
 
 

REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA YENİ 

DÜZENLEMELER 
 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca 

belirlenen rekabet ihlali halinde Rakabet Kurumu’na (“Kurum”) yapılacak 

başvurular ile bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarını 

belirleyen Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 

23.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Tebliğ uyarınca başvurula, mevcut düzenlemede olduğu şekilde yalnız gerçek 

kişilerce değil, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de 

yapılabilecektir. Başvuruların yazılı olması şartı korunmuş ancak  elektronik 

posta, faks, telefon ile yapılan başvuruların da ihbar statüsünde 

değerlendirmesine karar verilmiştir. Başvuru sahibi, kimliğinin gizli 

tutulmasını talep edebilecektir. Böyle bir durumda, ilgilinin kimlik bilgilerine 

ve kimliğinin bilinmesine yol açabilecek her türlü bilgiye, Kurum içi 

yazışmalar dahil, yapılacak yazışmalarda hiçbir şekilde yer verilmeyecektir. 

Tebliğ ayrıca, başvuruların evreleri hakkında en geç otuz gün içinde başvuru 

sahibine veya temsilcisine bilgi verilmesini öngörmektedir. Ancak, Kurumca 

gerekli unsurları taşımadığı değerlendirilen başvurular için başvuru 

sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmayacak, Kuruma 

kasıtlı olarak yanlış ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında da yasal işlem 

uygulanabilecektir. 

 

Yeni düzenlemeler ile esnekleşen başvuru şartları, özellikle tüzel  kişilere 

sağlanan başvuru hakkı ve ihbar düzenlemesi başta olmak üzere, Kanun’unun 

etkili ve sonuç odaklı uygulanmasını sağlayacaktır. Tebliğe ulaşmak için 

lütfen tıklayınız. 

ÖNEMLİ GÜNLER 

 8 Mart 

 Dünya Kadınlar Günü 

 

 14  Mart  

 Tıp Bayramı  

 

 15-21 Mart 

 Tüketiciyi Koruma Haftası 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 
 

 “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri 

Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 13.02.2013 tarihli 

ve 28558 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, mekanik 

sayaçların ön ödemeli sayaçlar ile değişimi, ön 

ödemeli sayaçlara yapılacak doğal gaz satış 

miktarı ve sayaçlara ilişkin ölçüm 

toleranslarındaki değişiklikler açıklanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 “İzahnameye ve İhraç Belgesine İlişkin 

Esaslar Tebliği” 13.02.2013 tarihinde SPK 

tarafından taslak olarak yayınlanmıştır. 

Tebliğ ile ihraç edilen sermaye piyasası 

araçlarına ilişkin onaylanma, kamuya 

duyurulma, ilan ve reklam işlemlerindeki 

düzenlemelere yer verilmiştir.  

 

 “Kira Sertifikaları ve Varlık Kiralama 

Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” 

13.02.2013 tarihinde SPK tarafından 

yayınlanmıştır. Tebliğde, kira sertifikalarına 

ve ihracına ilişkin düzenlenen kurallar, varlık 

kiralama şirketlerinin kuruluşu, tasfiyesi, 

yönetimi ile belge ve kayıt düzeni 

işlemlerindeki temel kurallara açıklık 

getirilmiştir. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ŞUBAT AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
  

 

 Rekabet Kurulu, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Fiat 

Auto S.p.A. ve Peugeot Citroen Automobiles S.A. arasında 

imzalanan "Ürün Geliştirme ve İmalat Anlaşması"na, 4054 

sayılı Kanun'un 5. maddesinde yer verilen koşulları sağlaması 

nedeniyle, 01 Ocak 2016 tarihine kadar bireysel muafiyet 

tanınmasına karar verdi.  

 Rekabet Kurulu, özelleştirme programında bulunan Elektrik 

Üretim A.Ş.'ye ait santrallerden 9. Grup kapsamındaki 

Arpaçay-Telek ve Kiti hidroelektrik santrallerinin işletme 

hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemi 

kapsamında,  

1. Metaltek Metalurji Kimya Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 

Ekmekçioğlu Metal ve Kimya San. ve Tic. A.Ş.’nin 

sırasıyla %51 ve %49 hisse oranına sahip olmak üzere 

kuracakları Metek Hidro Enerji San. ve Tic. A.Ş. 

tarafından devralınması işleminin,  izne tabi olduğuna; 

2.  Söz konusu devralma işlemi sonucunda aynı Kanun 

maddesinde yasaklanan nitelikte hakim durum 

yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun 

güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin 

önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığına, 

dolayısıyla bildirim konusu işleme izin verilmesinde 

sakınca bulunmadığına  

karar verdi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Rekabet Kurulu, TMST Tıbbi 

Sistemler Pazarlama Ticaret 

ve Servis A.Ş.'nin tam 

kontrolünün Toshiba Medical 

Systems Corporation 

tarafından devralınması 

işlemine izin verdi. 

 

 Amylin Pharmaceuticals 

Inc.’ın kontrolünün Bristol 

Myers-Squibb Company’den 

Bristol Myers-Squibb 

Company ile AstraZeneca LP 

ortak kontrolüne geçmesi 

işlemine Rekabet Kurulu 

tarafından izin verildi.  

 

 Rekabet Kurulu, Nestlé 

Health Science S.A. ile 

Hutchison MediPharma 

Limited tarafından, Nutrition 

Science Partners Limited 

üzerinde ortak kontrol tesisi 

işlemine izin verdi. 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Mevzuat 

 “Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği” 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, ihtiyaç sahibi kişilere koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik 

ve danışmanlık hizmeti sağlamak amacıyla sosyal hizmet merkezleri kurulmasına ilişkin düzenlemeler 

açıklanmıştır.  

 “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” 15.02.2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile kişisel varlıklarını, tecrübelerini ve birikimlerini başlangıç 

veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran bireysel katılım yatırımcısına ilişkin yerine getirmesi gereken 

kurallar, devlet yardımından yararlanma koşulları gibi birçok önemli madde açıklanmıştır. 

 “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27.02.2013 tarihli ve 28572 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tanımlar getirilen yönetmelikte, limanda seyir 

emniyeti, gemi yanaşma ve demirleme kuralları, liman çıkış belgesi, kılavuzluk ve römorkörcülük 

hizmetleri, tehlikeli yüklerle ilgili hususlar gibi birçok önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır. 
 

RESMİ GAZETE 


