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(1)

D. DOSYA KONUSU: WYG plc.’nin tek kontrolünün Tetra Tech UK Holdings
Limited aracılığıyla Tetra Tech, Inc. tarafından devralınması işlemine izin
verilmesi talebi.

(2)

E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu kayıtlarına 30.05.2019 tarih ve 3682 sayı ile
giren ve eksiklikleri 12.06.2019 tarih, 3864 sayılı yazıyla tamamlanan bildirim üzerine
düzenlenen 13.06.2019 tarih ve 2019-5-28/Öİ sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu
görüşülerek karara bağlanmıştır.

(3)

F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, bildirime konu işleme izin verilmesinde
sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.
G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

(4)

Başvuruda; WYG plc.’nin (WYG) tek kontrolünün Tetra Tech UK Holdings Limited
(TETRA TECH UK) unvanlı iştiraki aracılığıyla Tetra Tech, Inc. (TETRA TECH)
tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talep edilmektedir. Bildirim Formunda
ilgili işlemin taraflar arasında imzalanan 20.05.2019 tarihli “İşbirliği Sözleşmesi” ve
“Teklif Belgesi” uyarınca gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

(5)

Bildirime konu işlem, WYG’nin kontrol yapısında kalıcı değişiklik meydana
getireceğinden, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve
Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi çerçevesinde bir devralmadır. Ayrıca,
tarafların cirolarının anılan Tebliğ’in 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
öngörülen eşikleri aşması nedeniyle işlemin izne tabi olduğu anlaşılmıştır.

(6)

TETRA TECH su, çevre, altyapı, kaynak yönetimi, enerji ve uluslararası gelişim
projeleri için danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alanlarında küresel olarak faaliyet
göstermekte olup, Türkiye’de herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Devre konu
WYG ise uluslararası gelişim, altyapı ve inşa edilmiş çevre, proje ve varlık yönetimi,
çevre planlama ve ulaşım olmak üzere çeşitli iş kollarında faaliyetlerini
sürdürmektedir. WYG International Danışmanlık Limited Şirketi (WYG TÜRKİYE)
unvanlı iştiraki aracılığıyla Türkiye’deki faaliyetlerini sürdürmektedir.

(7)

Tarafların faaliyet alanları incelendiğinde küresel olarak taraflar arasında yatay
örtüşmeler gerçekleşmesine rağmen, devralan şirket TETRA TECH’in Türkiye’de
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kurulu bir iştiraki ve herhangi bir faaliyeti bulunmaması nedeniyle, işlem sonucunda
Türkiye’de yatay ve dikey anlamda örtüşme meydana gelmeyeceği
değerlendirilmektedir.
(8)

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; bildirime konu işlem ile 4054 sayılı
Kanun’un 7. maddesi kapsamında herhangi bir pazarda hâkim durum yaratılmasının
veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde
azaltılmasının söz konusu olmayacağı kanaatine varılmıştır.
H. SONUÇ

(9)

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin 4054
sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ
kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde
yasaklanan nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun
güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu
olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60
gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile
karar verilmiştir.
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