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(1)

D. DOSYA KONUSU: Ekol Lojistik A.Ş.’nin tek kontrolünün Ahmet MUSUL
tarafından devralınması.

(2)

E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu kayıtlarına 13.02.2019 tarih ve 997 sayı ile
giren bildirim üzerine düzenlenen 15.02.2019 tarih ve 2019-4-8/Öİ sayılı Devralma Ön
İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır.

(3)

F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda özetle, söz konusu işleme izin verilmesinde
sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.
G. İNCELEME ve DEĞERLENDİRME

(4)

İlgili başvuruda; Ekol Lojistik A.Ş.’nin (EKOL) toplam hisselerinin %(…..)’sinin Ahmet
MUSUL tarafından Rigond Finance S.A.R.L.’den (RIGOND) devralınması suretiyle;
RIGOND ve Ahmet MUSUL tarafından ortak kontrol edilen EKOL’ün Ahmet MUSUL
tarafından tek kontrol edilmesi işlemine izin verilmesi talep edilmiştir.

(5)

Başvuru konusu devralma işleminin gerçekleşmesi ile birlikte devre konu şirketin
kontrol yapısında kalıcı değişiklik meydana geleceğinden, anılan işlem 2010/4 sayılı
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında
Tebliğ’in 5. maddesi çerçevesinde bir devralma işlemidir. Taraflara ilişkin cirolar anılan
Tebliğ’in 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki eşikleri aştığından, işlem izne
tabi niteliktedir.

(6)

Devre konu EKOL, başta perakende, hızlı tüketim, sağlık, tekstil, otomotiv, endüstri ve
kimya olmak üzere farklı sektörlere yayılmış müşterilerine taşımacılık, depo yönetimi,
dış ticaret ve tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır.

(7)

Devralan Ahmet MUSUL mevcut durumda EKOL’ün yönetim kurulu üyesi olup
sermayesinin %(…..) tekabül eden A Grubu hisseyi elinde bulundurmaktadır. İşlem ile
Ahmet MUSUL’un ortak kontrolüne sahip olduğu EKOL’ün tam kontrolüne sahip olması
dışında herhangi bir yoğunlaşma artışı gerçekleşmeyecektir.

(8)

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, söz konusu devralma işlemi
sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında herhangi bir pazarda hâkim
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durum yaratılması veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin
önemli ölçüde azaltılması sonucunun ortaya çıkmayacağı kanaatine ulaşılmıştır.
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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