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(1)

D. DOSYA KONUSU: SUEZ S.A.’nın tek kontrolünün Veolia Environnement S.A.
tarafından devralınması işlemi.

(2)

E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu (Kurum) kayıtlarına 24.08.2021 tarih, 20574
sayı ile giren ve eksiklikleri 13.10.2021 tarih, 22049 sayılı yazı ile tamamlanan bildirim
üzerine düzenlenen 15.10.2021 tarih ve 2021-2-053/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, SUEZ S.A.’nın (SUEZ) tek kontrolünün Veolia Environnement S.A.
(VEOLIA) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talep edilmektedir.

(5)

Bildirim kapsamında sunulan bilgilere göre; VEOLIA ve ENGIE S.A. (ENGIE) arasında
05.10.2020’de imzalanmış olan hisse satın alma sözleşmesi uyarınca VEOLIA, SUEZ
hisselerinin ve oy haklarının %(…..)’unu yaklaşık (…..) milyar Euro karşılığında satın
almıştır1. 06.10.2020’de ise VEOLIA, SUEZ’in kalan hisseleri ve oy haklarını satın
almak için halka açık teklif yapma niyetinde olduğunu bildirmiş, SUEZ’in tedavüldeki
tüm hisseler için sunduğu halka açık teklif, Finansal Piyasalar Kurumu (Autorité des
Marchés Financiers-AMF) tarafından onaylanmış ve kabul dönemi 29.07.2021 tarihi
itibarıyla açılmıştır2.

(6)

Mevcut durumda SUEZ’in herhangi bir hissedarının teşebbüs üzerinde kontrol hakkı
bulunmamaktadır. Bildirim konusu işlem ile birlikte, VEOLIA halka açık teklif yöntemiyle
SUEZ hisselerinin ve oy haklarının %(…..)’sinden fazlasını devralarak teşebbüs
üzerinde tek kontrole sahip olacaktır.

İlgili işlem kontrol değişikliğine neden olmadığından bildirim yapılmadığı ve bu zamana kadar
VEOLIA’nın elde ettiği oy hakkını kullanmadığı belirtilmektedir.
2 Fransız devralma düzenlemeleri ve AMF Genel Yönetmeliği'nin 231-13. maddesi uyarınca, halka açık
teklif, AMF'ye sunulduğu 29.06.2021 tarihinde gayri kabili rücu hale gelerek kesinleşmiştir. Bununla
birlikte halka açık teklifin tamamlanması Avrupa Komisyonu’nun, 20.01.2004 tarih ve 139/2004 sayılı
AT Tüzüğü madde 6.1.b uyarınca birleşme-devralma işlemine izin verilmesi önkoşuluna tabidir.
1

21-51/705-349
(7)

Anılan işlem ile devre konu teşebbüsün kontrol yapısında kalıcı değişiklik meydana
geleceğinden, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve
Devralmalar Hakkında Tebliğ’in (2010/4 sayılı Tebliğ) 5. maddesi çerçevesinde bir
devralmadır. Ayrıca, tarafların cirolarının 2010/4 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen eşikleri aşması nedeniyle işlemin izne tabi
olduğu anlaşılmıştır.

(8)

Avrupa Ekonomik Alanı dikkate alındığında, tarafların “Su Teknolojilerine Yönelik
Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Hizmetleri”, “Su Arıtma Kimyasalların Tedariki”, “Geri
Dönüştürülmüş Plastik ve Kâğıt Ticareti” pazarlarındaki faaliyetleri arasında yatay
örtüşme bulunduğu anlaşılmaktadır3. Söz konusu pazarlarda işlem taraflarının ve bazı
rakiplerinin konumuna ilişkin olarak aşağıdaki tablo hazırlanmıştır:
Tablo 1: İşlem Taraflarının ve Bazı Rakiplerinin Avrupa Ekonomik Alanındaki Yatay Etkilenen
Pazarlardaki Konumları
-Su Teknolojilerine Yönelik Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Hizmetleri PazarıTeşebbüs Adı
2019 Pazar Payı (Değer, ~, %)
2020 Pazar Payı (Değer, ~, %)
VEOLIA
(…..)
(…..)
SUEZ
(…..)
(…..)
Saur SAS
(…..)
(…..)
NCC Grup
(…..)
(…..)
Source Energy Global
(…..)
(…..)
Acciona S.A.
(…..)
(…..)
Diğer
< 89
< 90
-Su Arıtma Kimyasalların Tedariki PazarıTeşebbüs Adı
2019 Pazar Payı (Değer, ~, %)
2020 Pazar Payı (Değer, ~, %)
VEOLIA
(…..)
(…..)
SUEZ
(…..)
(…..)
Nalco Holding Company
(…..)
(…..)
Solenis International
(…..)
(…..)
L.P.
BWT AG
(…..)
(…..)
Kurita Water Industries
(…..)
(…..)
Ltd.
Diğer
< 72
< 72
-Geri Dönüştürülmüş Plastik ve Kâğıt Ticareti PazarıTeşebbüs Adı
2019 Pazar Payı (Değer, ~, %)
2020 Pazar Payı (Değer, ~, %)
VEOLIA
(…..)
(…..)
SUEZ
(…..)
(…..)
Collecta Rohstoff GmbH
(…..)
(…..)
& Co. KG
America ChungNam
(…..)
(…..)
B.V.
VIPA Grup
(…..)
(…..)
Win Fibre (UK)
(…..)
(…..)
Company Limited
Diğer
(…..)
(…..)
Kaynak: Cevabi Yazı

(9)

Tablo 1 incelendiğinde, tarafların Avrupa Ekonomik Alanı bakımından her bir etkilenen
pazar özelinde önemli derecede rekabetçi baskı altında bulunduğu ve 2020 yılı esas
alındığında ilk iki pazar bakımından pazar payı toplamlarının %(…..); geri
Bildirilen işlem Kanada, Çin, Kolombiya, Ekvator, Rusya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Tayvan ve
Amerika Birleşik Devletleri rekabet otoritelerinden koşulsuz izin almış olup ayrıca Avrupa Birliği, Arjantin,
Avustralya, Brezilya, Şili, Hindistan, Fas, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık rekabet
otoritelerinin iznine tabidir. İlaveten işleme yönelik olarak (…..).
3
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dönüştürülmüş plastik ve kâğıt pazarı bakımından ise pazar payları toplamının %(…..)
olduğu görülmektedir.
(10)

Öte yandan, tarafların Türkiye’deki faaliyetleri bakımından herhangi bir dikey
örtüşmenin bulunmadığı görülmekte; “su arıtımı için ekipman ve teknolojik çözümlerin
tedariki”, “su arıtma kimyasallarının tedariki”, “geri dönüştürülmüş plastik ticareti” ve
“geri dönüştürülmüş kâğıt ticareti” pazarlarında ise tarafların faaliyetleri arasında yatay
örtüşmenin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. İşlem taraflarının ve rakiplerinin su arıtımı
için ekipman ve teknolojik çözümlerin tedariki ve su arıtma kimyasallarının tedariki
pazarları bakımından Türkiye’deki konumlarına yönelik aşağıdaki tablolar
hazırlanmıştır:
Tablo 2: İşlem Taraflarının ve Rakiplerinin Su Arıtımı İçin Ekipman ve Teknolojik Çözümlerin Tedariki
Pazarındaki Satış Değeri Cinsinden Pazar Payları (~, %)
Teşebbüs Adı
2019 Pazar Payı
2020 Pazar Payı4
5
VEOLIA
(…..)
(…..)
SUEZ
(…..)
(…..)
Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş.
(…..)
(…..)
ESLI Endüstriyel Ürünler Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
(…..)
(…..)
Arbiogaz Çevre Tek. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
(…..)
(…..)
Deniz Su ve Atık Su Arıtım İnş. Tic. ve San. A.Ş.
(…..)
(…..)
Kalyon Grup
(…..)
(…..)
Arıtım Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
(…..)
(…..)
Kuzu Grup
(…..)
(…..)
Xylem Inc.
(…..)
(…..)
Vatek Çevre Tek. A.Ş.
(…..)
(…..)
Diğer
< 40
< 33
Kaynak: Cevabi Yazılar
Tablo 3: İşlem Taraflarının ve Rakiplerinin Su Arıtma Kimyasallarının Tedariki Pazarındaki Satış Değeri
Cinsinden Pazar Payları (~, %)
Teşebbüs Adı
2019 Pazar Payı
2020 Pazar Payı6
VEOLIA
(…..)
(…..)
SUEZ7
(…..)
(…..)
Deren Kimya San. ve Tic. A.Ş.
(…..)
(…..)
Nalco Holding Company
(…..)
(…..)
Info Group End. Dan. San. ve Tic. A.Ş.
(…..)
(…..)
Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş.
(…..)
(…..)
Bimaks Kimya Gıda Dış Tic. Ltd. Şti.
(…..)
(…..)
Diğer
< 30
< 31
Kaynak: Cevabi Yazılar

İşlem tarafları, rakiplerin pazar paylarına ilişkin verilerin tamamıyla tahmini değerler olduğunu ve 2020
yılı pazar paylarına ilişkin olarak sunulan verilerin büyük ölçüde 2019 yılındaki verilerle benzerlik
göstereceğini öngördüklerini belirtmektedir. Dolayısıyla 2020 yılındaki pazar paylarına ilişkin bilgi
sunumunda 2019 yılı verileri esas alınmıştır.
5 VEOLIA’nın su arıtımı için ekipman ve teknolojik çözümlerin tedariki pazarındaki 2018 yılı pazar payı
yaklaşık %(…..) olarak bildirilmiştir.
6 İşlem tarafları, rakiplerin pazar paylarına ilişkin verilerin tamamıyla tahmini değerler olduğunu ve 2020
yılı pazar paylarına ilişkin verilerin büyük ölçüde 2019 yılındaki verilerle benzerlik göstereceğini
öngördüklerini belirtmektedir.
7 SUEZ’in su arıtma kimyasallarının tedariki pazarındaki 2018 yılı pazar payı yaklaşık %(…..) olarak
belirtilmiştir.
4
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(11)

Tablo 2’den su arıtımı için ekipman ve teknolojik çözümlerin tedariki pazarında birçok
oyuncunun faal olduğu ve bildirime konu işlemin gerçekleşmesiyle birleşik şirketin
2020 yılı pazar payının yaklaşık %(…..) olacağı görülmektedir. Tablo 3’ün
incelenmesinden ise su arıtma kimyasallarının tedariki pazarında bildirime konu
işlemin gerçekleşmesiyle birleşik şirketin 2020 yılı pazar payının yaklaşık %(…..)
olacağı, ilgili pazarda payı %(…..)’dan fazla iki teşebbüsün bulunduğu ve pazar
liderinin pazar payının ise birleşik teşebbüsün pazar payının yaklaşık üç katı olduğu
anlaşılmaktadır.

(12)

Öte yandan işlem tarafları, Türkiye’de geri dönüştürülmüş kâğıt ticareti ve geri
dönüştürülmüş plastik ticareti pazarları bakımından faaliyetlerinin ve gelirlerinin son
derece sınırlı olmasından mütevellit tahmini pazar büyüklüğü ve pazar paylarına ilişkin
olarak veri sunamadıklarını belirtmektedir8.

(13)

Bunun yanında, tarafların anılan pazarlardaki 2019 ve 2020 yılı satış miktarlarına ilişkin
tahminleri ve Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği’nden (TÜDAM)
elde edilen pazar büyüklüğü verisi şu şekildedir:
Tablo 4: İşlem Taraflarının Geri Dönüştürülmüş Kâğıt Ticareti ve Geri Dönüştürülmüş Plastik Ticareti
Pazarlarındaki Satış Miktarları ve Pazar Büyüklükleri9 (~, ton)
-Geri Dönüştürülmüş Kâğıt TicaretiTeşebbüs Adı
2019 Miktar
2020 Miktar
VEOLIA
(…..)
(…..)
SUEZ
(…..)
(…..)
TOPLAM
(…..)
(…..)
Pazar Büyüklüğü
(…..)
(…..)
-Geri Dönüştürülmüş Plastik TicaretiTeşebbüs Adı
2019 Miktar
2020 Miktar
VEOLIA
(…..)
(…..)
SUEZ
(…..)
(…..)
TOPLAM
(…..)
(…..)
Pazar Büyüklüğü
(…..)
(…..)
Kaynak: Cevabi Yazılar

(14)

Yukarıda yer alan veriler incelendiğinde, tarafların her iki pazardaki toplam pazar
paylarının %(…..)’in altında olduğu görüldüğünden ilgili pazarlardaki faaliyetlerinin
minimal düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. Bunun yanında Kurulun Kâğıt ve Kâğıt
Ambalaj kararında10 2017 yılı itibarıyla geniş anlamda kâğıt sanayinde yaklaşık 2.600
oyuncunun faaliyet gösterdiği ve piyasanın çok sayıda teşebbüsten müteşekkil olduğu
vurgulanmaktadır11. Yine Kurulun Kastaş/Hamburger kararında12 sektörde eş
büyüklükte pazar payına sahip birçok teşebbüsün bulunduğu belirtilmektedir13.

(15)

Tüm bunlara ek olarak, 13.09.2021 tarihinde Kuruma bildirilen SUEZ’in bazı
varlıklarının ve iştiraklerinin14 ortak kontrolünün Sonate adlı bir konsorsiyum tarafından
Dosya kapsamındaki cevabi yazısında taraf, Bildirim Formunda anılan pazarlara ilişkin olarak sunduğu
verilerin, geri dönüştürülmüş malzemelerin ticaretinden ziyade geri dönüşüm faaliyetleri için toplam
pazarı kapsadığını tespit ettiğini ve bu yönüyle Bildirim Formunda sunulan verilerin sehven sunulduğunu
belirtmektedir.
9 TÜDAM tarafından Türkiye’de geri dönüşüm için toplanan hurda kâğıt ve plastik pazarlarının tahmini
büyüklükleri sunulmuştur.
10 22.11.2018 tarih ve 18-44/695-340 sayılı Kurul kararı.
11 A.g.k. para. 33-34.
12 28.11.2017 tarih ve 17-39/626-273 sayılı Kurul kararı.
13 A.g.k. para. 20.
14 Bu iştirakler arasında, Türkiye’de tehlikesiz atıkların toplanmasında ve özellikle demirli ve demirsiz
metal atıkların geri kazanımında faaliyet gösteren Metalimpex Geri Dönüşüm ve Taşımacılık San. Tic.
8
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devralınması işlemi neticesinde taraflar, söz konusu sınırlı düzeydeki yatay örtüşmenin
de işleme izin verilmesi hâlinde ortadan kalkacağını belirtmektedir15. Bu bilgiler
çerçevesinde tarafların geri dönüştürülmüş kâğıt ticareti ve geri dönüştürülmüş plastik
ticareti pazarları bakımından da toplam pazar paylarının görece düşük seviyede
kalması nedeniyle, bildirime konu devralma işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun’un 7. maddesi kapsamında pazardaki etkin rekabetin önemli ölçüde
azaltılması sonucunu doğurmayacağı kanaatine varılmıştır.
H. SONUÇ
(16)

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 etkin 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.

A.Ş. ile geri dönüştürülmüş atık ticaretinde faaliyet gösteren Suez RV Trading France şirketlerinin
bulunduğu belirtilmektedir.
15 Bkz. https://www.rekabet.gov.tr/tr/BildirilenBirlesmeDevralma/Detay/bff91134-5f15-ec11-8138-00505
694b4c6, Erişim Tarihi: 30.09.2021.
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