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(1)

D. DOSYA KONUSU: SF Ses ve Işık Sistemleri A.Ş.'nin tek kontrolünün ASF
Ses Işık ve Görüntü Sistemleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin
verilmesi talebi.

(2)

E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu kayıtlarına 22.05.2019 tarih, 3426 sayı ile
giren ve en son 11.07.2019 tarih, 4587 sayılı yazıyla tamamlanan bildirim üzerine
düzenlenen 12.07.2019 tarih ve 2019-2-15/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, SF Ses ve Işık Sistemleri A.Ş.’nin (SF), ASF Ses Işık ve Görüntü
Sistemleri A.Ş. (ASF) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talep
edilmektedir.

(5)

Bildirilen işlemin dayanağı olan Pay Devir Sözleşmesi (Sözleşme), Osman Samim
MUTLUER ve ASF arasında imzalanacaktır. İşlem neticesinde SF’nin hisselerinin
tamamına, dolayısıyla tek kontolüne ASF sahip olacaktır.

(6)

Söz konusu bilgilere göre, bildirimi yapılan işlem devre konu şirketler üzerinde kalıcı
bir kontrol değişikliği içerdiğinden 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.

(7)

Devre konu SF; 1984 yılından bu yana profesyonel ses, ışık ve görüntü sistemleri
alanında bir distribütörlük, mühendislik ve tasarım firması olarak faaliyet
göstermektedir. SF’nin tamamladığı referans projeler arasında, restoranlar, oteller,
kongre salonları, sinema salonları ve tüneller bulunmaktadır. SF, ilgili projelerde ses,
ışık, görüntü ve otomasyon sistemlerini kapsayan danışmanlık hizmetleri, tasarım ve
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anahtar teslimi uygulamalar sunmaktadır. SF, tamamı ithal edilen birçok markanın
ses, ışık, otomasyon ürün ve sistemlerinin Türkiye distribütörüdür. Portföyünde
bulunan markalar arasında ADB, ALTMAN, ANTHEM&PARADİGM, APART AUDIO,
ARTHEA LUCE, AYRTON, B&W, BANG&OLUFSEN, BİAMP, BLUSTREAM, BOSE,
CLAY
PAKY,
CLEARDNE,
CRESTRON,
DNP,
INTERLITE-WIRELESS
SOULITIDNS, JUST ADD POWER, KLOTZ, L-ACOUSTİCS, MA LİGHTNİNG,
MARTİN AUDİO, NTİ, ROBERT JULİAT, ve SYMETRİX bulunmaktadır.
(8)

Bildirim konusu işlemin devralanı konumundaki ASF, profesyonel ses, ışık ve görüntü
sistemleri alanında; mühendis, tasarımcı ve entegratör ekibinden oluşan multidisipliner bir distribütörlük, mühendislik ve tasarım firması olarak faaliyet
göstermektedir. ASF’nin hizmetleri, danışmanlık, distribütörlük ve sistem
entegratörlüğünü kapsamaktadır. ASF, distribütörü olduğu ve tamamı yurt dışından
ithal edilen ses, ışık ve görüntü sistemi ekipmanının satışını gerçekleştirmenin yanı
sıra, müşteri talebine göre özelleştirilmiş tasarım projeleri ve mühendislik çözümleri
kurgulamakta, sistemlerin entegrasyon süreçlerini yönetmektedir. ASF, faaliyetlerini
özellikle, kültür sanat, eğlence, sahne sanatları, spor, kültür ve kongre merkezleri,
ibadet alanları ve turizm gibi sektörlerde gerçekleştirmiştir. ASF’nin sunduğu
çözümler arasında elektro akustik, profesyonel ses, profesyonel ışıklandırma, ses
dağıtım ve yönetimi, görsel sunum, otomasyon, mimari aydınlatma ve acil anons
çözümleri yer almaktadır. Distribütörlüğünü yaptığı markalar arasında; ACME,
ALBIRAL/ARTHUR HOLM, ALTAIR, AUDIPACK, AUER, AUDIOWIRELESS,
COOPER/EATON, PHOENIX/CREATOR, DTS, DESISTI, GRIVEN, IC AUDID, JKLMED, K&M, LITEPANEL, LSC, LOUISREYNERS, Music Group/Tribe, MATTIGSCHAUER, NEXTPROAUDIO, QSC, RFC, TECNOVISION, TELEVIC, TECLUMEN,
SANKEN, SCREENLINE, SPOTLIGHT, VISUALPRODUCTIONS bulunmaktadır.

(9)

Bildirilen işlem kapsamında SF’nin tek kontrolünü devralacak olan ASF, nihai olarak
Metin ÇELİKBİLEK tarafından kontrol edilmektedir. Metin ÇELİKBİLEK tarafından
kontrol edilen ve Türkiye’de profesyonel ses, ışık ve görüntü sistemleri pazarında
faaliyet gösteren ekonomik birimlere aşağıda yer verilmiştir:
-

Metan Teknik Mümessillik ve Ticaret A.Ş.
Trio Ses Işık ve Görüntü Sistemleri A.Ş.
Asimetrik Proje Ses Işık ve Görüntü Sistemleri A.Ş. (ASİMETRİK PROJE)
SF Proje Ses Işık ve Görüntü Sistemleri A.Ş. (SF PROJE)
ASF E-Ticaret A.Ş. (ASF E-TİCARET)
Teknosoft Teknoloji Otomasyon Projelendirme A.Ş. (TEKNOSOFT)
Tasfiye Halinde Asimetrik Metal Sanayi İmalat ve Ticaret Ltd. Şti.

(10)

Taraflarca, ASİMETRİK PROJE, ASF E-TİCARET ve TEKNOSOFT’nin henüz yeni
kurulan şirketler olduğu, son üç yıl içerisinde herhangi bir ciro elde etmediği ve 2019
yılı içerisinde herhangi bir faaliyette bulunmadığı, ayrıca Tasfiye Halindeki Asimetrik
Metal Sanayi İmalat ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ise tasfiye sürecinde bulunması sebebiyle
herhangi bir cirosu ve dolayısıyla pazar payı bulunmadığı ifade edilmiştir.

(11)

Yukarıda yer verilen bilgiler ve Bildirim Formundaki ifadeler göz önüne alındığında,
tarafların Türkiye’deki faaliyetlerinin profesyonel ses, ışık ve görüntü sistemleri
pazarında yatay olarak kesiştiği görülmektedir. Bununla birlikte, devre konu ve
devralan teşebbüslerin tahmini satış değeri bazlı pazar payları toplamı %(.....)’dur.
Dosya mevcudu bilgilerden, piyasada çok sayıda oyuncu bulunduğu, pazarın parçalı
bir yapıya sahip olduğu ve pazardaki en büyük oyuncuların paylarının %(.....), %(.....)
ve %(.....) olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır.
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(12)

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; bildirime konu işlem sonucunda 4054
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 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

(13)

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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