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(1)

D. DOSYA KONUSU: Avnet Inc.’in “technology solutions” iş kolunun Tech Data
Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

(2)

E. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 05.12.2016 tarihinde giren bildirim üzerine
düzenlenen 13.12.2016 tarih ve 2016-2-54/Öİ sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu
görüşülerek karara bağlanmıştır.

(3)

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

(4)

Bildirim konusu işlem, Tech Data Corporation’ın (Tech Data) Avnet Inc.’in “Avnet
Technology Solutions” (Avnet TS) iş kolunu devralmasına ilişkindir. Söz konusu işlem,
Avnet TS’nin kontrol yapısında kalıcı değişiklik meydana getireceğinden, 2010/4 sayılı
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in
(2010/4 sayılı Tebliğ) 5. maddesi çerçevesinde bir devir işlemidir. Diğer yandan, tarafların
cirolarının 2010/4 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen
ciro eşiğini aştığı, dolayısıyla işlemin Rekabet Kurulundan izin alınması gereken bir
devralma işlemi olduğu anlaşılmıştır.

(5)

2010/4 sayılı Tebliğ uyarınca etkilenen pazar, işlem taraflarının aynı ürün pazarında
faaliyette bulunduğu (yatay ilişki) veya taraflarından en az bir tanesinin bir diğerinin faaliyet
gösterdiği herhangi bir ürün pazarının alt veya üst pazarında ticari faaliyette bulunduğu
pazarlar (dikey ilişki) olarak tanımlanmıştır.

(6)

Tech Data, teknoloji ürünleri dağıtıcısı olarak faaliyet göstermekte olup ayrıca lojistik, satış
sonrası teknik destek ve eğitimi, pazarlama desteği, mali hizmetler ve stratejik yönetim
danışmanlığı ile satış eğitimi gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. Ancak, Türkiye’de faaliyeti
bulunmamaktadır.

(7)

Avnet TS, Türkiye’de Avnet Technology Solutions Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Avnet TS
Türkiye) vasıtasıyla teknoloji ürün, hizmet ve çözümlerinin katma değerli olarak dağıtımı
alanında faaliyet göstermektedir. Avnet TS Türkiye, Avnet TS Türkiye Holding ve Sanko
Holding tarafından kurulmuş bir ortak girişimdir. Bildirim konusu devralma neticesinde
Avnet TS Türkiye Tech Data’nın dolaylı kontrolüne geçecektir.
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(8)

Açıklamalar çerçevesinde işlem taraflarının faaliyetlerinin Türkiye’de yatay ya da dikey
olarak örtüşmediği göz önünde bulundurularak, bildirime konu işlem sonucunda hâkim
durum yaratılması veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesinin söz konusu
olmayacağı sonucuna 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 hâkim
durum yaratılmasının veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin
önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine
OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
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