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Rekabet Kurumu, Sancak Grubu’na ait olan Es Medya Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri AŞ’nin Zeki Yeşildağ’a
devredilmesi konusunda herhangi bir yasal sorun olmadığına karar verdi.
Kurul yaptığı açıklamada, Es Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri AŞ ve İştiraklerinin Zeki Yeşildağ tarafından
devralınması durumunun herhangi bir izne tabi olmadığını vurguladı.
Açıklama, Rekabet Kurumunun internet sitesinden yayınladığı bir yazı ile duyurulurken, kararla beraber Sancak Grubu’nun
devrettiği Star ve Akşam’ın Zeki Yeşildağ tarafından alınmasının önünde herhangi bir yasal sorun olmadığı onaylandı.
Böylelikle kamuoyunda “Yapılan devralma işlemi yasaya aykırı” açıklamaları çürütülmüş oldu.
İŞTE REKABET KURUMU’NUN AÇIKLAMASI
Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan açıklamada “Es Yönetim Danışmanlık ve Yatırım Proje Geliştirme A.Ş. ile Zeki
Yeşildağ arasında düzenlenen Hisse Devri Sözleşmesi uyarınca, Es Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri A.Ş.'nin yüzde
100'ünün Zeki Yeşildağ'a devredileceği” açıklamasına yer verildi.
"İZNE TABİ OLMADIĞINA"
Konuyla ilgili sonsayfa.com.tr haber sitesine açıklamada bulunan Avukat Volkan Erel şöyle konuştu:
“4054 sayılı Rekabetin korunması hakkında kanunun 7-2 maddesi "Hangi tür birleşme ve devralmaların hukuki
geçerlilik kazanabilmesi için Kurula bildirilerek izin alınması gerektiğini Kurul, çıkaracağı tebliğlerle ilan eder"
şeklindedir. Bu maddeye dayanılarak Rekabet Kurumu Başkanlığı 2010/4 sayılı 7.10.2010 tarihli tebliği yayımlamış
olup tebliğin 7. maddesi izne tabi olan birleşme ve devralmaları tanımlar. Bu tanımlama içeriğine bakıldığında, İşlem
taraflarının Türkiye cirolarının miktarları, Dünya cirosunun miktarı gibi mevcut işlem taraflarının cirolarının belli bir
miktarı aşmaması halinde izne tabi olmayacakları belirlemesi mevcuttur. Kurumun açıkladığı karar gerekçeli olmayıp
sadece kendisine bildirilen işlemin "izne tabi olmadığına" yöneliktir. Bu itibarla işlemin kurumun bu yönden
denetimine muhtaç bir işlem olmadığına kanaat getirildiği anlaşılmaktadır.”
ZEKİ YEŞİLDAĞ KİMDİR?
Zeki Yeşildağ 1961 yılında Rize'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1976-84 yılları
arasında Kurtuluş, Feriköy ve Karagücü Spor Kulüplerinde amatör lisanslı olarak futbol oynadıktan sonra 1986 yılında Zürih
Kaufmenıschelem İnstitut İşletme Programı'nı bitirdi. Kasımpaşa ve Rizespor'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1989 yılından

beri çeşitli siyasi parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Yeşildağ'ın 1990 yılından beri halı saha işletmeciliği, inşaat ve gıda sektöründe faaliyet
gösteren şirketi vardır.
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin "kabul edilemez" olduğunu
belirterek, yetkililere askeri operasyonları durdurma, şiddete son verme ve insani yardımlara izin verme çağrısında bulundu.
AYRINTILAR GELİYOR...
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