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Communiqué No. 2021/4 (“Amendment Communiqué
numbered 2021/4”) Amending the Block Exemption Communiqué
on Vertical Agreements (Communique No: 2002/2) (“Block
Exemption  Communique on Vertical Agreements”) entered
into force by being published in the Official Gazette on 5
November 2021. 

As per the Amendment Communiqué numbered 2021/4, the
market share thresholds under the Block Exemption Communique
on Vertical Agreements are decreased from 40% to 30%. With the
amendment, in order for a vertical agreement to benefit from the
block exemption, the market share threshold of the supplier in the
relevant market concerning the goods and services provided, shall
not exceed 30%. For the vertical agreements where a sole
(exclusive) purchaser is appointed by the supplier, the market
share threshold of the purchaser shall not exceed 30%.

A transition period is introduced by the Amendment Communiqué
numbered 2021/4.  Accordingly, vertical agreements which used to
benefit from exemption under the scope of the Block Exemption
Communique on Vertical Agreements but cease to benefit from
the exemption due to the decrease of the threshold under the
Amendment Communiqué numbered 2021/4, should now fulfill the
individual exemption conditions provided in the Law on the
Protection of Competition numbered 4054 and qualify for individual
exemption within six months. During the transition period of six
months, prohibition provided for in Article 4 of the Law on the
Protection of Competition numbered 4054 will not be applicable to
such vertical agreements. 
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Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde (Tebliğ No:
2002/2) (“Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği”)
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“2021/4 sayılı Değişiklik
Tebliği”) 5 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

2021/4 sayılı Değişiklik Tebliği ile Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup
Muafiyeti Tebliği’nde yer alan %40’lık pazar payı eşiği %30’a
düşürüldü. Böylece dikey anlaşmalara ilişin muafiyet sağlayıcının
dikey anlaşma konusu mal veya hizmetleri sağladığı ilgili
pazardaki pazar payının %30’u aşmaması koşuluyla
uygulanacaktır. Tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey
anlaşmalarda ise alıcının dikey anlaşma konusu malları ve
hizmetleri aldığı ilgili pazardaki payının %30’u aşmaması koşuluyla
uygulanacaktır. 

2021/4 sayılı Değişiklik Tebliği ile bir geçiş süresi öngörülmüş
olup, 2021/4 sayılı Değişiklik Tebliği’nin yürürlüğe girdiği tarihte
Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğ kapsamındaki
muafiyetten faydalanmakta olan ancak 2021/4 sayılı Değişiklik
Tebliği ile muafiyet kapsamı dışında kalan dikey anlaşmaların 6
(altı) ay içerisinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanun’da düzenlenen bireysel muafiyet şartlarına uygunluğunun
sağlanması gerekmekte olup bahsi geçen 6 (altı) aylık geçiş süresi
içerisinde söz konusu dikey anlaşmalara 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde öngörülen
yasaklama uygulanmayacaktır. 



Our evaluations within the scope of this newsletter do not
constitute any legal opinion or legal advice and Pekin Bayar
Mizrahi cannot be held responsible for such evaluations. Should
you request further information on what the new amendments
bring, please contact our team. / İşbu bilgi notu kapsamındaki
değerlendirmelerimiz herhangi bir hukuki görüş veya hukuki
tavsiye niteliğinde olmayıp söz konusu değerlendirmelerden
ötürü Pekin Bayar Mizrahi’ye sorumluluk yüklenemez. Konu
hakkında daha detaylı bilgi almak için ekibimiz ile iletişime
geçebilirsiniz.
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