Türk Philips Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054
sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması
Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin başvuru sahibine tıbbi görüntüleme cihazlarının bakım ve
onarımı için gerekli şifre ve aktivasyonu sağlamayarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm
delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında
yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 26.08.2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu
toplantısında 21-40/589-286 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
A) Türk Philips Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6.
maddesi çerçevesinde hâkim durumunu kötüye kullanmadığı, dolayısıyla Türk Philips
Ticaret A.Ş. hakkında anılan Kanun’un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca idari para
cezası uygulanmasına yer olmadığına
B) Ayrıca tıbbi görüntüleme ve teşhis pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından;
1. Tıbbi cihazların garanti sürelerinin bitiminden sonra, cihazları satın alan müşterilerin
yazılı talepte bulunması veya bu yazılı talepleri müşterilerden alan teknik servislerin
yazılı başvuruda bulunması durumunda, cihazlara ilişkin şifrelerin veya bu anlama
gelecek her türlü dâhili sistemin firmalar tarafından mücbir sebepler haricinde,
çalışma günlerinde olmak kaydıyla, 24 (yirmidört) saat içerisinde ücretsiz olarak temin
edilmesi,
2. Cihaz harici takılan ve anılan cihazlara ilişkin teknik servis verilmesine olanak
sağlayan aparatlar/cihazların, müşterilerin yazılı talepte bulunması veya bu yazılı
talepleri müşterilerden alan teknik servislerin yazılı başvuruda bulunması durumunda,
talep anından itibaren en çok 3 (üç) gün içerisinde müşteriye tesliminin yapılması,
3. Cihazların onarım ve bakımı için kullanılan şifrelerin veya bu anlama gelecek her türlü
dâhili sistemin veya teknik servis verilmesine olanak sağlayan aparatlar/cihazların,
erişim süresinin en az 30 (otuz) gün geçerli olacak şekilde temin edilmesi,
4. Bu aparatlara ilişkin kiralama ücretlerinin, ayrımcı olmayacak şekilde ve aparatın
maliyetiyle orantılı bir biçimde belirlenmesi,
5. Cihazların ilk satımı aşamasında yukarıda yer verilen hususlar konusunda
müşterilerin yazılı olarak bilgilendirilmesi,
6. Tıbbi cihazların, son 3 (üç) yıllık satış verilerine dayanarak, en çok kullanılan 100
(yüz) yedek parçanın güncel fiyat listelerinin internet ortamında herkesin
ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi,
7. Müşterilerden ve rakip servis sağlayıcılardan gelen yedek parça fiyat taleplerinin en
geç 3 (üç) işgünü içerisinde cevaplandırılması,
8. Yedek parça satışında rakip servis sağlayıcılara ve onların müşterilerine yönelik,
objektif kriterlere dayanmayan ayrımcı uygulamalar yapılmaması
aksi takdirde haklarında 4054 sayılı Kanun çerçevesinde işlem başlatılacağı yönünde görüş
bildirilmesi için Başkanlığın görevlendirilmesine,
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu
açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

