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TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

 

28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yapılan düzenlemede en 

önemli değişiklikler karşılaştırmalı reklam ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içecekleri 

kapsayacak şekilde gerçekleşmiştir.  

I. Karşılaştırmalı Reklam ve Şartları 

 Öncelikli olarak Yönetmelikte yer alan karşılaştırmalı reklamın tanımı ve kapsamı değiştirilmiş, 

karşılaştırmalı reklam olarak kabul edilmesi için tanıtımı yapılan mal veya hizmetin aynı amaca ya da 

aynı ihtiyacı karşılamaya yönelik rakip mal veya hizmetlerin reklamda kullanılması gerekmektedir. 

Önceki düzenlemede, reklamda karşılaştırılan mal ve hizmetin aynı amaç ya da ihtiyaca yönelik olması 

unsuru yer almamakta idi. Reklamda tanıtılan ürün ile karşılaştırılan ürünün benzerliklerine rağmen farklı 

ihtiyaç ve amaçlara yönelik olması, tanıtım sırasında tüketici açısından yanıltıcı olabilir. Yapılan ifade 

eklemesi tüketicilerin reklamda yer verilen ürünleri karşılaştırması sırasında yanılma ve aldanma payını 

azaltabilecektir.  

Karşılaştırmalı reklamlarla ilgili olarak meydana gelen bir diğer değişiklik; reklam içeriğinde 

rakibe ait ürün adı, marka, logo, unvan, işletme adı gibi herhangi bir ayırt edici unsura yer 

verilmesinin artık mümkün olmamasıdır. Önceki düzenlemede rakibe ait isim, marka, unvan, işletme 

adı gibi unsurlara yer verilmesi bazı şartlar altında mümkünken, bundan sonra her ne şartla olursa olsun 

anılan unsurlara yer verilmeyecektir. Bu düzenleme ile rakip şirketlere zarar verici haksız ticari 

uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

Karşılaştırmalı reklama ilişkin şartlardan bir başka değişiklik de gerçekleşmiştir. Buna göre; 

reklamda kötülenmeyecek veya itibarsızlaştırılmayacak unsurlar arasından; rakiplerin fikri ve sınai 

mülkiyet hakları, ticaret unvanı, işletme adı ve diğer ayırt edici işaretleri çıkartılmıştır. Bu değişiklik bu 

unsurların kötülenmesinin veya itibarsızlaştırılmasının önünü açmak için değil, bir önceki paragrafta 

bahsedilen değişiklik ile uyum sağlanması amacıyla yapılmıştır.      

II. Promosyon İçerikli Reklamlar 

Promosyon içerikli reklamlarda; promosyon olarak hediye edilecek olan mal, hizmet veya 

ikramiyenin gerçek piyasa değeri belirtilerek verilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Promosyonlar gerçek 

değeri açıklanmadan da verilebilecektir.  

III. Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıda ve İçeceklere İlişkin Reklamlar 

Yönetmelikte yapılan önemli ve kapsamlı ekleme aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve 

içeceklere ilişkindir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan gıda ve içecekler listesi bulunmakta ve kırmızı 

kategoride aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içecekler yer almaktadır. Kategoride bulunan ürünler 

şunlardır:  

 Çikolata ve Şekerler, Gofretler, Enerji Barları, Tatlı Soslar ve Tatlılar 

 Kekler, Tatlı Bisküviler, Meyveli Paylar, Çikolata Kaplı Bisküviler, Kek Karışımları 
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 Cipsler, Gevrek Çerezler  

 Meyve Suları 

 Enerji İçecekleri  

 Alkolsüz Şekerli ya da Tatlandırıcılı Tüm İçecekler 

 Yenilebilir Buzlar 

Bu kategoride yer alan ürünlerin reklamlarının, çocuklara yönelik radyo ve televizyon programları 

sırasında ya da çocuklara yönelik tasarlanan diğer mecralarda yapılması yasaklanmıştır. Çocuklara yönelik 

yayın süreleri haricinde ve çocuklara yönelik olmayan diğer mecralarda bu ürünlerin reklamı, Sağlık 

Bakanlığı tarafından belirlenecek düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelerle birlikte 

yapılabilecektir. Bu tür ürünlerin satışı ile ilgili çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik 

promosyonların verilmesi veya benzeri bir yöntem ile uygulanamayacaktır. Aşırı tüketimi tavsiye 

edilmeyen gıda ve içeceklere ilişkin reklamlar hakkındaki düzenleme 30 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe 

girecektir.  

Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklere ilişkin reklamlara yönelik yapılan bu kısıtlama 

özellikle Sağlık Bakanlığı’nın son zamanlarda obezite ve benzeri sağlık sorunlarıyla mücadele kapsamında 

izlediği politikanın bir sonucu olarak değerlendirilebilir. İlerleyen zamanlarda Bakanlıkça hazırlanan gıda 

ve içecek listesinde bulunan diğer kategorideki ürünlerle ilgili de düzenlemelerin yapılmasının da gündeme 

gelmesi beklenebilecektir.  

IV. Reklamı Yapılmayacak Mal ve Hizmetler 

Reklamı yapılmayacak mal ve hizmetlere de bazı eklemeler yapılmıştır. Bunlar; 

- yasadışı bahis ve kumar oyunları,   

- sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının hizmetleri 

- her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısı 

Bu tür ürün ve hizmetlere ilişkin reklamların televizyonda yayınlanması veya diğer mecralarda 

yapılması yasaklanmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai 

işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, 

burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak 

Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


