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SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN 

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA 

KILAVUZA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

 

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu’nun 04.05.2021 tarih ve 309 sayılı toplantısında 

aldığı 2021/2 numaralı ilke kararı ile sosyal medya etkileyicilerinin (“Influencerlar”) gerçekleştirdiği 

ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak yürütülen incelemelere esas teşkil etmek üzere, 

“Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 

Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) kabul edilmiş ve karar tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5 Mayıs 2021 

tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde duyurulan Kılavuz’a ilişkin detayları aşağıda dikkatinize 

sunarız. 

 

I. Influencerlar Aracılığıyla Yapılacak Reklamlarda Temel İlkeler: 

Kılavuz’un 5. maddesi uyarınca, influencerlar tarafından yapılacak reklamların; açık, anlaşılır 

şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunludur, örtülü reklam yapılması yasaktır. 

 

Diğer yandan, influencerlar tarafından reklam verenden maddi kazanç ve/veya ücretsiz ya da 

indirimli mal veya hizmet gibi faydaların sağlandığı sosyal medya paylaşımlarında, aşağıdaki tabloda 

yer alan ibarelerden birinin bulunması zorunludur. 

Video Paylaşım 

Mecralarındaki Reklamlar1 

 

 “Bu video [reklam veren] 

reklamlarını içermektedir.” 

 “Bu video, [reklam veren] 

ile ücretli işbirliğini 

içermektedir.” 

 “[Reklam veren]’in 

destekleri ile.” 

 “Bu ürünleri [reklam 

verenden] hediye olarak 

aldım.” 

 “Ürünleri bana gönderdiği 

için [reklam verene] 

teşekkürler.” 

Fotoğraf ve Mesaj Paylaşım 

Mecralarındaki Reklamlar2 

 

 

 #Reklam 

 #Reklam/Tanıtım 

 #Sponsor 

 #İşbirliği 

 #Ortaklık 

 “@[Reklam veren] ile 

işbirliği” 

 “@[Reklam veren] 

tarafından sağlandı.” 

 “@[Reklam veren] 

tarafından hediye olarak 

alındı.” 

Podcast Paylaşım 

Mecralarındaki Reklamlar3 

 

 

 “Bu podcast, [reklam 

veren] hakkında reklam 

içerir.” 

 “Bu podcast, [reklam 

veren] ile ücretli bir iş 

birliğinden oluşmaktadır.” 

 “[Reklam veren]’in 

destekleri ile.” 

 “Ürünleri (podcastimde 

bahsettiğim) [reklam 

verenden] hediye olarak 

aldım.” 

İçeriğin Yalnızca Kısa Bir 

Süre İçin Görülebildiği 

Mecralardaki Reklamlar4 

 

 #Reklam 

 #Reklam/Tanıtım 

 #Sponsor 

 #İşbirliği 

 #Ortaklık 

 “@[Reklam veren] ile 

işbirliği” 

 “@[Reklam veren] 

tarafından sağlandı.”  

 “@[Reklam veren] 

tarafından hediye olarak 

alındı.” 

                                                           
1 YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım mecralarında yapılan reklamlar ile canlı yayın niteliğinde olan paylaşımları ifade 

etmektedir. Video içinde sürekli olarak veya videonun başlığı, açıklama kısmı veya ilgili reklamın geçeceği bölümün başında, 

tüketicileri “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan, yazılı ve sözlü olarak, Tablo’da belirtilen açıklamalardan 

birine yer verilir. 

2 Instagram, Facebook, Twitter gibi fotoğraf ve mesaj paylaşım mecralarında paylaşılan fotoğraf ve/veya mesajları ifade etmektedir. 

Tabloda belirtilen ibarelerden en az biri ile beraber, bu paylaşımların içinde, altında veya açıklamalarında reklam verene ilişkin ad, 

marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi birine yer verilir. 

3 Podcast aracılığıyla yapılan reklamlarda yayının başında, ortasında ve sonunda yazılı ve sözlü olarak Tablo’da belirtilen 

açıklamalardan en az birine yer verilir. 

4 Snapchat ve Instagram hikayeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamları ifade etmektedir. Tabloda belirtilen 

ibarelerden en az biri ile beraber, bu reklamlarda, reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi 

birine, paylaşım süresince yer verilir. 
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Bu ibareler; 

 Paylaşım içerisinde kullanılan renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir nitelikte ve 

kolaylıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır.  

 Tüketicilerin paylaşımla ilk karşılaştığı esnada, başkaca bir çabaya gerek olmaksızın, 

paylaşımın ticari reklam olduğu anlaşılacak biçimde ve konumda belirtilmelidir.  

 Sosyal medya paylaşımında başka bir etiket veya açıklamaya yer verilmesi halinde, bu 

etiket veya açıklamalar arasında görünebilir şekilde belirtilmelidir.  

 Paylaşımın yer aldığı mecranın ara yüz ve teknik özellikleri de dikkate alınarak 

tüketiciler tarafından ilk bakışta fark edilebilecek biçimde sunulmalıdır. 

 

II. Influencerların Yükümlülükleri: 

Kılavuz’un 6. maddesi uyarınca, influencerlar; 

 

1. Henüz deneyimlemedikleri bir mal veya hizmet hakkında tüketiciler nezdinde o mal 

veya hizmeti onayladığı ya da deneyimlediği algısı yaratacak şekilde ticari reklam 

amacıyla paylaşımda bulunamaz. 

2. İlgili mevzuata aykırı olacak şekilde bir mal veya hizmete ilişkin sağlık beyanında 

bulunamaz. 

3. Bir mal veya hizmete ilişkin nesnel, ölçülebilir, sayısal verilere dayanmayan ve ispatı 

mümkün olmayan bilimsel araştırma ve test sonuçları hakkında iddialarda bulunamaz. 

4. Doktor, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılar ile sağlık kuruluşları tarafından sunulan 

mal veya hizmetlere yönlendirmede bulunamaz, bu mal veya hizmetlerin tanıtımını 

yapamaz. 

5. Reklam veren tarafından hediye edilen bir mal veya hizmeti kendisi satın almış 

izlenimini uyandıramaz. 

6. Bir mal veya hizmetin ticari reklamına ilişkin herhangi bir reklam verenden maddi 

kazanç ve/veya ücretsiz ya da indirimli mal veya hizmet gibi faydalar sağladığı sürece 

kendisinin sadece bir tüketici olduğu izlenimini oluşturamaz. 

7. Herhangi bir malın ticari reklamında, efekt veya filtreleme uygulamalarını kullanması 

durumunda görüntünün filtrelendiğini açıkça belirtir. 

8. Sosyal medya aracılığıyla bir mal ve/veya hizmet hakkında iletişim kurmak için 

sistematik olarak sahte veya var olmayan kimlikleri toplu olarak oluşturamaz ve/veya 

kullanamaz. 

 

III. Reklam Verenin Sorumluluğu: 

Kılavuz’un 11. Maddesinde ise, influencerlar aracılığıyla reklam verenlerin tabi olduğu 

sorumluluk rejimi düzenlenmiştir. Buna göre, reklam verenlerin; 

 

1. Influencerları Kılavuz hükümleri hakkında bilgilendirme, 
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2. Influencerların, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”), Ticari Reklam ve 

Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve bu Kılavuz dahil olmak 

üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uymasını talep etme, 

3. Influencerların paylaşımlarında üçüncü şahısları kullanmasına izin vermiş olmaları 

halinde, influencerların söz konusu üçüncü şahısların da ilgili mevzuata uyması 

gerektiğine dikkat çekmelerini sağlama, 

4. Influencerların yükümlülüklerini yerine getirmeleri için çaba gösterme ve ihlallere karşı 

önlem alma yükümlülükleri bulunmaktadır. 

 

Reklam verenlerin, influencerların kendi sorumlulukları olduğundan bahisle, yukarıda belirtilen 

yükümlülüklerinden kaçınması mümkün olmayıp, reklam veren, bu yükümlülüklere uygun hareket 

ettiğini yani influencerların kurallara uymasını sağlamak adına kendisinden makul olarak 

beklenebilecek en iyi çabayı gösterdiğini ispatla yükümlü kılınmıştır.  

 

IV. Genel Olarak Sorumluluk Rejimi ve Yaptırım 

Kılavuz’un 12. maddesi uyarınca, reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşu olarak 

influencerların her biri, Kılavuz maddelerine uyum konusunda ayrı ayrı sorumludur. 

 

Kanun’un ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 61 ve 62. maddelerine, Yönetmelik 

ve Kılavuz’a aykırı yapılan reklam veya ticari uygulamanın sonradan düzeltilmesi veya telafi edilmesi, 

reklam verenin veya ticari uygulamada bulunanın tespit edilen aykırılığa ilişkin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmayacaktır. 

 

Yaptırım olarak, Kanun’un ticari reklamlara ilişkin esasları düzenleyen 61. maddesine aykırı 

hareket eden reklam veren, reklam ajansları ve mecra kuruluşları hakkında durdurma, aynı yöntemle 

düzeltme, idari para cezası veya gerekli görülen hallerde üç aya kadar tedbiren durdurma cezaları 

uygulanabilmektedir. Söz konusu yaptırımların birlikte veya ayrı ayrı uygulanması mümkündür. 

  

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77. Maddesine Göre 2021 Yılında 

Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ uyarınca, 2021 yılından itibaren ticari reklam 

esaslarına aykırı şekilde internet aracılığı ile gerçekleştirilen ticari reklamlar hakkında hükmedilecek 

olan idari para cezası miktarı; 114.326 Türk Lirasıdır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda 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. 


