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TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik1 (“Değişiklik”) 01 Şubat 2022 Tarihli ve 31737 Sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır.  Değişiklik ile Yönetmelikte meydana gelen ve 1 Mart 2022 

tarihinde yürürlüğe girecek olan dijital ortamdaki reklam ve ticari uygulamalar açısından dikkat 

çekici düzenlemeleri aşağıda bilgilerinize sunarız.  

 

1. Kişiselleştirilmiş Fiyat 

Yönetmelik’te “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar” başlıklı 13. madde altına yapılan ekleme ile, 

bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri 

analiz edilerek sunulan fiyat “kişiselleştirilmiş fiyat” olarak tanımlanarak, tüketiciye bu 

şekilde bir fiyat sunulması durumunda, bu hususa ilişkin bilgi ile o mal veya hizmet ile ilgili 

olarak satıcı veya sağlayıcı tarafından belirlenen güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş 

fiyata aynı alanda yer verilecektir.  

 

2. İndirimli Satış Reklamları 

Bir mal veya hizmete ilişkin indirimli satış reklamlarında açık ve anlaşılır bir şekilde 

belirtilmesi zorunlu olan; indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak sınırlı 

sayıda satışa sunulan mal veya hizmetin miktar bilgisine ilaveten indirimden önceki fiyatın 

da belirtilmesi zorunlu kılınmıştır. 

İndirimden önceki satış fiyatının belirlenmesinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 

otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacaktır. Meyve ve sebze gibi 

çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, 

indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti reklam verene 

ait olacaktır. 

 

3. Finansal Hizmetlere İlişkin Reklamlar 

Bir mal veya hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğunun belirtildiği reklamlarda kredinin 

vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine ve geri 

ödeme koşullarına reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile 

tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır 

ekranda yer verilecektir. 

 

 
1 Erişim İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-6.htm  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220201-6.htm
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4. Sıralama uygulamaları 

Yönetmelik metnine 28/A sayı ile eklenen düzenlemeye göre; internet ortamında satışa sunulan 

bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama 

yapılması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin 

bilgiye aynı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek 

ayrıntılı bilgi alabileceği açılır ekranda kolayca görünebilecek şekilde yer verilecektir. 

Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında 

reklam ibaresine yer verilmesi zorunludur. 

 

5. Tüketici değerlendirmeleri 

Yönetmelik metnine 28/B sayı ile eklenen düzenlemelere göre; internet ortamında, satıcı ve 

sağlayıcılar ya da bunlar adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet 

sağlayıcıları tarafından, tüketicilerin bir mal veya hizmete ya da satıcı veya sağlayıcılara ilişkin 

değerlendirme yapmasına imkân sağlanması durumunda; bu değerlendirmeler, sadece ilgili 

mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılabilecektir. Bu değerlendirmelerin 

yayınlanmasına ilişkin belirlenen esas ve kurallara değerlendirmelerin yayınlandığı alanda 

ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirildiği açılır ekranda yer 

verilecektir. 

Tüketici değerlendirmeleri, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu ya da olumsuz 

ayrımı yapılmaksızın en az bir yıl süre ile herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, 

değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre 

yayınlanır. Belirlenen esas ve kurallar çerçevesinde yayınlanmasına izin verilmeyen tüketici 

değerlendirmelerine ilişkin hususlar değerlendirmeyi yapan tüketiciye derhal 

bildirilecektir.  

Sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri yayınlanamayacaktır.  

Değerlendirme yapılan mal veya hizmet ile ilgili yaşanan tüketici mağduriyetinin satıcı veya 

sağlayıcı tarafından giderildiğinin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından 

bildirilmesi halinde bu durum, gerekli doğrulama yapıldıktan sonra ilk değerlendirmeyle 

aynı yerde gecikmesizin yayınlanacaktır. 

Bir mal veya hizmetin satışını artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin 

yapılmasına ya da mal veya hizmeti onaylayan ifadelerin kullanılmasına yönelik anlaşma 

yapılamayacak ya da hizmet satın alınamayacaktır. 

 

6. Tüketici şikâyetlerinin yayınlanmasına ilişkin uygulamalar 

Yönetmelik metnine madde 28/B ile getirilen yükümlülüklere ilave olarak, Değerlendirme 

niteliğindeki tüketici şikâyetlerinin yayınlanmasına imkân sağlayan şikâyet platformları 

tarafından, hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara, değerlendirmenin 

yayınlanmasından önce açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için 

en az yetmiş iki saat süre tanınacaktır.  
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Değerlendirmeler, bu süre dolmadan önce veya gerçeği yansıtmadığının anlaşılması 

halinde yayınlanmayacak, değerlendirmeye ilişkin açıklama yapma ve cevap verme hakkını 

kullanacak olan satıcı veya sağlayıcılara platforma üyelik, ücret alma ve benzeri 

uygulamalara bağlı olmaksızın etkin bir iletişim yöntemi sağlanacaktır. 

 

7.  Aldatıcı Ticari Uygulamalar 

Yönetmelik ekinde örnek verilen aldatıcı ticari uygulamalar aşağıdaki uygulamalar ile 

genişletilmiştir. 

• Satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro, 

söyleşi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere 

yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunmak, 

• İnternet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları, 

seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma 

iradesini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı 

veya sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemler kullanmak.  

Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu 

durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış 

fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak, aldatıcı ticari uygulamalar 

kapsamından çıkarılmıştır.  

 

8. Kılavuzların Hazırlanması 

Reklam Kurulu tarafından ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya 

yönelik hazırlanacak kılavuzlar Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayınlanacak ve 

Yönetmelik ile birlikte uygulanacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Çalışmamızda 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. 


