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1 Şubat 2022 

 
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde 

Önemli Değişiklikler 
 

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile e-ticaret hizmetleri 

açısından oldukça önemli değişiklikler yapılmıştır. Öne çıkan değişiklikleri aşağıda 

bulabilirsiniz.  

 

1. Kişiselleştirilmiş fiyat 

 

• Günümüz dijital reklamcılığı “çevrim içi kişisel/davranışsal reklam” yoluyla, tüketicilerin 

çevrim içi davranışları ve diğer kişisel verilerinin izleme (tracking) ve hedefleme (targeting) 

yollarıyla takip edilip onlara özel ürün ve fiyatlar sunulması yoluyla yapılmaktadır. 

 

• Yönetmelik uyarınca artık “kişiselleştirilmiş fiyat” hususu düzenlenmiştir. Kişiselleştirilmiş 

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

verileri analiz edilerek sunulan fiyat olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca tüketiciye sunulan 

kişiselleştirilmiş fiyat, ürünün güncel satış fiyatıyla aynı alanda gösterilmelidir. 

 

2. İndirimli satış fiyatları 

 

• Bir mal veya hizmete indirim yapıldığını gösteren reklamlarda bulunması zorunlu 

hususlara “indirimden önceki fiyat” bilgisi eklenmiştir. 

 

• Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı 

tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınacağı belirtilmiştir. Bu 

konudaki ispat yükümlülüğü reklam verene ait olacaktır.  

 

3. Finansal hizmetlere ilişkin reklamlar 
 

• Mal veya hizmetin bağlı kredi ile satışa sunulduğunun belirtildiği reklamlarda; (i) kredinin 

vadesine, (ii) faiz oranına, (iii) tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine 

ve (iv) 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 verilmelidir. 

 

4. Sıralama uygulamaları 

 

İnternet üzerinden satışa sunulan bir mal veya hizmetin belirli özellikleri (fiyat, nitelik vb.) 

arasında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması halinde sıralamanın hangi esaslar 

göz önünde bulundurularak yapıldığına ilişkin bilgiye ya (i) aynı alanda ya da (ii) bağlantı 

veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği açılır ekranda 

kolayca görünebilecek şekilde yer verilmesi gerekmektedir. 
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• Ayrıca reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama 

sonuçlarında “reklam” ibaresine yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  

 

5. Tüketici değerlendirmeleri 

 

• Satıcı veya hizmet sağlayıcı tarafından tüketicilere değerlendirme yapılması imkânı 

sağlandığı takdirde (örn. ürünlerin yorumlanması için oluşturulan alanlar) bu 

değerlendirmelerin sadece ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapılmasına izin 

verilmesi gerekmektedir. 

 

• Bu değerlendirmelerin yayınlanmasına ilişkin esas ve kurallar belirlenmelidir. Bu esas ve 

kurallara değerlendirmelerin yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile 

tüketicilerin yönlendirildiği açılır ekranda yer verilmesi gerekmektedir.  

 

• Olumlu/olumsuz ayrımı gözetilmeksizin tüm tüketici değerlendirmeleri en az bir yıl süre ile 

herhangi bir yönlendirme yapılmadan objektif ölçütlere göre (tarih, değerlendirme notu, 

satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanması gibi) yayınlanmalıdır.  

 

• Eğer tüketici değerlendirmesi ilgili mevzuata aykırı bir sağlık beyanı içeriyorsa 

yayınlanmamalıdır. 

 

• Değerlendirmeye konu tüketici mağduriyetinin satıcı veya sağlayıcı tarafından 

giderildiğine dair tüketici, satıcı ya da sağlayıcı tarafından yapılan bildirim gerekli 

doğrulama yapıldıktan sonra gecikmeksizin ilk değerlendirmenin yayınlandığı alanda 

yayınlanmalıdır. 

 

• Satışı artırmak amacıyla doğru olmayan veya olumlu değerlendirmelerin yapılması için 

gerçek veya tüzel kişilerle anlaşma yapılmamalı veya bu konuda hizmet satın 

alınmamalıdır. 

 
6. Şikayet platformlarına getirilen ek yükümlülükler  

 

• Şikayet platformları (asıl faaliyet alanı internet ortamında tüketici şikayetlerinin 

yayınlanmasına imkan sağlamak olan platformlar), hakkında değerlendirme yapılan satıcı 

veya sağlayıcılara değerlendirmenin yayınlanmasından önce açıklama yapma veya 

cevap verme hakkını kullanabilmeleri için en az yetmiş iki saat süre tanınacaktır.  

 

• Bu süre tanınmazsa veya değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılırsa, şikayet 

platformları bu değerlendirmeleri yayınlayamayacaktır. Satıcı veya sağlayıcının cevap 

hakkını kullanması için platforma üye olma, ücret ödeme gibi uygulamalara bağlı 

olmaksızın etkin bir iletişim yöntemi sağlanmalıdır. 

 
7. Aldatıcı ticari uygulamalar 

  

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

durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin 
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satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” aldatıcı ticari uygulamalar 

örneklerinden kaldırılmıştır. 

 

• (i) “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” ve (ii) “internet 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” aldatıcı ticari uygulamalar örneklerine eklenmiştir. 

 
Yönetmelik 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer değişiklikleri de görebilmek ve 

Yönetmelik’e ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız. 

 
Saygılarımızla, 

 
Bora Yazıcıoğlu Zülal Arslan 

bora@yazicioglulegal  zulal@yazicioglulegal.com 

 
Erdem Kılıçkaya 

 
Veysi Mert İnan 

erdem@yazicioglulegal.com mert@yazicioglulegal.com 
 

 

Bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki görüş niteliğinde değildir. 

Sorunuz olursa ya da hukuk görüş almak isterseniz lütfen bizimle bağlantıya geçiniz. 
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