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Ticaret Bakanlığından:

ricani REKLAM vE HAKSIz TiCARi uycuı,aMALAR yöNETMnriĞixon nnĞişirı.i«
yApILMASINA oain yöNETMELiK

MADDE l - 10.01.20l5 tarilıli ve 29232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari
Reklaııı ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ)

bendi yürürlükteıı kaldırılı-ı-ıış ve diğer bentler buna göre teselstil ettirilıniştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin l3 ünçü maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir.
"(l0) Bir mal veya hiznrete ilişkin olarak tiiketicinin satın alma davranışı ve diğer

kişisel verileri analiz edilerek sunulan fiyatın kişiselleştirilmiş fiyat olduğu kabul edilir.
Tüketiciye bu şekilde bir fiyat sunulması dunımunda, bu hususa ilişkin bilgi ile o mal veya
lriznret ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı tarafından belirlenen gtincel satış fiyatına aynı
alaırda yer verilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetıneliğin l4 i_inoti maddesinin i-içiincti fikrası aşağıdaki şekilde
değiş tiri lıriiş ve dördüırcü fikras ı yürürlükten kaldırı lırrı ştır.

"(3) Bir mal veya hizmetin indirimden önçeki satış fiyatının tespitinde indirimin
uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Bu hususa
ilişkin ispat ktilfeti reklam verene aittir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmcliğin 25 inci ınacldesine aşağıdaki fıkra eklenııiştir.
"(4) Bir ınal veya hizmetin kredi ile satışa sunulduğu reklamlarda kredinin vadesine,

faiz oraırına, tiiketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine, aranan diğer şartlara
ve geri ödeme koşı.ıllarına reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya tıyarı işareti ile
tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntı[ı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda
yer verilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmcliğe aşağıdaki maddc eklenmiştir.
"Sıralama içeren reklamlar
MADDE 25lA - (l) İnternet ortamıırda satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat,

nitelik ve benzeri htısuslarında karşılaştııma yapılarak sıralama yapılması drınımunda,
sıralamanın lrangi 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 verilir.

(2) Rcklam vcya sponsorluk vc bcnzeri anlaşınalara dayanılarak gösterilen sıralama
sonuç ları ırda reklaı-ı-ı i baresine yer ı,eri l mesi zoruıı [ udı.ır."

MADDE 6 - Aynı YönetmeIiğe aşağıdaki ınadde eklenıniştir.
"Tüketici değerlendirmeleri
MADDE 25lB - tL) İnterıret ortamında, satıcr ve sağlayıcılar ya da bunlar adıııa

mesafeli sözleşme kı-ırulınasına aracılık edenler tarafından, tiiketicilerin bir mal veya hizmete
ya da satıcı r,eya sağlayıcılara ilişkin değcrlendirmc yapmasına imkdn sağlanması durumunda;

a) Tüketici değerlendirnıelerinin yayınlanmasına ilişkin esas ve kural[ara,
b) Bu değerlendirmelerin ilgili nıal veya lrizmeti fiilen kullanan ya da satın alan

tüketiciler tarafından yapıldığını doğrulayacak işlem ve stireçlerin uygulanıp uygulanmadığına
ilişkin aylncı bir işaret veya bilgiye,



cleğerlendirmelerin yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile
tüketicileriır yönlendirildiği açılır ekranda yer verilerek ayırt edilebilir bir biçimde sunulması
zorunludı,ır.

(2) Tiiketici değerlendiımeleri, olumlu ya da olumsuz ayilmı yapılmaksızın en az bir
yıl, en fazla beş yıl srire ile herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu,
satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanına gibi objektif bir ölçüte göre derhal yayınlanır.

(3) Kişilik haklarına saldın niteliği taşıyan. özel hayatın gizliliğini ihlal eden, küfür ve
hakaret içeren, ilgili nrevzı"ıatı gereğince konuslı suç teşkil eden ve hakkında değerlendirme
yapılan mal veya hizıneti, kişi, kurum veya kuruluşu, ticari ya da mesleki faaliyeti, reklamı veya
markayı kötiileme ya da itibarsızlaştırma içeren ttiketiçi değerlendirmeleri yayın|anamaz.
Yayınlanmasına izin verilmeyen tiiketici değerlendirmelerine ilişkin hususlar değerlendirmeyi
yapan tüketiciye derhal bildirilir.

(4) Takviye edici gıdalara yönelik ilgili mevzuatına aykırı sağlık beyanı içeren tüketici
değerl cndi rmc l eri y ay ınlanamaz.

(5) Değerlendiıme yapılan mal veya lrizmet ile ilgili yaşanan tüketici mağduriyetinin
satıcı veya sağlayıcı tarafından giderilmesi ve hakkında yargı mercileri veya tüketici hakem
heyetleri tarafından verilmiş bir karar bulunması gibi hakh bir gerekçenin tüketici ya da satıcı
veya sağlayıcı tarafindan bildirilmesi halinde bu durum gecikmesizin ilk değerlendirmeyle aynı
yerde yayınlaırır.

(6) Bir mal veya hizmetin satışını aıtırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin
yapılmasına ya da mal veya hizmeti onaylayan ifadelerin kullanılmasına yönelik gerçek veya
tüzel kişiyle anlaşnıa yapılamaz ya da hizmet satın alınamaz.

(7) İnternet oılaınında bir mal veya l-ıizmete ya da o mal veya hizmetin satıcı veya
sağlayıcılarına ilişkin tüketici şikiyetlerinin yayınlamasına imk6n sağlayanlar tarafından,
yukarıda yer verilen hususlara ilave olarak:

a) Hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya sağlayıcılara, değerlendirmenin
yayınlanmasından önce açıklama yapma veya çevap velTne hakkını kullanabilmeleri için en az
yetmiş iki saat süre tanınır.

b) Değerlendiııneye ilişkin açıklama yapma ve cevap verme hakkını kullanacak olan
satıcı veya sağlayıcılara platforıııa üyelik ve benzeri uygulamalara bağlı olmaksızın etkin bir
iletişim yöntemi sağlanır.

c) Yapılan değerlendirıneler ve bu değerlendirmelere ilişkin şikAyet platformu, satıcı
veya sağlayıcılar tarafından yürütülen işlemlere ilişkin tüketicileri yanıltıcı nitelikte herhangi
bir yayın gerçekleştir ılemez."

MADDE 7 - Aynı Yönetıneliğin 26 ncı nraddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"(l) Gıdalar, takviyc cdici gıdalar, kozmetik ve temizlik ürünleri, tütün mamı_ılleri ve
alkollti içkilerin reklamları, ilgili mevzuatında yer alan reklam ve tanıtımla ilgili diğer
htikümlere de uygun olmalıdır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"kı lavuzların hazırlaırması
EK MADDE l- (l) Bu Yönetmeliğin ı.ıygı.ılamasını göstermek amacıyla Reklam

Kurulu taraflndan kılar,uzlar hazırlanır ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayınlanır.
yayınlanan kılavuz hül«imleri, bu yönetmelik ile birlikte uygulanır."

MADDE 9 - Aynı Yönetnreliğin 35 inci maddesinin birinci fikrasındaki "Gümrük ve"
ibaresi yürürliikten kaldırılmıştır.



MADDE l0 - Aynı Yönetmeliğin "Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen
Örırek Uygulaınalar" başlıklı ekinde yer alaır "A-Aldatıcı Ticari Uygulamalar" başlıklı
böliimiine aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"21) Satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tİyatro,

söyleşi gibi etkinlik biletlerini, belirleıren limitlerin dışında satın alarak tüketicilere yeniden
veya dalra yiiksek fiyatla satışa sunmak.

22) Intemet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yiiz tasarımlan,
seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verıne veya seçim yapma iradesini
olumsuz etkileyen ya da norınal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine
değişikliklere yol açmayı hedetleyen yöntenrler kullanmak.

23) İlgili kuıum ve kuruluşlar tarafindan verilen ıı.ıhsat, diploma ve benzeri izin
belgelerinde düzenlenen uzınanlık ve yetki alanları dışında hizırret verildiğine ilişkin reklam
yapmak."

MADDE 11 - Btı Yönetn-ıelik yaylıllı tarihinde yüriirltiğe girer.

MADDE l2 - Brı Yönetmelik hi.ikümlerini Ticaret Bakanı ytirtitiir.

Yönctmeliğin Yavımlandığı Resmi Gazcte'nin
'l'ırihi Savısı

l0/li20l5 29232

Yönctnrelikte Dcğişiklik Yapan Yönetnıeliklerin Yavınılandığı Resnıi Gazcte'nin
Tarihi Sır,ısı

l 25l12l20]ı5 295,73

2- 4lIl2011 29938
J- 3ll|2/20|7 3028,7

{- 3 18/20 l 8 3052 l

5- 28,, l2120l8 30639

6- l],l0/20l9 309l6
7- 3i2l202| 3i384



TiCARi REKLAM vE HAKsIz TİcARl UYGULAMALAR YöNETMELiĞİNDE DEĞİŞiKLiK YAPILMASINA rrAiR YöNETMELiK
TAsLAGl

KARŞtLAŞTlRMA cETVELi

MEvCUT vöxprnrBıix n,ırnnrsi RBvizn yöNBrnrnıix uanınsi

Temel ilkeler
MADDE5-(l)Reklamlar;

*l-Ş+ıı*şı+*ı.*ıt*t.t"d-ıışiiiı*€ı*§,Lşşı-*tı*ıı.ı*+n**ııit-ii*S*ı-ı;*-t{.ı-gii*ilntiiieıı
içcrcxıeı,

N{ülga

Fiyat lıilgisi içeren reklamlar
MADDE 13 - ..
1, l§lİ liİ,, ı

Fiyat bilgisi içeren reklamlar
MADDE 13 _
{lü) Bir nııl veya hizınete ilişkin olarak tüketiciııin satın alına davranışı ve diğer
kişisel r.erileı:i aııaliz edilerek sunulaıı iivatın kişiselleştirilmiş fivat ııIdtığu kabul
edilir. Tüketicive bu şekilde bir fivat sııırıılması durumuırda. bu hususa ilişkiıı
bilgi ile o mal veı,a hizmet ile ilgili olarak satıcı veva sağlavıcı tarafından
tıcliı,lencn güncel satış fiı,atına avnı alanda yer verilir.

İndirimli satış reklamları
MADDE l4 _ ,..
(3) Ş*tNlışı*iııd}ı.iıııhı-*ııiit*şşş-r-€-1-i}*o**}til*s{i*§l*rııı,ke*-.i*dir.i*n}i
{*ya{+a*-}ıi*, öııceki fiyat esas alınır.

(4}-İııdlı.i{n§- *ı,iıı j*ıdi*i**rdrtn

iirıcel*i fişgttı*ı <l*h*ılüşiik-ğs*ti*-§a+ışa*üııü}dÇtııııııı isp*tı,ı,ekl*n

İndirimli satış reklamları
MADDE 14 _ ...
(3) Bir ınal veva hizınetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indiriıııiıı
a_vguta.ı!iığı tarihten önceki otuz gtin içinde uygulanaıı en düşük fiyat esas alıırır.
Bu hususa ilisl<in isııııt kü|i'eti reklam vere ne aittir.

lVliilea

l



Finansal hizmetlere ilişkin reklamlar
MADDE 25 _ ...
\ *ııİ ljİtş"ıı

Finaıısal hizmetlere ilişkin reklamlar
MADDE 25-...

a rcklanıııı
tüketicilerin vö
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av rıntıl

l'eııi ıtı*titlı,
zeri lrusu:

şckilcle ver verilir.

sıralama iccren reklanılar
MADDE 25lA- (1) Intcı,net ında sat in iivat.
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a tler di
aYnı va \jcvıı u

}'t,ni nııtlde
ıı aracrlık

im kın_sığlanması du rrımu ndır:

Tükctici değerlendi rmcleri
bunlar ad}İADDE 25lB - (l) Inte
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hicimde sunulması zorunludu r.
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(2)-ı'üketici ıleğerlendirmeleri, olumlu va da olunısuz ayrınıı vapılmaksızın en az

bir vıt. en i'azla beş-yıi siire i}e lrerhangi bir r,,önleııdirn-ıe ı,aqılnradaır tarilı.
cleğcrlcnclirıııe notu. satıcı veva sağlavıcıva göre sıraIınına gibi o1ıicktif lıir öiçüte
göre cle rhal vavınlanır.

(3) Kişilik haklarını saldırı niteliği taşıvan. özel havatın gizliliğini ihlal eden,

kiıfür ve llgharet içcren. ilgili mcvzuatı gereğince konusu suc teşkil eden ve

hakkında c|eğerlendirme vaiıılan mal veva hizıııetİ. kişi. ku.rum yeva kurulııŞu.
ticari va cla nıesleki l'aaliveti. reklanıı veva markaı-ı kiitüleme va da

ıtibarsızıaştırma içere n tüketici cie ğcrlendirnıe leri vavınlanamaz.
yavınlanmasına izin veritnreverr tüketici değerlendirmelerine ilişkiıı lıususlaı'
ricğcrlc nd i ı,mcı,i yapan tü keticiye dcrhal bi ldirili r.

{4) Takviye erlici grdalara r,önelik i|gili meı,zuatıııa avlrırı sağlık bevaııı İçereıı
tii ketici değerleııdirmeleri yayınlanamaz.

(5) Değerlendirme vapılan mal ı,eva hizme t ile ilgiii vaşanan tüketici
mağduri\,etiııiır satrcı veva sağlavıcı tarafinclan giderilmesi ve hakkıı|da Yar9ı
nrercile ri veva tüketici hakem hryetleri taraiıııdaır verilmiş bir karar ııuıunması
gibi hırkIı bir gerekçenin tüketici va da satıcı veva sağlavıcı tarafından bildirilmesi
haıinde bu durum gecikmtısizin ilk değerlendirınevle avnı yerde vavınlanır.

(6) Bir mal veva hiznıctiır satışıırı artırmak anıacıvla d<ığru olmavan
değerlendirmeleriıı vapılmasına va da ınal veya hizmeti onavlaı'an ifadelcrin
kul|anrlınasına vöne|ik gerçek veva tüzel kişivle anlaşma vapıİamaz ya da hizınet
satıır alınaınaz.

(7) İnternet ortamında lıir nral r.eva hizmete va da o mal veva hİzınetin sırtıcı veva

sağlavıcılarrrııt ilişkin tiiketici şikivetleriııiıı r,ayınlamasına İnıktn sağlayanlar
tarafından. vııkarıda ver verilen lrususlara ilave olarak:
a) Hırkkında değerlendirnre vapılan satıcı veva sağlayıcılara. değerlendirmenin
vavınlanınasındaıı iince açıklama ı apına veva cevap verıne hakkını

nabilmeleri için e iki saat sü
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l,erme }ıakkıırı k
tıcı r,eya sa

dan viirütülen i

R.ı.ır-" ilışkin özel düzenlemesi bulunan mal veya hizmetler
MADDE 26 _ (1) İ$*ç{ı+*,..iı*ş*-ı,i.-{*l.ıl"ıi iiı,iişti*ı,,--ş*{*iıi-<ıi}rışgkşt,,**ııtğ*ık

lıiırrı*tlttiagıdalar, takviye edici gıdalar, kozmetik ve temizlik-ürünleri,

tütün mamulleri ve alkollü içkiler gil+i"t*i,ıl*ııııı itişki*iir*İ-ılttş*ııiş**it*;i
bşJı***ıı*nl*}-+eş* iıi**ııçt**şiıı reklamları, ilgili mevzuatında yer a|an

reklam ve tanıtımla ilgili diğer hükümlere de uygun olmalıdır,

Reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan mal veya hizmetler
MADDE 26_(l) Gıdalar, takviye edici gıdalar, kozınetİk ve teırrİzlİk iirünlerİ, tÜtün

mamı_ılleri ve alkollü içkilerlg reklamları, ilgili mevzrıatında yer alan reklam ve

tanıtımla ilgili diğer hükümlere de uygun olmalıdır.

}'tııi tiç ııııııide
kılavuzları n lrazırlanması

kl
kuıuıu t:rrafiıtdan kriavuzlar hazır|anır ve Ticaret Bakanlığıırın internet sitesıırde
E

Yürütme
MADDE 35 _ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giiıııı"iiiı ı,: Ticaret

Bakanı yürütiir.

Yürütme
MADDE 35 _ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticarct Bakanı yürütür.

-EK-
HAKSIZ ricıni UYGULAMA OLARAK KABUL EDİLEN

önxr« UyGULAMALAR
A - Aldatıcı Ticari Uygulamalar

\'ı:ııİ İı*ıı|ltı"

-EK-
HAKSIZ rİcıni UYGULAMA OLARAK KABUL EDiLEN

oRxrr UYGULAMALAR
A.- Aldatıcı Ticari Uygulamalar

n linıit|erin
2l alnıa süreci ılını kullannrak

4



22) İnternet ortaınında bir mal ve_va hizmete ilişkiır viiırlendirici ara vüz
tasartnr|arı. seçenekler va da ifadeler gibi araçlarla tüketicileriıı karar verme veva
seçim vapına iradesini o|uınsuz etkileven ya da normal şartlar altında vereceği
kararda satıcı veva sağIavıcı lelrine değişikliklcre vol açnıırvı hcdeileye n vöntenıler
kuIlaırmak.

23) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafindan verilen ruhsat. diploına ve benzeri izin
belgelerinde düzenleneır uzınaıılık ve vetki alanları dışıırda hizmet ı'erilciiğine
ilişkin reklam ı,aıımak.
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