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Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

01/02/2022Sayı

Kon u

oDAIARA 2022l16 sAYıLı GENELGE

iıgi: rESK'in 01/02/2022 tarih ve2022/11 sayılı genelgesi

Bilindiği üzere, Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde DeğiŞiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik 0,1 Şubat 2O22 tarihli Ve 3,1737 sayılı Resmi Gazetede

yayımlanarak yürüdüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliğine göre;

. Bir mal Veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatlnln tespitinde indirimin uygulandığı

tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacaktır.

. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarl veya

oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak olup, bu konuda isPat kÜlfeti

reklam verene ait olacaktır.
. internette satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında

karşllaştlrma yapılarak sıralama yapllması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate

aıınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile

tüketicilerin yönlendirilerek aynntılı bilgi alabiIeceği açılır ekranda kolayca görünebilecek şekilde

yer verilecektir.
o Tüketici sahte değerlendirmelerle yönlendirilemeyecektir,

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarlm ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz
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YöNETMELlK

Ticaret Bakanlığından:

TlcARl REKLAM vE HAKsrz TlcARİ UYGL.I-AMALAR YöNf,TMELİĞİNDE
DEĞiŞiIC,iK YAPILMAslNA DAiR YöNETnDLiK

MADDE 1- l0/!/20l5 tarint ve 292]2 sayılı Resmı Gazete'de yayıolanan Ticari Reklam ve Hak§z Tica.i
Uygulamalar Yönetncliğiıio 5 iıci maddesinin birinci f*İasının (ğ) beıdi yüıiıliikten kaldınlıuştır,

MADDE 2 - A}Tt Yöneüneliğin 13 üncü maddesine aşağtdaki f*ra eklenmişrir.

"(10) Bir mal veya hizmete ilişkin olarak tiiketicinin satın alma darıanışı Ve diğer kişisel verileİi analiz

edileİek sunulas fiyatın kişiselleştiıilmiş fiyat olduğu kabul edilir. Tiiketiciye bu şekilde bir fiyat sunulİnası

durumıında, bu hususa ilişkiı bilgi ile o mal veya hizmet ile ilgili olarak sahcl veya sağlayıcı tarafindan belirlenen

giincel sahş fiyatına ve kişiselleşttitniş füyata aynı alaıda yer veriliı"
MADDE 3 - Ayn Yönetİrteliğo 14 iincü maddesinin biİinci filcasına "r€klamlarda;" ibafesinden soİEa

geloek iizeİe "indirimden önceki fiyat," ibaresi eklenoiş, aynr maddenin üçiilcü fikasl aşağıdaki şekilde
deği§tirilmiş ve dördiıncü fılğası yüİüliikte! kaldınlmıştıı

"(3) Biİ mal veya hizmetin iıdirimden önceki satış fiyatıntn tespitiılde indirimin uygulandığl tarihten öncek
ofuz giin içinde uygulanan en di§tik fiyat esas alünır. Mewe ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin
reklaİdlarda indirimin miktaı veya oraDı hesaplaüüken, indiİimli fiyattan biI önceki 6yat esas alını!, Bu husu§lam

ilişkin ispat kiilfeti leklam verenc aittiı,"
MADDE 4 - Aynl Yönetİneliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fılİa eklenmiştir.

"(4) Bir mal veya hizmetiı bağtı kedi ile satışa sunuldüğunun beliıtildiği ıeklamlarda kredinin vadesine, faiz

oranın4 tiiketiciye toplam maliyetinin ayıü ve yıllık yüzde değerine ve geIi ödeme koşullanna .eklamın yayınlandığ

alanda ya da bir bağlantı veya uyan işareti ite tiiketicilerin yönlendiıilerek ayntrİİ bilgi alabil€ceği biİ intemet

sitesinde veya açılır ekrandı yeı veriliı"
MADDE 5 - Aynı Yönetrneliğirı 26 ocı maddesi aşağldaki şekilde değiştirilmiştir
"MADDE 26 - (l) ilaçlar, beşeri hbbi tiriinleı libbi cihazlaİ, sağl* hizoederi, gıdalar, takviye edici gıdalar,

ko2İnetik ve tcmizlik iiriırıleıi, biyoşidal ijıiiıleı tiitiin mamullcri ve alkollü içkilerin reİlamlan, ilgili mcvzuatııda yer

alan İeklam ve tanıtımla ilgili diğeı hiikiioleıe de uygun olmaltdtr."

MADDE 6 - Ay Yönetrıeliğ€ 28 inci maddeden sonra gelmek üer€ aşağdaki maddeler ekl€miştir.
"sıİglımı uygulaDalıt,!
MADDE 28/A _ (1) İntemet o.tamDda satışa sunulao bir mal veya hiaıetin fiyat, nitelik ve beDzeli

husustarııda ka§ılaşhrma yapılaıak sıralama yapılması duıumunda, sıralaınarun hangi ölçütler dik*ate alınaiak

oluştuulduğuna ilişkin bilgiye a)mı alanda ya da biİ bağlantı veya uyan işareti ile tiiteticilerin yönlendirileıek

aynntılı bilgi alabileceği açılır ekanda kolayca görünebilecek şekilde yer veriliı
(2) Rekl.m veya sponsorluk ve benzeri aıılaşmalara dayanlla.ak 8österilen sıİalamo sonuçlarında ıeklam

ibaıesiıe yer veriloesi zoıunludur.

Tüketici değerlendirmelerl
MADDE 28/B - (l) intemet oıtaoılnda, satıcı ve sağlayıc ar ya da buıla adıtra mesafeli sözleşme

kurubğasrna aracll* eden alacı hiznet sağlayıcılan taİafındaİ, tiıkoticilerin bir mal veya hi2rnete ya da satıcı veya

sağaycılara ilişkiı değeİ|endiİme yapmasma imkan sağlanmasl dulumunda; bu değeIIendiİmeleİin, sadece ilgili mal

veya hizıneti satın alanlar taİafından yap rnasına izin verilir.

(2) Bu değerlendirmelerin yayınlanmasına ilişkin belirlenen esas ve kuıal|ara değerlendirmelerin ya}'ınlandlğı

alaada ya da bir bağlantı veya uyan işaıeti ile tiiketicilerin yör endirildiğ açılır eiraıda yeı veıiliı
(3) Tiiketici değeılendirmeleri, gerekli incelemel€r yap dıldan §onıa olumlu ya da olumsuz aynmı

yapılmaksızın en az bir yıl siire ile berhan8i bir yönlendirme yapılmadaı tarih, değe endifue nofu, §aİcl veya

§8ğlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte gö.e yayınlanıı Belirlenen esas ve kuİalla' çerÇevesinde

yayrnlaımasma izin veri|meyen lıiketici değertendiımelerine ilişkin husu§lar değerleıdirmeyi yapao tiiketiciye derhal

bildir n
(4) İlgili mevzu.tına aykın sağlık beyaıı içeren liiketici değerlendirmeleri yayuılanamaz.

(5) Değerlendirme yapılan mal veya hiznet ile ilgili yaşanaı tiiketici mağduriyetinin saıcı veya sağlaylcı

taıafiodan giderildiğinin tiiketici ya da sahcı veya sağlayıcl tarafindaı bildirilmesi halinde bu durum, gerekli

doFulama yaplld*tad sonra ilk değertendirmeyle aynı yeİde geciknesizin yaymlanüı

(6) Bi. oal veya bizrtlctin satlşıü artmak amacıyla doğu olmayan değertendirmelerin yapılııasına ya da oal

veya hizmeti onaylayan ifadelerin kullantlmasına yönelik gerçek veya tiizel kişiyl€ anlaşma yapılamaz ya da hizmet

satıü al$aftaz.
Tüketicl şlkeyetleİinln yıyınlıma§ın. ilişkin uygulımalır
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MAIIDE 28ic - (1) Esas faaliyet alanl intemet oİtammda bir ğıal veya hianet€ ya da o mal veya hizmetin

satlct vcya §ağlayıcılanna ilişkin değerlendiİme niteliğindeki tiiketici şikeyttlerinin yaymlanmasına i!ıkAn sağlamak

olan şikayet plafformlan taİaftndan 28/B madde§inde beliİtilen yiikiimlülüklere ilave olarak;

a) Hatİ!ıda değerlendioe yap ao sahcı veya sağlayıc ar4 değerlendirmedin yayıDlarmasındaD önce

açıklama yapma veya cevap verme hakkrnı kullanabilmeleri için en az yemiş iki saıt siiİe t nını.,

b) Değeılendimeler, bu siiİe dolm.d.n önce veya gerçeğ yansıtınadığnın anlaşılma§l halind€ yayınlanmaz.

c) Değerleadirmeye ilişkin aç*lama yapma ve ctvap verme hakkın! kullao8cak olao sahcı veya sağlayıcılaıa

platforma üyelik, ücret alma ve benzeri uygulamalara bağlı olmaksızın etkiı bir iletişim yö[temi sağlaııır."

MADDE 7 - A}ııı Yönetsneliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştiı
"KllıvuzlınD hezİlınmısr
EK MADDE l - (l) Rellam Kurulu tarafuıdatı ticaıi reklam ve baksz ticaıi uygulamatara kaİşı tiiİeticiyi

konımaya yöoelik kılavuzlar haarlanır ve Ticaİet Bakanlığınm intemet sitesinde yayınlanu. Yaytnlanan kllavuz

hiikiimleri, bu Yönetrnelik ile bİlikıe uygulanıı-"
MADDE 8 - Arnı Yönetmeliğin 35 iıci maddesinin biİi[ci fıkİa§ında y€! alao "Giirnİiik ve" ibaresi

yiiriiıliikten kaldınlmıştu.
MADDE 9 - Aynü Yönetmeliğin "Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Ömek Uygulamalar" başl*ll

ekiıde yer alao "A-Aldatıcı Ticaıi Uygulamalaı" başllkl bölümiindeki on dokuzuncu bent yiirüliiken kaldlnlmlş ve

aynt böliime aşağdaki bğnder eklenftiştiİ,

"2l) satm al,İa siirecini otomatikleştiien biİ yazılım kullanmak §uİetiylc spor, tiyaEo, söyleşi gibi etkinlik

biletleıini, belirlenen timitleİin dışında satıı ala.ak tiiketicilere yeniden veya daha }iiksek fiyatla sahşa sunmak.

22) İntemet oİtamüda biİ mal veya hizmete ilişkin yöDlendirici ara yiiz tasanİnlan, seçeüekleI ya da ifadeler

gibi araçlarla tiiteticilerin kaml veİme veya seçim yapma iradesini olum§uz etkileyen ya da normal şartlar altında

vereoeği karalda §ahcı veya sağlayıcı lehiıe doğişikliklere yol açmayı hedeIleyen yöntemler kullanmak."

MADDE 10 - Bu Yönehnelik 1/3/2022 taıihinde yiirii.lüğe girer
MADDE 11 - Bu Yöncünelik hiikiimlerini Tica.et Bakan yiiİütiiİ.
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