
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR 
YÖNETMELİĞİ’NDE 1 MART 2022 TARİHİNDE 

YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Şubat 2022 tarihli ve 
31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticari Reklam ve 
Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 
indirimli satışlara ilişkin hükümlerinde değişiklikler getirecek 
olan ve daha evvel mevzuatta düzenlenmemiş birtakım 
konuları içeren hükümler 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe 
girecek olup, bu değişikliklerin özellikle perakende 
sektörünü etkilemesi beklenmektedir.

Değişiklikler ile Yönetmelik kapsamındaki bazı hususlar 
yürürlükten kaldırılırken, daha önce mevzuatta yer 
almayan kavramlara da yer verildi.

Yönetmelik değişiklikleri ile hâlihazırda yasaklanmış olan bazı 
uygulamalar yasak kapsamından çıkartıldı. Yönetmeliğin 
“Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinde yapılan değişiklik ile (ğ) 
bendinde yer alan “Hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait 
ifade ya da görüntüler içermez” fıkrası yürürlükten kaldırıldı. 
Dolayısıyla daha evvel Reklam Kurulu tarafından idari 
yaptırımlara tabi tutulan tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin 
görüntülerin paylaşılmasının önü açıldı.

Yönetmeliğin “Fiyat bilgisi içeren reklamlar” başlıklı 13. 
maddesine 10. fıkra ile “kişiselleştirilmiş fiyat” kavramı 
eklendi. Bu kapsamda “Tüketicinin satın alma davranışı ve 
diğer kişisel verileri analiz edilerek” fiyat sunulabileceği 
düzenlenirken, kişiselleştirilmiş fiyata yer verilen durumlarda, 
güncel satış fiyatına da yer verilme zorunluluğu getirildi.

Yönetmeliğin “Finansal hizmetlere ilişkin reklamlar” başlıklı 
25. maddesine eklenen 4. fıkra ile bağlı kredi ile satışa sunulan 
mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda yer verilmesi gereken 
asgari unsurlar kredinin vadesi, faiz oranı, tüketiciye toplam 
maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değeri ve geri ödeme koşulları 
olarak belirlendi. 

İndirimli satışlara ilişkin tanıtımların tabi olacağı önemli 
kurallar getirildi. 

Yönetmeliğin 14. maddesi çerçevesinde indirimli satışlara 
ilişkin tanıtımlarda kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri, 
mevcut ise stok miktarı ve indirim oranı gibi reklamın ana 
vaadine ilişkin hususlara yer verilmesi zorunluluğu daha 
önceden de düzenlenmişti. Ancak ilgili maddenin ilk fırkasında 
yapılan değişiklik ile bu tanıtımlarda yer alması gereken 
zorunlu asgari hususlara “indirimden önceki fiyat” da 
eklendi. Dolayısıyla değişikliklerin yürürlüğe gireceği 1 Mart 
2022 tarihi itibariyle indirimli satışlara ilişkin hazırlanacak olan 
her türlü iletişim faaliyetinde, indirimden önceki fiyata da yer 
verilme zorunluluğu doğdu. 

AMENDMENTS TO REGULATION ON COMMERCIAL 
ADVERTISING AND UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES 

TO TAKE EFFECT 1 MARCH 2022 

A regulation amending the Regulation on Commercial 
Advertising and Unfair Commercial Practices was published in 
the Official Gazette dated 1 February 2022 and numbered 
31737. Provisions that amend the existing provisions of the 
Regulation on Commercial Advertising and Unfair Commercial 
Practices (the “Regulation”) concerning discounted sales, as 
well as provisions that regulate previously unaddressed 
subjects, will enter into force on 1 March 2022 and are 
expected to affect the retail industry in particular.

While the amendments have rescinded certain provisions, 
they have also recognized certain subjects that were not 
subject to legislation before.

Certain actions that were prohibited prior to the amendments 
have been excluded from the scope of prohibitions. The 
amendments rescinded paragraph (ğ) of Article 5 of the 
Regulation, entitled “General Principles”, which held that 
“advertisements cannot include pre-medication and 
post-medication statements or images of patients.” Therefore, 
the way has been paved for sharing pre-medication and 
post-medication images of patients, which was once an issue 
subject to administrative sanctions imposed by the Board of 
Advertisement.

The term “customized price” has been introduced with an 
amendment to paragraph 10 of Article 13 of the Regulation, 
entitled “Advertisements Including Price Information”. 
Pricing may now be made on the basis of an “analysis of the 
buying behavior and other personal information of consumers”; 
however, current sales prices must also be provided along with 
customized prices.

An amendment to paragraph 4 of Article 25 of the Regulation, 
entitled “Advertisements on Financial Services,” identified 
the minimum elements to be included in advertisements about 
goods and services provided with tied loans as the credit 
period, its interest rate, monthly and yearly percentage values 
of its total cost to consumer and its repayment conditions. 

Important rules have been promulgated to apply to 
advertisements for discounted sales.

The obligation to include principal elements in advertisements 
of discounted sales, such as the starting and ending dates of 
offers, amount in inventory -if any- and the amount of discount, 
was already regulated under Article 14 of the Regulation. 
Pursuant to amendments made to the first paragraph of the 
said article, “sales price before the discount” will now also 
be accepted as one of the mandatory elements. It will be 
necessary to provide the sales price before the discount in any 
advertisement as of 1 March 2022, when the provisions enter 
into force.



Yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasına yapılan ekleme ile 
indirimli satışlara ilişkin tüketicilerin yanlış yönlendirilmesinin 
önüne geçilmesi amacıyla indirim oranının hesaplanmasında 
indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde 
uygulanan en düşük fiyatın esas alınacağı belirtildi. Değişiklik 
öncesi hangi tarih aralığındaki fiyatın temel teşkil edeceğine 
ilişkin detaylı bir düzenlemeye yer verilmemişti. Yeni 
düzenleme ile ise indirimli fiyattan önceki fiyatın esas alınması 
hususu, yalnızca “çabuk bozulabilen” mallara özgülenen bir 
yöntem haline gelirken, bu mallar dışında kalan mallara gerçek 
bir indirim uygulandığının tespiti için otuz günlük süre sınırı 
getirilmiş oldu.

Değişiklik öncesi örnekleme yolu ile sayılan reklama ilişkin 
özel düzenlemesi bulunan mevzuatların isimlerine açıkça 
yer verildi. 

Yönetmeliğin 26. maddesinde reklama ilişkin özel düzenlemesi 
bulunan mevzuata “…gibi reklama ilişkin özel düzenlemesi 
bulunan mal veya hizmetler” şeklinde yer verilmekteydi. 
Yapılan değişiklik ile örnekleme yerine “biyosidal ürünler,…, 
ifadesi de eklenerek söz konusu düzenlemelerin isimlerine tek 
tek yer verildi. Özellikle son dönemde artan dezenfektan gibi 
virüs ve bakterileri yok ettiği iddia edilen ürünlerin reklamlarına 
Reklam Kurulu tarafından uygulanan idari yaptırımlardaki artış 
göz önünde bulundurulduğunda biyosidal ürünler mevzuatına 
yapılan atıf yerindedir.

Haksız Ticari Uygulamalar başlığı kapsamında internet 
ortamında satışa sunulan mal ve hizmetlere ilişkin yeni 
düzenlemeler getirildi.

Yönetmeliğe eklenen “Sıralama” başlıklı 28A maddesi ile bir 
mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında 
karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, 
sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna 
ilişkin bilgiye yer verilmesi veya yönlendirme yapılması, ilk 
başlarda yer alan ürünlerin sponsorlu ürün vb. olması 
durumunda bunun da açıkça ifade edilmesi gerekliliği 
düzenlendi.

Yönetmeliğe eklenen “Tüketici Değerlendirmeleri” başlıklı 
28B maddesi ile internet ortamında yapılan satışlarda 
tüketicilerin gerçeği yansıtmayan yorumlar ile aldatılmasının 
önüne geçilmesini sağlayacak düzenlemelere yer verildi. Bu 
kapsamda ürünlere veya hizmetlere ilişkin değerlendirmelerin 
yalnızca bu ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından 
yapılması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, doğru olmayan 
değerlendirmelerin veya onay verici ifadelerin kullanılması için 
gerçek/tüzel kişiler ile anlaşma yapılması ve buna ilişkin hizmet 
alınması yasaklandı. 

Tüketici değerlendirmelerinin yayınlanmasına ilişkin esas ve 
kurallara tüketicilerin görebileceği bir şekilde yer verilmesi, 
ayrıca yorumların yayınlanma kriterlerinin yanı sıra, 
yorumlarının yayınlanmaması halinde tüketicilerin bu durumun 
gerekçeleri hakkında da bilgilendirilmeleri zorunlu tutuldu.

Tüketici yorumlarına ilişkin düzenlemeler kapsamında satıcılar 
ve sağlayıcılar için faydalı olacak hususlara da yer verildi. 
Tüketicinin mağduriyetini konu edinen yorumları takiben satıcı 
veya sağlayıcının mağduriyeti giderdiği doğrulandığı takdirde, 
bu açıklamalara da yer verileceği hükmü getirildi. 

In order to prevent misguiding consumers about discounted 
sales, it has been stipulated as per the amendment made to 
paragraph 3 of Article 14 of the Regulation that the discount 
amount shall be calculated based on the lowest price in 30-day 
period prior to the discount date. No details had been provided 
before the amendments regarding which price during which 
period could be taken as the benchmark. However, with the 
amendments it has been settled that benchmarking against the 
price immediately before the discount will be restricted to 
discounts on “perishables” alone, and a 30-day limitation will be 
imposed on all other goods to determine whether they are 
subject to a true discount.

Pieces of legislation that include special regulations on 
advertisements, which were only described by way of 
examples prior to the amendments, have been named 
explicitly.

Legislations that include special regulations on advertisements 
were regulated under Article 26 of the Regulation with the 
wording “goods and services which have special regulations 
such as…”. The phrase “biocidal products” has been added to 
the wording with the amendment instead of describing by way 
of examples and as a result, all legislations have been named 
separetely. The reference to legislation on biocidal products is 
appropriate, in light of the increase in sanctions imposed by the 
Board of Advertisement on advertisements of products such as 
disinfectants which claim to eliminate viruses and bacteria.

New regulations regarding the sales of goods and services 
on online platforms have been introduced under the 
section entitled “Unfair Commercial Practices”

As per Article 28A entitled “Sorting”, it will now be compulsory 
to provide or refer to the sorting criteria when certain goods and 
services are sorted on the basis of price, quality and other 
similar features, and to clearly provide information if the 
products that are on top of the sorted list are sponsored, etc.

The newly-promulgated Article 28B, entitled “Consumer 
Evaluation,” is intended to ensure that consumers are not 
misled by false comments in online sales. Evaluations on 
goods and services may now only be made by consumers who 
have actually purchased the goods or services in question. In 
addition, it has now been prohibited to make agreements with, 
or get services from, natural/legal persons for the procurement 
of false comments or approvals.

It will now be required to visibly provide to consumers the 
criteria based on which their evaluations will be published, as 
well as to inform them about the reasons for not publishing any 
of their evaluations.

Certain aspects of the regulations on consumer evaluations 
may accrue to the benefit of sellers and suppliers. A rule has 
been put into place that if it is verified that the sellers or 
suppliers have resolved the grievances of consumers following 
negative feedback, this information will be provided along with 
such negative evaluations.



Reklam mevzuatı kapsamında hâlihazırda mevcut olan 
“gerçeğe aykırı sağlık beyanında bulunması” yasağı, tüketici 
yorumları için de geçerli hale geldi. Bu kapsamda “ilgili 
mevzuata aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmesi 
yayınlanmaz” kuralı ile gerek reklam veren gerekse tüketici 
değerlendirmelerini yayınlayanlar açısından bu kuralın 
uygulanacağı belirlendi. 

Esas faaliyet alanı mal veya hizmetlere ilişkin tüketici 
şikâyetlerinin yayınlanması olan platformlar için yeni 
düzenlemeler öngörüldü.

Yönetmeliğe eklenen “Tüketici şikâyetlerinin yayınlamasına 
ilişkin uygulamalar” başlıklı 28C maddesi ile şikâyet 
platformlarının hakkında değerlendirme yapılan satıcı veya 
sağlayıcılara, değerlendirmenin yayınlanmasından önce 
açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri 
için en az yetmiş iki saat süre tanınması zorunluluğu 
getirildi. Bu sürenin dolmasından önce yapılan veya gerçeği 
yansıtmadığı anlaşılan değerlendirmelerin yayınlanmayacağı 
ve değerlendirmeye ilişkin ilgili satıcı ve kullanıcıların platforma 
üyelik, ücret alma ve benzeri uygulamalar olmaksızın açıklama 
yapma ve cevap verme hakkını kullanacakları düzenlendi.

“Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek 
Uygulamalar” çerçevesinde de değişiklik yapıldı.

Yönetmelik ekinde örnek olarak yer alan “Aldatıcı Ticari 
Uygulamalar” kapsamı değiştirildi.  Düzenleme ile “girdi 
maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden 
etkilenmemesine rağmen etkileniyormuş gibi ve haklı bir 
gerekçe olmaksızın fiyatta artış yapılması” aldatıcı ticari 
uygulamalar kapsamından çıkartıldı.

“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 “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” hususlarının ise 
aldatıcı ticari uygulama olarak değerlendirileceği düzenlendi.

Yürürlük

Yönetmelik’te değişiklik yapan hükümlerin, 1 Mart 2022 
tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlendi. Ayrıca Yönetmeliğin 
eski halinde yürütmeden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumlu 
olarak düzenlenmişti, ancak değişiklik kapsamında “Gümrük” 
ifadesi çıkartıldı.

The prohibition against making “false health claims,” which 
already existed under advertisement law, has also been made 
applicable for consumer evaluations. As a result, the rule that 
“no consumer evaluations which include false health claims 
may be published” may be applied to the conduct of both 
advertisers and those who publish consumer evaluations. 

Regulations have been promulgated regarding platforms 
whose main line of business is publishing consumer 
complaints about goods and services. 

With the newly-promulgated Article 28C, entitled “Rules 
regarding the dissemination of consumer complaints,” it 
has become mandatory to provide sellers and suppliers that 
are the subject of evaluations on complaint platforms no less 
than seventy-two hours before publishing such evaluations, 
in order to enable them to make statements or use their right of 
reply. Evaluations posted before the lapse of this period, or 
those that are understood to be untruthful, will not be published. 
Sellers and users will be able to make statements  or reply to 
such evaluations without any prerequisites of membership, 
payment, etc. 

The list of “Examples Regarded as Unfair Commercial 
Practices” has also been amended.

The scope of “Deceitful Commercial Practices” under the 
annex of the Regulation has been changed. Effecting “unjust 
price increases as if the price was affected by input prices and 
increases in exchange rate even though it is not” has been 
excluded from the list of deceitful commercial practices as per 
the amendments. 

On the other hand, the practices of “purchasing tickets for 
events such as sports, theater and interviews in excess of 
specified limits by using software that automates the 
purchasing process and reoffering them to consumers or 
reselling at a higher price” and “using methods such as guiding 
interface designs, options or expressions related to goods or 
services on the Internet, which negatively affect the will of 
consumers to make decisions or choices, or which aim to 
change consumer decisions in favor of the seller or provider” 
will be considered as deceitful commercial practices. 

Entry into Force

The provisions amending the Regulation will enter into force on 
1 March 2022. In addition, the name of the ministry in charge of 
execution has been updated, removing the word “Customs” 
from the previously-referenced Ministry of Customs and Trade.
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