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ÖZ 
 

Reklâmcılık sektörü gerek ülkemizde gerek tüm dünyada gelişen ve 

ekonomik anlamda hacmini arttıran bir sektördür. Gelişen pazarlama teknikleri ile 

büyüyen rekabet nedeniyle rakip ürün veya hizmetlerle kendi ürün veya hizmetlerini 

kıyaslama amacıyla kullanılan karşılaştırmalı reklâmlar da bu büyüyen pazarda 

yerini almaktadır. İşbu çalışmada da karşılaştırmalı reklâmın genel özellikleri, 

hukuki nitelikleri ve haksız rekabet hukukunda karşılaştırmalı reklâmın görünüş 

şekilleri incelenmiştir. Ayrıca karşılaştırmalı reklâmın içeriğinin sunulmasından önce 

reklâm kavramının açıklanması ve reklâmın hukuki niteliğinin açıklanmasına 

çalışılmıştır. Karşılaştırmalı reklamda öz denetim ve idari denetim ilkeleri ile 

denetim kurumları incelenerek uygulamalarına da değinilmiştir. 

Karşılaştırmalı reklâmın niteliği gereğince reklâmda tanıtımı yapılan ürün 

veya hizmet ile rakip ürün veya hizmetlerden üstün nitelikleri ortaya konulmaktadır. 

Bu açıdan da üretici veya hizmet sağlayıcılar arasında bir rekabet ortamı 

oluşmaktadır. Oluşan bu rekabet ortamının bozulması ile haksız rekabet durumları 

ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda özellikle Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen 

haksız rekabet halleri üzerinde durulmuş ve karşılaştırmalı reklâmların haksız 

rekabet teşkil etme durumları açıklanmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun yenilenmesi 

çalışmaları da göz önüne alarak taslak metin üzerinden karşılaştırmalı reklâma, 

haksız rekabete ve haksız rekabet teşkil eden durumlar ve şu anda yürürlükte bulunan 

Türk Ticaret Kanunu ile farklılıklarına değinilmiştir. 

Çalışmada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 

Genel Müdürlüğü nezdinde görev yapan Reklâm Kurulu’nun almış olduğu kararlar 

da incelenmiş ve açıklanan konularda ilgili olan kararlar metne eklenmiştir. Ayrıca 

karşılaştırmalı reklâm örnekleri de çalışmanın ilgili bölümlerinde kullanılarak 

doktrindeki ve reklâm mevzuatındaki düzenlemeler aktarılırken değinilen konularla 

ilgili görsel reklâm örnekleri de sunulmuştur.  

 
 
 
 
 
 



 iv 

THE ABSTRACT 
 

Advertising is a sector which is ever developing and increasing its economic 

volume both in our country and all over the world. Comparative advertisements 

which are used to compare one’s own products and services with that of a rival due 

to the enhanced competition brought about with the improved marketing methods is 

taking its place in the market. General and legal attributes of the comparative 

advertising as well as forms of comparative advertising in the unfair competition law 

are analyzed in this paper. Before the presentation of the content of the comparative 

advertising, legal nature of advertisements and concept of advertising are clarified. 

Moreover, self-regulation in the comparative advertisements, principles of 

administrative regulations and regulatory institutions are analyzed and their 

applications are touched upon.   

Comparative advertising, by nature, is used for distinguishing the superior 

qualifications of the service or the product which are promoted by the related 

advertisement than the products or services of the rival. In this sense, a competition 

environment is formed among manufacturers or service providers. Due to disruption 

of the competition environment, unfair competition is brought about. This paper 

mostly focuses on the forms of unfair competition designated in the Turkish 

Commercial Code and clarifies the conditions causing comparative advertisements to 

create unfair competition. Taking into consideration the studies made to amend the 

Turkish Commercial Code; comparative advertising, unfair competition, conditions 

creating unfair competition are touched upon through the draft Law and the 

differences between the current Turkish Commercial Code and the said draft are 

mentioned.  

By this study, decisions taken by the Advertisement Board functioning under 

the scope of General Directorate for Protection of the Consumer and Competition, 

the Ministry of Industry and Trade, are analyzed and the decisions concerning the 

subjects which are clarified have been included. In addition, examples of 

comparative advertisements have been utilized within the related parts of the paper 

besides presenting visual aids concerning the subjects which have been touched upon 

while regulations in the doctrine and the Advertisement Law are clarified.   
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ÖNSÖZ 

 

 Reklâm özelinde karşılaştırmalı reklâmın ve Türk Ticaret Kanunu’na göre 

haksız rekabet teşkil eden durumlara neden olan reklâmların incelendiği işbu 

çalışmamızda öncelikle reklâmın hukuki anlamı, türleri, ilgili olduğu tüm hukuki 

düzenlemeler incelenmiştir.  

 Çalışmamızda, mevcut hukuki düzenlemeler yanında Avrupa ve ABD’de 

reklâmlara ilişkin hukuki uygulama esasları da incelenerek çalışmaya dâhil edildi. 

Ayrıca Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın gerek haksız rekabet hallerine gerek reklâm 

ve ilanlarla ilgili bölümleri de incelenerek mevcut Ticaret Kanunu ile karşılaştırması 

yapılmıştır.  

 Reklâmın hukuki anlamda ülkemizdeki denetim mekanizmalarından olan 

Reklâm Kurulu ve Reklâm Özdenetim Kurulu’nun hem uygulamaları hem de 

erişilebilen kararları incelenmiş, ayrıca Mahkemeler ve Yargıtay nezdinde alınan 

kararlar kapsamında uygulamadan da örnekler verilmiştir. Ayrıca yurtdışındaki 

reklâm özdenetim mekanizmalarının ilkeleri de incelenmiş; ülkemiz uygulamaları ile 

karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda günlük hayatta karşılaşılan reklâm örneklerine de 

yer verilmiştir. 

 Uzunca bir sürece yayılan ve geç saatlere kadar süren çalışmalarımda verdiği 

destek, sabır ve anlayış için meslektaşım eşim Av. Yasemin (Demir) Kenaroğlu’na 

teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Öğrenim hayatım boyunca yaptıkları fedakârlık ve 

bana verdikleri tüm destekleri için babam Bülent, annem Mefharet ve ağabeyim 

Alper Tolga Kenaroğlu’na çok şey borçluyum. Ayrıca Danışmanlığımı yapma 

nezaketini gösteren ve engin bir anlayışla bana desteğini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. 

Hüseyin Ülgen’e saygılarımı sunar ve teşekkür ederim. Tez Jürisinde de yer almayı 

kabul eden ve hem tüm çalışma sürecinde hukuki konularda verdiği destekle hem de 

gösterdiği usul ve çalışma ilkeleri ile işbu çalışmamın tamamlanmasında yadsınamaz 

desteğini esirgemeyen Doç. Dr. Arslan Kaya’ya minnet duygularımı sunarım.  
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GİRİŞ  
 

Yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda üretim araçları gelişmiş, internet, 

televizyon, radyo ve sair iletişim olanakları çeşitlenmiş ve iletişim kolaylaşmıştır. 

Ayrıca tarıma dayalı ekonomik sistem yerine sanayi üretimine ve hizmet sektörlerine 

dayanan ekonomik düzenlerin kabul edilmesi ile hizmet sektöründe çalışan sayısı 

artmış, böylece ürün ve hizmetlerin satışlarının da katlanarak artması sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bu nedenle de reklâm çalışmaları arttırılmış ve reklâmcılık sektörüne 

azımsanamayacak tutarda bütçeler ayrılmaya başlamıştır. Mecraların çeşitlenmesi ve 

üreticiler arasında rekabetin de yüksek düzeye çıkması nedeniyle reklâmlar da pek 

çok türde ve şekilde tüketicilere iletilmeye başlanmıştır. 

Yapılan reklâmlarda tüketicilerin bilgilendirildikleri örnekler olmakla birlikte, 

bazı reklâmlarda da yanıltıcı bilgiler içeren reklâmlar da tüketicilerle 

buluşabilmektedir. Ayrıca olağan seviyedeki tüketicilerin aldatılması sonucunu 

doğuran karşılaştırmalı reklâmların da kullanımının arttığını söylemek hatalı 

olmayacaktır. Bu nedenle işbu çalışmada özellikle son yıllarda daha çok seçilir 

durumu gelen karşılaştırmalı reklâmlın hukuki niteliği, türleri ve mevzuattaki yeri 

incelenmiştir. Ayrıca uluslar arası düzeyde önemli reklâm hukuku kuralları da 

incelenerek küresel anlamda karşılaştırmalı reklâma farklı yaklaşımlar derlenmiştir.  

Ürün veya hizmet sağlayıcıların pazar paylarını arttırmak için seçtikleri 

reklâm yöntemlerinin de çeşitlenmesi, her türlü mecrada topluma reklâmların bir 

şekilde ulaştırılması sonucunda reklâmların da denetlenmesi ve belirli kurallar 

çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olmuştur. Her reklâmın ardında üretici veya 

hizmet sunucuların da rekabette rakiplerinin önüne geçme amacı yattığı için, 

reklâmların rekabet hukuku ve özellikle haksız rekabet açısından da incelenmesi 

düşüncesi ile ulusal ve uluslar arası düzeyde inceleme yapılarak güncel durum 

derlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca reklâmlarda idari ve bağımsız denetim kuralları ile 

denetim görevlerini yerine getiren kurumlarla ilgili bilgiler ve bu kurumların 

aldıkları kararlar da incelenerek çalışmada çeşitli karar örnekleri ile birlikte yer 

verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca özellikle yurtdışı kaynaklı reklâm örnekleri de 

derlenerek görselleri ile birlikte bu çalışmanın içinde yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKU'NDA REKLÂM 
 

 
§ I- REKLÂM KAVRAMI  

A- Genel Olarak 

Günümüzde, devlet ekonomilerinin gücü ile doğru orantılı olarak insanların 

yaşam kalitesinin genel olarak yükseldiği bir gerçektir. Bu nedenle devletler, tarım 

ekonomisi ağırlıklı ekonomik faaliyetleri terk etmekte,  daha çok üretim ve tüketime 

dayalı olan Sanayi ve Hizmet Ekonomisi ağırlıklı sistemlere geçmektedir. Bu yeni 

sistemlerde, sanayi ürünlerin üretimi arttırılmakta, buna dayalı olarak tüketimi 

özendirici hizmetler çeşitlenmekte ve hizmet sektörlerinde çalışan sayısı artmaktadır. 

Sanayi ürünlerinin üretimindeki artışa paralel olarak da marka ve ürün 

çeşitliliği artmakta; ürünlerin ve buna bağlı olarak da hizmetlerin onlardan 

yararlanan “tüketici”lerle daha kolay buluşmasını sağlayacak araçların daha etkin 

kullanılması gerekli hale gelmektedir. Bu erişimin de en temel aracı “reklâm”dır.  

Yukarıda ifade edilen sistemin ekonomik şekilde ve hızlı şekilde işleyebilmesi 

için, reklâm ve reklâmcılığın her geçen gün geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu yolla hem üreticiler\hizmet sunanlar rekabet koşulları içerisinde 

rakiplerinden daha ucuza üretim yapıp daha geniş kitlelere ürünlerini\hizmetlerini 

pazarlayabilmektedir; hem de tüketiciler daha fazla ürün ve\veya hizmeti daha düşük 

ücretlerle daha kolay şekilde ulaşabilmektedir. 

 

B- Reklâmın Tanımı 

Reklâmın tanımlanması anlamında, çeşitli kaynaklarda birbirlerine yakın 

anlamlara gelen pek çok tanım yapılmış, ayrıca mevzuatta da reklâmın tanımı 

sayılabilecek çeşitli ifadelere yer verilmiştir. Özellikle mevzuatta, doğrudan 

“reklâm” olarak ifade edilmemekle birlikte bazı tanımlamaların yapıldığı da 

görülmektedir. Bu nedenle, çalışmamızın temel kavramı olan “reklâm”ın çeşitli 

tanımlarının belirlenmesi ile konunun açıklanmasına çalışılacaktır. 

Öncelikle, reklâm kavramı hakkında yapılan tüm tanımların ortak 

noktalarından yola çıkılarak bir “reklâm” tanımlamasını yapabiliriz. Buna göre 
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“reklâm”, ürün veya hizmetler ve bunları topluma (piyasaya) sunan ticari işletmeler, 

kurum veya kuruluşlar hakkında çeşitli bilgiler iletilerek bireyleri belirli bir 

davranışa ikna yöntemiyle yönlendirmek ve bir davranışta bulunmalarını temin 

ederek tanıtımı yapılan ürün veya hizmet hakkında talep doğmasını sağlayıcı her 

türlü beyanlar veya görüntüler iletmek olarak tanımlanabilir. 

Türk Dil Kurumu ise, “reklâm” tanımını : “Bir şeyi halka tanıtmak, 

beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol ve bu 

amaç için kullanılan yazı, resim, film vb” olarak ifade etmektedir1.  

Türk Doktrininde reklâmın amacının talep yaratmak2 ve bu talebi arttırarak 

satışları yükseltmek olduğu üzerinde genel bir uzlaşma mevcuttur. Ancak 

reklâmların mutlaka bir vasıta ile yapılması gerekmediğine dair görüşe karşılık3, 

reklâmların bir vasıta aracılığı ile yürütülmesi gerektiği, bu vasıtanın bulunmaması 

halinde ise ürün ve satışların arttırılmasını sağlamaya yönelik bir “beyanın” 

bulunduğunun kabulü gerektiği ifade edilmektedir4. Reklâmların temel amacının 

ürün ve hizmetlerinin satışının ve bunlara yönelik talebin artmasının sağlanması 

olduğu5, beyanların da reklâm olarak nitelendirilmesi için mutlaka bir vasıta ile 

tüketicilere ulaştırılmasını gerekli görmektedir.  

Bu noktada, reklâm ile ilanların arasındaki ayrımın ileride açıklanmasına 

çalışılacağını belirtmekteyiz. Yine ileride açıklanacağı üzere reklâmların unsurları 

arasında sayılan “mecra (reklâm araçları)” kavramının kabulü ile aslında reklâmların 

çeşitli şekillerde birer vasıta ile hedef kitleye ulaştığının ve bu vasıta ne olursa olsun 

doğrudan hedef kitleye ulaşılarak ürün veya hizmetin tüketiminin arttırılmaya 

sağlanmasının “beyan” olarak kabulünün doğru olduğu kanaatindeyiz. 

Reklâm, toplumsal yaşamda ürün, hizmet, kuruluş ve faaliyetler hakkında 

toplum ile üretici ve kuruluşlar arasında bağlantıyı sağlayan araçlar olarak kabul 

                                                
1(çevrimiçi) http://www.tdk.gov.tr/TR/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376             
734BED947CDE, 17.06.2006. 
2 Berkant Şengel, (Çevrimiçi), Reklâmlarda Haksız Rekabet, 
http://212.175.40.92/TimPortal_TR/Lists/Duyurular/Attachments/255/aldat%C4%B1c%C4%B1%20r
eklâmlar.pdf, 10.06.2007,  s. 2.  
3 Emrehan İnal, Reklâm Hukuku ve Aldatıcı Reklâmlar, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul 
2000,  s. 10. 
4 Celal Göle, Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklâmlara Karşı Tüketicinin Korunması, 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (BATİDER) Ankara 1983, s. 37–38. 
5  İsmail Kırca, Tüketicilerin Hislerine Yönelik Reklâmlar, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, Banka 
ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (Batider),  s. 1. 
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edilmektedir6. Gerçekten de reklâm aracılığı ile serbest piyasa ekonomilerinde ürün 

veya hizmetlerden topluma birçok sayıda arz edilenler arasında bir seçim 

yapabilmelerine olanak tanınmakta ve bu yol ile üreticiler\hizmet sağlayanlar ile bu 

ürün veya hizmetleri tüketenler arasında bağlantı sağlanmaktadır. Ayrıca markalı 

ürünler ve hizmetlerin de ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde reklâmlarının sürekli 

olarak sürdürülmesi de markaların devamlılığına olumlu yönde etki etmektedir. 

Marka da şüphesiz olarak bir reklâm aracı olarak kabul edilmiştir7 ve bu çerçevede 

reklâmı yapılan markalı ürün veya hizmetin kalitesinin muhafaza edilmesi 

reklâmlardaki ifadelerin dürüst olarak tüketicilere arz edilmesine bağlı olduğu kabul 

edilmelidir.  

Bu tanıtımların, objektif değerlendirmelerle ve doğru ifadelerle yapıldığı sürece 

tüketicilerin reklâmı yapılan ürün ve hizmetler hakkında önemli bir bilgi kaynağı 

olabileceği, reklâmı yapılan ürün veya hizmet hakkında tüketicilere, çok kısa 

tanıtımlarla ürün veya hizmet hakkında o ürün veya hizmetin niteliklerini ilettiği 

haklı olarak ifade edilmektedir8. Bununla birlikte, reklâmların tüketicilerin hislerine 

de yönelik olduğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca reklâmın bir “eser” niteliğinde olup 

olmadığının da göz önüne alınması gereklidir. “Eser” kavramı Türk Mevzuatına göre 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre düzenlenmektedir. Bu açıdan ilgili mevzuat 

hükmüne girmeyen yapıtlar “eser” olarak kabul edilmemektedir. Reklâmların da asıl 

amacı daha çok ticari satışı ön plana çıkartmak olduğu için, FSEK kapsamına 

görmeyen yapıtlar olarak ortaya çıkartıldıkları için “eser” olarak kabul 

edilmemektedir9. 

 

§ II-REKLÂMIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
 

Reklâmın doktrinde ve ilgili mevzuatta hukuki niteliğinin “icap” veya “icaba 

davet” olarak kabul edildiği görülmektedir. Reklâmın hukuki niteliğini incelerken 

icap ve icaba davet kavramlarının da netleştirilmesi yerinde olacaktır.  

                                                
6 Aslan Kaya; Reklâmın Fikri Mülkiyet Hukuku İçindeki Yeri, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş 
Günü Armağanı, Cilt 2, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul 2002, s. 459. 
7 Aslan Kaya, Marka Hukuku, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul 2006, s. 60. 
8 Yahya Derhal; Tüketici Hukuku, Seçkin Yayıncılık Ankara 2004, s.106; Göle 35. 
9 Ramazan Uslu, Türk Fikir ve Sanat Hukuku’nda Eser Kavramı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
2003, s. 182. 
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A- Reklâmın İcap ve/veya İcaba Davet Olarak Kabulü Hakkında 

1- Genel Olarak  

Reklâmın temel amacı, üretilen ürün veya hizmetin topluma tanıtılmasının 

sağlanması ve bu yol ile de ürün veya hizmetlerin toplum tarafından satın 

alınmasının sağlanmasıdır. Göle bu durumun, reklâm aracılığı ile satın alınması 

istenen ürün veya hizmetin tanıtımı,toplumda bilinirliğinin sağlanması ve toplum 

tarafından reklâmı yapılan ürün veya hizmetin satın alınmasına dair bir fikrin 

oluşmasını sağladığını ifade etmektedir10. Doktrinde reklâmın alım-satım 

sözleşmelerinin kurulması aşamasında tarafların bir araya getirilmesini sağlayıcı bir 

davet sayılmaları gerektiği ifade edilmiş; reklâmın hukuki niteliğinin icap veya icaba 

kabul olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna erişilmiştir11. 

Bir iradenin “icap” olarak kabul edilebilmesi için çeşitli unsurların bir arada 

bulunması gereklidir. “icap” için öncelikle bir sözleşmenin kurulabilmesi için gerekli 

olan irade açıklamasının zaman bakımından önce olarak karşı tarafa yöneltileni 

olması gereklidir. Burada önemli olan icabın öncelikle ileri sürülen bir irade beyanı 

olması teşkil eder. Yoksa bu irade beyanının mutlaka bir alacağı tesis etmek için ileri 

sürülmesi gerekli olmayıp tam tersi bir kişinin bir borç altına girmek amacıyla da 

irade beyanında bulunması söz konusu olabilir. İcaptan söz edilebilmesi için bu irade 

beyanının mutlaka belirli veya belirsiz bir veya birkaç kişiye yöneltilmesi gereklidir. 

Esas olarak belirli bir şahsa yöneltilen irade beyanının icap sayılması konusunda 

herhangi bir sorun mevcut değildir. 

Ancak belirsiz bir kişiye, kişilere veya tüm topluma yöneltilen icap hakkında 

yasa koyucu Borçlar Kanunu12’nda bir düzenlemeye giderek, kural olarak satış 

fiyatını (semen) belirleyerek satmaya çalıştığı ürünün üzerinde sergileyen kişinin bu 

eyleminin de “icap” olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etmiştir (BK. md. 7, f. 3). 

İcabın en önemli etkisi ise, icapta bulunan tarafından yöneltilen beyana dair, karşı 

tarafça yani icaba yanıt veren tarafça sözleşmenin kurulmasına dair beyan iletilirse 

                                                
10 Göle, s. 43. 
11 Göle, s. 43 vd.; İnal, s.16; Özgül Özkan, Tüketici Hukuku Bakımından Ticari Reklâmlar ve 
Tabi Olduğu Hükümler I, Yargıtay Dergisi, Cilt:24 Sayı:3 Temmuz, 1998, s. 415. 
12 22.04.1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Borçlar Kanunu 24.04.1926 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile beraber 818 sayılı yasa olarak 
04.10.1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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sözleşmenin icapta bulunan taraf açısından bir başka irade beyanına gerek 

kalmaksızın sözleşmenin kurulmasını sağlamasıdır13.    

Tüm bu ifadelerden yola çıkılarak, icap “icapta bulunan tarafından karşı 

tarafın kabulü ile aralarında sözleşmenin kurulmasını sağlayıcı nitelikteki irade 

beyanı” şeklinde tanımlanmıştır14. Ancak bu irade beyanı, sözleşmenin kurulması 

için bir müzakere ortamının doğmasını sağlamaya yönelikse, yani sözleşme kurma 

arzusu bulunmakla birlikte sözleşmenin kurulması için kendisi tarafından ileri 

sürülmesi gereken bir irade ileri sürebilme hakkı saklı tutuluyorsa, bu halde icaptan 

değil, “icaba davet”ten söz edilmesi gerekmektedir15. Bu durum doktrinde icaba 

davette bulunan kişinin, karşı tarafı icapta bulunması için onu yönlendirdiği ve icapta 

bulunmak konusunda özendirme amacı güttüğü ifade edilmektedir16. 

Bir irade beyanının, icap veya icaba davet mi olduğu konusunda ayrım 

yapılmasının zorluğu üzerine doktrinde ikili bir ayrıma gidildiği gözlenmektedir. 

Buna göre, BK.’da yer alan açık düzenlemeler çerçevesinde bir irade beyanı icap 

veya icaba davet olarak değerlendirilebilir. Zira BK. md. 7. f. 2’de “tarife ve cari 

fiyat irsali, icap teşkil etmez” hükmünü içermektedir. Buna göre, ürettiği bir ürünü 

katalog halinde fiyatlarını da içerecek şekilde potansiyel müşterilerine internet 

üzerinden duyuran ve düzenlediği web sayfası içerisinde satıma dair açık bir ifadeye 

yer vermeye kişinin eylemi icap sayılmayacak; ancak bu irade açıklaması icaba davet 

olarak kabul edilecektir. Ancak bu web sayfası içerisinde, düzenlenen bir formun 

üretici firmaya ödeme de yapılarak iletilmesi halinde ürünün doğrudan alıcıya 

iletileceğine dair bir taahhüt mevcutsa, bu halde sözleşmenin kurulması için sadece 

alıcının eylemi ve irade açıklaması yeterli olacağı için üretici tarafından iletilen irade 

beyanının “icap” olarak kabulü gereklidir. 

                                                
13  Savaş Bozbel, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklâm Hukuku, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, s. 33. 
14 Kemal Oğuzman\Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000, s. 49 vd.; Selahattin Sulhi Tekinay\ Sermet 
Akman \ Haluk Burcuoğlu\ Atilla Altop Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 1993, 
s. 82.; Mustafa Reşit Karahasan, Sorumluluk Hukuku-Birinci Kitap Sözleşmeler Hukuku, 
Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Doktrin Yargıtay Kararları, Genişletilmiş ve Bağımsız olarak 
düzenlenen Baskı, 1996, s. 117. 
15  Oğuzman\Öz s. 50; Tekinay\Akman\Burcuoğlu\Altop, s. 84,  
16  Karahasan, s. 118. 
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Bu nedenle doktrinde BK.’da bir düzenleme bulunmadığı takdirde, irade 

beyanının hukuki niteliğinin tespiti için irade beyanının içeriğine bakılması, beyanın 

ileri sürüldüğü ortam ve şartlar da kendi içerisinde değerlendirilmeli; beyan ile 

amaçlanan temel sonucun ne olacağının değerlendirilmesi gereklidir. Yapılacak 

değerlendirme ile objektif olarak beyanın icap veya icaba davet olduğu tespit 

edilerek tarafların hak ve borçları da buna göre tespit edilmelidir17. 

   

2- İcabın Bağlayıcılığı  

İcabın hukuki olarak en önemli etkilerinden birisi, icabın kural olarak 

hukukumuzda “bağlayıcı” olarak kabul edilmesidir. Zira BK md. 1’e göre, bir 

sözleşmenin kurulması için, sözleşme taraflarının birbirine uygun irade beyanlarının 

karşılıklı olarak ve iradelerine uygun şekilde uyuşması gereklidir. Bu nedenle, icapta 

bulunan taraf, icabın karşı tarafça kabul edilmesi ile sözleşmenin tarafı olacak ve 

sözleşme hükümleri gereğince de hak ve borçlarla sorumlu olacaktır.  

Elbette ki icapta bulunan taraf için de bazı istisnai düzenlemelere kanunda yer 

verilmiştir. Bunlardan en önemlisi ise, icapta bulunanın icabı ile belirli bir süre için 

bağlı kalmayı arzu etmesidir. BK. md. 3’te yer bulan düzenleme ile bir sözleşmenin 

kurulması için icapta bulunan taraf, karşı tarafın icabı kabul etmesi için kendisine 

belirli bir süre tanıyabilir. İcapta bulunan taraf teklifi ile kendisi tarafından 

belirleyerek karşı tarafa ilettiği sürenin sonuna kadar bağlı olacaktır. Sürenin 

dolmasından daha sonra kabul beyanını icapta bulunan tarafa ileten kişinin icabı 

kabul beyanı ile sözleşme kurulmuş olmayacaktır.  

Bu durum reklâmlar için de önem taşımaktadır. Zira yapılan pek çok reklâmda, 

tüketicilere sunulan ürünün veya hizmetin hangi şartlarla ve belirli bir süre için arz 

edileceğine dair ifadeler bulunabilir. Bu halde, tüketiciler tarafından ürün veya 

hizmete belirlenen şartlar içerisinde ve sadece ürün veya hizmeti piyasaya sunan 

tarafından belirlenen ve duyurulan süre içerisinde ürün veya hizmet satın alınmadığı 

durumda, artık icapta bulunan taraftan söz konusu ürün veya hizmetin reklâmlarda 

yer aldığı şekilde kendisine de sunulması gerektiğine dair itirazda bulunamayacaktır. 

Özellikle de özendirme (promosyon) çalışması için yapılan reklâmlar ile bazı 

                                                
17  Oğuzman\Öz, s. 50 
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hizmetlerin süreli olarak piyasaya sunulduğu sektörlerde, reklâmlarda duyurulan 

şartlar dâhilinde icabı kabul eden tüketicilere reklâm konusu hizmetin sağlanması 

gereklidir.  

Örneğin AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. adlı GSM Şirketi tarafından 

yayınlanan bir reklâmda, “MobilÖğrenci” adlı tarifenin ... tarihine kadar şirkete 

başvuran kişiler için yine ... tarihine kadar kullanılabileceği duyurulmuştur. Bu 

reklâm ile belirli şartları taşıyan tüm kişilere sadece başvuru yaparak belirli bir 

tarifeden yararlandırma taahhüdünde bulunarak icapta bulunan şirket, kendisine 

kampanyanın başvuru süresinin sona ermesine kadar başvuruda bulunan tüm 

abonelerine veya abone olacak kişilere belirli bir tarifeden yararlandırmak konusunda 

kurulan sözleşmenin tarafı olmaktadır. Başvuru süresinin sona ermesinden sonra 

başvuruda bulunan abonelere kampanya dâhilinde sunulan imkânın aynısının Şirket 

tarafından tanınması BK md. 3 kapsamında talep edilemeyecektir. Reklâm veren 

şirketin ise bu halde, kampanyaya kayıt tarihine kadar kendisine başvuruda bulunan 

abonelerine duyurusunu reklâmlar aracılığı ile yaptığı tarifeden hizmet almalarını 

sağlaması gereklidir. Bir diğer ifade ile icabını süresi içerisinde kabul eden tüm 

aboneleri ile kurmuş olduğu sözleşmesel borçlarını yerine getirmelidir. 

 

3- İcapta Bulunanın İcabı İle Bağlı Olmadığı veya İcabın Bağlayıcılığının 

Sona Erdiği Durumlar  

BK 1. md. ile  icapta bulunan tarafın icabı ile bağlı olması esas alınmıştır.  

Ancak bir takım durumlarda, BK. 1. md. ile getirilen düzenleme aksine durumlarla 

da karşılaşılabilir. Bu hallerde, gerek icapta bulunan tarafın irade beyanı gerek icapta 

bulunan kişinin iradesi dışında gerçekleşen durumlar nedeniyle icapta bulunanın 

geçerli bir icabı olmasına karşın icabı ile bağlı olmayabilecektir.      

Örneğin BK. 7. md. hükmü ile icapta bulunan tarafı bağlamayıcı nitelikte icap 

ile ilanlar düzenlenmiştir. Buna göre: 

a) İcapta bulunan taraf, icabın kabulüne dair bir irade beyanının 

kendisine ulaşması halinde dahi sözleşme ile bağlı olmayacağına dair 

irade beyanında bulunarak icabına bu ifadeyi kayıt şeklinde eklerse bu 
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kimse icabı ile bağlı olmayacaktır. Bu türden bir irade beyanı niteliği 

gereği icap değil, sadece icaba davet olarak nitelendirilebilir18. 

Örneğin, bir inşaat firması, belirli bir yerde yapımı planlanan müstakil 

evlerin inşaatına başlamak için yasal izinleri almak aşamasındayken, 

müstakbel müşterilere reklâm vasıtası ile bu durumu duyurarak evlerin 

yapımına başlanması için gerekli izinlerin alınamama ihtimaline 

karşın müşterilerle evlerin yapımı ve satımına dair ön anlaşma 

yapmak konusunda icapta bulunabilir. Gerekli iznin alınamaması 

halinde yapmayı taahhüt ettiği evlerin inşasına başlayamayacak olan 

şirket, bu nedenle icabında yasal izin şartının gerçekleşmemesi halini 

ileri sürerek kurulması amaçlanan alım-satım sözleşmesinden doğacak 

sorumluluğunu bertaraf etmiş olmaktadır. İcaba bu şartlar dâhilinde 

katılan karşı tarafın da bu kaydı bilerek ön kayıt yaptırmak için şirkete 

müracaat etmesi ise icaba davet niteliğinde olacaktır.  

 

b)  İcapta bulunan taraf, icabında sorumluluğunu bertaraf eden bir irade 

beyanını icaba eklemez ancak icabın niteliği ve koşullardan veya 

sözleşmenin özelliğinden bu durum ortaya çıkarsa, icapta bulunan 

yine de sözleşmeden doğan sorumlulukla bağlı olmayacaktır.  

Bu irade beyanı ile icapta bulunan yukarıda da ifade edildiği gibi icap 

değil, icaba davette bulunmakta ve sadece sözleşme üzerinde 

müzakerelere başlama niyetini ortaya koymaktadır.  

 

Gerek (a) bendinde gerek (b) bendinde ifade edilen durumlarda icap, 

icapta bulunanı bağlamayacak ve BK 7. md., BK 1. md.’nin istisnası 

durumuna gelecektir. 

 

B- Reklâmın İlanla İlişkisi    

Reklâma ait mevzuatta detaylı bir incelemede yasa koyucu tarafından “reklâm” 

kelimesinin bazı düzenlemelerde “ilan” olarak da düzenlendiği; bu anlamda her iki 

                                                
18 Oğuzman\Öz s. 55. 
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terim arasında kullanım anlamında bir karışıklık olduğu tespit edilmektedir. BK. md. 

48/1’de “Yanlış ilânlar yahut hüsnüniyet ....” şeklinde hüküm ifade ederken 

reklâmlarla ilanlar arasında herhangi bir ayrım yapma gereği duyulmamıştır. Bu 

açıdan bakıldığında reklâm kavramı henüz ticari hayatta günümüzde olduğu kadar 

yüksek bir öneme sahip olmadığı için reklâmlarla ilanlar arasında fark olup 

olmadığına dair bir ayrıma gitme gereksinimi duyulmadığı da kanaatimizce 

mümkündür. 

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 40. md. 1. f.’da “hususi ilan”ın ne 

olduğuna dair hüküm ifade edildikten sonra, aynı madde düzenlemesi f.2’de ilan 

olmakla birlikte “reklâm” sayılması gereken araçların da tanımı yapılmıştır. Bu 

düzenleme ile de gelişen zaman koşularına göre ilan ve reklâm kavramlarının aynı 

anda kullanılmaya başladığı hüküm altına alınmış ve doktrinde bu durum reklâmların 

“ilanların özel bir şekli” olarak kabul edildiği şeklinde ifade dahi edilmiştir19. Aynı 

şekilde, bazı yasal düzenlemelerde reklâmla ilan aynı metinlerde düzenlenmeye ve 

anılmaya başlanmıştır. Örneğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan 

“Reklâm Kurulu Yönetmeliği20” (Rek. Kur. Yön)  md. 8. f. (a, b, c)  ve 4077 sayılı 

TKHK md. 3, 16, 17, 25.’te “ticari reklâm ve ilanlar…” şeklinde düzenleme 

yapılarak kanaatimizce ticari reklâm kavramı ile ilan kavramlarının farklılığı 

vurgulanmak istenmiştir. 

Doktrinde de ilanla reklâm arasındaki farklılık üzerine çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. Üreticilerin bilgilerinin, ürünlerin özelliklerinin tüketicilere bildirildiği 

“ilan”dan farklı olarak “reklâm” tüketim piyasasına sunulan ürün veya hizmetin 

dikkatinin özellikle çekilmek istemesi, diğer benzer ürün veya hizmetlerden üstün 

olduğuna dair tüketicileri yönlendirme gayreti sarf edildiği için ilanlarla reklâmların 

birbirlerinden farklı oldukları savunulmaktadır21. 

Oysa bir diğer görüş22 reklâmın ilandan daha sınırlı kapsamlı bir bütün 

oluşturduğunu, bu anlamda da ilana “reklâm”a ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi 

için ilanın bir reklâmın tüm unsurlarını kapsaması gerektiği, ilanda tanıtılan ürün 
                                                
19  Nusrettin Erten, Türk Hukukunda Reklâm ve Tüketicinin Korunması, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 1998, s. 44. 
20 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Reklâm Kurulu Yönetmeliği: Dayandığı Kanun Numarası ve 
Tarihi: 4077 - 23.02.1995, Resmi Gazete ile Neşir  ve İlânı: 01.08.2003-Sayı: 25186. 
21 Fahri Halil Örs, Türk Hususi Hukuku’nda Haksız Rekabet, Ankara 1958, s. 36. 
22 Göle, s. 42–42. 
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veya hizmetin tüketiminin artırılması amacını taşıması gerektiği de ifade edilmiştir23. 

Aynı görüş, ayrıca her reklâmın aslında bir ilan olduğunun da kabulünü 

gerektirdiğini de ifade etmektedir. Bu yönden ele alındığında reklâm ile ilanlar 

arasındaki ayrımın gerçekçi olduğu kanaatindeyiz.  

Zira bazı ilanlar hiçbir surette tüketimin artması ve ticari amaçlarla 

yayınlanmamaktadır. Buna en güzel örnekler, son zamanlarda yerel yönetimlerin 

kamuya sundukları hizmetleri ve hatta sadece proje aşamasında olan planlarını 

billboard adı verilen açık hava tanıtım alanlarında sergileyerek kamuya sunmalarıdır. 

Burada amaç bir ürün veya hizmetin tanıtımının kamuya arz edilmesi ve yapılan 

veya yapılması planlanan hizmetlerin bilinirliğin sağlanmasıdır.  

Ancak aynı şekilde yine bir yerel yönetim tarafından çeşitli yerlerde yapılan 

tanıtımlarla bir ürün veya hizmetin tüketiminin de arttırılması amaçlanabilir. 

Günümüzde çokça karşımıza çıktığı üzere, örneğin yerel yönetimlerin kendi 

imkânları ile uyguladıkları toplu konut projelerinde üretilen konutlar çeşitli yerlerde 

yapılan ilanlarla halka duyurularak satışa arz edilmektedirler.  

Yapılan bu ilanların amacında her ne kadar sosyal yardım amacı ile hareket 

edilmek amaçlansa da pek çok projede sunulan ve üst gelir seviyesine hitap ettiği de 

ifade edilen konutların öncelikle bilinirliklerinin arttırılması, satış konusu konutların 

özellikleri ortaya konularak övülmeleri ve doğrudan satışının arttırılması 

amaçlanmaktadır. Bu nedenle söz konusu ilanların da reklâm olarak kabulünün 

gerektiği görüşündeyiz.  

 

C- Reklâmın Vaatle İlişkisi 

Doktrinde üzerinde genel kabul gören düşünce “her reklâmda açık veya örtülü 

olarak mutlaka bir vaadin bulunduğu” yönündedir24. Zira her üretici veya satıcı 

tarafından piyasaya arz ettikleri ürün veya hizmeti tüketicilere sundukları en az bir 

vaat ile satışının veya kullanılmasının sağlanmasını amaçlarlar. Burada reklâmın 

mutlaka bir ürün veya hizmetin satın alınmasını sağlaması gerekli değildir. Örneğin 
                                                
23 Ayrıca bkz. Agâh Adak, Türk Hukuku Açısından Haksız Rekabet Müessesesi ve Reklâm Yolu 
ile Haksız Rekabet, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, S. 4, 1975,  s. 357. 
24 Göle s. 43, aynı yöndeki görüşler için bkz. Alev Ediboğlu, Tüketicinin Korunması Açısından 
Aldatıcı Reklâmlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2001, s.34 ve Buket Çatakoğlu, 
Türk Ticaret Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Reklâmlar,  
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2003, s. 36. 
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piyasaya yeni sunulan bir hizmetin tüketiciler belirli bir süre ücretsiz kullandırılarak 

özendirme yapılması ve hizmetin tanınırlığının sağlanması amaçlanabilir.  

Reklâm vasıtası ile de bir vaadde bulunularak bu hizmetin belirli koşullarla 

veya koşulsuz olarak belirli bir zaman için tüketicilerce kullanılacağı vaad edilebilir. 

İşte burada reklâmın unsurlarını kapsayan bir vaad söz konusu ise vaadin de reklâm 

olarak kabulü de gerekecektir. Ancak Doktrinde25 günümüz piyasa ve mevzuat 

düzeni içerisinde önemli olan tüketicilere vaad edilen unsurların aldatıcı ve yanıltıcı 

olmaması gerektiği önemle ifade edilmektedir. Aksi halde yapılan vaad yine reklâm 

unsurlarını taşımakla ve reklâm sayılmakla birlikte elbette ki aldatıcı reklâm 

sayılacak ve reklâmdaki vaadini aldatıcı ifadelerle sorumlu olan ürün veya hizmet 

sunucusu da bu vaadinin aldatıcı olması nedeniyle tüketicilere karşı sorumlu 

olacaktır. Zira yanlış veya yanıltıcı içeriğe sahip26 reklâmlar aldatıcı olarak kabul 

edilmektedir. 

Hatta sorumluluk bireysel olarak tüketiciler tarafından TKHK kapsamında 

tüketici hakem heyetleri ve/veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kapsamında da 

soruşturulabilecektir. İlgili soruşturmalar Reklâm Özdenetim Kurulu tarafından da 

incelenebileceği gibi bakanlık tarafından resen de incelemeye tabi tutulabileceklerdir. 

TKHK md. 4’te ve 4/A düzenlemesinde, ürün ve hizmetler hakkında yapılan 

düzenlemeden de burada söz edilmesinde yarar vardır. Zira anılan 4. madde 

hükmünde, ayıplı ürün kavramını tanımlamıştır. Madde hükmünde, reklâm veya 

ilanlarında vaad edilen standartlarda, içerikte, etiket ve benzer tanıtıcı unsurlarında, 

içeriğinde reklâm veya ilan hilafına eksiklikler içeren ve bu nedenle ürün hakkında 

tüketicilerin sağlamayı amaçladıkları faydayı azaltan veya tamamen ortadan kaldıran 

maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren ürünler “ayıplı ürün” olarak 

sayılmaktadır. Bu nedenle reklâm veya ilanlarda vaad edilen maddi, hukuki veya 

ekonomik unsurlar eğer tüketicilere hiç veya eksik şekilde arz edilirse bu durum 

malın “ayıplı” sayılmasını ve yasada belirtilen yaptırımlarla ayıbın giderilmesi 

gereğini ortaya çıkartmaktadır27.  

                                                
25 Göle, s. 43. 
26 Özkan, Tüketici Hukuku Bakımından Ticari Reklâmlar ve Tabi Olduğu Hükümler I, s. 423. 
27 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için Derhal, s. 45–46. 
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TKHK’un 4822 sy. yasa ile değiştirilmesi ile “ayıplı mal ve hizmet” 

düzenlemeleri birbirlerinden ayrılmıştır. Buna göre “ayıplı hizmet” bağımsız olarak 

yasanın 4/A kısmında düzenleme yeri bulmuştur.  

Anılan hükme göre, hizmet veren tarafından tüketicilere bildirilen reklâm veya 

ilanlarında veya sunulan hizmetin standartlarında, teknik kuralında tespit edilen 

nitelik veya niteliğini etkileyen niceliğine aykırı olan ya da hizmetten yararlanma 

amacı açısından hizmetin değerini, tüketicinin ondan sağlamayı düşündüğü faydaları 

azaltan veya bu faydaları tamamen ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik 

eksiklikler içeren hizmetleri “ayıplı hizmet” olarak kabul etmektedir.   

Yukarıda bahsedilen her iki hukuki düzenlemede de gerek reklâmlar gerek 

ilanlarla tüketicilere sunulan mal veya hizmetlerdeki ayıplı durumların reklâm veya 

ilanlar vasıtası ile duyurulmuş olması halinde mal veya hizmeti sunanın 

sorumluluğunun doğacağı hüküm altına alınmıştır. Bu açıdan vaad ile reklâm 

arasında da bir bağ olduğu, gerekli unsurları taşıyan vaadlerin de reklâm 

sayılmasının doğal olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  

BK. 8. md. “ilan Sureti ile Vukuu Bulan Vaadler” başlığı ve iki fıkra halinde 

oluşturulan düzenlemesinde yasa koyucu tarafından ilan yolu ile mükâfat vaat 

edilmesini veya mükâfatlı müsabaka (yarışma) düzenlenmesini düzenlemiştir. Anılan 

düzenlemelerde vaadin unsurları olarak vadin ilan edimli olması, vaadin belirli bir 

edimi yerine getirilmesini aramasını ve vaadin bir ödülü (mükâfat) öngörmesi 

şeklinde ortaya konulabilmektedir.  

Burada “edim” olumlu bir edim olabileceği gibi bir harekette bulunmama 

şeklinde olumsuz bir davranış da olabilecektir. Örneğin edim bir davranışta bulunma, 

bu anlamda kaybolan manevi değeri yüksek bir eşyanın bulunması tarzında 

olabileceği gibi, bir süre zarfında iş yerinde hiçbir şekilde uyarı, kınama vs. gibi 

disiplin cezaları alınmaması halinde ödül kazanılacağı şeklinde bir “yapmama” edimi 

tarzında da olabilecektir. 

 

1- İlan Yolu İle Ödül Vaadi 

BK. md. 8, f. 1 düzenlemesinde, bir iş veya bir şey karşılığında ilan yolu ile bir 

bedel vaad eden kişi, vaadi çerçevesinde işi veya şeyi yerine getiren kişi/kişilere 

vaadini yerine getirme borcu altına girmektedir. Burada ilan sadece belirli bir 
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topluluğa yapılabilir. Örneğin üniversiteye giriş sınavına dâhil olan kimseler 

içerisinde ilk on sıralamaya giren kişilere yönelik bir vaade bulunulabilir. Ayrıca bu 

vaadin televizyonda, internette, çeşitli kapalı alanlarda toplu duyurularla, dergilerle 

yapılmış olması fark etmez. Burada önemli olan unsur, vaad sahibinin edimi yerine 

getirecek olan kişiye belirli bir mükâfat verileceğine dair vaade bulunmasıdır. Bu 

mükafat, edim karşılığı nakdi ödeme olabileceği gibi nakdi olmayan bazı edimler 

şeklinde de verilebilir.  

Kişisel görüşüm, ilan yolu ile ödül vaadinde taraflar arasında karşılıklı edimler 

söz konusudur. Ayrıca edimler arasında, edimin yerine getirilmesine bağlı olarak bir 

sıralama kendiliğinden oluşmaktadır. Buna göre, vaad sahibinin ilanı ardından 

harekete geçen kişi tarafından edimde bulunulduktan sonra, bu durumun vaad 

sahibine bildirilmesi gereklidir. Vaad sahibi tarafından bu bildirim sonrası ise kendi 

borcunun yerine getirilmesi gerekecektir. Örneğin çok sevdiği evcil hayvanı 

kaybolan şahıs tarafından evcil hayvanını bulup getiren kişiye belirli bir para ödülü 

vaad edilmişse; vaad kapsamında evcil havyanı bulup sahibine bu edimi yerine 

getirdiğini ileten kişi ayrıca evcil hayvanı teslim etmekle edimini yerine getirmiş 

olur. Burada artık edim sırası vaad sahibinde olup zaman geçirmeksizin veya teslim 

anında derhal vaad ettiği bedeli diğer tarafa ödemekle sorumludur.  

Doktrinde BK. 8 md., 1. f.  içeriğinde vaadin bir icap teşkil edip etmediği ve 

hukuki ilişkinin kurulup kurulmadığının tespiti için karşı tarafın kabulünün gerekli 

olup olmadığı üzerinde de durulmuştur. Buna göre borcun tek taraflı bir hukuki 

ilişkiden değil bir sözleşmesel ilişkiden doğduğuna dair bir görüş mevcuttur28. Ancak 

bu konuda vaadin ne şekilde olursa olsun bir tek taraflı irade beyanı olmasından yola 

çıkarak, karşı tarafın bir irade beyanı açıklaması ve kabul iradesi açıklanmamış olsa 

dahi vaadin yerine getirilmesi gerektiği, bu anlamda da bir kabul beyanına gerek 

olmadığı ifade edilmiştir29. Burada BK. 1. md. hükmü ile bir karşılaştırma 

yapılmakta ve iki madde arasındaki farkın 8. md. 1.f.. nın farkının icapta bulunan 

tarafa kabul beyanı erişmedikçe karşılıklı borçların doğmayacağı şeklinde ifade 

edilmektedir. Oysa 8. md. 1. f. uyarınca bir istisnai hal düzenlenerek kabul beyanına 

gerek olmadan da vaadin vaad sahibini bağlayıcı bir beyan olduğunu, aksini 

                                                
28 Oser/Schönenberger md. 8, No:18 (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 468’den naklen). 
29 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 468. Ayrıca bkz. İnal, s. 17. 
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düşünüldüğünde bu durumunda BK. 1. md. ile 8. md., 1. f. arasında hiçbir fark 

kalmayacağı ve 8. md.,1. f. hükmünün bir tekrardan ibaret olacağı ifade 

edilmektedir30. Bu açıklamalar ışığında hukuki ilişkinin kurulması aşamasında bu 

görüşün kabulü gerekmektedir. 

 

2- Ödüllü Yarışma 

BK. 8. md., 1. f. kapsamında özel bir durum olarak incelenmesi gereken bir 

diğer husus da, ödüllü yarışmalardır. Ödüllü yarışmanın özelliği, belirli bir yarışma 

düzenlenmesi ve bu yarışmada başarılı olacak kişi veya kişilere belirli bir ödülün 

vaad edilmesidir.  

Burada vaad sahibi tarafından verilecek ödülün kazanılabilmesi için belirli bir 

edimin belirli şartlarla yerine getirilmesi, yarışmanın kazanılma şartlarının 

belirlenmesi mümkündür. Ayrıca ödülü kazanacak kimselerin nitelikleri (örneğin 

belirli bir yaşı doldurmuş olmaları), yarışmayı diğer katılımcılara göre ne ölçüde 

daha başarılı şekilde tamamlamaları gibi ölçütleri (örneğin yarışmayı başarı ile 

tamamlayan ilk üç kişi veya sadece yarışmayı birinci tamamlayan kişi) belirlemesi 

mümkündür. Ancak bu durumun ilan vasıtası ile tüm katılımcılara duyurulması 

gereklidir. Ayrıca yarışmada başarılı sayılacak ve dereceye girenlerin seçimi de 

önemli bir konudur. Doktrinde bu belirlemenin genellikle bir jüriye bırakıldığı, böyle 

bir jüri bulunmadığı hallerde ise vaad sahibinin seçim işini yerine getireceği ifade 

edilmektedir31.  

 

3- Vaadden Dönme 

BK. 8. md., 2. f. hükmü uyarınca, vaad sahibi tarafından henüz edimler yerine 

getirilmedikçe vaadden dönmesi mümkündür32. Bu durumda işbu madde hükmü 

çerçevesinde, edim hakkında iyi niyetle harcamalarda bulunanların yaptıkları 

masrafların vaad sahibince kendilerine ödenmesi gereklidir.  

Ödenecek tutar yani tazminat tutarı, ortaya çıkan bir güvene dayalı olarak 

yapılan ve masrafları ve bu masrafların yapılması edimin yerine getirilme çabaları 

                                                
30 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 469. 
31  Oğuzman/Öz s. 151. 
32 Bu durum doktrinde ilanın bağlayıcı kuvvetinin sözleşmeler kadar bağlayıcı olmadığı şeklinde 
yorumlanmaktadır. bkz. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 472. 
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sırasında kaçırılan diğer fırsatlardan elde edilemeyen bazı tutarın tazminini 

sağlamaktadır. Bu nedenle zarar “menfi zarar” olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu 

durumda, vaad sahibi tarafından yapılan harcamanın, edimin yerine getirilmesine 

hiçbir yararı olmadığı ispat edilirse bu çerçevede yapılmış masrafların ödenmesine 

gerek kalmayacaktır (BK. 8. md,.2.f.). Ayrıca ödenecek tazminat tutarı da vaad 

edilen ödül miktarından fazla olamayacaktır. 

 

D- Sonuç 

Karşı tarafa yöneltiliş şekline göre icap veya icaba davet olarak kabul edilmesi 

gereken reklâmın, aynı zamanda düzenleniş amacı ile reklâmda tüketicilere sunulan 

vaadlerin içeriğinin incelenmesi gereklidir. Bu nedenle, reklâmın hukuki niteliğinin 

tespitinde, reklâmın bir icap olduğunun temel ilke alınması, ancak sunuluş şekli ile 

içeriğinin bir koşul içerip içermediğine bakılarak icaba davet olarak da kabul edilip 

edilemeyeceğine karar verilmesi uygun olacaktır.  

Gerek ticari mevzuat gerek tanımlardan yola çıkıldığında, reklâmın ilan olarak 

kabul edilmemesi, zira reklamın ilandan farklı unsurlar taşıdığını da söyleyebiliriz. 

Bu nedenle her ilanın bir reklâm niteliğinde olduğu şeklinde bir yaklaşımın 

kabulünün mümkün olamayacağı kanaatindeyim. 
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§ III- TÜRK HUKUKU’NDA REKLÂMA İLİŞKİN YASAL 
DÜZENLEMELER 
 

Doktrinde, daha önce de ifade edildiği üzere reklâmların içeriğine dair ortak bir 

tanım mevcut olmamakla birlikte, konunun aynı zamanda mevzuat açısından nasıl 

değerlendirildiği de büyük önem taşımaktadır.  

 

A- Yasa Düzeyindeki Düzenlemeler 

1- 818 Sayılı Borçlar Kanunu 

BK’da “reklâm”ın tanımına dair bir hüküm mevcut değildir. Bununla birlikte 

reklâm sayılmayan ancak reklâmın temel amacı olan “ürün veya hizmetlerin 

tüketiminin sağlanması ve bu yol ile kar elde edilmesi”ne yönelik olarak kullanılan 

ilanlarla ilgili olarak BK. 48. md’de bir düzenleme yer almaktadır33.  

Madde hükmünde, haksız rekabet halleri olarak özetle yanlış ilanların 

yapılması veya iyiniyet kurallarına aykırı davranışlarla müşteri kaybına uğrayan veya 

müşterilerin kaybedilmesi olasılığı doğduğu durumda, bu durumdan zarar gören 

kimseye zarara yol açan fiilin ortadan kaldırılmasını temin için, failin hatası ile 

oluşmasına neden olduğu zararını tazmin etme imkânı sağlanmaktadır. Ancak bu 

düzenlemede, ticari işlere ait olan haksız rekabet hallerinin TTK’nda düzenlendiği 

ifade edilerek, ticari işlerden doğan haksız rekabet halleri için TTK hükümlerinin 

uygulanması hüküm altına alınmıştır. 

 

2- 4822 Sayılı Yasa İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun 

4077 Sy. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un34 (TKHK) 3. 

maddesinde, yasada belirtilen terimlerin tanımları bulunmakla birlikte, “reklâm”a 

dair bir tanım mevcut değildi. Yasanın, 16. maddesinde düzenlenen “Ticari Reklâm 

ve İlanlar” başlıklı hükümlerde de reklâma dair herhangi bir tanım mevcut değildi. 

                                                
33 Ticari olmayan işler hakkında haksız rekabet durumunun söz konusu olması halinde, BK ile 
getirilen bu düzenlemede, TTK’nın ilgili hükümleri saklı tutularak “ticari işlere” ait haksız rekabet 
durumlarında TTK’nın uygulanması esası korunmuştur.  
34  RG. 08.03.1995, Sy. 22222. Yasanın kabul tarihi ise 23.02.1995’tir. 
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4077 Sy. Yasa, daha sonra 4822 Sy. yasa35 ile değiştirilmekle birlikte, yasa 

koyucu gerek tanımların yer aldığı 3. maddesinde, gerek ticari reklâm ve ilamların 

düzenlendiği 16. maddesinde reklâmın tanımına dair herhangi bir düzenleme yapma 

ihtiyacı görmemiştir. 

Yasanın özü de, ürün veya hizmet sağlayan kişi veya kurumlara karşı 

korunmasın sağlanmasına yönelik olduğu için, 16. md.’de de öncelikle reklâmların 

ve ticari ilanların yasalara, Reklâm Kurulu (RK) tarafından belirlenen ilkelere, genel 

ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun olmalarını, bu anlamda da doğru ve 

dürüst olmaları gereğini düzenlemektedir (f. 1). Madde hükmünde, hangi türden 

reklâmların yapılamayacağı ifade edilmiş (f. 2), karşılaştırmalı reklâmların ileride 

ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere belirli sınırlar dâhilinde serbestçe yapılması 

hükme bağlanmıştır (f. 3). 

Kişisel görüşüm, TKHK. md.16/1'de sayılan ilkelerin hukukumuzun genelinde 

olduğu gibi genel somut olarak uygulanmasında toplumumuzun değer yargılarına ve 

hâkimin takdirine büyük ölçüde yer vermekte olduğudur. 

Maddenin 4. fıkrasında ise, reklâm verenlerin, ticari reklâm ve ilanlarında 

ilettikleri reklâm içeriğini somut olarak ispat etmelerinin kural olduğunu 

düzenlemiştir. Maddenin son fıkrası ise (f. 5) reklâm verenleri, reklâmcıları ve mecra 

kuruluşlarını TKHK’nun bu hükümlerine uymakla sorumlu tutmaktadır.  

 

3- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu  

Türk Ticaret Kanunu36 (TTK) hükümleri içerisinde de “reklâm” açık olarak 

tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, reklâm rekabetin en önemli araçlarından birisi 

olarak kabul edilmektedir. Rekabet etme hakkı da günümüz piyasa koşullarında 

çoğunlukla reklâm yapmakla kullanılmaktadır. Bu nedenle de reklâmlar haksız 

rekabet hükümlerinin hüküm altına alındığı TTK 56–64. md. çerçevesine tabi 

olmaktadır37. 

                                                
35  RG. 14.03.2003 T. , Sy. 25048.  
36  RG. 09.07.1956 T. , S.  9353. 
37 Erdoğan Moroğlu,  Karşılaştırmalı Reklâm ve Yargıtay Kararları, Makaleler I, 2. Baskı, 
İstanbul 2001, Beta, s. 193. 
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TTK. 56. md.’de haksız rekabetin genel tanımı verildikten sonra, iyi niyet 

kurallarına aykırı davranışlar örnek verilmek38 sureti ile 57. md. hükmünde 10 bend 

halinde sayılmaktadır. Elbette ki bu haksız rekabet halleri, sadece reklâmlarla ilgili 

hükümler olmayıp, haksız rekabet teşkil edecek tüm davranışları ve durumları 

kapsamaktadır. Burada haksız rekabet hükümlerinin reklâmlarla ilgili olan bölümleri 

ayrıntılı olarak incelenmeyecek olup, TTK’nin reklâmlar ve haksız rekabet ile ilgili 

bölümüne bu çalışmanın Üçüncü Bölüm §-I kısmından erişilebilir. 

 

4- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki 

Kanun39 reklâm yolu ile yapılacak haksız rekabeti ilgilendiren hükümler 

içermektedir. Nitekim Radyo ve Televizyonların Yayın İlkelerini düzenleyen 3. 

maddenin (j) bendinde, yer alan hüküm ile yayıncılık ilkelerinin reklâmlar hakkında 

getirilen düzenlemeleri bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemede, televizyon 

yayıncılığının haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemesi gerektiği belirtilerek, 

devamla yayıncılığın haksız rekabete yol açılmaması, ilân ve reklâm niteliğindeki 

yayınlarda da bu ilkelere bağlı kalınarak bu durumun tüketiciler ve kamuoyu 

nezdinde şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanması gerektiği ifade edilmiştir.  

Yayıncılık ilkelerinin bir başka gereği de basın organının özel çabalarla 

yarattığı ürünün kendi ürünüymüş gibi sunulmaması, ajanslardan veya başka bir 

medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilmesi 

olarak belirtilerek 4077 Sy. yasayla da bir anlamda paralel bir düzenlemeye 

gidilmiştir. Bu yasanın 19. md’si incelendiğinde, 4077 sayılı yasa düzenlemesi ile 

neredeyse aynı hükümlerin yer aldığı görülmektedir. Maddenin ilk fıkrasında, "bütün 

reklâmlar adil ve dürüst olacak, yanıltıcı ve tüketicilerin çıkarlarına zarar verecek 

nitelikte olmayacak..." şeklinde düzenleme yapılmıştır. Yasanın 22. maddesinde ise, 

reklâmı yapılamayacak ürünlere dair açıklamalar yer almaktadır40. Bu ürünlerden ve 

hizmetlerden olan ilaç ve tedavi reklâmlarının, gerçeği yansıtan ve “doğrulanması 

                                                
38 57. md. hükümleri tahdidi olarak hüküm altına alınmış olmayıp “örnek” olarak metinde yer 
almaktadır. Moroğlu, makaleler, s. 196. 
39  13.04.1994 tarihinde kabul edilen kanun 20.04.1994 tarihli ve 21911 Sy. RG.’de yayınlanmıştır. 
40  Yasa Hükmünün ilk fıkrasında “Alkol ve tütün ürünleri Reklâmlarına izin verilemez. Reçete ile 
satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin Reklâmı yapılamaz.” şeklinde hüküm konulmuştur.  
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mümkün” içeriklerle sunumunun yapılmasının gerekli olduğu ve kişilere zarar verici 

nitelikte olmamaları da halinde reklâmlarına izin verilebileceği hüküm altına 

alınmaktadır.  

 

B- Yönetmelik ve Tebliğ Düzeyindeki Düzenlemeler 

1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili Yönetmelikler 

3984 Sy yasa, 1. madde kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nde Radyo ve 

Televizyonların denetimini sağlamak amacı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) kurulmuştur. 3984 Sy. Yasanın 4756 Sy. Yasayla değişik 15. maddesi ile 

40. maddesi çerçevesinde RTÜK Teşkilatının kuruluşu ile çalışma esas ve usullerini 

belirlenmiştir ve bu usul ve esaslar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı 

Kuruluş ve Görev Yönetmeliği41’nde derlenmiştir.  

RTÜK tarafından, Radyo ve Televizyonlarda yapılacak düzenleme ve denetime 

dair hukuki düzenleme ise Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri 

Hakkında Yönetmelik42 olup, işbu yönetmeliğin 6. md’de Üçüncü Bölümü’nde 

düzenlenen 6. md. çerçevesinde “ Reklâm ve Tele-Alışverişin Yayın ve İlkeleri” 

içerisinde yapılacak reklâmların genel esasları yer almaktadır. 

Maddeye göre, televizyon ve radyolarda yapılacak tüm reklâmlarda maddede 

belirtilen hüküm esasların tamamı yerine getirilmelidir. Öncelikle, reklâmlar a) adil 

ve dürüst olmalıdır. Yayınlanacak reklâmların tamamı b) Yanıltıcı ve tüketicinin 

çıkarlarına zarar verecek nitelikte olmamalıdır. Maddede toplam 13 adet düzenleme 

yer almakta olup, genel anlamda reklâmların hukuka uygunluk, toplum ve kamu 

düzenine uygunluk, doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde genel düzenlemelere 

yer verilmiştir. 

İşbu yönetmeliğin 8. maddesi ise, “Haksız Rekabete Yol Açıcı Reklâm ve Tele 

Alışveriş Yayınları” başlığı ile düzenlemiş olup; reklâmların ve tele alışveriş 

yayınlarında, haksız rekabeti engelleme adına özel düzenleme ve tanımlamalara yer 

                                                
41  Dayandığı Kanun ve Numarası: 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkındaki Kanun, Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete ve Yayın tarihi: 24921 Sy. ve 
30.10.2002 yayın tarihli. 
42  Yönetmeliğin Hukuki Dayanağı 3. maddesinde “4756 ve 4771 sayılı Kanunlarla değişik 3984 
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 
27; 28; 31; 32; 33; 34; 37; 40ncı ve ilgili madde hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır” olarak yer 
almıştır. Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete ve Yayın tarihi: 25082 Sy. ve 17.04.2003 T.     
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vermektedir. Bu nedenle söz konusu maddenin detayı ile incelenmesi uygun 

olacaktır. Yönetmeliğin 8. maddesinin (a) fıkrasında, bilimsel araştırma ve tanık 

beyanlarına dayanan bu türden reklâmlarda, reklâmda yer alan beyanlarının doğru 

bilgilere dayandırılmasına hükmedilmiştir. Maddenin düzenlenmesinde, ayrıca 

reklâmda dayanak gösterilen bilimsel inceleme sonuçlarının da çarpıtılarak 

tüketicilerin tercihlerine etkide bulunmaması sağlanmaya çalışılmıştır.  

Yönetmeliği (b) fıkrasında, reklâmı yapılan ürün ve hizmetlerle ilgili fikri 

mülkiyet hakları ve ticari unvanlar konusunda yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi 

haksız rekabet yaratan bir eylem olarak görülmüştür. Yine bir başka işletmenin 

unvanı, amblemi, logo (ayırmaç) ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurlarının haksız 

biçimde kullanılması durumunda da haksız rekabetin oluşacağı belirtilmiştir.  

Ayrıca haksız rekabet oluşturacak bir diğer durum da, reklâmı yapılan ürün ve 

hizmetlerle birlikte onlar yanında tüketicilere ücretsiz olarak sunulan ürün veya 

hizmetlerin ikramiyelerin gerçek durumlarının belirtilmemesi veya bu ürün veya 

hizmetlerin reklâmda taahhüt edilen ürün veya hizmetlerden farklı olmasıdır. Bu 

durumlarda, tüketiciler mal veya hizmeti seçerken, ürün veya hizmet yanında 

özellikle ücretsiz olarak sunulan diğer ürün veya hizmetleri de göz önünde 

bulundurmaktadır. Yönetmelik de yerinde bir düzenleme ile bu durumlarda reklâm 

içeriğinin gerçek durumu yansıtmaması halinde reklâm yolu ile tüketicilerin 

iradelerinin haksız şekilde etkilendiğinden yola çıkarak haksız rekabet teşkil edici bu 

türden reklâmların da yapılmaması gereğini düzenlemiştir. 

Düzenlemede (d) fıkrasında, “uzun süreden beri pazarlanan bir ürün veya 

hizmetin, yeni bir ürün veya hizmet olduğu izlenimini verecek şekilde duyurulması” 

ve (e) fıkrasında da “başka ürün ve hizmetlere ait reklâmların genel düzeninin, 

metninin, sloganının, görsel sunumunun, müzik ve ses efektlerinin ve benzeri 

unsurlarının tüketiciyi yanıltacak ya da karışıklığa yol açacak şekilde taklit edilmesi” 

de haksız rekabete yol açacak reklâm uygulamaları olarak kabul edilmiş ve bu türden 

reklâmların radyo ve televizyonlarda yayınlarının engellenmesi sağlanmıştır.  

Maddenin (f) fıkrasında, bir başka firma, şirket ya da kurumun adı veya 

amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurlarının; başka reklâmların genel 

düzeninin, metninin, sloganının, görsel sunumunun, müzik ve ses efektlerinin 

tüketiciyi yanıltacak veya karışıklığa yol açacak biçimde kullanılması ve taklit 
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edilmesini de haksız rekabet olarak saymış ve bu şekilde düzenlenen reklâmların 

yayınlanmasının yönetmelik amacına ve yayın ilkelerine aykırı olacağı belirtilmiştir. 

   

2- Reklâm Kurulu Yönetmeliği 

 TKHK.'nun 17. maddesine göre43, bir “Reklâm Kurulu” kurulmuştur. Yasanın 

son fıkrasında ise44 Kurulun görevlerinin çıkartılacak bir yönetmelikle düzenleneceği 

ifade edilmiştir. RK tarafından uyulacak ilkeler ise yasanın düzenlemesinde şu 

şekilde sayılmıştır: 

• Ticari ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek: RK ilkeleri 

belirlerken ülke koşullarını ve reklâmcılık alanında evrensel kabul görmüş 

tanım ve kuralları dikkate alacaktır. 

• Ticari reklâm ve ilanları incelemek; RK, ticari reklâm ve ilanları kendi 

koymuş olduğu ilkeler ve 16. madde de belirtilen dürüst reklâmcılık 

kuralları açısından inceler ve kanuna aykırılık tespit ederse bu reklâmı 

yapanları cezalandırmak, reklâmı durdurmak ve aynı yöntemle düzeltmek 

hususunda görüşlerini Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bildirecektir. 

RK.’nın çalışma ilkeleri ve diğer hususların düzenlenmesi amacıyla çıkartılan 

Reklâm Kurulu Yönetmeliği45 ise Reklâm'ın Tanımını Yönetmeliğin 3. md., 10. b.'de 

"Ticari İlân ve Reklâm” başlıklı düzenleme içerisinde hüküm altına almıştır. Hükme 

göre ticari ilan ve reklâm “Ürün ve hizmetleri tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları 

bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da artırmak 

amacıyla kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından bir bedel ödenerek herhangi bir vasıta 

ile yayınlanan pazarlama haberleşmesi niteliğindeki duyuruyu” ifade eder."  

Buna göre yönetmeliğin düzenlemesi, ticari ilan ve reklâmların temel amacı 

tüketici ve piyasaya sunulacak ürün ve hizmetlerin tüketicilere duyurulması, 

tanıtılması ve pazardaki tüketicilerin ürün ve hizmet hakkında bilgilenmelerini 

sağlayarak ürün veya ürünü satın almalarına dair ikna etmektir. Bu amacın 

gerçekleşmesi yanında, zaten pazarda var olan ürün veya hizmetlerin satışının 

yükseltilmesi de reklâm veya ticari ilanların amaçlarındandır. Yönetmelik hükümleri, 
                                                
43  Değişik: 06.03.2003 T. ve 4822 Sy. yasanın 24. md. hükmü.  
44 "Reklâm kurulunun görevleri, kuruluş, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetlerin ne suretle 
yerine getirileceği Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir."   
45  Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4077 – 23.02.1995. RG. 01.08.2003 – Sy. 25186. 
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bu düzenleme içinde giren yani “reklâm ve ticari ilanların” sunulması için kişi, 

kurum veya kuruluşlarca yayın için bir bedel ödenmesi ve herhangi bir vasıta46 ile 

yayın yapılmasını da gerekli görmüştür. Bu nedenle, yönetmelik ile düzenlenen 

reklâm veya ticari ilanların, ticari anlamda yapılan duyuruları kapsadığını 

söylememiz hatalı olmayacaktır.  

 

3- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan: “Ticari Reklâm ve İlanlara İlişkin 

İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ” 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Ticari 

Reklâm ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ47’de, inceleme 

konumuz olan ticari reklâmların Bakanlıkça belirlenen ve reklâm hukukunun 

uluslararası alanda kabul görmüş ilkelerinin derlenen hükümler yer almaktadır. 

Tebliğ’in 3. maddesine göre, yasal dayanak olarak 4077 Sy. TKHK ve özellikle bu 

yasanın 16. ve 17. maddeleri dayanak alınmıştır. 

Ticari Reklâm ve İlanlardan kastın ne olduğunu ise, Tebliğ’in 4. maddesindeki 

“tanımlar” bölümünde belirtilmiştir. Buna göre ticari reklâm ve ilanlar “Mal, 

hizmet veya marka tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, 

satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla reklâm veren 

tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan pazarlama iletişimi niteliğindeki 

duyuru,” şeklinde belirtilmiştir. 

Tebliğ’in 5. maddesinde ise Ticari Reklâm ve İlanların hangi temel ilkeler 

çerçevesinde oluşturulabileceği hükme bağlanmış ve temel ilkeler sistematik şekilde 

sayılmıştır. Bu ilkeler sırası ile “Reklâmlarda; aşağıda belirtilen temel ilkeler esas 

alınır” şeklinde ifade edilmek sureti ile hükme bağlanmıştır. Aşağıda söz konusu 

ilkelerin önemine binaen temel hükümleri özetlenerek belirtilmiştir. 

a- Reklâmlar yasalara, genel ahlaka uygun, doğru, dürüst ve gerçekçi olmak 

zorundadır. 

b- Her reklâm ekonomik ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve 

kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmak zorundadır. 

                                                
46 “vasıta” kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Birinci Bölüm IV. B maddesinde yer alan 
“Reklâm ‘Vasıtası’ Kavramı” başlıklı açıklamalar. 
47 RG. 14.06.2003. t, S. 25138. 



 24 

c- Reklâmlar, güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından 

tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlarla ilgili hiçbir sunum ya da 

tanımlama içeremez. 

d-  Biçimi ve yayınlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklâmın " reklâm" olduğu 

kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklâm yapılamaz. 

e- Reklâmlar, ortalama reklâm izleyicisinin algılama düzeyi ile reklâm, tüketici 

üzerinde olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır. 

f-  Bu ilkeler tüketicinin korunması çerçevesinde yasal ve ahlakî davranış esasları 

olarak uygulanır. 

Tebliğin söz konusu maddeleri ile öncelikle reklâmların diğer geçerli mevzuata 

uygun şekilde ve en önemlisi de doğru ve dürüst bilgileri içerici şekilde 

yayınlanmaları ilke edinilmiştir. Böylece ilk başta reklâm türü ayırt etmeksizin 

“aldatıcı veya yanıltıcı” reklâmların tüketicilere erişmesinin önüne geçilmek 

istenmiştir.  

Devamla (b) bendinde, günümüz serbest piyasa şartlarında reklâmların rekabeti 

bozucu niteliğe bürünmeksizin, rakip firma veya markalar arasında rekabeti bozacak 

şekilde düzenlenmemesi hükme bağlanmıştır. (c) bendinde ise, reklâmlara bir şekilde 

erişebilecek tüm toplum bireylerinin korunması amacıyla kişisel bütünlüğe zarar 

verebilecek türden reklâmların da yapılmaması hükme bağlanmıştır.  

Düzenlemenin güncel hayata dair en etkili düzenlemelerinden birisi de, reklâm 

verenlerce çok tercih edilen ve etkin bir tanıtım şekli olan “örtülü reklâmların 

yayınlanamayacağına48 dair düzenlemesidir. Bu şekilde, doğrudan bir ürün veya 

hizmet tanıtılmasa da, çeşitli kullanım şekilleri ile tüketiciler üzerinde farkında 

olunmadan bilgi ve etki kuran reklâmlar engellenmiş; ayrıca fıkranın bütününde de 

tüketici olarak “ortalama reklâm izleyicisi esas alınarak reklâmların yayınlandıkları 

hallerde, tüketiciler tarafından mutlaka “reklâm izlendiği”nin anlaşılması için gerekli 

                                                
48 Reklâm Kurulu tarafından 10.07.2007 tarihinde yapılan kurul toplantısında 2007/194 Sy. dosya 
üzerinde alınan karara göre de bir mecrada örtülü Reklâm yapıldığı tespit edilmiş olup, incelenen 
Reklâmın durdurulmasına ve 5.919-YTL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Karar metni 
ise şöyledir: “Yeni Gazete İletişim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. sahipliğindeki Hâkimiyet adlı 
yerel gazetenin 18.01.2007 tarihli nüshasında yayınlanan “Dikkat Kalbiniz Durabilir” başlıklı haberde 
yer alan ifadeler ile Konya ilinde faaliyette bulunan Özel Konya Nükleer Tıp Merkezi Ltd. Şti.'ne ait 
Özel Nükleer Tıp Laboratuarının örtülü Reklâmının yapıldığına, Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 
4822 sayılı Kanun'la değişik 16. md.’si hükmüne aykırı olduğuna, ...  karar verilmiştir.” 
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düzenlemelerin yapılması hükme bağlanmıştır. Bu şekilde, reklâma muhatap olmakla 

birlikte, içeriğinden “reklâm” olduğu anlaşılamayan tanıtımlar için gerekli 

düzenlemelerin ve gerekliyse uyarıların reklâmlara eklenmesi sağlanmıştır. Özellikle 

günümüzde televizyon kanallarında yayınlanan programlar arasında sıkça kullanılan 

tanıtıcı reklâmlara geçiş yapıldığında, ekranda yayınlanan tanıtımın reklâm olduğu 

açıkça yazmakta; reklâma geçiş yapıldığına dair öncelikle farklı bir müzik veya ses 

veya her ikisi birden ekrana getirilmektedir. 

(e) ve (f) bendlerinde ise, reklâmda uyulması gereken bu koşulların, ahlaki 

sorumluluk gereğince de uyulması gerekli ilkelerden olduğu ve reklâmların 

hazırlanırken ortalama reklâm seyircisinin esas alınarak bu ilkeler çerçevesinde 

reklâm içeriklerinin hazırlanması hükme bağlanmıştır. Yapılan düzenleme ile de 

ayrıca reklâmların ahlaka uygunluk açısından aşağıdaki hususlara da aykırı 

olamayacağını hükme bağlamıştır (6. md.): 

a- Genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler ya da görüntüler içeremez. 

b- Cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler taşıyamaz. 

c- Korku ve batıl inançlara yer verilemez. 

d- Toplumun acıma duygularını istismar edici şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı 

ve özürlülerle ilgili ifadeler ya da görüntüler kullanılamaz. 

 

§ IV- REKLÂMIN UNSURLARI 
 
 

A- Genel Olarak  

Mecralarda yayınlanan reklâmların, hukuki bakımdan incelenebilmeleri için 

,öncelikle aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen unsurların bir arada bulunup 

bulunmadığının tespit edilmesi gereklidir. Böylelikle, hukuki bakımdan “reklâm” 

olarak kabul edilen ilanların, duyuru ve sair her türlü unsurun incelenmesi mümkün 

olabilecektir. Aşağıdaki unsurlar, işbu tezin de inceleme konusu olan karşılaştırmalı 

reklâmların da içerisine dâhil olduğu “ticari reklâmlar” bakımından da derlenmeye 

çalışılmış unsurlardır. 
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1- Birden Çok Kişiye Yöneltilmiş Bir “Tanıtım”ın Yer Alması 

Reklâmda, reklâmın yapılmasına neden olan ürün ve/veya hizmetin topluma 

veya tüzel kişilere tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır. Reklâmın en önemli 

amacı, bir üretici veya satıcı tarafından tüketicilere ve/veya başka ticari işletmelere 

sunulmak üzere bir ürün veya hizmetin tanıtımının sağlanmasıdır. Bu yolla tanıtımı 

yapılan bir ürün veya hizmetin toplumda ve piyasada bilinirliği sağlanmaya 

çalışılarak talep ve satış arttırılmaya çalışılır.  Bu tanıtım içeriğine kısaca “reklâmın 

mesajı” da denilmektedir49. 

Bu durum özel olarak belirli bir tek şahsa yapılmış olma dışında, reklâmın 

genel amacına da uygun olacak şekilde, yapılan tanıtım davranışlarının birden çok 

kişiye hitap etmesi durumunu ortaya koymaktadır. Tek tek bireylere yapılan 

reklâmların, eğer ürünün satışı ve tüketimi arttırılmak istenmekteyse, mutlaka birden 

çok kişiye aynı anda sunulmasını da zorunlu olacaktır50.  “tanıtım” özelliği içerisinde 

reklâmın mesajı da yer alır51.  

“reklâm mesajı” kavramı ise tüketicilere ürünler veya hizmetlerle ilgili 

ulaştırılmak istenen bilgi veya bilgilerin, uyandırılmak istenen etkilerin bir kısmını 

veya bunların tümünü ifade etmektedir52. Bu tanıtım, bünyesinde hedef kitlenin 

hangi ürün veya hizmet için ikna edilmek istenmekteyse o yöne ilişkin beyan veya 

beyanlarla ürün ve/veya hizmetin tüketicilere tanıtılması için gerekli bilgiler, görsel 

ve yazılı ifadeleri barındırır. 

 

2- Reklâm Yapma Amacının Bulunması 

Ürün veya hizmetlerini reklâmlar ile tüketicilere duyuracak şirket veya 

şahısların ürün veya hizmetlerinin tanıtımını sağlayabilmeleri için “reklâm yapma” 

konusunda amaçlarının bulunması şarttır.  

Bu amaç doğrultusunda belirli senaryolarla kurgulanan reklâmlar, görsel 

ve/veya yazılı eklemelerde bulunularak ve tanıtıcı araçlar kullanılarak tüm 

tüketicilere sunulur. Örneğin bir reklâmın senaryosu (öyküsü) oluşturulduktan sonra, 

                                                
49  Erten, s. 25; Ediboğlu, , s. 27. 
50  Ediboğlu,  s. 28. 
51 Çatakoğlu, s. 14. 
52 Göle s. 35. ayrıca tanım için bkz. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Dürüst Reklâmcılık Konusunda 
Riayeti Mecburi Mesleki Kararı md. 5/d. Çatakoğlu’ndan naklen s. 14.  
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reklâmı yapılan ürün veya hizmetin toplum tarafından diğer ürün veya hizmetlerden 

ayırt edilmesini sağlayacak sloganı, marka adı ve varsa markaya ait logo ile görsel 

diğer unsurlar reklâm karakterleri de eklenerek bir reklâm oluşturulabilir. Bazı 

reklâmlar içerdikleri karakter veya diğer unsurlarla bile özdeşleşebilir. Örneğin Yapı 

ve Kredi Bankası’nca yaratılan “wadaa” karakteri ile marka kısa sürede özdeşleşmiş 

ve bu karakterlerin görüldüğü yerlerde tüketicilerin zihninde banka ile bağlantı 

başkaca bir ibare veya bir slogan olmasa dahi oluşur hale gelmiştir. 

 

3- Reklâm Verenin Bulunması  

Reklâm, belirli bir ürünün, hizmetin veya hem bir ürünün ve hizmetin aynı 

anda tanıtımını sağlar. Bu nedenle tanıtımı yapılacak ürün veya hizmetin üreticisi, 

ürünün üreticisi olmamakla birlikte piyasaya dağıtımını yapan pazarlayıcısı, ürün 

veya hizmetin tüketilmesinde yararı bulunan tüm üçüncü kişi veya topluklar 

(dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları gibi) mutlaka reklâm yapmak amacı ile bir 

reklâmcı ile anlaşmış veya bizzat kendi ekipleri ile birlikte reklâmları ortaya 

çıkartma amacı ile hareket etmiş olmalıdırlar. 

Ayrıca reklâmda, reklâmı kimin, hangi üreticinin veya hangi toplulukların 

piyasaya arz ettiğine dair mutlaka bilgi iletilmelidir. Böylelikle, 4077 Sy. TKHK 

amacına da uygun olarak, hangi ürünün/hizmetin tüketicilere hangi gerçek ya da 

tüzel kişilik tarafından sunulduğunun tespiti ve bu ürünün/hizmetin ayıplı olması 

durumunda sorumluluğun da kime ait olduğunun tespiti mümkün olabilecektir53.  

 

4- Reklâm Verenin, Tanıtılan Ürün ve Hizmetin Bilgilerinin Sunulması 

Reklâmda, ürününü tüketicilere sunan üreticinin, hizmet sağlayıcının, üretici ile 

tüketici arasında bağlantı sağlama amacıyla ticari bir faaliyet yürüten işletmenin 

bilgilerinin iletilmesi gereklidir. Zira tüketiciler için tarafından ürün veya hizmetin 

kimin tarafından piyasaya sunulduğu açık olarak ilan edilmelidir. 

Bu ilan sırasında mutlaka ticari işletme adının iletilmesi zorunlu olmamakla 

birlikte, ürün veya hizmetin tanıtımı ile birlikte, ürün veya hizmetin diğer 

benzerlerinden ayırt etmeye yarayan temel niteliklerinin de iletilmesi gereklidir. Bu 

                                                
53 4077 Sy. Yasa 4. ve m. 4/A’da ayıplı mal ve ayıplı hizmet kavramları ile sorumluluk üzerine 
ayrıntılı hukuki düzenlemeye erişilebilir. 
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nitelikleri öncelikle ürün veya hizmetin özellikle markası, varsa ürünün bir sloganı, 

ambalajının görsel olarak sunulması, ürünün içeriği ve buna benzer bilgiler şeklinde 

ifade edebiliriz.  

Ancak bazı ürünlerin tanıtımlarında belirli bir marka veya belirli bir üreticinin 

bu reklâmlarda yer almaması da mümkün olabilir. Örneğin süt, meyve suyu gibi 

tüketicilere uygun koşullarda sunulabilmeleri için özel üretilmiş ürünlerle saklanması 

gereken ürünlerin reklâmlarında, bu saklama ürünlerinin üreticileri toplu olarak 

reklâm vererek üreticileri kendi üretimleri ürünleri tercih etmeye yönlendirmek için 

reklâm faaliyetlerine girişebilmektedir. 

Bu duruma iki örnek vererek açıklık getirebiliriz. Şöyle ki, bir cam şişe üreticisi 

şirket verdiği reklâm ile “sağlıklı cam şişeleri” tercih etmenin daha doğru olduğunu 

hem üreticilere hem de tüketicilere ilan etmişlerdi. Bir diğer ambalaj üreticisi54 ise, 

özellikle süt ürünlerinin saklanması için içerisinde özel koruma maddesi bulunan 

karton kutuların sağlıklı saklama ortamı sağladığını, bu ürünlerle saklama 

yapılmadan önce süt ürünlerinin saniyelerle ölçülen sürelerde yüksek ısıya 

çıkartılarak sıvı içindeki zararlı maddelerin yok edildiğini ve aynı kısa sürede 

soğutularak ambalajlandıkları; kutuların özellikleri çerçevesinde uzun süre ürünlerin 

bozulmadan saklanabilmeye olanak sağladıkları ifade edilmekteydi. Her iki üretici de 

bu reklâmlar ile hem üreticileri kendi ambalajlarını kullanmaya teşvik etmekte, hem 

de tüketicileri kendi ambalajları ile piyasaya sunulan ürünleri almaları yönünde ikna 

etmeye çalışmaktadırlar. 

 

5- Ticari Amaçlı Olarak Tanıtım Yapılması 

Reklâmın ticari amaçlarla piyasaya sunulmasını “ürünün veya hizmetin 

sürümünün arttırılması”na yönelik bir davranış olduğu doktrinde ifade 

edilmektedir55. Ancak bu görüş  “ticari reklâmlar” olarak nitelenen reklâmlara ilişkin 

olarak bir düşünceyi ifade etmekte ve ticari olmayan reklâmlara ilişkin bir hüküm 

oluşturmamaktadır. Zira bazı reklâmlar, hiçbir ticari amaç güdülmeksizin sadece 

toplumsal fayda sağlamak, çeşitli hayır kurumlarının tanıtımlarına yardımcı olmak 

için de yapılabilir. Buna örnek olarak BM’nin bir kuruluşu olan Unicef’in 

                                                
54 “Tetrapak” adlı kutulama ve ambalaj şirketi. 
55 İnal s. 15. 
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çalışmalarını toplumlara duyuran ve Unicef’e destek sağlamak amacıyla yapılan 

yardımların tanıtıldığı reklâmları örnek olarak verebiliriz. 

Göle tarafından da “ticari olmayan reklâm” tanımı içine dâhil olan bu türden 

reklâmda esas manevi bir takım hedeflerlerin yerine getirilmesidir56. Oysa ticari 

reklâm, tüketilmesi için topluma veya üreticilere sunulan ürünün, hizmetin ya da bir 

ticari düşüncenin tanıtımının yapılarak satışlarının arttırılmasın amaçlandığı 

reklâmdır57. Ticari reklâmı kamuya sunulan haberler ve duyurulardan ayıran en 

önemli özellik de bu özelliğinden kaynaklanmaktadır58. Bu reklâm türünde, tanıtılan 

ürünlerin veya ühizmetin satışının arttırılması, bu yol ile gerek ürün veya hizmerin 

bilinirliğinin artması gerek ürün veya hizmetin satışından doğan karın yükseltilmesi 

temel amaçtır. Ayrıca ürün veya hizmetin diğer benzer ürün veya hizmetlerden, 

gerek satış rakamı, gerek kar kazanımı gerekse de piyasada daha fazla tutulan ve 

satılan bir ürün veya hizmet olması da bu ticari düşünceyi desteklemektedir. 

 

B- Reklâm “vasıtası” Kavramı 

Doktrinde ağırlıklı olarak savunulan görüş, reklâmdan söz edebilmek için 

öncelikle bir “vasıtanın bulunması” gerektiği yönündedir59. Yani bir ticari reklâmdan 

söz edebilmek için gazete, radyo, televizyon, afiş, reklâm panoları, broşürler vs. gibi 

ticari anlamda gelir elde etmek amaçlı olarak bir tanıtımın yapılması, bu tanıtımın 

reklâmın diğer unsurlarını taşıması ve bir ürünü veya hizmeti veya her ikisini birden 

tüketicilerle tanıştırması, bilinirliğini sağlaması gereklidir. 

Oysa doktrinde savunulan bir diğer görüş ise, bu türden vasıtalar olmaksızın da 

bazı reklâmların tüketicilerle buluşabildiğini, bu nedenle “vasıtasız reklâmlar” olarak 

adlandırılan reklâmlarda “vasıta”nın aranmasının mümkün olmayacağı ifade 

edilmektedir60. Örnek olarak, bir satıcı firma tarafından müşterilere doğrudan telefon 

açılarak ürün tanıtımı yapılması iletilmektedir. Üreticilerin veya perakendeci 

pazarlamacıların kapıdan satış yöntemi kullanarak doğrudan tüketicilere ürün 

                                                
56 Göle s. 38. 
57 Göle s. 38. Ediboğlu s. 29. 
58 İnal s. 15. 
59  Göle s. 35, Çatakoğlu s. 17,  
60  Vasıtasız Reklâmlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz İnal s. 84..  
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satışında ürünün özelliklerini iletmek, tanıtımını yapmak gibi durumlarda bir 

vasıtadan söz etmenin mümkün olamayacağı ifade edilmektedir.  

Bu gibi tanıtımlarda reklâm olarak değerlendirilebilecek bir tanıtım söz konusu 

değildir. Elbette ki vasıtasız reklâm olarak ifade edilen bu türden tanıtımlarda, 

ürünün özellikleri iletilmekte, ürün veya hizmet yüceltilmekte, çoğunlukla benzer 

ürünlerle karşılaştırmalar yapılarak tüketicilerin gözünde ürün veya hizmet övülerek 

satın alınması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında reklâm işlevi 

görmekle birlikte, doktrindeki birinci olarak iletilen görüşün esas alınması ve bir 

“ticari reklâm”dan söz edebilmek için mutlaka reklâmın tüketicilere vasıtalarla 

iletildiğinin kabul edilmesi, ticari reklâmların asıl amacının tek tek şahıslara değil 

tüketicilerin geneline61 üretici veya pazarlamacının ekonomik yeterliliği elverdiği 

ölçüde ürün veya hizmetin tanıtımının yapmak olduğunun kabul edilmesi gerektiği 

düşüncesindeyim62.   

 

C- Reklâmın Tüketicilere Ulaştırılması 

Doktrinde reklâmın unsurları arasında yer verilmemesine karşın, “reklâmların 

tüketicilere ulaştırılması”nın da reklâmların zorunlu bir unsuru olması gerektiği 

görüşündeyim. Zira reklâmların temel amacı, tanıtılmak istenen ürün veya hizmetin 

tüketicilere ulaştırılması ve satışının arttırılmasıdır.  

Ancak, tüketicilere hiçbir şekilde ulaşmayan reklâmlar, temel amacına 

ulaşmamış çabalar olacağı için kişisel görüşümce “reklâm” sayılmazlar. Bu halde 

yapılan çalışma “ilan”dır. Ancak bu ilan hiçbir şekilde duyurulmadığı için 

tüketicilere ulaşmayabilir. Örneğin reklâma dair görsel malzeme hazırlanır, ancak 

gereken etkiyi sağlayamayacağı anlaşıldığında yayınlanmaz. İkinci bir durumda yine 

reklâm olarak duyurulmak istenen görsel malzeme, tüketicilere duyurulmakla birlikte 

hiçbir şekilde tüketicilere erişmezse yine reklâm olarak değerlendirilemez. Bu 

ayrımın tespiti özellikle ikinci durumda çok güçtür. Örneğin, hafta sonlarında 

gazeteler ekinde dağıtılan broşürlerle yapılan reklâm, hiçbir şekilde halka erişmeden 

yani tüketiciler tarafından henüz gazetelerle birlikte alınmadan önce maddi hataların 

                                                
61 “Reklâm aracılığı ile yapılan tanıtımda tüm kamuoyuna ve özellikle ilgili tüketicilere karşı bir 
duyuru söz konusudur.” Hayrunnisa Özdemir, s. 67.  
62 Reklâm araçlarının neler olduğu ve mevzuattaki yeri hakkında bkz. işbu çalışmanın IV, (E) 
bölümünde yer alan “mecra” konusundaki açıklamalarımız. 
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tespit edilmesi nedeniyle reklâm veren tarafından toplatılabilir. Bu halde reklâm yine 

de gazete dağıtımında görevli bir kesim için, toplatılmasına karar verilen broşür ile 

bu kişilere erişmiş olacaktır. Reklâm, çok dar kapsamlı olsa dahi reklâm veren ve 

reklâmcılar dışında bir tüketici çevresine (gazete dağıtım işi ile uğraşanlar) erişmiş 

olacak; ancak yine de hedeflenen geniş kitlelere erişmemiş olacaktır. Kişisel 

görüşüm, hedeflenen kitleye erişmemiş olan duyuru, broşür, yazılı, görsel araçların 

reklâm olarak sayılıp sayılmamalarına her reklâmın kendi içerisinde geçirdiği süreç 

incelenerek karar vermenin daha uygun olacağı yönündedir.Her reklâmın reklâm 

vasfını taşıyıp taşımadığı konusunda kendi süreçlerinin incelenmesi gerekli olmakla 

birlikte, reklâmlar hakkında hazırlanış ve yayınlanmalarına dair geçen süreç 

hakkında da hukuki değerlendirme yapılması uygun olacaktır.  

 

1- Reklâmın Hazırlanması ve Yayınlanması  

a. Genel Olarak 

Reklâmın hazırlanması ve yayınlanması profesyonel bir çalışmayı 

gerektirmektir. Bu nedenle, reklâmın hazırlanması ve yayınlanması üzerine yerel ve 

uluslar arası ölçekte pek çok ticari işletme faaliyet yürütmektedir. Bu süreçte 

öncelikle kullanılan yöntemde, ürün veya hizmetini tüketicilere duyuracak olan 

üretici veya pazarlayıcılar, bir reklâm ajansı (reklâmcı) ile anlaşmaktadır. Ancak 

Doktrinde de üzerinde anlaşıldığı üzere, reklâm faaliyeti mutlaka reklâmcı veya bir 

başka isme sahip aracı ile yapılması gerekli olmayan, ticari işletme bünyesi içinde de 

oluşturulabilen birimlerce de hazırlanabilen yani işletmenin kendi iç kaynakları ile de 

yürütülebilen bir faaliyettir63. 

Mevzuatımızda “reklâmcı” tanımına TKHK md. 3, b. md’de rastlamaktayız. 

Buna göre reklâmcı, ticari reklâm ve ilanları yine reklâm verenin duyduğu ihtiyaç 

doğrultusunda hazırlayan ve reklâm veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari 

iletişim uzmanı gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Tanımdan da net olarak 

anlaşıldığı üzere, reklâmcının temel işlevi, reklâm veren tarafından kendisine 

hazırlatılan ve yine reklâm veren şahıs veya tüzel kişilik yerine tüketicilere ve 

piyasaya duyurulacak tanıtımı sunmaktır.  “Reklâmcı”, reklâm üretimi için kurulmuş, 

                                                
63 Kaya, a.g.m. s. 461; Göle, s. 47. 
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ticari işletmelerdendir. Bu işletmeler, özel olarak reklâm fikrinin ortaya çıkartılması, 

senaryonun hazırlanması, tanıtım görselinin veya yazılı içeriğin hazırlanması ve bu 

eserlerin tüketicilere iletilmesi faaliyetlerini yürütmekte, sadece ürünün (reklâmın) 

hazırlanmasına değil, reklâmın stratejisinin ve kampanya süreçlerinin de belirlenmesi 

sağlayabilmektedir.  

Doktrinde de çok isabetli şekilde değinildiği üzere64, reklâmlar sadece ürünün 

tüketicilere basit şekillerde sunulan tanıtım görselleri ve yazılı metinleri olmaktan 

çıkmış, reklâmcılar tarafından hazırlanan, karmaşık yapılı ve birçoğu büyük bütçeler 

gerektiren çalışmalar haline dönüşmüştür. Bu anlamda da reklâmların fikri mülkiyet 

haklarının da reklâmcıda olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır. Elbette ki burada 

reklâmcı da yönetmen, senaryo yazarı, müzik eserlerinin yaratıcıları, dijital unsurları 

yaratan tasarımcılar gibi pek çok üçüncü kişi ile de anlaşarak çalıştıkları ve bu 

eserlerin de tek başlarına reklâmdan ayrı olarak eser sayılıp kendilerini yaratan 

şahıslar nezdinde fikri ve sınaî haklar korumasından yararlanmaları da mümkündür. 

 

b. Reklâm Hazırlama Sözleşmeleri  

Reklâm hazırlanmasının amacı, reklâm verenin istediği şekilde tüketicilere 

erişmek amacı ile reklâmcı tarafından hazırlanacak bir reklâmın ortaya konulması ve 

bu reklâmın kullanıldığı bir kampanyanın sürdürülerek ürün veya hizmetin 

tüketicilere tanıtılmasıdır. Burada doğal olarak reklâm veren (yani üretici veya 

pazarlayıcı) ile reklâmı hazırlayacak olan,  ayrıca reklâm kampanyasını da yürütecek 

reklâmcının bir hukuki ilişki ve anlaşma üzerinde uyuşmaları gereklidir. Bu nedenle 

reklâmın hazırlanması ve ileride yayınlanmasına dair taraflar arasında bir 

sözleşmesel ilişki kurulmaktadır. Reklâm hazırlama sözleşmelerinde taraflar reklâm 

veren ile reklâmcıdır. Reklâm veren, hazırlanması öngörülen reklâm için reklâmcıya 

ücret ödemekle; reklâmcı da reklâm veren tarafından hedeflenen amaca uygun, 

reklâm niteliklerini taşıyan ve amacına uygun bir reklâmı hazırlamakla yükümlüdür. 

Reklâm hazırlanması ve yayınlanmasına dair sözleşmeler birbirlerinden ayrı 

olarak düzenlenebilecekleri gibi, bir sözleşme içerisinde de “sözleşmelerin 

                                                
64 Kaya, a.g.m. s. 460. 
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içeriklerinin taraflarca bağımsız olarak belirlenebilmesi” ilkesi çerçevesinde birlikte 

hüküm altına alınabilirler.  

 

2- Reklâmın Yayınlanması ve Reklâm Yayınlama Sözleşmeleri 

Reklâm veren tarafından, reklâmcıya hazırlatılan reklâmlar, reklâm verenin 

mecra kuruluşları ile doğrudan yapacakları sözleşmeler ile yayınlanabilirler. Burada 

reklâm veren ve mecra kuruluşu ile kurulan sözleşme hükümleri geçerli olacak 

şekilde reklâmcıya hazırlatılmış olan reklâm tüketicilere sunulacaktır. Reklâm 

yayınlama sözleşmelerinde, eğer sözleşmenin taraflarından birisi ticari bir işletmeyse 

sözleşmenin diğer tarafı için de bu sözleşme “ticari” olarak kabul edilmelidir65.  

Reklâmın yayınlanmasına dair sözleşmeler, bizzat reklâm veren ile mecra 

kuruluşları arasında düzenlenebileceği gibi, reklâm verenin bir şahıs olması 

durumunda yetkilendirebileceği bir üçüncü kişi ile mecra kuruluşu arasında da 

düzenlenebilir. Reklâm verenin ticari işletme gibi bir tüzel kişilik olması durumunda 

sözleşme yapma yetkisinin hiç şüphesiz şirketi temsil ve ilzama yetkili yöneticileri 

tarafından yapılması söz konusu olacak; istisnai durumlarda ise tüzel kişiliği temsilen 

bir üçüncü kişi de mecra kuruşu ile sözleşme düzenleyebilecektir. 

Reklâm hazırlama sözleşmelerinde, reklâmın yayınlanmasına dair hükümler de 

sözleşmeye eklenmiş ve reklâmcının mecra kuruluşları ile reklâmın yayınlanması 

konusunda sözleşme yapma yetkisi tanınmış olabilmektedir. Günümüzde, büyük 

şirketlerin, kendi bünyelerinde çalışanları yerine anlaştıkları reklâmcılar tarafından 

hazırlanan reklâmların yine reklâmcılar tarafından organize şekilde mecra 

kuruluşlarında yayınlanmasının sağlanması yönünde genel bir eğilim mevcuttur.  

 

D- Ücret (bedel) 

Reklâmın hazırlanması, düzenlenmesi, tüketicilere sunuma hazır hale 

getirilmesi için reklâm veren tarafından reklâmcılara belirli bir ücret ödenir. Bu 

ücretten ayrı olarak, hazırlanan reklâmların mecralarda yayınlanması için de bir 

                                                
65 Ülgen, Ticari İşletme Hukuku, s. 61. 
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bedelin mecra kuruluşlarına ödenmesi gereklidir. Bu iki ödentin amaçları 

birbirlerinden farklıdır ve birbirlerine karıştırılmaması gerekir66.  

4822 Sy. yasa ile değişik 4077 Sy. TKHK, md. 3, b. l’de “reklâm veren” 

tanımlanmıştır. Buna göre, reklâm veren, ürettiği ya da pazarladığı ürünün/hizmetin 

tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imajını güçlendirmek amacıyla 

hazırlattığı, içinde firmasının ya da ürün/hizmet markasının yer aldığı reklâmları 

yayınlatan, dağıtan uzman gerçek ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir.  

Aynı maddenin “m” bendinde ise, reklâmcı tanımlanmakta ve öz olarak ticari 

reklâmı tüketicilere reklâm verenin talebi doğrultusunda hazırlayarak duyuran ve 

reklâm veren yerine reklâmların yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı 

gerçek ya da tüzel kişi olarak ifade edilmektedir. Bu tanımdan yola çıkıldığında 

reklâm veren ile reklâmcı arasındaki ilişkide reklâmların yayınlanması amacıyla 

verilen bir “bedel” olmadığı sonucuna erişilebilir; zira tanımlarda bedele dair bir 

hüküm mevcut değildir.  

Ancak benim da katıldığım görüşe göre67, yapılan işin, verilen ve alınan 

hizmetin doğası gereği, ticari bir işletme ile ticari işletmesinin temel amacı reklâm 

hazırlayarak bunu reklâm veren yerine duyurmak; bu hizmetler karşılığı reklâmcı 

arasındaki ilişkide mutlaka bir bedelin ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 

bedelin nakit ödenti şeklinde olup olmaması, edim yerine geçecek ifalarla da bedelin 

ödemesinin yapılmasının işin içeriğini değiştirmeyeceğini kanaatindeyim.  

Sonuç olarak, yukarıda da açıklandığı üzere, reklâm veren ile reklâmcı 

arasındaki ilişkide taraflar arasında kurulan sözleşmenin karşılığı olarak reklâm 

veren tarafından reklâmcıya “reklâmın hazırlanması ve yayınlanması” karşılığında 

bir bedel ödenir. Bu bedel, reklâmların hazırlanması ve yayınlanması açısından 

gerekli bir unsur olduğu için de doğal olarak “reklâmın unsuru” olarak kabul 

edilmelidir. Ayrıca TTK’nın 21/I. md, c. 1’e göre bir tacirin borçlarının da ticari 

olması esastır. Eğer reklâmcı da bu işi ticari amaçlı bir iş olarak kar elde etme 

amacıyla yürütmekteyse, reklâm ilişkisi de ticari iş olarak kabul edilmelidir. Reklâm 

ilişkisinde, reklâmcının tacir olması veya ticari işletme sahibi olması işin “ticari” 

                                                
66 Erten,  s. 27. 
67 Çatakoğlu, s. 19.  



 35 

olup olmamasına etkide bulunmamaktadır. Bu durumda da nazaran tacirin her türlü 

işlemi, eylemi ve işi ticaridir68. 

 

E- “mecra” Kavramı  

4077 Sy. yasada, “mecra”nın tanımın yapılmadığını görmekteyiz. Oysaki 4077 

Sy. yasanın 3. maddesinde, yasada değinilen belli başlı kavramların tanımlarına yer 

verilmiştir. Bununla birlikte, 3. maddede (n) bendinde yer alan “mecra kuruluşu” 

tanımından69 yola çıkılarak yasa koyucunun aslında örtülü ve dolaylı olarak 

“mecra”yı da tanımladığını söylemenin hatalı olmayacaktır. Belirtilen tanımda, 

mecra kuruluşunun reklâm ve ilanları yayınladığı tüm iletişim kanallarının, kısaca 

reklâmların topluma ve piyasaya sunumunun yapıldığı tüm iletişim araçlarının 

“mecra” olarak kabul edildiğini ifade edilebilir.  

Ticari Reklâm ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair 

Yönetmelik70’in “tanımlar” başlıklı md. 4’te mecra öz olarak, reklâm ve tanıtım 

mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi, grup ya da topluluğun 

buluştuğu yer ve ortam olarak ifade edilmektedir. Yasa koyucu, yönetmeliğin bu 

düzenlemesinde “televizyon,  internet, radyo ve sinema gibi iletişim kanalları ile açık 

hava, basılı işler gibi reklâm taşıyan malzemeler” şeklindeki ifadesi ile de mecraya 

dair örnekler vermiş, ancak bu örnekleri hukuktaki sınırlı sayı prensibi çerçevesinde 

sınırlandırmadan sadece örnekleme yolu ile ifade etme yolunu seçmiştir. 

Buna göre mecra kavramı ile reklâmların ve tanıtım mesajlarının tüketicilere ve 

piyasaya iletildiği yani hedeflenen kitleye erişildiği tüm ortamlar kastedilmektedir. 

Bu ortam günümüzde gelişen teknoloji ile her geçen gün farklı bir ortama ve 

karmaşık yapılara kavuşmaktadır71. Ancak son yılların en önemli reklâm araçları açık 

hava reklâmları (binaların dış cephelerine verilen reklâm ile billboard olarak da 

tanımlanan duyuru tahtaları) ve dijital ortam olarak da nitelendirebileceğimiz internet 

ile kablosuz erişim araçlarıdır (örneğin taşınabilir telefonlara gönderilen kısa mesaj 

metinleri ile pek çok ticari işletme yeniliklerini tüketicilere eriştirebilmektedir). 
                                                
68 Hüseyin Ülgen, Ömer Teoman, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Aslan Kaya, N. Füsun 
Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006, s. 60.  
69 4077 Sy. yasa, 3. md, n bendi: “ticari reklâm veya ilanı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının 
ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder”. 
70 RG. 25318 Sy., 14.06.2003 T. 
71 Kaya, a.g.m., s. 460. 
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Ancak klasik mecraların etkisinin de sürdüğünü, televizyon ve gazetelerde yer alan 

reklâmların hala en çok kullanılan reklâmlar olduklarını da belirtmekte yarar 

görmekteyiz. İşbu mecraların işleticisi, kiralayıcısı veya sahibi ise “mecra kuruluşu” 

olarak adlandırılmaktadır.   
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İKİNCİ BÖLÜM 
KARŞILAŞTIRMALI REKLÂM 

 

§ I- GENEL OLARAK 

Tüm reklâm çeşitlerinde olduğu gibi karşılaştırmalı reklâm da yazılı, çizgi ile 

filmle, fotoğrafla, karikatürle veya resimle yapılabilir. Doktrinde daha da geniş bir 

çerçeve çizilerek, karşılaştırmalı reklâmın karşılaştırmaya olanak sağlayan herhangi 

bir şekilde de yapılabileceği ifade edilmiştir72.  

Karşılaştırmalı reklâmdan söz edilebilmesi için temel unsur, çeşitli şekillerde 

bir başka marka, hizmet veya ürünle, bunların fiyatları, özellikleri, görünüşleri veya 

diğer özellikleri ile reklâmı yapılan ürün arasında bir “ilişkilendirme” kurulmasıdır73. 

Bu ilişkilendirme, diğer ürün veya hizmetle ilgili olarak olumsuz bir görünüş olarak 

ortaya çıkabileceği gibi, karşılaştırması yapılan ürünün tanınmışlığından, 

başarısından, tüketiciler nezdindeki imajından yararlanmak ve kendi ürünü veya 

hizmetini de aynı seviyede göstermek şeklinde olumlu olarak da gerçekleştirilebilir74. 

Zira her gün binlerce yeni ürünün üretildiği ekonomik hayatta, reklâmcılar ürünlerini 

piyasaya sokabilmek için birçok değişik strateji geliştirmektedirler75. 

Karşılaştırmalı reklâm, öz olarak diğer türden reklâmlarda olduğu gibi tanıtımı 

yapılan mal veya hizmetlerin satışlarının arttırılması ve tüketiciler nezdinde 

bilinirliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla yapılır. Ancak karşılaştırmalı reklâmı 

gerçek anlamda diğer reklâm türlerinden ayıran temel özellik “reklâmı yapılan ürün 

veya hizmetin aynı özelikleri taşıyan ve aynı tüketici topluluğuna hitap eden diğer 

ürün veya hizmetlerle mukayese edilerek ortaya çıkarılması”dır76.   

Aşağıda karşılaştırmalı reklâmların yukarıda vermiş olduğumuz tanımından 

yola çıkılarak karşılaştırmalı reklâmla ilgili görüşleri, karşılaştırmalı reklâmın hukuki 

unsurlarını, türlerini ve görünüş şekillerini açıklamaya çalışacağız. 

                                                
72 Moroğlu, makaleler, s. 195. 
73 Bozbel, s.35. 
74 İsmail Doğanay, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Cilt, Tümden Gözden Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş Dördüncü Baskı, Madde 1–419, Beta Basım Yayım, İstanbul, s. 393. 
75 Metin Çelik, Reklâmda Tüketicinin Yönlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Radyo-TV ve Sinema Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul – 2000, 
s. 11.  
76 Göle, s.79. 
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A- Karşılaştırmalı Reklâm Hakkındaki Görüşler 

Ürün veya hizmet sağlayıcılar tarafından ürettikleri değerlerin reklâmlar yolu 

ile tüketicilere tanıtılmasında, bu ürünlerin veya hizmetlerin tüketimlerinin 

arttırılması için karşılaştırmalı reklâmın daha çok kullanılmaya başlanması 

nedeniyle, hukuki çevrelerde karşılaştırmalı reklâm hakkındaki incelemeler 

yapılmıştır. Bunlardan doğan görüşler, hukuki bakımdan olumlu olarak 

nitelendirilebileceği  gibi, karşılaştırmalı reklâmın olumsuz yanlarını ortaya koyan 

daha olumsuz açıdan oluşmuş düşünceler olarak da ortaya çıkmaktadır. 

 

1- Karşılaştırmalı Reklâm Hakkında Ortaya Konulan Olumlu Görüşler 

Karşılaştırmalı reklâmlar, tüketicileri ürün ve hizmetle ilgili aydınlatarak 

piyasadaki benzer türdeki ürün veya hizmet hakkında bilinçlendirmekte ve 

tüketicilerin piyasada yer alan ürün veya hizmet hakkında bilinçli seçim 

yapabilmelerine olanak sağlamaktadırlar77. Bu yolla da piyasada var olan benzer 

türdeki ürün veya hizmetlerin içerikleri ve nitelikleri hakkında piyasada şeffaflığın 

oluşmasına olumlu anlamda katkı sağlamaktadır78. Aynı türden ürün veya hizmetin 

piyasa koşullarında tüketiciler tarafından nitelikleri bakımından karşılaştırılarak 

hangi ürün veya hizmetleri tüketeceklerine dair verecekleri kararları daha sağlıklı 

almalarına neden olmakta; böylece piyasada rekabeti de olumlu anlamda 

etkilemektedir79.  

Karşılaştırmalı reklâmın, ürünler ve hizmetler ile ilgili daha geniş ve ayrıntılı 

bilgi verme olanağı sağlaması nedeniyle, üretici ve satıcılar bakımından da toplumun 

tüketimin miktarlarını arttırması ve böylelikle karlılığın artması şeklinde yararı 

olduğu söylenebilir. Hiç şüphesiz ki reklâmların tamamına yakını, açıkça veya örtülü 

olarak diğer ürün veya hizmetlerle reklâmı yapılan ürün veya hizmeti karşılaştırma 

amacını taşımaktadır. Bu karşılaştırmanın, tüketicileri aldatıcı nitelikte olmaması 

koşulu ile yasal düzenlemeler çerçevesinde açıkça yapılması tüketicilerin bilincini 

arttıracak ve tüketicilere elde etmeyi umdukları faydayı sağlayabilecekleri ürün veya 

hizmetleri satın almalarına neden olacaktır.  

                                                
77 Moroğlu, makaleler, s. 194. 
78 Göle, s. 85. 
79 Bozbel, s. 36. 
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Karşılaştırmalı reklâmın bir diğer olumlu yönü de, ürün veya hizmet 

sağlayıcılar arasında doğan rekabetten tüketicilerin yararlanmasına neden olmasıdır. 

Piyasada uzun yıllardır var olan üreticiler veya hizmet sağlayıcılar yanında piyasaya 

yeni dâhil olanlara da ürün ve hizmetlerini tüketicilere daha kolay tanıtma olanağı 

sağlamaktadır. Böylece tüketicilere sunulan yeni ürün veya hizmetler, piyasada 

bilinen yerleşmiş ürün veya hizmetlerle karşılaştırılabilmekte ve bu ürün veya 

hizmetlerin tüketimlerinin arttırılması mümkün olabilmektedir.  

Karşılaştırmalı reklâm üreticilerin dürüstlük ilkeleri çerçevesinde kendi ürün 

veya hizmetlerini diğer ürün ve hizmetlerle karşılaştırma yapma hakkının korunması 

bakımından da önemlidir. Bu hakkın da düşünceyi dile getirme ve topluma yayma 

hakkına dâhil olduğu savunulmaktadır80. 

 

2- Karşılaştırmalı Reklâm Hakkında Ortaya Konulan Olumsuz 

Görüşler 

Doktrinde, karşılaştırmalı reklâmın yayınlanmasıyla, reklâm sektöründe 

olumsuz anlamda bir yarışın doğacağı, aynı türden ürün veya hizmetlerin tanıtımının 

bir anlamda savaş haline dönüşeceği görüşü de ortaya konulmaktadır81. 

Karşılaştırmalı reklâmı olumlu olarak nitelendiren görüşün karşısında, bu türden 

reklâmın özünde, reklâmı yapılan ürün veya hizmetin diğer ürün veya hizmetlerden 

üstün konumda tanıtılması amacı bulunduğu için objektiflikten uzaklaşıldığı da ifade 

edilmektedir82. Ancak bu görüş, reklâmlarda karşılaştırma yapılsa da yapılmasa da 

tüm reklâmlarda tanıtılan ürünün veya hizmetin ön plana çıkarılmasının ve 

övülmesinin doğal olduğu, bu durumunda tüketiciler tarafından bilindiği gerekçesi 

ile eleştirilebilir.  

Karşılaştırmalı reklâm aleyhinde uzun yıllar boyunca kabul edilen görüş ise, 

hiçbir üretici veya hizmet sağlayıcının rakip ürün veya hizmetlerin tüketiminin 

arttırması amacıyla kendi ürün veya hizmetlerinin rakipleri tarafından reklâmda 

kullanılmasına izin vermek zorunda olmadığı şeklindedir83.  

                                                
80 Bozbel, s. 37. 
81 Reha Poroy/Hamdi Yasaman; Ticari İşletme Hukuku,  7. Baskı, İstanbul 1995,  s. 66. 
82 Bozbel, s. 37. 
83 Bozbel, s.38. 



 40 

Ancak bu görüşün günümüzde geçerliliğini koruyamadığını ifade etmemiz 

haksız olmayacaktır. Çünkü günümüzde, tüketicilere ürün veya hizmet sunan 

teşebbüsler serbest piyasa şartlarında kendi ürünlerinin veya hizmetlerinin diğer ürün 

ve hizmetlerle her bakımdan karşılaştırılmasını, bu piyasalara ürün veya hizmet 

sağlamakla baştan kabul etmiş sayılmalıdır. Ayrıca bu karşılaştırma, tüketiciler 

bakımından yararlı olacaksa karşılaştırmalı reklâmların sırf rakip firma menfaatlerini 

korumak amacıyla engellenmesi de hakkaniyete uygun olmayacaktır.  

Günümüzde tüketicilerin korunması yapılan hukuki düzenlemelerin temelinde, 

reklâm yolu ile duyurulan ürün veya hizmetlerin tüketicilerin yanıltılması, 

aldatılması, tüketicilerin elde etmeyi amaçladıkları faydayı kendilerine sağladığı 

iddiasında bulunan ürün veya hizmetin bu yararı sağlayamaması durumunda 

tüketicilerin korunması yatmaktadır. Bu nedenle reklâmın türü ne olursa olsun, 

reklâmın aldatıcı nitelikte olmaması koşut olarak ileri sürülmektedir.  

4077 sayılı TKHK md. 16’da da tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı şekilde yapılan 

reklâmların yasak olduğu hüküm altına alınmıştır. Karşılaştırmalı reklâmın, temel 

olarak tanıtımı yapılan ürün veya hizmetin karşılaştırılan ürün(ler) veya hizmet(ler)le 

yalnız bir açıdan karşılaştırılarak tanıtılması durumunda tüketicileri eksik 

bilgilendireceği görüşüyle eleştirmektedir.  

Bu durumda, reklâmı yapılan ürün veya hizmetin öne çıkan tek özelliği ile 

tabiri caizse tüketicileri “cezbedip”, ürün veya hizmetin diğer özelliklerini 

iletmemekte olduğu ifade edilmektedir84. Bu durumda, reklâmı yapılan ürün veya 

hizmeti satın alan tüketiciler, ürünü kullandıkça veya hizmeti aldıkça aslında elde 

etmeyi amaçladıkları yararı sağlayamayabilmektedir.  

Bu görüş sahipleri, karşılaştırmalı reklâmlarda, tüketicilere eksik bilgi verilerek 

iradelerinin yanıltılmasının amaçlandığını ileri sürerek bu türden reklâmları olumsuz 

anlamda eleştirmektedir. Ancak günümüzde, gerek yasal düzenlemeler, gerek 

tüketici memnuniyeti yaratmayı piyasada var olabilmenin temel amacı olarak 

görmeye başlayan teşebbüslerin bu türden karşılaştırmalı reklâm yapmama yönünde 

davranmaya başladıklarını söylemek mümkün hale gelmiştir. Yapılan karşılaştırmalı 

                                                
84 Bozbel, s. 39.  
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reklâmlarda da sağlanan resmi ve bağımsız85 denetim sayesinde, tüketicilerin 

iradelerinde olumsuz etkilere yol açan reklâmların yayınlarının içeriklerinin 

düzeltilmesi veya reklâmların yayınlarının durdurulması da sağlanmaktadır.  

 

B- Karşılaştırmalı Reklâmda Karşılaştırılan Ürünün Üreticisi veya Hizmeti 

Sağlayanın Belirtilmesi Konusu 

Karşılaştırmalı reklâmda, reklâmı yapılan ürüne veya hizmete mutlaka yer 

verilmektedir. Ancak  “karşılaştırma” yapılan ürün veya hizmetin bilgileri her zaman 

açık şekilde ilan edilmemekte; rakip firmaya, ürün veya hizmete ilişkin bilgiler 

tüketicilere sunulmayabilmektedir. Bu şekilde yayınlanan reklâmlarda, rakip firmalar 

hakkında, rakip teşebbüslerin ürünleri veya hizmetleri hakkında açık şekilde bilgi 

verilmesi veya verilmemesi konusunda da bir ayrıma gidilmesi uygun olmaktadır. 

 

1- Karşılaştırma Yapılan Ürün veya Hizmetin Kime Ait Olduğunun 

Belirtildiği Durumlar 

Karşılaştırmalı reklâmda, ürün veya hizmet ile karşılaştırılması yapılan ürün 

veya hizmeti tüketicilere sunan hizmet verenin, üreticilerin, ithalatçıların tüketiciler 

nezdinde tanınmalarını sağlayan marka, ticari unvan, işletme adı, işaret veya benzer 

şekildeki unsurlara yer verilmektedir. Bu durumda karşılaştırılan ürün veya hizmetin 

kime ait olduğu tüketicilere doğrudan sunulmaktadır. Bu durumun başlı başına bir 

hukuki sorun olup olmadığına dair doktrinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bu 

görüşlerin bir bölümü, karşılaştırmalı reklâmda, karşılaştırılması yapılan ürün veya 

hizmetin kime ait olduğunun tüketicilere iletildiği reklâmları özellikle rekabet 

hukuku esaslarına aykırı bulmaktadır86.  

Ancak bu görüş karşısında, karşılaştırmalı reklâmda, karşılaştırılan ürünün 

kime ait olduğunun belirtilmesinin, başlı başına bir hukuki sorun olmadığı; önemli 

olan unsurun tüketicilere verilen bilgilerin doğru ve dürüst reklâmcılık esasına uygun 

olmasının yeterli olduğu esas alınmaktadır. Bu görüşte, aldatıcı ve yanıltıcı reklâmın 
                                                
85 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
görev yapan “Reklâm Kurulu” Reklâmların resmi anlamda denetimini sağlarken, devlete bağlı 
olmamakla birlikte Reklâmları denetleyen ve Reklâm verenleri yasal düzenlemelere aykırı şekilde 
davranıldığı yönünde Reklâm içerikleri hakkında uyaran Reklâm Özdenetim Kurumu da resmi 
olmayan denetim kurumlarıdır.  
86 Poroy/Yasaman, s. 66.   
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engellenmesi ve haksız rekabet ilkeleri çerçevesinde de rakip ürün veya malların 

isimlerinin, ürün ve hizmetlerinin karşılaştırmalı reklâmda kullanılabileceği 

savunulmuştur87. 

Geçerli tüm mevzuatımız açısından bir değerlendirme yapıldığında, 

karşılaştırması yapılan ürün veya hizmetin hangi ithalatçıya, ticari işletmeye, kişiye 

veya üreticiye ait olduğunun reklâmda belirtilmesinin başlı başına bir hukuki sorun 

teşkil etmediği rahatlıkla söylenebilir. Reklâmlar ve özellikle karşılaştırmalı reklâm, 

geçerli yasal düzenlemeler içerisinde bu yönde bir kısıtlamaya tabi değildir. 

Günümüzde rakip ürün veya hizmetin bilgilerinin açık olarak belirtildiği pek çok 

reklâmın yapılmaya başladığı da bir gerçek olup; geçmiş dönemde bu türden 

reklâmların genellikle tercih edilmemesi nedeniyle, “rakip ürün veya hizmetin 

isminin belirtilerek yapılan karşılaştırmalı reklâm örneklerine rastlamanın zor 

olduğu” şeklindeki görüşün88 geçerliliğini yitirdiğini de söyleyebiliriz. 

  

2- Karşılaştırma Yapılan Ürün veya Hizmetin Kime Ait Olduğunun 

Belirtilmediği Durumlar 

Mevzuata aykırı ve özellikle tüketicileri aldatıcı nitelikte olmamak koşulu ile 

rakip teşebbüsün ticari unvanı, markası, işletme adı, teşebbüsü ifade edecek benzer 

işaretler, ürün veya hizmet isimleri belirtilmeden de karşılaştırılmalı reklâm 

yapılabilir. Bu türden reklâmlarda, tüketicilere tanıtılan ürün veya hizmetin 

karşılaştırıldığı ürün veya hizmetin adı, markası, tanınmasına yardımcı olacak 

sloganı, ürün veya hizmeti tanıtıcı şekil, ses veya bir başka işaret belirtilmeyebilir. 

Reklâmı yapılan ürün veya hizmetin piyasada birden çok rakibi bulunmaktaysa, 

sadece rakipleriyle “karşılaştırma yapılması” nedeniyle, reklâmın hukuka aykırı 

olmayacağı görüşündeyiz. Ancak söz konusu karşılaştırmalı reklamın içeriğine göre 

aksi durumların da söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. 

Yapılan karşılaştırmada tüketicileri yanıltıcı, hatalı, eksik veya kanıtlanamayan 

iddiaların bulunması halinde, karşılaştırmanın hukuka uygun değildir. Örneğin, 

otomobil piyasasına yönelik yayınlanan aylık bir derginin, “her ay en çok satan 

otomobil dergisi” şeklinde yapılan rakip dergileri hedef alan karşılaştırmalı reklâmı, 

                                                
87 Örs, s. 38. 
88 Göle, s. 83. 
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derginin satış rakamları ile kanıtlanamaz veya rakipleri tarafından daha çok satış 

yapıldığı kanıtlanabilirse, aldatıcı şekilde karşılaştırmalı reklâm yapıldığı sabit 

olacaktır. 

Karşılaştırma yapılan ürün veya hizmetlerde dikkat edilmesi gereken bir diğer 

unsur da, karşılaştırma yapılan mal veya hizmetin niteliğinin aynı ihtiyaca yönelik 

olmasıdır89. Örneğin, bir dizüstü bilgisayar ürününün reklâmı yapılırken, bu ürüne 

rakip olan bir başka üretici tarafından tüketicilere sunulan aynı türden aynı 

kategorideki ürünün karşılaştırılması gereklidir. Aksi durumda birbirleri ile aynı 

özelliklere sahip olmayan (örneğin bir cep bilgisayarı), farklı türden ürünlerin 

karşılaştırılması tüketiciler açısından aldatıcı sonuçlar yaratabilir. 

 

C- Karşılaştırmalı Reklâm Türleri  

Karşılaştırmalı reklâmı incelerken, piyasada var olan karşılaştırmalı reklâm 

türlerinin de belirtilmesi ve türler arasındaki farkların ortaya konulması yararlı 

olacaktır.  

 

1- Şahsi Karşılaştırmalı Reklâm 

Ürün veya hizmetlerin reklâmları yapılırken, rakibin doğrudan şahsına yönelik 

ifadeler kullanılabilir. “şahsi karşılaştırmalı reklâm” kavramı, reklâm içeriğinde 

rakibinin veya rakiplerinin şahsi niteliği sayılabilecek bilgilerin, ürün veya hizmetini 

rakibinin ürün veya hizmetinden üstün duruma getirmek amacıyla tüketicilere 

duyurulmasıdır.   

Bu türden karşılaştırmalı reklâmda, reklâm veren tarafından rakip firma veya 

kişinin ve/veya bu kişilerin kişisel bilgilerinin ifşası yapılmaktadır. Böylece reklâm 

veren kendi ürün veya hizmetinin satışını arttırmak amacıyla rakip kişi veya firmanın 

güvenirliği, din, mezhep, tecrübe ve eğitim durumu, vatandaşlık bağı 

açıklayabilmektedir. Genellikle bu türden reklâmların “haksız rekabet” oluşturacağı 

kabul edilmekte ve bunun gerekçesi de “yapılan karşılaştırmaların reklâmı yapılan 

ürün veya hizmetlerle ilişkisi olmaması”na bağlanmaktadır90.  

                                                
89 Göle, s. 81. 
90 Ediboğlu, s. 126.  
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Günümüzde bu türden reklâma ulusal düzeyde rastlanmadığı söylenebilir. 

Ancak özellikle yerel çevrede, bu türden reklâmların yapılması durumunda, dar bir 

çevreye hizmet veya ürün sunan rakip firmanın şahsi bilgilerinin açıklanması ile bu 

şahsın veya işletmesinin ticari satışlarının yüksek düzeyde etkilenmesi kuvvetle 

muhtemeldir.  

Örneğin, bir rakibi tarafından, rakip firma sahibinin dini, mezhebi, vatandaşlık 

bağı bilgileri, eğitim düzeyi, üyesi olduğu siyasi parti, sivil toplum kuruluşları veya 

dernek, vakıf gibi oluşumların bilgilerinin sunulan mal veya hizmetlerle ilgili 

olmamasına karşın tüketicilere duyurulması; hukuki, ticari ve ahlaki anlamda çeşitli 

sorunlara neden olur. Bu bilgilerin hatalı, tüketicileri yanıltıcı, eksik veya bilerek 

çarpıtılmış olmaları durumunda doğrudan hukuka aykırı sayılmaları konusunda bir 

çekince de yoktur91.  

Ancak burada bir ayrıma gidilmesi gerekmektedir. Şöyle ki, şahsa ilişkin 

bilgilerin içeriği, karşılaştırılan ürün veya hizmetlerin üretim şekilleri, üretim yerleri, 

sahip olduğu garanti markaları,ürün veya hizmetin ekonomiye katkısı, üretimi 

sağlayan iş gücüne verdiği katkı, ülke ekonomisine ve ülkenin yurtdışında 

tanınmışlığına sağladığı değerin paylaşılması ve alınan ödüllerden oluştuğunda 

hukuki bir sorun olmadığının kabulü gereklidir. Ayrıca bir millete ait unsurların öne 

çıkartıldığı ve içerisinde hatalı olmayan bilgilerin paylaşılması ile belirli bir mesajın 

verilmesi de bu bilgilerin diğer milletlere ait unsurlara zarar verici, onur kırıcı, 

küçültücü, ırkçılık unsurları taşımadığı sürece kabul edilebilir. Bu gibi karşılaştırmalı 

reklâmlar, örneğin yerli malların tüketimine ilişkin olduğu sürece, hukuka aykırı 

sayılmamaktadır92.  

Bu gibi bilgilerin sunumunda da, yine “aldatıcı” olmayan nitelikte ve doğru 

bilgilerin sunulması zorunludur. Ancak, rakip ürün veya hizmet sağlayıcı şirketlerin 

sahip olmadığı değerlere sahip olan ve bu durumu da resmi veya resmi olmayan 

kuruluş ve kurumlarca sabit olan üreticilerin bu bilgileri rakip üreticilerden farkını 

                                                
91 Bozbel, s. 98–99. 
92 Ediboğlu, s. 126. Aynı yöndeki görüş için bkz. Bozbel. s. 100. Yazara göre, yerli üretimi teşvik 
edici söylemlerin olduğu karşılaştırmalı ancak açıkça karşılaştırılan ürünün belirtilmediği Reklâmlar 
da yanlış, eksik ve ahlaka aykırı olmadığı sürece hukuka uygun olacaktır. Özellikle yerel bazda 
yapılan Reklâmlarda kullanılan “Gaziantep halkı Gaziantep fıstığı tüketir” veya Kayseri Pastırması 
sadece Kayseri’den alınır” gibi ifadelerin olduğu slogan-tanıtım Reklâmlarının hukuka aykırı olmadığı 
kabul edilmelidir. 
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ortaya koyabilmesi için kullanmasında hukuka aykırı herhangi bir durumda da 

bulunmamaktadır. 

Şahsi karşılaştırmalı reklâmda, rakip firma sahibinin dininin, mezhebinin, inanç 

dünyasının, kişisel ve ailevi bilgilerinin sadece ürün veya hizmet satışının 

etkilenmesi amacı ile kullanılması hukuka aykırıdır. Reklâmın asıl amacı, ticari 

alanda ürün veya hizmetlerin üstünlüklerinin ortaya konularak tüketimlerinin 

arttırılmasıdır. Bu esas dışına çıkılarak, reklâm aracılığı ile kişilerin şahsi hayatlarına 

ilişkin bilgilerin verilerek haksız ticari kazanç sağlanmaya çalışılması, bu sırada da 

kişilik haklarına saldırıda bulunulması hukuken kollanamaz. Kaldı ki Türk Medeni 

Kanunu’nun (MK) 24. maddesine göre, hukuka aykırı olarak kişilik haklarına 

saldırılan kimse, hâkimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. 

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel ya da kamusal 

yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı 

kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.  

 

2- Fiyat Karşılaştırmalarını Esas Alan Karşılaştırmalı Reklâm 

Karşılaştırmalı reklâmda, karşılaştırılması yapılan ürün veya hizmetlerle 

rekabet etmek amacıyla ve tüketimi arttırmak için fiyat karşılaştırması yapılmaktadır. 

Çünkü “fiyat”, reklâmı yapılan ürün veya hizmetin ekonomik açıdan tüketiciler 

tarafından satın alınabilirliğini ortaya koyar. Ayrıca genellikle alışverişin temel 

ilkelerinden birisi de satın alma kararının, tüketicilerin fiyat karşılaştırması yaptıktan 

sonra vermesidir93. 

Fiyatın uygunluğu, tüketicilerde ürünün pek çok diğer özelliğine göre çok daha 

öncelikle aranılan, dikkat edilen ve doğrudan diğer ürün veya hizmetlerle 

karşılaştırılmasına olanak sağlayan bir unsurdur94. Bu durumda,reklamda “doğru” ve 

“karşılaştırılabilir” fiyatlar kullanılarak yayınlanmaması halinde, karşılaştırma 

yapılan bu reklâm da “aldatıcı” sayılacaktır. Fiyat vererek yapılan reklâmın aldatıcı 

sayılmaması için reklâm içeriğinin özenle hazırlanması gereklidir. Öncelikle, fiyat 

bakımından karşılaştırılacak ürün veya hizmetlerin aynı kategoride, denk kalitede 

                                                
93 Gemalmaz, a.g.m. , s. 237.  
94 Çatakoğlu. s. 106. 
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olması, aynı gereksinime hizmet etmesi için piyasaya sürülmüş olması gereklidir95. 

Özellikle de üretici veya hizmet sağlayıcı tarafından, reklâmını yaptıracağı ürün veya 

hizmetinin hangi ürün veya hizmet olduğu, tüketiciler nezdinde hiçbir şekilde 

karışıklığa neden olmayacak şekilde açık olmalıdır.  

Günümüzde aynı ürünün dahi, ilk bakışta anlaşılamayacak şekilde ve sayıda 

çeşitli versiyonları tüketicilere sunulmaktadır. Bu gibi durumlarda, hangi ürünün 

tüketicilere sunulduğu açıkça belirtilmelidir. Ayrıca bu ürünün, karşılaştırıldığı 

ürünlerle aynı veya çok yakın kalitede olması da gereklidir. Aksi durumda kalite 

anlamında denk olmayan, üretim şekli ve üretimde kullanılan malzemeler açısından 

farklı olan ürünlerin fiyatlarının da farklı olacağı; bu bakımdan fiyatların 

karşılaştırılması da “aldatıcı” olacağının kabulü gerekir. Çünkü “fiyat” nesnellikten 

uzak şekilde diğer “fiyatlarla” karşılaştırılabilen bir unsurdur. Birkaç ürünün 

fiyatları, her türlü nesnellikten uzak şekilde orta seviyedeki tüm tüketiciler tarafından 

kolaylıkla karşılaştırılabilir. Bu nedenle, fiyat bakımından rakipleri ile kendi ürününü 

karşılaştıran reklâm verenlerin, bu fiyatların piyasadaki gerçek fiyatları ile aynı 

olması gereklidir. Aksi durum, karşılaştırmalı reklâmın “aldatıcı” reklâm olarak 

değerlendirmesine neden olacak; ayrıca tüketiciler nezdinde de ürünü piyasaya sunan 

ticari işletmeye olan güveni sarsacaktır. 

Fiyat karşılaştırmaları her zaman mecrada yayınlanan reklâmlar aracılığı ile 

yapılmamaktadır. Bu açıdan CVS Pharmacy ile Bounty Şirketlerinin ürünlerinin 

fiyatları bakımından karşılaştırmasının yapıldığı durumun sunulması yararlı 

olacaktır. ABD’de giyim, ecza, gıda gibi her türlü günlük ihtiyaç ürününün bir arada 

tüketicilere sunulduğu alışveriş mağazaları zinciri CVS Pharmacy’den temin edilen 

Ek-1’deki fotoğrafta96 da görüleceği üzere, ABD mevzuatı çerçevesinde fiyat 

karşılaştırması en özgür şekilde her türlü alanda kullanılabilmektedir. CVS adlı 

markanın tüm ürünleri, aynı türden ve aynı ihtiyacı karşılayan diğer rakip ürünlerle 

yan yana istiflenmekte ve tüketicilere bu şekilde sunulmaktadır. Rakip ürün ile kendi 

ürününü yan yana getirerek kendi ürün ambalajında fiyat karşılaştırması ve ürünlerin 

genel olarak karşılaştırılması için dahi mesaj verebilen üreticilerin bu eylemleri, 

                                                
95 Ediboğlu,  s. 133. 
96 2006 yılında ABD’ye yapılan seyahatimde, 433 South Washington Street Alexandria, VA 
Washington DC.-ABD adresindeki CVS adlı alışveriş mağazasında 05.09.2006 tarihinde 
fotoğraflanmıştır. 
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verilen mesajda fiyatlar doğru olmak şartı ile herhangi bir mevzuat hükmü ile 

engellenmemektedir. İşbu örnekte, doğrudan bir mecrada yayınlanan reklâm söz 

konusu değildir. Ürün ambalajlarında rakip ürünün yan yana konumlandırılması 

dışında, bizzat rakip ürün markasının da açıkça kullanılabilmesi herhangi bir sorun 

teşkil etmemektedir. 

 

3- Rakip Marka veya Ürünün “Tanınmışlığı”ndan Yararlanan 

Karşılaştırmalı Reklâm 

Bu türden reklâmlarda, reklâmı yapılan ürün ile aynı tüketici kesimine hitap 

eden ve genel anlamda tüketiciler veya hammadde temin etmek durumunda olan 

üreticiler nezdinde “tanınmış” olan bir markaya veya bir ürüne atıf yapılmaktadır. 

Burada sözünü ettiğimiz reklâmlar, TTK. 57. md. f. 5’te belirtilmeyen reklâm 

çeşitleridir. 

Sözünü ettiğimiz reklâmlarda, bir üretici tarafından piyasaya sunulan ürün 

tanıtılırken, piyasada uzun süreden beri var olan, tüketiciler nezdinde tanınmış, hitap 

ettiği ürün çeşidinde tüketicilerce aranılan bir marka ve ürün olmuş bir ürünün veya 

hizmetin piyasaya yeni girmiş veya uzun süreden beri piyasada bulunmakla beraber 

henüz tanınmamış durumdaki bir marka veya ürünle karşılaştırılması söz 

konusudur97. İsviçre Haksız Rekabete Karşı Kanun’da 3/e md.’sinde haksız reklâmın 

bir türü olarak belirtilen bu türden reklâmlarda, reklâm verenin geçerli bir neden 

olmaksızın rakibinin veya rakiplerinin ticari anlamda tanınmışlığından veya 

ürünlerinin tanınmışlığından yararlanılması yasaklanmaktadır. Bu açıdan da Haksız 

Rekabete Karşı Kanun ile getirilen sınırlama, her türlü karşılaştırmalı reklâmın 

yasaklanması yolu olmayıp; rakibin tanınmışlığından gereksiz yere yararlanılması 

hallerini yasaklamaktadır98. 

Bu gibi reklâmlar tüketicilere iki şekilde sunulmaktadır. İlk seçenekte, olumlu 

bir karşılaştırma yapılmaktadır. Örneğin reklâmda “Firmamız tarafından piyasaya 

yeni sürülen ürünümüz, en zorlu bulaşıklarınızı dahi bildiğiniz A bulaşık deterjanı 

kadar iyi temizler” şeklinde bir atıfta bulunulabilir. Böylelikle her iki ürünün de bir 

                                                
97 Bozbel. s. 101. 
98 Öztek, a.g.m. s. 420. 
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ortak noktası olduğu ve piyasaya çıkartılan yeni ürününün de toplum tarafından 

bilinen ürünle aynı sonucu sağladığı tüketicilere duyurulur.  

Bu durumda reklâmı yapılan üründe, kendi özelliklerinden doğmamış 

özellikten, sadece diğer tanınmış ürüne ait olan bilinirlikten kendi satışlarını 

arttırmak amacıyla yararlanılması dürüstlük kuralına da aykırılık teşkil etmektedir. 

Bu yolla tanınan markanın uzun süreli çalışmalar ve büyük harcamalarla sağladığı 

bilinirlikten sadece bir reklâm yolu ile yararlanılmakta ve haksız bir çıkar elde 

edilmektedir99. Bu durumlarda, karşılaştırılan ürün veya markaya karşı bir kötüleme 

söz konusu olmamaktadır. 

İkinci seçenekse, tüketiciler nezdinde bilinirliği yüksek olan bir ürün veya 

markayı karşılaştırmalı olarak kendi ürünü ile aynı reklâmda kullanan üretici veya 

hizmet sağlayıcının, kendi ürününü veya hizmetini çeşitli açılardan üstün olduğunu 

beyan etmesidir. Bu durumlarda, bazen açıkça diğer (bilinen) ürün kötülenebilir; en 

azından çeşitli açılardan tüketicileri daha az tatmin edici olduğu ifade edilir. Örneğin 

“ürünümüz her dört kişiden üçünün kullandığı kâğıt mendil değildir. Ancak en az 

onun kadar yumuşak; hatta piyasadaki diğer tüm markalardan daha ucuz, çevreye en 

duyarlı ve en dayanıklı kâğıt mendildir” şeklinde ifadelerde bulunulabilir. Sadece 

tanıtımı yapılan ürün açısından bakıldığında sorun görünmemekle birlikte; 

karşılaştırma yapılan ürün veya piyasadaki aynı kategorideki tüm ürünler dikkate 

alındığında, reklâmı yapılan ürünün iddia edilen özellikleri taşımaması durumunda, 

bu reklâm hem aldatıcı hem de TTK anlamında haksız rekabet kurallarına da aykırı 

bir reklâm olacaktır.  

Ayrıca karşılaştırmada atıfta bulunulan tüketiciler tarafından en çok tercih 

edilen ürünün de gerek fiyat, gerek çevreye duyarlılık bakımından yıllar boyunca 

süregelen çalışmaları ile tüketiciler nezdinde sağladığı olumlu görüşe de zarar vermiş 

olacaktır.  

Bozbel tarafından belirtilen görüşte ise, bu türden reklâmların tüketiciler 

açısından bir anlamda yarar sağladığı ileri sürülmektedir. Zira bu şekilde reklâm 

yapan üreticiler, piyasada tanınmışlık sağlarken reklâm harcamalarında sağladıkları 

tasarrufu, tüketicilere sundukları ürün veya hizmetlerin fiyat veya ücretlerinde 

                                                
99 Arkan,  Ticari İşletme Hukuku, s. 297. 
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indirime yönlendirmektedir. Bu şekilde ürün veya hizmet satın alan tüketiciler daha 

düşük fiyata aynı kategorideki ve kalitedeki ürün veya hizmete daha uygun fiyatla 

sahip olabilmektedir100. Bu görüşün sonuç anlamında kısmen doğru olduğu açıktır. 

Ancak günüm fikri ve sınaî hakların korunması açısından önemli ilerlemelerin 

sağlandığı bir dönem olup, bir marka ve ürün imajının yaratılmasının ekonomik ve 

sosyal zorlukları da ortadayken, bu “tanınmışlık”tan doğrudan yararlanılması da eşit 

koşullarda rekabet etmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, bu türden reklâmda, 

açıkça tanınmış ürün veya hizmetin adının anılmamasının bu markaların uzun 

çalışmalar ve harcamalarla elde ettiği tanınmışlıktan 3. firmaların veya markaların 

yararlanmalarını denetim altına alınmasına yarar sağlayacağı görüşündeyim.  

Türkiye’de reklâmlarda özdenetimi sağlayan Reklâm Özdenetim Kurulu, RÖK 

tarafından derlenen Reklâm Özdenetim Esaslarının 12. md.’sinde de reklâmlar 

aracılığı ile ticari itibardan haksız olarak yararlanılmaması gerektiği hükme 

bağlanmıştır101.  

 

4- Karşılaştırmalı Reklâmda “En” İbaresinin Kullanılması 

 

Reklâmda temel amaç olan “satışın arttırılması” için rakip ürün veya 

hizmetler karşısında üretici veya hizmet sağlayıcılar kendilerine ait çeşitli iddialarla 

piyasaya çıkılabilir. Bunlar, tüketiciler nezdinde kendi ürünü veya hizmeti için 

rakiplerine göre daha üstün konum yaratmak amacıyla kullanılan “en üstün”, “en iyi 

kalitede”, “en ekonomik”, “en çok tercih edilen”, “en çok satan” gibi sloganlar 

olabilmektedir102. “en” ibaresinin kullanıldığı bazı reklâmlarda tüketicilere sunulan 

bilgilerin “kanıtlanabilir” ve “doğrulanabilir” nitelikte olmaması halinde reklâmda 

bir “karşılaştırmanın” var olmadığı kabul edilmektedir.  

                                                
100 Bozbel. s. 101.  
101 Madde 12: “Reklâmlar, bir başka firma, şirket ya da kurumun adını, parafını ve/veya amblem, logo 
ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurlarını haksız biçimde kullanmamalıdır. Reklâmlarda, bir kişi 
adından, bir başka şirket ya da kuruma ait ticari unvan ya da fikri mülkiyete sahip olunan ya da bir 
Reklâm kampanyası ile sağlanmış bulunan itibardan haksız olarak yararlanılmamalıdır.” şeklindedir.  
102 Poroy/Yasaman, s. 66.  
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Bu hususta doğan bir hukuki ihtilafta103, “en iyi” ibaresinin kullanılmasının 

haksız rekabet oluşturup oluşturmadığı ve bu ifadenin aldatıcı olarak kabul 

edilmesinin gerekip gerekmediği hususları Doktrinde incelenmiştir.  Zira bu hukuki 

ihtilafta, “en iyi boya” ifadesinin kullanıldığı reklâmlarda, “en iyi” ifadesinin 

tüketiciler üzerinde yarattığı etki, ifadenin kullanılış amacı, bu ifadenin kanıtlanabilir 

olup olmadığı hususları inceleme konusu olmuştur104.  

“en iyi”, “en güzel” gibi ifadeler, kişiden kişiye göre algılaması değişen 

ifadelerdir. Bu ifadeler denetleme olanağı bulunmayan, sadece sübjektif bir fikir 

açıklamasına yer verilmesi halinde karşılaştırma teşkil etmeyen reklam öğeleri olarak 

kabul edilmiştir. Zira karşılaştırmalı reklamda,  bir ürün veya hizmetle diğer ürün 

veya hizmetlerin karşılaştırılmaları esastır. Oysaki sadece latife beyanı olarak kabul 

edilebilecek şekilde “en güzel” şeklinde bir kullanımın denetlenememesi, bilimsel 

olarak kanıtlanabilir ihtimali yoktur. Bu nedenle bu ifadenin kullanıldığı reklâmların 

karşılaştırma içermediği Doktrinde kabul edilmiştir105.  

Yukarıda sözü edilen reklâmlara benzemekle birlikte mecralarda 

“karşılaştırma”nın dolaylı olarak yapıldığı reklâmlar da yayınlanmaktadır. Bu türden 

reklâmda, “doğrudan karşılaştırma” yöntemi kullanılmamaktadır106. Bunun yerine, 

tanıtımı yapılan ürün veya hizmetin “zirvede tek başına olduğu” noktasından hareket 

edilmektedir. Böylelikle, doğrudan rakip firma veya ürün-hizmet adı verilmeksizin 

yapılan karşılaştırmada, hizmet veya ürünün üstünlüğü, en çok satılan olduğu veya 

en çok tercih edilen olduğu, kısaca “en iyi ürün veya hizmet” olduğu mesajı 

tüketicilere sunulmaktadır.  

                                                
103 İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2003/309 E. sayılı dosyadan görülen dava. Söz konusu davada 
Davacı Durmuş Yaşar ve Oğulları Vernik Reçine Fabrikaları A.Ş., Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. 
aleyhine davalının reklamlarında kullandığı “en güzel boya” ifadesinin aldatıcı nitelikte olduğu ve 
haksız rekabete neden olduğu iddiası ile haksız rekabet olduğunun tespitine, haksız rekabetin men’i ile 
eski hale iadeye, yanlış ve yanıltıcı beyanların düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.  
104 Abuzer Kendigelen, Hukuki Mütalaalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), C. V, Arıkan 
Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 44–47. 
105 Kendigelen, Hukuki Mütalaalar, s. 49. Anılan reklâm, aynı zamanda TTK. 57. md, 3. b. 
çerçevesinde aldatıcı olarak da kabul edilmemiştir. Zira sunulan reklâmdaki “en güzel” ibaresi, diğer 
boya ürünlerini kötüleyici şekilde değil, reklâmı yapılan boyanın abartılı şekilde yanıltıcı veya aldatıcı 
ifadeler içermeksizin tüketicilerce tüketiminin arttırılması amaçlanmıştır.  
106 Bozbel, s. 44. 
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Doktrinde, bu türden karşılaştırmalı reklâmların “aldatıcı” olup olmadığı 

üzerinde bir fikir birliği oluşmamıştır107. Bu konuda, ilk görüş, “en” ibareli 

reklâmların, soyut ifadeler içerdikleri için doğrulanabilir ve kişiden kişiye değişen 

anlamlar oluşturması nedeniyle, doğrudan “aldatıcı” olarak kabul etmemektedir. 

Ancak bir diğer görüş, bu türden karşılaştırmalı reklâmda, “en” veya “üstün” 

ibarelerinin kullanılması için, ürün veya hizmetin piyasadaki aynı türden ürün veya 

hizmetlerden kalite anlamında mutlaka daha iyi seviyede olmalarını; ürün veya 

hizmetin en azından “vasatın üstünde” olması gerektiğinin kabulünü zorunlu 

kılmaktadır.   

Bu türden karşılaştırmalı reklâmda, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta 

da, “abartılı reklâmlar” ile bu türden reklâmların karıştırılmaması gereğidir. Zira  

“abartılı reklâmlarda” reklâm içeriğinde vasat seviyedeki tüketiciler tarafından dahi 

kolayca anlaşılabilecek şekilde bir abartı veya iddia söz konusudur. Kişisel görüşüm, 

bu türden reklâmda, rakip firmaların ürün veya hizmetlerinden üstün oluşun iddialı 

bir biçimde sunulması söz konusu değildir. Abartılı reklâmda en çok bir latife 

beyanının bulunduğu kabul edilmelidir. 

Abartılı reklâmda, seviyeli şekilde yapılan abartının amacı, tüketicilerde ürün 

veya hizmet hakkında yaratacağı esprili ve olumlu düşünceyi ticari başarıya 

dönüştürmektir. Bu şekilde yapılan reklâm, tüketiciler tarafından ciddiye 

alınmadıkları için reklâmın içeriğinin veya sloganının da kanıtlanması gerekli 

olmayacaktır. Oysaki “en çok tercih edilen” veya “en büyük satış rakamına ulaşan” 

ibareleri ile yapılan reklâmlarda, bir iddia söz konusu olup, bu iddiaların 

kanıtlanabilir olduklarının kabulü ile bu iddiaların doğru108 şekilde tüketicilere 

sunulması da gereklidir109. Örneğin, “Türkiye’nin en çok satan dizüstü bilgisayar 

markası şimdi tüm tüketicilere peşin fiyatına 10 taksit imkânı ile” şeklindeki bir 

sloganla tüketicilere erişen firmanın, ürünü olan dizüstü bilgisayarlarının satış 

rakamları ile bu iddiasını kanıtlaması, ayrıca reklâmdaki şekilde bu dizüstü bilgisayar 

ürünlerini tüketicilere reklâmdaki şekilde sunması gereklidir. Yargıtay’a intikal eden 

                                                
107 Karşıt görüşlerin detaylı incelemesi için Göle. S. 86–87.   
108 İsviçre Hukuku’nda yapılan düzenlemelerde de (Haksız Rekabet Kanunu- Gesetz gegen unlauteren 
Wettbewerb-UWG, m. 3) bu yöndeki hükümler geçerli olup, tüketicilere belirli bir iddia ile yaklaşan 
ürün veya hizmet sunucunun bu iddialarını kanıtlaması, iddiaların gerçek olmasını esas almıştır.   
109 Bozbel. s. 44. aynı yöndeki görüş için bkz. Arkan, Ticari İşletme Hukuku, s. 297. 
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bir uyuşmazlıkta, davacı Milliyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş. (“Milliyet”) 

tarafından davalı Sabah Yayıncılık (“Sabah”) tarafından Sabah Gazetesi’nin isminin 

yanında “Türkiye’nin en çok satan gazetesi” ibaresinin yer aldığını, yine aynı yerde 

üzeri “nazar boncuklu 1” rakamının bulunduğu, bunun gerçeği yansıtmadığı, zira 

Mart 1993’ten itibaren en çok satan gazete sıfatını Milliyet’in sahip olduğu, davalı 

Sabah’ın bu eyleminin haksız rekabet teşkil ettiği iddia edilerek haksız rekabetin 

men’i ile maddi ve manevi tazminat talep edilmiştir. Davalı Sabah ise, 1992 yılında 

en çok satan gazetenin kendileri olduğu, en çok satan sıfatını haiz olmak için bir yıl 

sonunda bunun belirlenebileceğini, ayrıca bu ibarenin kullanılması ile davacının bir 

zararının doğmadığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir. Yerel mahkemece 

de, “davalı Sabah’ın tutumunun gazete satışlarını etkilemediği, kendini övüp 

tanıtmanın davacıyı kötüleyici ve küçültücü amaç taşımadığı gerekçesi ile davanın 

reddine” karar vermiştir.  

Davacı yerel mahkeme kararını temyiz etmiş, ancak yerel mahkeme kararının 

onanması üzerine, kararın yeniden incelenmesi için karar düzeltme yoluna gitmiştir. 

Yargıtay 11. HD tarafından yapılan inceleme sonucunda ise, ilk karardan farklı 

olarak, davalının kullandığı ifade ile “nazar boncuklu 1” rakamının gerçeği 

yansıtmaması nedeniyle yanlış ve tüketicileri yanıltıcı bilgilerle rakip gazeteye 

nazaran kendini üstün konuma getirmesine neden olduğu, reklâmlarda rakiplere ait 

ürün veya hizmetler yönünden açık veya örtülü biçimde karşılaştırma yapılmasının 

olanaklı olmakla birlikte, karşılaştırmalı reklamın doğru ve gerçek verilerek 

dayanması, bu çerçevede de yanlış ve/veya yanıltıcı şekilde yapılmaması gerektiğine 

karar verilmiştir. Verilen bu kararla, yerel mahkemenin kararı bozulmuş, dava 

dosyasında mevcut bilirkişi raporu çerçevesinde karşılaştırmalı reklamda verilen 

bilgilerin doğru ve kanıtlanabilir olması gerektiğine hükmedilmiştir110. Bu nedenle 

bu türden karşılaştırmalı reklâmın “aldatıcı” nitelikte olmaması için mutlaka 

dürüstlük kuralına dikkat edilmesi gerekli olup yapılan bu türden karşılaştırmalı 

reklamda mutlaka bu durumun nazara alınması gereklidir.  

 

 

                                                
110 Yargıtay 11. HD. 1997/9233 E., 1998/1026 K. 20.02.1998 tarihli karar.  
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5-  Eleştiriyi Esas Alan Karşılaştırmalı Reklâm 

Reklâmlarda, reklâm veren bir veya birden çok rakibinin ürün veya hizmeti 

eleştirilerek kendi ürün veya hizmetlerinin üstün olduğuna dair beyanda bulunuyorsa 

yapılan reklâm “eleştirel karşılaştırmalı reklâm” olarak adlandırılmaktadır.  

Eleştirel karşılaştırmalı reklâmın hukuka aykırılık nedenlerinin başında, rakip 

ürün veya hizmetlerinin gereksiz şekilde kötülenerek tüketicilerin yönlendirilmesi 

gelmektedir. Eleştirel karşılaştırmalı reklâmın hukuka uygun olabilmesi için 

“rakiplerin gereksiz yere kötülenmemelerinin sağlanması; yapılan eleştiri ile rakip 

ürün veya hizmetlerin gereksiz yere ticari kaygılarla ve rekabeti bozucu hatta 

rekabeti ortadan kaldırıcı şekilde yapılmaması” gelmektedir111.  

Karşılaştırmalı reklâmın bu çeşidinde, içeriğinde her eleştiri olan reklâmın da 

hukuka aykırı olması kabul edilebilir bir düşünce değildir. Tüm diğer reklâm 

türlerinde olduğu gibi, reklâmların içeriğinin incelenerek verilmesi gereken böyle bir 

kararda; reklâmın sadece eleştirel öğeler barındırması nedeniyle hukuka aykırı 

sayılması da hakkaniyete uygun olmayacaktır. Özellikle rakip ürün veya hizmetlerin, 

açıkça yüksek fiyatlarla sunulduğunu duyuran bir firmanın reklâmında, rakip 

firmalar aleyhine eleştiri içermesine karşın eğer kanıtlanabilir bir iddia ile reklâm 

oluşturuluşsa, bu reklâmlar ile tüketicilerin bilinçlenmesinin sağlanması ve reklâm 

içeriğinde hatalı, yanıltıcı veya aldatıcı unsurların da bulunmaması halinde hukuka 

uygun olarak kabul edilebilirler. 

 

§ II- YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI 
REKLÂMA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 

Reklâmların ve özellikle karşılaştırmalı reklâmların Türk Hukuku’nda bulunan 

düzenlemelerinden yukarıda söz edilmiştir. Türk Hukuku’nun AB. Mevzuatına 

uyumlulaştırması için yapılan çalışmalar çerçevesinde yenilenen mevzuatla birlikte 

tüketicinin korunması ve reklâm hukukuna ilişkin yenilikler de mevzuatımıza dâhil 

edilmektedir. Türkiye’nin AB’ye uyum süreci ile ilgili raporda da değinildiği gibi112 

1995 yılında tüketicinin korunmasına ilişkin çerçeve mevzuatın kabul edilmesi, AB. 

hukukuna uyum sağlama yönünde önemli bir adım olmuştur. Ancak, yanıltıcı 
                                                
111 Bozbel, s. 42. 
112 Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Üzerine Komisyon’un 1998 tarihli raporu, s. 34.  
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reklâm, karşılaştırmalı reklâm, tüketici kredisi, kapıdan satışlar ve fiyat gösterme 

yolu ile satış konularında yönergeler kısmen uygulanmaktadır. Bununla birlikte, 

belirli ülkelerin uygulamalarından da söz etmekte yarar görmekteyiz. Yabancı hukuk 

sistemlerinde aldatıcı reklâmlara ilişkin yasal düzenlemeler daha önce 

sistemselleştirilmiş; bununla birlikte karşılaştırmalı reklâma ilişkin düzenlemelerin 

ortaya çıkması daha uzun bir süreç almıştır. Bu nedenle işbu bölümde öncelikle 

aldatıcı reklâm, sonrasında karşılaştırmalı reklâmın ilgili yabancı hukuk 

kaynaklarındaki durumu incelenmiştir.  

 

1- 84/450/AET sayılı Konsey Direktifi 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) Yanıltıcı Reklâmlara İlişkin Üye 

Devletlerin Yasa Yönetmelik ve İdari Hükümlerinin Uyumlulaştırılmasına Dair 10 

Eylül 1984 Tarih ve 84/450/AET sayılı Konsey Direktifi113 ile üye devletlerin 

yanıltıcı reklâmlar ile oluşan haksız rekabet durumlarını olabildiğince engellemeyi ve 

tüketiciyi de söz konusu durumlardan korumayı amaçlanmıştır.  

Söz konusu düzenleme ile öncelikle topluluğun aldatıcı ve yanıltıcı reklâmlar 

hakkında görüşü ortaya konulmuş ve giriş bölümünde bu türden reklâmların ortaya 

çıkaracağı hukuksal ve rekabete ilişkin sorunlar belirtilmiştir. Bu çerçevede, 

öncelikle birinci aşamada, yanıltıcı reklâmlara karşı üye devletlerin ulusal 

düzenlemelerinin uyumlu hale getirilmesi, ikinci aşamada ise hileli reklâm ve 

(metinde “as far as necessary” şeklinde belirtilerek) gerekli olduğu ölçüde 

karşılaştırmalı reklâmın uygun Komisyon önerileri kapsamında ele alınmasının 

gerekliliğinin genel olarak kamunun, tüketicilerin, birbiri ile rekabet halinde 

olanların, ortak pazarda herhangi bir ticaret, iş, zanaat veya meslek icra edenlerin 

menfaatine olduğundan söz edilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar 

verilmiştir.  

 Direktif’in 2. md.’sinin 2. bendinde yanıltıcı reklâm kavramı “insanları aldatan 

veya aldatabilecek ve hileli yapısından dolayı hitap ettiği veya ulaştığı kişilerin 

ekonomik davranışlarını etkileyebilecek veya bu nedenlerle rakiplere zarar veren 

veya verebilecek sunuş biçimi de dâhil olmak üzere herhangi bir biçimde yapılmış 

                                                
113http://www.jura.uniaugsbuRG..de/prof/moellers/materialien/materialdateien/010_europaeische_ges
etze/eu_richtlinien/ril_1984_450_ewg_irrefuehrende_werbung_en (çevrimiçi), 09.06.2007. 
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reklâm anlamına gelmektedir” şeklinde ifade edilmektedir. Direktifin 3. maddesinde 

yer alan özellikler ise (toplam 3 bend halinde sayılmıştır) bir reklâmın aldatıcı veya 

yanıltıcı nitelikte olup olmadığını belirlemekte esas alınacaktır. 

 

2- 97/55/AT Sayılı Konsey Direktifi  

Aldatıcı ve karşılaştırmalı reklâma ilişkin uluslararası düzeyde hükümler içeren 

bir diğer düzenleme de Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Karşılaştırmalı 

Reklâmları da İçermek Üzere Yanıltıcı Reklâmlara İlişkin 84/450/AET Sayılı 

Direktifte Değişiklik Yapılmasına Dair 97/55/AT Sayılı ve 6 Ekim 1997 Tarihli 

Direktifi’dir114.   

Direktifin asıl amacı, AB ülkelerinde uygulanmaya başlanan “ürün ve 

hizmetlerin serbest dolaşımı” ilkesi çerçevesinde yapılacak, reklâmların üye ülkeler 

arasında farklı hukuki düzenlemelere muhatap olmalarının engellenmesi ve bu yolla 

topluluk içerisinde reklâmla ilgili temel düzenlemelerin belirlenmesidir. Direktifin 

giriş bölümünde, karşılaştırmalı reklâma dair açık düzenleme yapılarak, Topluluğa 

üye devlet yerel mevzuatında yer alan hükümlerin, karşılaştırmalı reklâmın hukuki 

niteliği de göz önüne alınarak düzenlenmesi ve Topluluğa dahil ülke mevzuatların 

birbirleri ile uyumlulaştırılmaları öngörülmüştür (giriş 2. md.). Örneğin Danimarka 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu Direktif hükümleri 13.10.1999 

tarihinde kabul edilmiş ve 01.04.2000 tarihinde de iç hukukta yürürlüğe girmiştir115. 

Ayrıca Direktif’in bir diğer amacı da kamunun menfaatlerini, yanıltıcı reklâmın 

adaletsiz sonuçlarına karşı korumak ve karşılaştırmalı reklâma izin verilme 

koşullarının belirlemektir. Aynı maddede, karşılaştırılabilecek farklı ürünlerin 

özelliklerinin objektif bir şekilde ortaya konması kolaylaşacağından; karşılaştırmalı 

reklâmın ürün ve hizmet tedarikçileri arasındaki rekabeti teşvik edebileceği bu 

durumun da tüketicilerin yararına olacağı ifade edilmiştir. 

Giriş bölümünün 8. md.’sinde karşılaştırmalı reklâmın, eğer karşılaştırma 

yapılan reklâmda sadece fiyatlar bakımından bir karşılaştırma bulunmaktaysa bu 

                                                
114 (çevrimiçi) http://www.jura.uni-augsbuRG..de/prof/moellers/materialien/materialdateien/010 
europaeische_gesetze/eu_richtlinien/ril_1997_055_eg_veRG.leichende_werbung_en/  15.05.2007. 
115 Finn J. Lerno & Christian Karhula Lauridsen; Implementation of the Directive on Comparative 
Advertising into Danish Law, International Bar Assosiciation, Products Liability, Advertising, 
Unfair Competition and Consumer Affairs, Volume 8, Nisan 2000. s. 9. 
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fiyatların “aldatıcı nitelikte olmamaları” koşulu ile karşılaştırmalı reklâmlarda yer 

almalarına izin verilmektedir.  

Direktif’in giriş bölümünün 14. md.’sinde, karşılaştırmalı reklâmı daha etkili 

hale getirmek için ticari marka veya ticari malikin ismini taşıyan marka ismine 

atıfta bulunarak rakibin ürün ve hizmetlerini ifşa etmenin kaçınılmaz olduğu 

vurgulanmıştır. Ayrıca 15. md. hükmü ile de Direktif ile getirilen düzenlemelere 

uyulmak kaydıyla, bir başkasına ait ticari markanın, ticari ismin veya belirleyici 

işaretlerin kullanılması, ulaşılmak istenen amacın sadece bu markaları 

birbirlerinden ayırmak ve aralarındaki farkları objektif biçimde ortaya koymak 

olması şartıyla bu münhasır hak açısından ihlal teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Bu 

şekilde, karşılaştırmalı reklâmda diğer ürün veya hizmetlere ait marka, ticari isim 

veya belirleyici işaretlerin kullanılması önünde engeller hafifletilmektedir. 

AB. tarafından Direktif ile getirilen düzenlemenin 3. md.’si ile 84–450 Sy. 

Direktifin 2. maddesine bir ekleme yapılması da kabul edilmiştir. Söz konusu 

ekleme Direktif’te “karşılaştırmalı reklâm”ın tanımlanmasını içermektedir. Tanıma 

göre karşılaştırmalı reklâm “bir rakibi veya rakip tarafından sunulan ürün veya 

hizmetleri açıkça veya ima ile ifşa eden her türlü reklâm” anlamına gelmektedir. 

 

3- Federal Ticaret Komisyonu’nun Karşılaştırmalı Reklâm Politikası 

Beyannamesi 

FTC tarafından hazırlanan116 karşılaştırmalı Reklâm Politikası 

Beyannamesi’nin117 amacı, karşılaştırmalı reklâma izin vermek, ancak karşılaştırmalı 

reklâmın yapılış esaslarını belirlemek, haksız rekabet veya aldatıcı nitelik veya 

karşılaştırma yapılan ürün veya hizmetler arasında haksız kötülemenin 

engellenmesini sağlamak olarak belirtilmiştir. 

Beyannamenin (c) bendinde, FTC’nin karşılaştırmaya esas teşkil eden 

konuların açıkça ifşa edildiği marka kıyaslamalarına destek verdiği ifade 

edilmektedir. Bu şekilde ABD’de karşılaştırmalı reklâmda, karşılaştırılan ürün veya 

hizmetlerin adları, marka veya logoları açıkça kullanılabilmektedir. Aynı madde 

                                                
116 13.08.1979 tarihinde düzenlenmiştir. 
117 Federal Ticaret Komisyonu’nun Reklâm Politikası Beyannamesi (çevrimiçi) 
http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm, 02.05.2007. 
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düzenlemesinde de karşılaştırmalı reklâmın gerçeği yansıtması ve aldatıcı nitelikte 

olmaması şartı ile bu türden reklâmın tüketiciler için önemli bir bilgi kaynağı da 

teşkil ettiği ve tüketiciler tarafından ürün veya hizmet satın alınmasında tüketicilerin 

“satın alma” kararı vermelerinde onlara kolaylık sağladığı üzerinde durulmaktadır.  

ABD’de FTC’nin aldatıcı nitelikteki reklâmlara ilişkin yaptığı incelemeler 

hakkında bilgi vermesi bakımından doktrinde118 tespit edilen bir örnek şöyledir:  

Karara konu olayda, Amerika’da mukim şirket televizyonda kendisinin ürettiği traş 

kreminin reklâmını yapar ve ürünün adını da “hızlı traş kremi” olarak belirler. 

Reklâmın konusunu, üzerine kum taneleri yapıştırılmış zımpara kâğıdı teşkil 

etmektedir, Reklâmda, üzerinde kum taneleri yapıştırılmış kâğıdın üzerine krem 

uygulanır ve üzerinden traş makinesi geçirilir. İşlem sonunda kâğıdın üzerindeki kum 

tanelerin tamamı sökülmüş ve kâğıt kumsuz ve pürüzsüz bir hale gelmiştir. Ticaret 

Kurulu şirket hakkında şikâyet kararı yayınlar ve reklâmın yanıltıcı olduğu iddia 

edilir. Yapılan inceleme neticesinde reklâmda kum taneleri yapıştırılmış kâğıdın 

değil de, pleksiglas camının kullanıldığı ve aldatıcılığın bu nitelikte camın 

kullanıldığının tüketiciye açıklanmaması olduğuna karar verilir. 

 

4- Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Reklâm Uygulama Esasları 

ICC’nşn temelleri 1919 yılında ABD'nin Atlanta şehrinde uluslararası bir 

konferans'ta Belçika, Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD'nin öncülüğünde atılmıştır. 

Bilahare bu birlik piyasa ekonomisinin desteklenmesi, uluslararası platformda iş 

dünyasının her yönüyle temsil edilmesi, ekonomik sorunların çözümü için çaba 

harcanması, iş dünyası ve uluslararası organizasyonlar arasında diyalog kurulması 

gibi konularda faaliyetler geliştirilmiştir. ICC'nin ilk kez 1920 yılında kurulu 

kongresi toplanmış ve Fransa eski Ticaret Başkanı Etienne Clemental ilk Başkan 

seçilmiştir. Clementel'in etkisiyle organizasyonun ABD'de olan merkezi Paris'e 

taşınmış, gelişerek 139 ülkede binlerce üyesi olan büyük bir iş organizasyonu haline 

gelmiştir. 

                                                
118 Ömer CAMCI, Haksız Rekabet Davaları - 2, İstanbul 2002,  s. 78. Federal Trade Commission v. 
Colgate Palmolive kararı 
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ICC tarafından 1937’de yayınlanan ve 1949, 1955, 1966 ve 1973 yıllarında 

gözden geçirilen pazarlama uygulamalarının esaslarını düzenleyen bir takım kurallar 

bütünü oluşturmuştur. Bu kurallar çerçevesinde reklâmcılıkla ilgili tüm taraflar dâhil 

olmak üzere sanayi ve ticaret kesimlerinin tüketicilere ve topluma olan sosyal 

sorumluluklarını kabul ettiğini, işletmecilerin ve tüketicilerin çıkarları arasında adil 

bir dengenin sağlanması gereğini benimsediklerini göstermektedir. Bu kurallar 

bütünü sektörün iç denetimini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Ancak adli 

makamlar ve/veya resmi merciler önüne taşınan konularda da esaslar olarak 

kullanılabilmektedir. 

Söz konusu esaslara göre, tüm reklâmlar yasal, ahlaki, dürüst ve doğru 

olmalıdır. Her reklâm genel kabul gören dürüst rekabet kurallarına uygun şekilde 

hazırlanmalıdır. Ayrıca hiçbir reklâm kamuoyunun reklâma olan güvenini sarsıcı 

nitelikte olmamalıdır. Reklâm öncelikle ahlaka uygun oluşturulmalı (md. 1), 

dürüstlük (md. 2.) ve doğruluk (md. 4) ilkelerine göre düzenlenmelidir. Reklâmlar 

haklı bir neden olmaksızın tüketicilerin korku duygularından yararlanmamalıdır, batıl 

inançlar istismar edilmemelidir, şiddet hareketine neden olucu veya şiddeti destekler 

nitelikte reklâmlarla ırk, din ve cinsiyete dayalı olarak ayrımcılık yapılmamalıdır 

(md. 3). 

Esasların 5. md.’sine göre karşılaştırmalı reklâm yapılabileceği hükme 

bağlanmıştır. Karşılaştırmalı reklâm yapılabilmesi için reklâmda yapılan 

karşılaştırmanın yanıltıcı olmaması ve dürüstlük ilkelerine uygun olması gereklidir. 

Ayrıca söz konusu karşılaştırma konuları da kanıtlanabilir gerçeklere dayalı olarak 

oluşturulmalıdır. Reklâmda yer alan karşılaştırmanın gerçeklerle uygun olup 

olmadığı, reklâmların yayınlanmasından sonra dahi incelenerek somut verilerle 

ortaya konulabilmelidir. Yine aynı düzenleme ile de karşılaştırmalı reklâmın 

hakkaniyete uygun şekilde oluşturulması da hükme bağlanmıştır. Bu yolla haksız 

rekabet durumlarının da engellenmesi amaçlanmıştır. Görüleceği üzere ICC’nin 

ilkeleri de diğer pek çok düzenleme ile aynı doğrultuda, tüketicileri ve piyasada 

haksız rekabeti engelleme üzerine oturtulmuştur.  
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5- İngiltere’de Karşılaştırmalı Reklâma İlişkin Düzenlemeler 

İngiliz Hukuku’nda geçmişe yönelik inceleme yapıldığında karşılaştırmalı 

reklâmların uzun süre kısıtlı şekilde düzenlenebildiği ifade edilmektedir119. Zira 1938 

tarihli markalar hakkında getirilen düzenlemeye göre120 bir üçüncü tarafın 

markasının reklâmda kullanılmasına ilişkin hüküm mevcut değildi. Bilahare 1994 

tarihli Markalar hakkında düzenleme ile AB’nin 89/104/EEC Direktifine uyum 

sağlanmıştır. Bu düzenleme İngiltere’de konu hakkında 1938 yılından sonra getirilen 

ilk düzenlemedir. Getirilen düzenlemenin en olumlu yanı karşılaştırmalı reklâma 

açıkça belirli kurallar çerçevesinde izin verilmiş olmasıdır.   

Söz konusu kanunun 10 (6). düzenlemesine göre karşılaştırmalı reklâma izin 

verilmiş; markaların reklâmlarda kullanılması durumunda bir tarafa haksız şekilde 

ticari avantaj sağlamaması hükme bağlanarak haksız rekabete ilişkin de yeni bir 

düzenleme getirilmiştir. 

 

6- Kanada’da Karşılaştırmalı Reklâma İlişkin Düzenleme 

Karşılaştırmalı reklâmın doğrudan doğruya herhangi bir katı sınırlama 

olmaksızın yapılmasına ilişkin bir hukuki yasağın bulunmadığı ülkelerden birisi de 

Kanada’dır. Doğrudan veya dolaylı olarak ürünlerin veya hizmetlerin karşılaştırmalı 

reklâmı yapılabilmektedir121. Söz konusu serbesti ilkesi Kanada Rekabet Kanunu 

(the Competition Act) ile denetim altında tutulmaktadır. Söz konusu kanun 1999 

yılının Mart ayında tadil edilmiştir. Getirilen yeni düzenlemelere göre, reklâm 

sektöründe karşılaştırma serbestîsi bulunmakla birlikte, yanlış veya yanıltıcı reklâm 

yapılması ve bu çerçevede yanıltıcı veya yanlış karşılaştırmalı reklâm yayınlanması 

cezai sorumluluk gerektiren durumlara neden olacağı değerlendirilmiştir. 

Söz konusu kanunun 52. md, 1. fıkrasına göre yanıltıcı reklâmın, doğrudan 

veya dolaylı olarak dahi yapılması açısından bir fark olmadığı belirtilmiş; bu türden 

reklâmın bilinçli olarak (knowingly) ve umursamazca yapılmasının ise cezai 

sorumluluk doğuracağı hükme bağlanmıştır. 

                                                
119 Dominic Farnsworth, Comparative Advertising, Lewis Silkin Law Office Publication, London-
England, 09.03.2004, s. 1. 
120 Trade Mark Act of England. 
121 Daniel R. Bereskin & Jennifer McKenzie, Comparative Advertising: Canada and the United 
States, Bereskin&Parr Publications, Toronto, Ontario, Canada, November 2001. s. 2–3. 
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§ III- KARŞILAŞTIRMALI REKLÂMDA DENETİM ESASLARI 
  

A- Reklâmın İdari Denetimi 

Reklâmın idari bakımdan denetiminde, devlet kurumunun sahip olduğu resmi 

hiyerarşi içerisinde, bağımsız veya yarı bağımlı kurum veya kurullarca daha önceden 

belirlenmiş kurallar ve ilkeler kapsamında reklâmlar denetlenmektedir. Reklâmın 

idari denetiminde, denetimle yetkili organlarca tespit edilen usulsüzlüklere karşı idari 

yaptırımlar uygulanabilmektedir. Böylece, reklâmın öz denetimi esasları ile idari 

denetimi de aynı amaca hizmet ederek reklâmların hukuka uygunluğunun denetim 

altında tutulması sağlanmaya çalışılmaktadır.  

 

1- Reklâm Kurulu 

Ülkemizde 4822 Sy. yasa ile değişik 4077 Sy. TKHK’nun 17. md.’si 

kapsamında Reklâm Kurulu oluşturulmuştur. Kurulun amacı, yine TKHK’un 17. md. 

ile belirlenmiş reklâmlarla ilgili olarak getirilen düzenlemeler kapsamında ticari 

reklâm ve ilanları denetlemek ve ilkelere aykırı durumları tespit ettiği hallerde de; 

gerekli nitelikte ve gerekli ölçüde daha önceden belirlenmiş yaptırımlara karar 

vermektir.  

Bu yaptırımlar reklâmın düzeltilmesi, reklâmın durdurulması, idari para cezası, 

reklâmların düzeltilmesi ve reklâmların durdurulması122 ile birlikte ayrıca idari para 

cezasına da karar verilmesi şeklinde olabilmektedir. Ancak Reklâm Kurulu 

tarafından aynı konuda aynı mevzuat hükmü çerçevesinde yapılan incelemelerde 

sonuçları itibariyle birbirlerinden farklı kararlar da verilebilmektedir. Örneğin dn. 

119’da belirtilen kararla birebir aynı konuda yapılan bir diğer incelemede123 2007/25 

Sy. dosyadan yapılan incelemede “Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama 

                                                
122Reklâmın esaslı unsurlarında veya tüketiciler nezdinde Reklâmı yapılan ürün veya hizmetin 
tercihinde çok önem arz etmemesi halinde Reklâmın büyük ölçüde yanıltıcı olmaması durumunda 
“öncelikle durdurulmasına ve bilahare düzeltilmesi halinde yayınlanmasının devam edebileceğine” 
dair karar verilebilmektedir. Örneğin Reklâm Kurulu tarafından 08.05.2007 tarihli 140 Sy. toplantıda 
2007/123 Sy. dosyadan - Motorola Komünikasyon Ticaret ve Servis Ltd. Şti tarafından imal edilen 
Motorola V 360 model cep telefonlarının tanıtma ve kullanma kılavuzunda ses kayıt özelliğine sahip 
olduğunun belirtilmesine karşın söz konusu telefonda bu özelliğin bulunmadığı, Bu durumun, 4077 
sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna ve Reklâm 
veren Motorola Komünikasyon Ticaret ve Servis Ltd. Şti hakkında söz konusu reklâmları durdurma 
ve düzeltme cezaları verilmesine karar verilmiştir.  
123 Reklâm Kurulu’nun 13.03.2007 tarihli ve 138. toplantısında alınan karar. 
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A.Ş.'ne ait 2004–2005 TV Video Genel Ürün Katalogu’nda JVC MX-JD5 model 

müzik setinde karaoke fonksiyonu bulunduğunun belirtilmesine karşın anılan üründe 

söz konusu özelliğin olmadığı, bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı 

Kanun'la değişik 16. md.’si hükmüne aykırı olduğuna, reklâm veren Vestel 

Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş hakkında 5.001-YTL idari para cezası 

ile durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir”. Burada da görüleceği üzere aynı 

konuda, aynı ihlal hakkında aynı mevzuat hükmüne dayanarak farklı sonuçlarda 

kararlara varılması Kurul’un yaptığı incelemelerde eşitlik ilkesine daha fazla önem 

göstermesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Reklâm Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin 

Korunması Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuştur. Dayanak yasa olan 

TKHK’nun 17. md.’sinin son fıkra hükmüne göre; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından, Reklâm Kurulu’nun görevleri, kuruluş, çalışma yöntemleri ve esasları ile 

sekretarya hizmetlerinin ne şekillerde yerine getirileceğini düzenleyen Reklâm 

Kurulu Yönetmeliği124 (Rek. Kur. Yön.) düzenlenmiş ve yayınlanmıştır. Bilahare, 

2003 yılında, yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve aynı ada sahip Rek. Kur. Yön.125 

RG.’de yayınlanarak, Yönetmeliğin 23. md.’si çerçevesinde 14.06.2003 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

TKHK, 17. md.’sinin 1. fıkra hükmüne göre, RK tarafından alınan kararların 

uygulamasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine getirir. Aynı maddenin ikinci 

fıkrasına göre, reklâmın denetiminde uyulacak ilkelerin belirlenmesinde, geçerli 

mevzuat yanında ülke koşullarının yanı sıra, reklâmcılık alanında evrensel kabul 

görmüş tanım ve kuralları da dikkate alınacaktır. Böylelikle RK tarafından gerek 

geçerli mevzuat hükümleri gerek uluslararası boyutta kabul gören kurallar 

çerçevesinde denetim görevi yerine getirilecektir.  

RK.’nda, Rek. Kur. Yön. 4. md.’si çerçevesinde toplam yirmi dokuz üye yer 

almaktadır126. Kurul, Rek. Kur. Yön.’nin 10. md.’si çerçevesinde ayda bir defadan az 

olmamak üzere toplanır. Eğer özellik arz eden veya gündemin yoğunluğu gibi 

nedenler söz konusu ise her zaman Başkanın çağrısı üzerine, Başkan dâhil en az on 

                                                
124 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16.08.1995, Sayı: 22376. 
125 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 01.08.2003, Sayı: 25186. 
126 Söz konusu sayıya, Rek. Kur. Yön. İlgili maddelerinde değişiklik yapan RG.’de 19.07.2005 tarihli, 
25880 Sy. RG.’de yayınlanan düzenleme ile erişilmiştir.   
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dört üyenin hazır bulunması ile toplanır. RK.’nda toplantıya katılanların çoğunluğu 

ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu 

sağlamış kabul edilir.  

RK tarafından alınan kararlar, Rek. Kur. Yön.’nin 13. maddesi çerçevesinde, 

tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması 

amacıyla Başkan tarafından açıklanır. RK.’nin görevleri, TKHK’nda 17. md.’de ve 

Rek. Kur. Yön.’nde 8. md.’de belirlenmektedir. Rek. Kur. Yön.’nin 8. maddesine 

göre kurul tarafından yerine getirilecek görevler sırası ile sayılmıştır. 

Söz konusu düzenlemeye göre, Kurul tarafından öncelikle TKHK, 16. md. 

belirtilen esaslara uygun olarak ticari reklâm ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri 

belirlemek gelmektedir. Belirlenen bu ilkeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kanalı ile 

duyurulacaktır. Ayrıca RK tarafından, yönetmeliğin 8. md.’si çerçevesinde ticari 

reklâm ve ilanları, Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde resen veya yazılı 

başvuru üzerinde incelemek de gelmektedir (2. fıkra). Bu madde hükmü ile getirilen 

düzenleme sonucunda, RK gerekli gördüğü ticari reklâm ve ilanları kendiliğinden de 

inceleyebilmektedir. Bunun yanında, tüketiciler nezdinde de ticari reklâm veya ilan 

ile duyurusu yapılan ürün veya hizmetten yararlansın yararlanmasın tüm toplum 

tarafından da ilgili reklâmların incelenmesi amacıyla RK.’ya başvurulması mümkün 

hale getirilmiştir.  

Rek. Kur. Yön.’nin, 8. md.’sinin 3. fıkrasına göre, RK. tarafından reklâmlar ve 

ilanlar hakkında yapılan inceleme sonuçlarına göre TKHK 16. md.’sinde belirtilen 

hükümlere aykırı hareket edenleri cezalandırmak, söz konusu reklâm ve ilanları üç 

aya kadar tedbiren durdurmak ve/veya reklâmın yayınlanmasını tamamen durdurmak 

ve/veya aynı yöntemle düzeltmek ve/veya idari para cezası vermek de RK.’nın 

yetkileri arasında yer almaktadır127.  

Kurulun yaptırım yetkisi dâhilinde yukarıda belirtilen cezaları, ihlalin niteliğine 

göre birlikte ve/veya ayrı ayrı verebileceği hükme bağlanmıştır. Böylece RK 

tarafından, ihlalin niteliğine göre yapılacak değerlendirme ile ortaya çıktığına 

inanılan zarar ölçüsünde idari yaptırım uygulanabilecektir. Böylelikle, daha hafif 

                                                
127 Özgül Özkan, Tüketici Hukuku Bakımından Ticari Reklâmlar ve Tabi Olduğu Hükümler II, 
Yargıtay Dergisi, C: 24, Sy: 4, Ekim 1998, s. 667.  
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nitelikte olan ihlallerin daha ağır nitelikte olan ihlallerle aynı şekilde yaptırıma 

uğramaları engellenmeye çalışılmıştır.  

Bununla birlikte, RK kararları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na öneri 

niteliğindedir. TKHK 25. md.’de belirtilen hükümlerin uygulanması açısından 

incelendiğinde de RK.’nın kararlarının doğrudan uygulanma olanağı olmadığı; ayrıca 

Rek. Kur. Yön. hükümleri çerçevesinde de RK tarafından doğrudan dava açma 

yetkisinin de bulunmadığı görülmektedir. Böylelikle RK inceleme, denetleme ve 

yaptırım gücüne sahip olan; bununla birlikte verdiği kararlar bakımından Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nın onayına tabi olan ve yetkileri çerçevesinde incelediği konulara 

ilişkin olarak doğrudan adli makamlara müracaat etme hak ve yetkisine sahip 

olmayan merkezi yönetime bağlı bir kurul olarak nitelenebilir. 

 

2- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Televizyon ve Radyo yayınlarının düzenlenmesine ve Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerini 

belirlemek üzere 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları  Hakkında Kanun128 kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, RTÜK 

oluşturulmuştur.  

Yasanın 4. maddesinde “yayın ilkeleri” başlığı ile düzenlenen hükümlerde, 

radyo ve televizyon yayınlarında uyulması gereken ana ve gene düzenleyici kurallar 

ayrıntılı olarak sayılmıştır. Söz konusu düzenlemenin (m) bendinde de “Halkı 

aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklâm yayınlarına yer 

verilmemesi” hükme bağlanmıştır. Ayrıca aynı yasanın 19. md.’si çerçevesinde, 

reklâmlarla ilgili olarak bir takım düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre “bütün 

reklâmlar adil ve dürüst olacak, yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına zara verecek 

nitelikte olmayacak, çocuklara yönelik veya içinde çocukların kullanıldığı 

reklâmlarda, onların yararlarına zarar verecek unsurlar bulunmayacak, çocukların 

özel duyguları göz önünde tutulacaktır.” Bu çerçevede tüketicileri yanıltıcı nitelikte 

aldatıcı reklâmlar bir başka düzenleme ile de engellenmek istenmiştir.   

                                                
128 Yasanın kabul tarihi 13.04.1994 olup, 20.04.1994 tarihli ve 21911 Sy. RG.’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  
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3984 Sy. yasanın 5. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde “Radyo ve 

televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel 

kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu” kurulmuştur. Bilahare 3984 

sayılı yasaya dayalı olarak hazırlanan ve yayınlanan Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliği129 ile RTÜK’ün teşkilat yapısı 

kurulmuştur. Yönetmeliğin birinci maddesine göre amacı, 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4756 sayılı Kanunla 

değişik 15 inci maddesi ile 40. maddesi gereğince, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Teşkilatının kuruluşu ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir. Yine yönetmeliği 3. 

maddesine göre RTÜK, Kurul Başkana bağlı ana hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile 

Genel Sekretere bağlı yardımcı hizmet birimleri eliyle görevini yerine getirmektedir.  

RTÜK, Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM tarafından seçilen 9 üyeden 

oluşur. Üst Kurul üyelerinin görev süresi ise altı yıldır. Üst Kurul üyeleri, kendi 

aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır. Seçilen 

başkanın yeniden seçilmesine dair herhangi bir engel bulunmamaktadır.  

RTÜK tarafından yapılan çalışma sonucunda, Radyo ve Televizyon 

Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’130 yayınlanmıştır. RTÜK de bu 

yönetmelikte ayrıntılı olarak belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, Radyo ve 

Televizyon Yayınlarının düzenlemelere aykırı olup olmadıklarını denetim, gözetim 

ve regüle etme görevini yerine getirmektedir. Bu yönetmeliğin 6. maddesi ile 22. 

md.’si arasında (22. md. dâhil) ise Reklâmların ve Tele-Alışverişin Yayın İlke ve 

Esasları düzenlenmiştir. Buna göre öncelikle 6. maddede reklâmların adil ve dürüst 

olması gerekliliği, devamla yanıltıcı ve tüketicinin çıkarına aykırı olmaması gerektiği 

hükme bağlanmıştır.  

Yönetmeliğin 8. maddesi “Haksız Rekabete Yol Açıcı Reklâm ve Tele-

Alışveriş Yayınları” başlığı ile reklâmların ve Tele-Alışveriş yayınlarında haksız 

rekabet teşkil edici unsurların engellenmesini hükme bağlamıştır. Buna göre: 

a) Reklâmı yapılan ürün ve hizmetlere verilen ödül, madalya ve sertifika gibi 

üstünlük ima eden unsurların, en az ülke düzeyinde kabul görmüş yarışma 

                                                
129 Yönetmeliğin RG.’de yayın tarihi 30.10.2002 olup, 24921 Sy. RG.’de yayınlanarak 20. md.’si 
çerçevesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girmiştir.  
130 17.04.2003 T., 25082 Sy. RG.’de yayınlanış ve 45. md.’si çerçevesinde ilan RG.’de ilan edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. 
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sonuçlarına veya üniversitelerin veya kanunla kurulmuş bilimsel kurumların 

değerlendirilmelerine dayandırılmadan duyurulmaması, bilimsel ve istatistikî 

bilgilerin tüketici tercihlerini gerçek durumun aksine yönlendirecek şekilde 

verilmemesi, 

b) Ürün ve hizmetlerle ilgili sınaî mülkiyet hakları ve ticari unvanlar konusunda 

yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi, bir başka işletmenin unvanı, amblemi, logo ve 

diğer özgün kurumsal kimlik unsurlarının haksız biçimde kullanılmaması, 

c)  Reklâmı yapılan ürün ve hizmetlerle birlikte karşılıksız olarak verilen ürün veya 

hizmetlerin veya ikramiyelerin gerçek durumu yansıtması veya taahhüt 

edilenden farklı olmaması, 

d) Uzun süreden beri pazarlanan bir ürün veya hizmetin, yeni bir ürün veya hizmet 

olduğu izlenimini verecek şekilde duyurulmaması,  

e) Başka ürün ve hizmetlere ait reklâmların genel düzeninin, metninin, sloganının, 

görsel sunumunun, müzik ve ses efektlerinin ve benzeri unsurlarının tüketiciyi 

yanıltacak ya da karışıklığa yol açacak şekilde taklit edilmemesi, 

f) Haksız biçimde, bir başka firma, şirket ya da kurumun adı veya amblem, logo ve 

diğer özgün kurumsal kimlik unsurlarının; başka reklâmların genel düzeninin, 

metninin, sloganının, görsel sunumunun, müzik ve ses efektlerinin tüketiciyi 

yanıltacak veya karışıklığa yol açacak biçimde kullanılmaması ve taklit 

edilmemesi,ilkelerine uyulmalıdır.” şeklinde ayrıntılı bir düzenleme getirilmiştir.  

Aynı yönetmeliğin 14. maddesinde “gizli reklâmlar” ile ilgili olarak 

düzenlemeler yapılmıştır ve açıkça reklâm olarak duyurulmayan sunumlarla ürün 

veya hizmetlerin tüketicilere sunulmaması hükme bağlanmıştır. 

Yönetmeliğin ilginç bir düzenlemesi de bilinçaltına yönelik reklâmların 

yasaklanmasına ilişkin getirdiği düzenlemedir. “Çeşitli teknik cihazlar vasıtasıyla 

televizyon yayınlarında çok kısa süreli görüntüler kullanarak, izleyicilerin ancak 

bilinçaltıyla algılayabilecekleri ürün veya hizmetlerin tanıtılmasına ilişkin mesajlar 

içeren her tür reklâm” olarak tanımlanan bilinçaltına yönelik reklâmlar açık bir 

şekilde yönetmelikte yasaklanmıştır.  

Yönetmeliğin 21. maddesi ile Radyo ve Televizyonlarda hangi ürün veya 

hizmetler hakkında reklâm yapılamayacağı da hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğin 22. 

maddesi f. 1’de ise, Reklâm veya Tele-Alışveriş yayınlarında mevzuata aykırı 
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şekilde yayın yapılması halinde doğacak sorumluluk düzenlenmiştir. Hükme göre 

“Reklâmlar ve tele-alışveriş yayınlarının, bu bölümde belirlenen usul ve esaslara  

uygun olarak radyo ve televizyonlarda yayınlanmasından yayın kuruluşu; yurt 

dışında yerleşik yayın kuruluşları tarafından yapılan yayınlara girilen Türkçe reklâm 

ve tele-alışveriş yayınlarından iletimi yapan uydu ve/veya kablo  platform işletmecisi 

sorumludur” denilerek bu türden yayınlarla ilgili olarak “yayın kuruluşu”nun yani 

reklâmın yayınlandığı radyo veya televizyon kuruluşunun sorumlu olacağı hükme 

bağlanmıştır.  

Düzenlemenin 3. fıkra hükmünde ise, “Yayın kuruluşları, reklâmların kendi 

kuruluşlarının dışında hazırlandığını, içeriğine veya biçimine müdahale 

imkânlarının olmadığını veya bu tür reklâmların başka araçlarla da duyurulduğunu 

ileri sürerek sorumluluktan kurtulamazlar” şeklinde düzenlemeye gidilerek yayıncı 

kuruluşların mevzuata aykırı reklâmdan doğan sorumluluklarından kurtulamamaları 

yönünde düzenleme yapmıştır.  

 

B- Reklâmda Öz Denetim Mekanizması 

Günümüz serbest piyasa ekonomisi şartlarında ve teknolojik olanaklarında da 

katkısının her geçen gün arttığı reklâm piyasasında, kamu kurum ve kuruluşları 

dışında, devlet otoritesinden ve karar alma mekanizmasından bağımsız şekilde 

oluşturulan, reklâm dünyasının kendi içerisinden meydana getirdiği ve çalışma esas 

ve usullerini kendisi tarafından belirlediği ancak dünya reklâm piyasası tarafından da 

kabul gören kurallar çerçevesinde bağımsız şekilde yürüten kuruluşlar 

bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, çeşitli adlar altında toplanarak, reklâm verenler, 

reklâm ajansları, mecra kuruluşları, tüketiciler gibi çeşitli toplum kesimlerini ve 

reklâm sektörü unsurlarını bir araya getirerek, reklâmlarda uyulması gereken temel 

kuralları belirleyerek kuralların dışına çıkılmaması için çalışma yürütmekte, kuralları 

ihlal edenlerin uyarılmasını sağlamak ve iç denetim mekanizmasını çalıştırarak 

sektörün gelişimine yardımcı olmayı amaçlamaktadırlar. 

Bu konuda, ilk uygulamalar, “basın ahlak değerleri” olarak ortaya çıkmış; daha 

sonra İstanbul Ticaret Odası, İTO tarafından yayınlanan “Dürüst Reklâmcılık 

Konusundaki Riayeti Mecburi Meslek Kararı” ortaya konulmuştur. İTO tarafından 
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getirilen yenilik ile söz konusu Meslek Kararı’na uyulmaması halinde uğranılacak 

yaptırımlara da yer vermiş olmasından doğmaktadır.  

Bununla birlikte, sektörde bulunan reklâm ajanslarının, reklâm verenlerin ve 

mecra temsilcilerinin bir araya gelmeleri sonucunda 1994 yılında oluşturulan Reklâm 

Özdenetim Kurulu ile Reklâmda Özdenetim Esaslarını kabul etmeleri ile sektörün 

kendi iç denetim organının oluşmasını sağlamıştır.  

Aynı yönde, yurtdışında da öz denetim esasları çerçevesinde sektörü denetleyen 

kuruluşlar da faaliyetlerini sürdürmektedir. Örneğin İngiltere’de öz denetim 

esaslarını uygulayan iki ayrı kuruluş faaliyettedir131. The Commitee of Advertising 

Practise (CAP) tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde reklâm sektöründe öz 

denetim görevi yerine getirilmektedir. Oluşturulan denetim esaslarının132 18.1. 

md.’sine göre karşılaştırma iddialarının “yanıltıcı olmaması” gereklidir. 

Düzenlemenin 18.2. md.’si ise Türk Hukuku’nun düzenlemeleri ile de paralel bir 

şekilde karşılaştırmalı reklâmın aynı amaca ve ihtiyaca hitap eden ürünler için 

yapılmasını gerekli kılmaktadır.  

Yine İngiltere’de yer alan ve sektörün denetlenmesi görevini yerine getiren The 

Advertising Standards Authority (ASA)’da CAP’ın belirlediği reklâm kuralları 

çerçevesinde denetim görevini yerine getirmektedir. Ancak bu bağımsız133 kurul, 

reklâmda yer alması gereken standartları takip etme ve bu standartları oluşturma 

görevini de yerine getirmektedir. İngiltere’de reklâmların öz denetimi CAP 

tarafından yerine getirilir. Ancak bu görev sırasında CAP’ı oluşturan 22 medya ve 

reklâmcılık kuruluşu yanında CAP’ın yarısı sayısındaki üyeye sahip olan ve medya 

veya reklâmcılık sektöründe faaliyette bulunmayan ASA üyelerinin katılımı ile 

yerine getirilmektedir134. Böylece öz denetim gerek sektör temsilcileri gerek sektöre 

gelir elde etmeyen bağımsız kişilerce oluşturulan bir kurul tarafından yerine 

getirilmektedir. 

                                                
131 Ansgar Ohly&Michael Spence, The Law of Comparative Advertising: Directive 97/55/EC in the 
United Kingdom and Germany, Hart Publising, Oxford-Portland Oregon, 2000, s. 5. 
132 Söz konusu kurallar bütününe CAP’ın web adresinden erişilebilir: (çevrimiçi),  
http://www.cap.oRG..uk/cap/codes/cap_code/ShowCode.htm?clause_id=1547, 06.06.2007.  
133 ASA tarafından sektörde yer alan firmalardan bağımsız olarak denetim görevinin yerine getirildiği 
ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. çevrimiçi, http://www.asa.oRG..uk/asa, 07.06.2007. 
134 Ohly & Spence, s. 6. 
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Kanada’da ise öz denetim faaliyetleri Advertising Standarts Canada, ASC adlı 

kuruluş tarafından yerine getirilmektedir135. Söz konusu denetimin temelini ise 

Canadian Code of Advertising Standarts (ASC Code) adlı kurallardan almaktadır. 

Söz konusu düzenlemede 14 ayrı hükümde reklâmlarda uyulması gerekli ilkeler 

sıralanmış ve garantiler, reklâmlarda güvenlik, çocuklara yönelik reklâmlar, fiyatlara 

ilişkin ana hükümler belirlenmiştir. ASC’de RÖK gibi bir düzenleme çerçevesinde 

adli veya resmi makamlara intikal eden reklâm uyuşmazlıklarına bakmamaktadır. 

Bakılan uyuşmazlıklar ise gizlilik ilkesine göre incelenmekte ve tarafların yazılı 

olarak bilgilerine başvurulmaktadır.  

 

1- Basın Ahlak Değerleri  

Basın İlan Kurumu, 195 sayılı Basın İlam Kurumu Teşkiline Dair Kanunu136 

49. md.’de yer alan düzenleme çerçevesinde oluşturulmuştur. Bilahare Basın İlan 

Kurumu tarafından “Basında Ahlak Kurallarını Bildiren Genel Kurul Kararı’nın137 1. 

md.’sinin 9. bendinde yer alan “ilan, reklâm mahiyetindeki haber, resim veya 

yazıların ilan ve reklâm olduğu tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir” hükmü 

ile reklâmlar hakkında genel bir ilke oluşturulmuştur. Bu hükme aykırı şekilde 

yapılacak ilanların veya reklâmların bu düzenleme çerçevesinde incelenmesi 

mümkün olabilecektir.  

 

2- İstanbul Ticaret Odası’nın Dürüst Reklâmcılık Konusunda Riayeti 

Mecburi Meslek Kararı 

01.10.1981 tarihinde, İstanbul Ticaret Odası Meclisi tarafından kabul edilen 

Dürüst Reklâmcılık Konusunda Riayeti Mecburi Kararı138 ile reklâmda dürüstlüğün 

sağlanması ve böylece tüketicilerin korunması, ticari ahlak ve rekabetin korunmasını, 

ayrıca İTO üyeleri arasındaki dayanışmayı arttırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu 

şekilde bir denetim mekanizması ile de İTO’nun İstanbul genelinde ticari hayatı 

                                                
135 Bereskin&McKenzie, s. 16-17. 
136 02.01.1961 tarihinde kabul edilen yasa,  09.01.1961 tarihli ve 10702 Sy. RG.’de yayınlanmıştır. 
137  Karar No: 25, Kabul Tarihi: 20.05.1964, RG. 09.06.1964 T., Sy. 11723. 
138 Kararın 40. md.’sine göre İTO’nun 01.10.1981 tarihli ve 48 numaralı toplantısında kabul 
edilmiştir. Yine kararın 41. md.’si gereğince İTO Gazetesi ve günlük iki gazetede yayınlandığı 
tarihten itibaren 15 (onbeş) g,ün sonra yürürlüğe girmiştir. 
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düzenleme ve denetleme gücünün de arttırılarak ticaret hayatının belirli kurallar 

çerçevesinde herkese eşit hükümlerle yaklaşılmasını da temin etmeye yöneliktir.  

Söz konusu karara göre reklâmda adaba uygunluk (6. md.), dürüstlük (7. md.), 

haklı bir neden olmadıkça korku duygusu uyandıracak şekilde yayın yapmama (8. 

md.) ve gerçeğe uygunluk (9. md.) ilkelerine uygun şekilde yapılabilecektir. 

Karşılaştırmalarda ise tüketicinin yanıltılmaması ve dürüst rekabet ilkelerine uygun 

şekilde reklâm yapılabileceği hükme bağlanmıştır (10. md.). Meslek Kararına göre 

karşılaştırma yapılan hususlar, doğrulanabilir gerçeklere dayanmalı ve dürüstlükle 

seçilmek zorundadır.  

Söz konusu karar kapsamında, reklâmın denetlenebilmesi için bir 

“değerlendirme kurulu” kurulmuştur (36. md.). Bu kurul, reklâmı oda üyelerinin 

veya tüketicilerin şikâyetlerinin Oda’ya erişmesi ile inceleyebilir (33. md.). Kurulun 

yine Karar’da belirtildiği üzere reklâm incelemelerini re’sen yapması da söz konusu 

olabilmektedir (35. md.). Kararda, yine bu Kararla belirlenen ve 6–29. md.’lerde 

belirlenen reklâmda uyulması gereken davranışların ihlal edilmesi halinde, 33–39. 

md.’lerde belirtilen yaptırımların uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak söz 

konusu müeyyideler, sadece İTO üyelerini bağladığı ve sadece İTO’nun faaliyet 

alanı ile sınırlı kaldığı için ulusal bazda bir denetime olanak vermemektedir. Ayrıca 

ilgili yaptırımlara maruz kalacak ticari işletme veya tacirin de İTO üyesi olması şartı 

da aranmaktadır.  

 

3- Reklâm Özdenetim Kurulu 

Günümüz piyasa koşullarında, tüketicilere karşı kendilerini sorumlu hisseden 

reklâm sektörü, gerek reklâmın tüketicileri haksız şekilde yanıltıcı, incitici; gerekse 

de ticari anlamda sektöre zarar verici unsurların yayınının engellenmesi amacıyla 

hatalı veya mevzuata uygun olmayan reklâmın içeriğinin düzeltilmesi için 

sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu amaçla ülkemizde reklâmın öz denetimi için reklâm 

verenler, reklâm ajansları ve mecraların bir araya gelmesi ile “Reklâm Özdenetim 

Kurulu (RÖK) kurulmuştur139.  

                                                
139 27.04. 1994 tarihinde kurulan RÖK genel merkezi İstanbul İlinde faaliyet göstermektedir. Kurulun 
sanal ağ sayfası ise  (çevrimiçi- 15.06.2007 tarihi itibariyle)   http://www.rok.org..tr/ olup ayrıntılı 
bilgiye erişilebilmektedir. 
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a) Kurul’un Oluşumu ve Reklâm İnceleme Esasları 

i. Kurul’un Oluşumu ve Niteliği 

RÖK’ün tüzel kişiliği bulunmamaktadır. RÖK, denetim esaslarını 

Uluslararası Ticaret Odası  (International Chamber of Commerce, ICC) 

Uluslararası Reklâm Uygulama Esasları’nı temel alarak düzenlemiştir. Söz 

konusu bu düzenlemeler sonucunda da RÖK Denetim Esasları ile ayrıca 

Kurulun işleyişine dair İçtüzük oluşturulmuştur.  

RÖK, reklâm verenler, reklâm ajansları ile mecra temsilcilerinin 

çoğunlukta olduğu bir yapıya sahiptir. Bu açıdan ve İçtüzük esasları da dikkate 

alındığında, reklâm sektöründeki tarafları adli makamlara gidilmeden 

uzlaştırmayı, reklâm içeriklerinin incelenerek tüketiciye mevzuata uygun, genel 

hukuk ilkeleri ile milletler arası alanda kabul gören tüketici hukuku esaslarını 

da dikkate alarak doğru, seviyeli, aldatıcı olmayan içerikte reklâmların 

oluşturulmasına yardımcı olmaya, içeriğinin düzeltilmesi gerekli reklâmı tespit 

ederek reklâm veren ve reklâm ajanslarını yönlendiren bir işleyiş tarzı ile 

görevini yerine getirmeye devam etmektedir.  

 

ii. Reklâm Özdenetim Kurulu Üyelerinin Seçimi  

Tüzüğün 2.1. maddesinde, kurulun kaç temsilciden oluştuğu belirtilmiştir. 

Buna göre kurul, Reklâm veren kesiminden beş kişi, Reklâm Ajanslarından 

dört kişi, özel televizyon kuruluşlarından seçilen iki kişi, Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu, TRT’den seçilen bir kişi ve basın kuruluşlarından seçilmiş 

dört kişiden oluşan on altı kişiden oluşmaktadır. İki yıl için seçilen üyelerin 

yeniden seçilerek kurula katılmaları mümkün kılınmıştır. Tüzüğün 2.2. 

md.’sine göre bu üyelerin bir kısmının seçimi de kurala bağlanmıştır. Buna 

göre, reklâm veren temsilcilerini (beş üye) Reklâm verenler Derneği, reklâm 

ajansları temsilcilerini ise (dört üye) Reklâmcılar Derneği belirler. 

RÖK, içtüzüğün 3.1. md.’sine göre, yanıltıcı nitelikteki reklâmlarla ilgili 

tüketici şikâyetlerini, reklâm verenler veya reklâm ajanslarının ticari iletişim ve 

tanıtım faaliyetleri dolayısıyla birbirleri hakkındaki şikâyetlerini, Reklâm 

sektörünün ve reklâmcılığın toplum bilincindeki bilinirliği ve görüntüsünü 
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koruma ve saygınlığını artırma, reklâma tüketiciler nezdinde güven sağlama 

amacıyla başvuru dahi beklemeksizin Kurul üyelerince gündeme getirilen 

dürüst ve doğru olmayan reklâmları incelemektedir. İncelenen tüm reklâmlar 

için tüzük hükümlerince aksine bir düzenleme olmadıkça karara 

bağlanmaktadır. RÖK, aldığı kararları ilgililere duyurur ve kamuoyuna yapılan 

ortak taahhüt çerçevesinde, uygulanmasını bu ilgililerden ve mecralardan ister. 

  Yine RÖK tarafından Yürütme Kurulu'nun kararlarına taraflarca yapılan 

itirazları, Yürütme Kurulu'nca önemli görülüp aciliyeti olmaması nedeniyle 

Reklâm Özdenetim Kurulu'na iletilen reklâmları, Yürütme Kurulu'nca ilke 

kararına gerek duyulan reklâmları nihai ve kesin olarak karara bağlamaktadır. 

 

iii. Reklâm Özdenetim Kurulu’na Başvuru Şekilleri 

RÖK İçtüzüğü 7.1. md.’sine göre Kurula bireysel veya birden çok 

Tüketici tarafından, tüketici, çevre veya benzeri nitelikteki kuruluşlarca ve ilgili 

meslek kuruluşları tarafından, rakip reklâm veren veya rakip reklâm ajansları 

tarafından başvuru yapılabileceği hükme bağlanmıştır.  

Söz konusu başvurular Kurul Başkanlığı’na yapılmalıdır. Devamla RÖK 

İçtüzüğü 7.2. md’de belirtilen şu esaslar ile başvuru esasları da belirlenmiştir. 

Öncelikle başvuruda bulunan kişi veya kurum tarafından “yazılı” olarak Kurula 

başvuru yapılmalıdır. Yapılan yazılı başvurunun içeriğinde, RÖK tarafından 

esas alınan ICC Uluslararası Reklâm Uygulama Esasları’nın hangi hüküm veya 

hükümlerinin ihlal edildiğinin de açıkça belirtilmesi gerekli olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca şikâyet edilen reklâmın bir örneği elde edilen fotoğraf, 

afiş, video veya bir başka materyal ile birlikte RÖK’e iletilmelidir. 

Kişisel görüşüm, ilk bakışta şikâyetçi kişi veya kuruma ek külfet 

yüklemiş gibi anlaşılan bu yükümlülükler, sektörde yaşanan rekabet ortamının 

etkisi ile rakip firma, rakip reklâm veren veya ajansların haksız şikâyetlerini 

veya bireysel anlamda yapılan ve haklı gerekçesi olmayan reklâm şikâyetlerini 

engellemek ve denetimi layığı ile yapabilmek adına düzenlenmiştir. RÖK 

tarafından yapılan denetimin etkili ve güvenilir, Uluslararası Reklâm Uygulama 

Esasları’na da uygun olmasının sağlanması için bu yönde bir düzenlemenin 

yapılmış olmasının da isabetli bir karar olduğu görüşündeyim.  
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b) RÖK Tarafından Şikâyetin İncelenmesi ve Karar Alma Süreci 

RÖK, usulüne uygun şekilde erişen başvuruyu İçtüzük 8. md. çerçevesinde 

incelemeye alır. Eğer başvuru konusu reklâmın Uluslararası Reklâm Uygulama 

Esasları’na açıkça aykırı olmadığı tespit edilirse, durum RÖK Yönetim Kurulu 

tarafından doğrudan sadece başvuruda bulunan tarafa bildirilir. 

Başvuru sonrasında öncelikle Yönetim Kurulu Başkanı inceleme yaparak 

başvurunun incelenme sürecini belirler. Şikâyet RÖK sekretaryası tarafından başvuru 

tarihine göre sıralamaya alınır. Daha sonra RÖK, hakkında inceleme talep edilen 

reklâmla ilgili olarak reklâm veren ve reklâm ajansı ile bağlantıya geçer. Reklâmla 

ilgili olarak yapılan şikâyetin içeriği kendileri ile paylaşılan reklâm veren ve reklâm 

ajansı görüşünü RÖK’e yazılı olarak bildirir. RÖK incelemesi sırasında, reklâm 

veren veya reklâm ajansı tarafından RÖK’e iletilen bilgi ve belgeler, yine bu 

firmaların ticari sırrı niteliğinde olmadıkça inceleme talep eden şirket, kişi veya 

kurumlarca RÖK’ten talep edilerek incelenebilir (İçtüzük 8. md., b. 2.). Böylece 

reklâmın incelenmesini talep eden tarafça, RÖK’e iletilen bilgi ve belgelerin de  

reklâmın yukarıda belirtilen esaslara uygun olup olmadığının tespitine yetecek kadarı 

ile taraflarca incelenmesi sağlanmak amaçlanmaktadır   

Burada “ticari sır”la ilgili olarak RÖK İçtüzüğünün 8. md., 3. f. bölümünde bir 

karine oluşturulmuştur. Buna göre, reklâmı hakkında inceleme istenen reklâm veren 

veya reklâm ajansı tarafından RÖK’e iletilen savunmada yer alan bilgiler veya 

belgeler içinde, aksi belirtilmedikçe veya bildirimde bulunulmadıkça veya bilgiler bir 

şekilde kapatılmadıkça bu bilgilerin şikâyetçi yana iletilmelerinde sakınca olmadığı 

kabul edilmektedir. Ayrıca bu bilgilerin karine olarak ticari sır teşkil etmedikleri de 

hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, reklâmı hakkında inceleme ve savunma istenen 

reklâm veren ile reklâm ajansına bir sorumluluk yüklenerek ticari sır niteliğinde 

saydığı bilgileri özellikle ya belirtmemesi ya da savunması açısından gerekli ise bu 

bilgilerin 3. kişi veya kurumlarla paylaşılmamasına dair uyarı içerecek şekilde 

iletmesi istenmiştir.   

Hakkında inceleme istenen reklâm hakkında RÖK üyesi raportör kendi 

görüşünü de ekleyerek İçtüzüğün 5. maddesi hükümlerine göre kurulan ve İçtüzüğün 

6. md’sinde sayılan görev ve çalışma esaslarını yerine getiren Yürütme Kurulu’na 

sunar. 
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Raportör tarafından, Yönetim Kurulu’nca incelenen reklâmla ilgili alınan 

karar140 yazılı hale getirtilerek Kurul üyelerince imzalanması sağlanır ve başvurunun 

taraflarına yazılı olarak iletilir. Raportör tarafından alınan karara tarafların uyulup 

uyulmadığının da takip edilmesi hükme bağlanmıştır. RÖK Yönetim Kurulu’nca 

alınan kararlar hakkında İçtüzük 11. md. uyarınca “kamuoyuna yapılan duyuru ve 

taahhüdün doğal sonucunu oluşturan bağlayıcılığı vardır. Bu bağlayıcılığın 

geçerliliği, tarafların mesleki ve ticari ahlak değerlerine verecekleri önemle sağlanır” 

şeklindeki düzenleme uyarınca “tavsiye” niteliğindedir. Kararların uygulanıp 

uygulanmaması tamamen reklâm veren ve reklâm ajanslarının alacakları yönetim 

kararlarına bırakılmakla birlikte, reklâmcılık alanında ilgili kurum, dernek veya 

kişilere de duyurulduğu için ticari işletmelerin imajı açısından da kararın yerine 

getirilmesi mesleki sorumluluk esasları çerçevesinde uygun olmaktadır.  

 

c) RÖK’ün Karşılaştırmalı Reklâma İlişkin Esasları 

RÖK tarafından düzenlenen ve duyurulan Reklâm Esaslarının karşılaştırmalı 

reklâma ilişkin olan hükümleri, Özdenetim Esasları’nın 8. md’sinde yer almaktadır. 

Buna göre başlangıçta karşılaştırmalı reklâm yapılmasının engellenmesi gibi bir 

anlayışla hareket edilmediğini ifade edebiliriz. Özdenetim Esaslarının 8. md. 

hükmüne göre karşılaştırmalı reklâm içeren reklâmda, reklâm veren ve reklâm 

ajansları tarafından reklâmın (tüketiciler nezdinde)  “yanıltıcı olmamasına” ve (rakip 

firmalar açısından) dürüstlük ilkelerine uyulması gerektiği hükme bağlanmıştır.  

Özdenetim Esaslarına göre karşılaştırmalı reklâma yer verilebilmesi için 

reklâmda karşılaştırılan ürün, hizmet veya marka adının belirtilmemesi, 

karşılaştırılan ürün veya hizmetlerin aynı nitelikte ve özellikle olması veya aynı istek 

ve gereksinime yanıt vermesi, dürüst rekabet ilkelerine uygun olması ve tüketicileri 

yanıltmaması gereklidir. Bu düzenlemede görüleceği üzere, özellikle karşılaştırmalı 

reklâmda ürün, hizmet veya marka adının hiç kullanılmaması şeklinde bir ilke 

benimsenerek, ABD veya Avrupa’nın bazı ülkelerinin aksine rakip firmaların, 

                                                
140 RÖK tarafından Nisan 1994 yılından 30.03.2007 tarihine kadar 1354 adet ayrı başvuru yapılmıştır. 
Bu başvuruların 782 adeti Uluslararası Reklâm Uygulama Esasları’na aykırı bulunmuş, 545 adet ise 
aykırı bulunmamıştır. Başvuruda bulunan kişiler açısından tutulan istatistiğe göre, aynı tarihler 
arasında başvuruda bulunulan 1019 adet şikâyetin 492 adeti rakip firmalarca, 401 adeti tüketici 
tarafından, 32 adeti meslek kuruluşlarınca, 2 adeti tüketici kuruluşlarınca ve 92 adeti de RÖK 
Yönetim Kurulu tarafından kendiliğinden ele alınan şikâyetler oluşturmaktadır.  
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markalarının, piyasaya sundukları ürün veya hizmetlerin adlarının belirtilmemesi 

gerektiği ifade edilerek bir anlamda kısıtlayıcı nitelikte düzenlemeye gidilmiştir. 

Reklâm Kurulu’nun verdiği kararlar incelendiğinde de aslında diğer firmalarla bir 

ürün veya hizmet karşılaştırması yapma amacı taşımasa dahi, reklâmlarında gerekli 

olmadığı halde diğer firmaların ticari unvanları ve/veya markalarını kullanan 

firmalara idari para cezası ile ilgili reklâmın yayınının durdurulması kararı verildiği 

görülmektedir141. 

Aynı hükmün devamında da, karşılaştırmalı reklâmın içeriğinin yukarıda 

belirtildiği şekilde oluşturulması sonrasında da reklâmın görsel açıdan şu özellikleri 

taşıması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre, karşılaştırmalı reklâmla tanıtılacak 

içerik bir ürün ile ilgili ise, söz konusu reklâmda reklâmı yapılan ürün ile rakip 

ürünün de görüntüsüne yer verilecekse, rakip ürün görüntüsü üzerine “mozaikleme” 

yapılması gerekli olacaktır. Bu şekilde mozaiklenerek rakip ürünün şekli, markası 

belirsiz hale getirilerek ve tüketiciler nezdinde rakip ürünün algılamasının 

engellenmesi sağlanacaktır. RÖK tarafından getirilen bu düzenleme ile 

karşılaştırmalı reklâmda rakip firmaları, ürün veya hizmetlerini veya markalarını 

tüketiciye açıkça belirtmek bir yana; rakip firma markasını, ürünlerini tüketicilere 

anımsatacak şekilde ambalajların, ürün şeklinin dahi mozaiklenerek sunulması 

benimsenmiştir. 

RÖK tarafından Nisan 1994 yılından 30.03.2007 tarihine kadar RÖK’e iletilen 

1354 adet şikâyetten 60 adeti karşılaştırmalı reklâmlara ilişkindir. Bu şikâyetlerin 

incelenmesini müteakiben RÖK Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara göre, 38 

adet şikâyet Denetim Esasları’na aykırı bulunmuş, 18 adet reklâm ise Esaslara aykırı 

bulunmamıştır. 4 adet inceleme talebi ise başvuru sahipleri tarafından geri alınmış 

olup RÖK tarafından herhangi bir karara bağlanması olanağı kalmamıştır.  

 
                                                
141 RK.’nın 11.01.2005 tarihli 112. Sy. toplantısında incelenen 2004/167 Sy Vestel Elektronik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’nin 29 Temmuz 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Bu yıl da yerimizde 
saydık” başlıklı reklamında “ISO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2003 Raporu, İhracat 
Tutarına Göre İlk 10 Firma” sıralamasının detaylarına yer verildiği, Vestel firmasının adı ile birlikte 
karşılaştırmalı reklam ilkelerine aykırı olacak şekilde diğer firmaların isimleri ve ihracat tutarlarının 
gösterildiği; Bu durumun; 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16. maddesi hükmüne 
aykırı olduğuna ve reklâm veren Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 44.975.- YTL 
idari para cezası ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
REKLÂMLARIN HAKSIZ REKABET HALLERİNE 

GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

§ I- TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE HAKSIZ REKABET  
 
 

A- Genel Olarak  

Ürün veya hizmet sunanlar tarafından yayınlatılan reklâmların temel amaçları 

bu çalışmada ayrıntılı olarak yukarıda belirtilmiştir. Bu amaçlardan birisi de rakip 

ürün veya hizmetler karşısında kendi ürün veya hizmeti öne çıkartarak tüketimini 

arttırmak ve rakipleri geride bırakmaktır. Ancak bu süreçte, her zaman hukuka uygun 

reklâmlar kullanılmayabilmektedir. Bazı reklâmlarda bilinçli olarak, bazı 

reklâmlarda ise, reklâm ajansının veya reklâm verenin reklâmın içeriğini yeterince 

incelememesi nedeniyle, yapılan reklâm ile rekabetin bozulması anlamına gelen 

haksız rekabet durumları ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumların engellenmesi 

gerekli olup aksi durumda ürün veya hizmet sağlayıcılar arasında adil rekabet 

ortamının ortadan kalkması gibi olumsuz bir durum söz konusu olabilmektedir.  

B- Rekabetin Bozulması: Haksız Rekabet 

 Rekabet, rakiplerin kendi alanlarında ilerlemesini ve iş hacimlerini 

arttırmasını, tüketicilerin ise bu uğurda sunulan avantajlardan yararlanmasını 

sağladığı noktaya kadar; kısaca meşru olarak yürütüldüğü sürece hukuken 

desteklenmektedir142. Ancak rekabetin, tüketiciler yararına çeşitli sonuçları 

bulunması yanında, doğrudan rakipler arasında yürütülen adil ve eşit şartlardaki 

çekişmenin ötesine geçmesi ve güçlü olan rakibin daha da güçlenerek diğer tacirler 

ve tüketiciler önünde, sadece kendi menfaatlerini gözeterek hareket etme özgürlüğü 

sağlayacak boyuta ulaşması da mümkündür. Bu durumda rekabet, rekabet edenlere 

ve tüketicilere sağladığı tüm faydaları ortadan kaldırmakta, bu bakımdan da hemen 

hiçbir hukuk düzeninde tasvip edilmemektedir. 

                                                
142 Ömer Teoman, Haksız Rekabet (Milli Boya Hukuki Mütalaası), Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I: 
Hukuki Mütalaalar, Kitap 10: 2000–2002, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2003, s. 12. 
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İşte bu noktada ortaya hukukumuzda da düzenlenen “haksız rekabet” kavramı 

çıkmaktadır. Bir diğer ifade ile, rekabet hakkının kötüye kullanılması143, bir başka 

anlatımla da kanunen bir hak olarak korunan rekabetin amacı dışına taşırılması, 

tanınan hakkın sınırlarının aşılması, haksız rekabeti ortaya çıkarmaktadır144. Aynı 

kapsamda, rekabet hakkının üçüncü kişilerin korunmaya değer menfaatleri ile 

sınırlandırıldığı da söylenebilir145.  

Haksız rekabet kavramının, rekabet kavramından yola çıkılarak, bir tacirin, 

rakiplerinin müşterilerini kendilerine çekmek amacıyla ve iyi niyet prensibine aykırı 

biçimde gerçekleştirdiği kanunen yasaklanmış hareketler, olarak tanımlandığı 

görülmektedir146. Bu bakımdan ürün ve hizmet piyasalarında rekabet etme 

özgürlüğünün sınırlarının belirlendiğini ve bu sınırların dışına taşan ve rakiplere ya 

da tüketicilere zarar veren ya da zarar verme ihtimali yaratan rekabetin haksız 

rekabet olarak değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Haksız rekabet hukuku ise, 

rekabet hakkının kötüye kullanılması durumunda, haksız rekabet edenlerin tabi 

tutulacağı yaptırımları belirleyen kurallar bütünüdür147. Bu çerçevede de haksız 

rekabet öncelikle bir haksız fiil olarak ele alınmakta ve rakiplerin bazı haksız 

davranışlarına karşı ticari işletmelerin korunması amaçlanmaktadır148. 

Haksız rekabet kurumu, hukukumuzda ilk olarak 1926 – 1957 yılları arasında 

yürürlükte olan 865 Sy. Türk Ticaret Kanunu’nun 56 ila 65. md.’leri arasında 

düzenlendiği görülmektedir. Diğer yandan, aşağıda daha ayrıntılı olarak inceleneceği 

üzere, 1926 yılında yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan Borçlar 

Kanunumuzun 48. md.’sinde de haksız rekabete ilişkin dar kapsamlı bir 

düzenlemeye yer verilmiştir149. Ancak Türk Hukuku’nda haksız rekabet hususunun 

asıl ve en geniş biçimde düzenlenmesi, halen yürürlükte olan 1957 tarihli Türk 

Ticaret Kanunu ile gerçekleşmiştir. Türk Ticaret Kanunumuzun, haksız rekabet 

                                                
143 Sabih Arkan, Haksız Rekabet ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 
Arasındaki İlişki, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Turhan Kitapevi, Ankara 2003, s. 3 (Eser 
bundan sonra “Arkan, Haksız Rekabet” şeklinde anılacaktır). 
144 Bozbel,   s.  51. 
145 Ediboğlu,  s.  41. 
146 Türk Hukuk Kurumu, Hukuk Lügati, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1998, 4. Baskı,  s. 100. 
147 Yılmaz, s. 1481. 
148 Neval Okan, Avrupa, Avrupa Birliği ve Alman Hukukunda Haksız Rekabet, Eskişehir Barosu 
Dergisi, Sayı 8, Ekim 2005, s. 55.  
149 Bozbel,   s. 51–52. 
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kurumuna ilişkin olan ve İsviçre’nin o dönem yürürlükte bulunan Haksız Rekabet 

Kanunu’ndan neredeyse aynen iç hukukumuza aktarılmış bulunan 56 ila 65. md.’leri 

üzerinde ise aşağıda ayrıntılı olarak durulacaktır. 

Günümüzde haksız rekabetin, genellikle tacirlerin kendi ürün ve hizmetlerinin 

tanıtımı için yaptıkları reklâmlar yoluyla gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 

bakımdan, haksız rekabet ile reklâmlar arasında, özellikle de rakiplerin ürün ya da 

hizmetleri ile bağlantı kuran karşılaştırmalı reklâmlar sıkı bir ilişki söz konusudur. 

Bu sebeple, haksız rekabetin hukukumuzdaki yeri ve karşılaştırmalı reklâmla ilişkisi 

üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.  

Reklâmların asıl amaçlarından birisi de, tüketicilerin duygularına hitap ederek 

tüketime dair kararlarını etkilemektir. Ancak bu şekildeki reklâmlarda, tüketicilerin 

acıma, yardımseverlik, vatan sevgisi, dindarlık gibi duygularının istismar edilmesi de 

söz konusu olabilmekte ve bu durum da açıkça bir haksız rekabet durumu teşkil 

edebilmektedir150. 

C- Haksız Rekabetin Türk Ticaret Kanunu’ndaki Yeri 

1- Haksız Rekabetin Tanımı 

Haksız rekabet konusu, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunumuzun 56 ila 65. 

md.’leri arasında düzenlenmiştir. Yasada ilk olarak 56. md. ile haksız rekabete ilişkin 

genel bir tanıma yer verilmiş, haksız rekabet aldatıcı hareket veya hüsnü-niyet 

kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suiistimalidir151 

denilmiştir. Yasada verilen bu tanımın, Türk Medeni Kanunu, MK 2. md.’de 

düzenlenen iyi niyet prensibinin, serbest rekabet hakkına ve bunun sınırlarına 

uygulanmasından ibaret olduğu ve haksız rekabete ilişkin düzenlemenin, ekonomik 

rekabet etme hakkının iyi niyet kurallarına aykırı olarak kullanılmasını ve bu yolla 

rakiplerin ve tüketicilerin zarara uğratılmasını engellemeyi amaçladığı ifade 

edilmektedir152. Bu bakımdan, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabete 

                                                
150 Kırca, s. 336. 
151 Maddenin günümüz Türkçesi ile anlamı “haksız rekabet aldatıcı davranış veya iyiniyet kurallarına 
aykırı şekillerle ticari rekabetin her türlü kötüye kullanımıdır” şeklinde söylenebilir.  
152 Çatakoğlu,  s. 67. 
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ilişkin düzenlemenin sadece dürüst rekabet eden tacirleri değil, genel anlamda kamu 

yararını koruduğunu söylemek yanlış olmayacaktır153. 

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bu düzenlemenin yanı sıra, yukarıda 

değinildiği üzere Borçlar Kanunumuzun 48. maddesinde de haksız rekabete ilişkin 

düzenleme bulunmaktadır. Borçlar Kanunu’nun anılan maddesi ile iyi niyete aykırı 

davranışlar vasıtasıyla müşterileri azaltılan ya da müşterilerini kaybeden kimseye, bu 

durumun sona erdirilmesi ve zararının tazmini talebi ile dava açma hakkı tanınmıştır. 

Borçlar Kanunu 48. md.’nin MK’nın 24. md.’sindeki kişiliğin korunması ilkesine 

dayandığı ve söz konusu ilkenin ekonomi alanındaki uygulamasını gösterdiği de 

ifade edilmektedir154.  

Madde metnine daha sonra eklenen fıkra ile ticari işlere ait olan haksız rekabet 

hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ayrıca belirtilmiştir. Buna 

göre, tacirler arasındaki haksız rekabete ilişkin hususlar Türk Ticaret Kanunu’nda 

düzenlenen haksız rekabet hükümlerine, tacir olmayanlar arasındaki haksız rekabet 

durumu ise Borçlar Kanunu’nun 48. md.’sine tabi olacaktır. Uygulamada, haksız 

rekabet teşkil eden hallerin büyük çoğunluğu tacirler arasında gerçekleşmektedir. Bu 

nedenle de haksız rekabet hakkında uygulama alanı bulan genel hükümlerin de Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri olacağını söylemek hatalı olmayacaktır.  

Bununla birlikte, tacir olmayanlar arasındaki haksız rekabetin, Borçlar 

Kanunu’nda yer verilen bu sınırlı hüküm kapsamında çözümlenmesi gerekecektir. 

Gerek, uygulamada hangi kanuna başvurulacağının tespitindeki sıkıntı, gerekse adi 

işlere ilişkin haksız rekabet hallerinin çözümünde Borçlar Kanunu 48. md.’nin yeterli 

olmaması, Yasa Koyucuyu, yeni Borçlar Kanunu Tasarısı’nda 48. md. hükmüne yer 

vermemeye itmiştir. Aşağıda açıklanacağı üzere, Türk Ticaret Kanunu Tasarısında 

ise haksız rekabete ilişkin düzenlemeler yerini muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, 

tasarıların yasalaşması ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu haksız rekabete ilişkin 

hususlarda başvurulacak tek yasa haline gelecektir 155. 

 

                                                
153 Yılmaz,  s. 1485; Ediboğlu,  s.  39. 
154 Erten, s. 115. 
155 Yılmaz,  s. 1481. 
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2- Haksız Rekabetin Unsurları 

Haksız rekabet, 56. madde de yer verilen tanımından da anlaşıldığı üzere, 

ekonomik alanda rekabete ve ekonomik rekabetin iyi niyet ilkesi ile bağdaşmayacak 

biçimde suiistimal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, haksız rekabetten 

söz edebilmek için, (i) ekonomik alanda rekabet ve (ii) rekabetin kötüye kullanılması 

şartlarının bir arada bulunması gerekmektedir156. Haksız rekabetin varlığı için 

tarafların mutlaka birbirine rakip olmaları zorunlu değildir. Ayrıca haksız rekabete 

girişen kimsenin mutlaka kendi çıkarı için bir menfaat sağlaması veya eylemi 

nedeniyle kusurlu olması da gerekli değildir157. 

Ekonomik rekabetten söz edebilmek için öncelikle ekonomik bir faaliyet ve bu 

faaliyeti birbirlerinden bağımsız olarak ve kesişen menfaatler uğrunda gerçekleştiren 

rakiplerin varlığı aranır. Uğrunda rekabet edilen menfaatin, ekonomik bir amaca 

dayalı olması da aranan şartlardandır. Zira toplum menfaati için, kamu yararına 

girişilen faaliyetlerde, kendileri için herhangi bir menfaat elde etme çabasında 

olmadan birbirleri ile yarışan işletmeler arasındaki rekabet, ekonomik rekabet 

değildir. Bu bakımdan, haksız rekabet, birbirleri ile ekonomik anlamda rekabet eden 

kimseler arasında meydana gelebilecek bir durumdur. 

Ticaret hayatında herkesin birbiri ile rekabet etme hakkına sahip olduğu kabul 

edilir. Bu hakkın, iyi niyet ilkeleri ile bağdaşmayan fiiller ile kötüye kullanılması 

halinde ise haksız rekabetten söz edilir158. Rekabet hakkının kötüye kullanılması, 56.. 

md’ye göre aldatıcı hareketler ve dürüstlük kuralına aykırı diğer yollarla meydana 

gelebilecektir159. İşte bu sebepledir ki, rekabet hakkının kötüye kullanılıp 

kullanılmadığını kolaylıkla tespit etmek her zaman mümkün değildir.  

Tacirlerin, kendi emek ve çabaları ile rakiplerinin önüne geçmektense, onların 

uğradığı ya da uğraması muhtemel zararlar sayesinde kar elde etmeyi amaçlaması ve 

bunun için çaba sarf etmesi, herhalde rekabet etme hakkının kötüye kullanılması 

olarak tanımlanabilir. Ancak rekabetin kötüye kullanılması, her somut olayda, olayın 

şartlarına göre hâkimin takdir yetkisini kullanarak değerlendirmesi gereken bir konu 
                                                
156 Çatakoğlu,  s. 71. 
157 Teoman, Ticari İşletme Hukuku, s. 455-457. 
158  Göle,  s. 163. 
159  Çatakoğlu,  s.  71. 
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olmakla, tam bir tanımının yapılması da mümkün değildir. İşte yasa koyucu da, bu 

güçlüğü dikkate alarak, aşağıda açıklanacağı üzere 57. md.’de de rekabetin kötüye 

kullanılması hallerini örneklendirmiş ve 56. md. metninin yorumlanmasını belirli 

ölçüde kolaylaştırmıştır160. 

3- Özel Haksız Rekabet Halleri 

Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunumuzun 57. md.’sinde, TTK 56. md.’de 

tanımlanan haksız rekabet hallerinin nelerden ibaret olabileceği, örneklendirilmek 

suretiyle sayılmıştır. Bununla birlikte haksız rekabet için 57. md’de öngörülen şartlar 

bulunmadığı durumlarda yapılan reklâmın haksız rekabet açısından meşru sayılması 

gereklidir161. Haksız rekabetin varlığına ilişkin iddiaların var olduğu somut olaylarda 

yapılacak ilk iş ilgili eylemin TTK. 57. md.’de 10 bent halinde sayılan örneklerden 

herhangi birisine uyup uymadığını araştırmak olmalıdır. Eylem,  madde metninde 

sayılan örneklerden herhangi birisi veya birden çok örnekle bire bir özdeşlik 

oluşturuyorsa bu halde eylemin “haksız rekabet” teşkil ettiği sonucuna 

ulaşılacaktır162. 

Madde metnini incelediğimizde, rekabetin kötüye kullanılması haline ilk olarak 

1. fıkrada rakiplere karşı doğrudan alınan haksız tavrın örnek verildiği 

görülmektedir. Bu kapsamda, rakipleri, rakiplerin ürün ve hizmetlerini, ticari 

faaliyetlerini, yanlış, yanıltıcı ya da gereksiz yere incitici beyanlarla kötülemenin, 

rekabetin kötüye kullanılması olarak değerlendirildiği görülmektedir. Maddenin 

lafzından açıkça anlaşıldığı üzere, 1. fıkra kapsamına giren bir haksız rekabet 

fiilinden söz edebilmek için, rakiplere ya da faaliyetlerine, ürün ya da hizmetlerine 

yönelik bir kötülemenin varlığı şarttır. Ancak sadece bir kötülemenin bulunması tek 

başına yeterli olmayıp; kötülemenin, yanlış, yanıltıcı ve gereksiz olması, rakibi 

incitici nitelik arz etmesi gerekmektedir163. Bu bakımdan, yasa koyucu, rakiplerin 

kötülenmesini doğrudan haksız rekabet olarak değerlendirmemiş, kötülemenin 

yanıltıcı, gereksiz ve incitici olması gibi bir takım ek koşullar da aramıştır. 

                                                
160  Erten, s. 115. Poroy/Yasaman, s. 245 
161  Kırca, s. 335. 
162  Teoman, “Milli Boya” Hukuki Mütalaası, s. 12. 
163  Poroy/Yasaman, s. 245  
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57. md’nin 2. fıkrası  ise, rakiplere karşı doğrudan alınan tavır ve söylemlere 

ilişkindir. Bu fıkra ile, başkalarının ahlaki ya da mali durumu ile ilgili gerçek dışı 

bilgi yaymak, haksız rekabet olarak değerlendirilmiştir164. Madde metninde 

“başkasının ahlaki veya ekonomik iktidarı hakkında hakikate aykırı malumat 

vermek” şeklinde belirtilen hükümle ile korunmak istenen, hem rakip tacirler hem de 

onlar hakkında yanlış bilgilendirilebilecek tüketicilerdir. Yasa, gerek rakipleri 

birbirinden, gerekse tüketicileri kötü niyetli tacirlerden korumak amacıyla, tacirlerin 

birbirleri hakkında gerçeğe aykırı bilgiler vermesini yasaklamıştır. 

İlk fıkradan farklı olarak burada verilen bilginin rakibi kötüleyen, inciten 

nitelikte olması şartı da aranmamıştır. Zira kimi zaman verilen gerçeğe aykırı bilgi, 

rakibi olmadığı ölçüde iyi olarak değerlendirilmesine neden olabilecek ve hem 

hakkında yanlış bilgilendirme yapılan rakip hem de bu bilgi doğrultusunda tercih 

yapacak olan tüketici zarar görebilecektir. Bu sebeple, 2. fıkra kapsamında 

düzenlenen haksız rekabet hali, rakiplerin ahlaki ya da mali durumu hakkında 

gerçeğe aykırı olarak ortaya atılan her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Bir diğer ifade ile 

haksız rekabetten söz edilebilmesi için, ortada gerçek dışı bir beyanat var olmalıdır. 

Rakipler ile ilgili olarak verilen, gerçek bilgi ve açıklamalar, lüzumsuz yere incitici 

olmamak kaydı ile haksız rekabetten sayılmazlar165. Maddenin bu bendinin 

uygulama alanının çok geniş olmadığı ve mehaz kanunun düzenlendiği dönemde 

gündemde olan, rakiplerin ilgili resmi mercilere haksız ve yalan bilgilerle ihbarını 

önleme amacı taşıdığı ifade edilmektedir166.  

Yasa, tacirlerin rakipleri hakkında gerçeğe aykırı bilgi vermesini engellediği 

gibi, kendileri hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunmalarını da TTK 57. md.’nin 3. 

fıkrasında getirilen düzenleme ile engellemektedir. Yasa koyucu, bu fıkrada, kişilerin 

kendilerini rakiplerinden üstün konuma geçirmek amacıyla, kendileri, faaliyetleri, 

ürün ya da hizmetleri hakkında yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermek ya da aynı şekilde 

rakipleri hakkında yanlış ya da yanıltıcı beyanlarda bulunmalarını da haksız rekabet 

olarak değerlendirmektedir167. Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, 

                                                
164  Doğanay, s. 395. 
165 Camcı, s. 49 
166 Poroy/Yasaman s. 246 
167  Doğanay, s. 396. 
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kanun burada özellikle aldatıcı ve karşılaştırmalı reklâmlar aracılığıyla rakiplerle 

haksız rekabete168 girilmesini önlemek amacını gütmüştür.  

Tüketiciler, çalışma içerisinde pek çok yerde değinildiği üzere, aldatıcı ve 

karşılaştırmalı reklâmlara karşı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

ile özel olarak korunmakta iseler de, burada getirilen bu genel düzenleme ile aynı 

zamanda haksız rekabet teşkil eden bu tür fiiller, Türk Ticaret Kanunu ile de 

yasaklanmıştır. Burada, söz konusu ilan ve reklâmların haksız rekabet olarak 

değerlendirilmesi için aranan şart ise yanlış ya da yanıltıcı bilgiler içeriyor 

olmasıdır169. Aşağıda bu husus daha ayrıntılı olarak ayrıca incelenecektir. 

Aynı şekilde maddenin 4’ncü fıkrasında da tacirlerin kendileri hakkında yanlış 

bilgiler vermek suretiyle, rakiplerin önüne geçmeleri engellenmek istenmiştir. Ancak 

4’ncü fıkrada özel olarak, verilen yanlış bilginin türü ortaya konulmuş, kişilerin 

sahip olmadıkları ödül, sertifika ve dereceye sahip imiş gibi davranmaları ya da 

böyle anlaşılmasına meydan verecek unvan veya mesleki adlar kullanmaları haksız 

rekabet olarak kabul edilmiştir. Yine aynı çerçevede, 9. fıkrada, iyi niyetli kimseleri 

zarara uğratabilecek, gerçek dışı fazilet ya da yetki belgeleri vermek de haksız 

rekabetten sayılmıştır. Burada da amaç ilk 4 fıkrada olduğu gibi, iyi niyetli üçüncü 

kişileri korumaktadır. Üçüncü kişilerden kasıt, tüketicileri olduğu gibi, iyi niyetli 

rakipleri de kapsamaktadır.  

Yukarıda açıklandığı üzere, 57. maddenin ilk 4 fıkrası ile 9. fıkrasında, 

tacirlerin çeşitli suretlerle kendileri ya da rakipleri hakkında gerçeğe aykırı bilgiler 

vermeleri, tüketiciler nezdinde gerçek durumlarını yansıtmayan izlenimler bırakarak 

dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacak şekilde rakiplerinin önüne geçmeleri 

yasaklanmıştır. 57. maddenin 5. fıkrasında ise, tacirlerin kendilerini övmek ya da 

rakiplerini yermek suretiyle, onların önüne geçmelerinden farklı bir haksız rekabet 

hali düzenlemiştir. Bu fıkra ile yasaklanan haksız rekabet fiili, bir tacirin, çeşitli 

vasıtalar ile rakibinin emeğinden ve sahip olduğu ekonomik değerlerden haksız 

                                                
168 “Davalı, Davacı (İ. Dış Ticaret A.Ş.’nin) Türkiye Mümessili ve “tek satıcısı” olmadığı halde bu 
makinelerle ilgili kişi ve müesseselere sanki “tek satıcı” kendisiymiş gibi yazılar yazması hali, 
TTK’nun 57. md., b.3 hükmüne göre haksız rekabet halini oluşturur.” Yarg. 11. HD. 29.03.1990 T., 
1989/2298 E., 1989/2660 K. Sy. kararı.  
169 Camcı, s. 78 
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surette yararlanması ya da buna yol açacak hareketlerde bulunmasıdır170. Bu 

kapsamda, rakiplerin ticari faaliyeti, ürün ya da hizmetleri ile iltibasa yol açacak her 

türlü eylem yasaklanmıştır171. 

Bu türden haksız iltibasa yol açacak eylemlere örnek olarak ise, başkasının 

haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtıcı vasıtalarla karıştırılacak 

ad, unvan, marka ya da diğer işaretlerin kullanılması ya da iltibasa yol açacak ad, 

unvan, marka ya da işareti taşıyan ürün172 ya da hizmetlerin, bu durumu bilerek ya da 

bilmeyerek satışa çıkarılması yahut şahsi ihtiyaç dışında herhangi bir sebeple elde 

bulundurulması fiillerine yer verilmiştir173. Görüldüğü üzere, yasa koyucu, başka 

tacirler ya da onların ürün veya hizmetleri ile iltibas yaratmak suretiyle haksız 

rekabete yol açılması için, haksız rekabete girişenin kusurlu olarak davranmasını şart 

görmemiştir. Zira rekabetin net ve anlaşılır olması ve tacirlerin beyanlarının 

kendisine yönelttiği teklifi ve vaad edilen edimi tüketici iyi şekilde 

anlayabilmelidir174.  

Tacir, kullandığı ad, unvan, marka, işaret ya da diğer vasıtaların, rakiplerine ait 

ad, unvan, marka, işaretlerle iltibasa yol açtığını bilmese dahi, yaratılan iltibas ve 

neticesinde ortaya çıkan haksız rekabetten sorumlu tutulmaktadır. Yasa koyucunun, 

iltibas suretiyle yaratılan haksız rekabet halinde, kusursuz sorumluluk esasını 

benimsemesinin, yasanın 20. md’de düzenlenen basiretli tacir ilkesinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Zira yasa koyucu, 20. md.’de ile tacirlere, ticaretlerine ait 

                                                
170 “Bir markanın TTK’nun 57. md., 5. b.’e aykırı bir şekilde iltibasa meydan verip vermediğinin yani 
o markanın müşteriler üzerinde aldatıcı ve yanıltıcı bir tesir hulule getirip getirmediğinin tespit ve 
tayin edilebilmesi için, mütehassıs bilirkişilere incelettirilmesi gereklidir.” Yarg. TD. 27.04.1970 T., 
1969/2460 E., 1727 K. Sy kararı. 
171 Poroy/Yasaman, s. 249. 
172 Yarg. HGK 1994/11-455 E., 1994/630 K. sayılı 26.10.1994 tarihli karar ile “TTK’nun 57. md, 5. b. 
ile getirilen düzenleme kapsamında, bir hukuki uyuşmazlık kapsamında yapılan inceleme sonucunda, 
uyuşmazlık taraflarının imal ettikleri ürünlerin tanıtma amacı olarak kullandıkları ambalajın şekli, 
ebadı ve renklerinde ayniyet iltibasa yol açabileceği aşikardır. Bu itibarla Hukuk Genel Kurulu’nca 
benimsenen özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken önceki kararda direnilmesi doğru 
değildir” denilerek yerel mahkeme karar bozulmuştur. Söz konusu karar ile iki farklı ürün ambalajında 
iltibasa yol açabilecek nitelikteki benzerliğin de TTK. 57. md’de belirtilen haksız rekabet hallerinden 
birisi olarak kabul edilmiştir.  
173 Ömer Teoman, Haksız Rekabet, Yaşayan Ticaret Hukuku, Cilt I: Hukuki Mütalaalar, Kitap: 9, 
1998–1999, Beta Basım Yayın, s. 26. 
174 Öztek, a.g.m., s. 418. 
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tüm faaliyetlerinde basiretli bir tacir gibi davranma, rakiplerinin yasalarla korunan 

haklarını ihlalden kaçınma yükümlülüğünü zaten yüklemiştir.  

Buna göre, basiretli bir tacirin, ticaret yaptığı sektördeki rakiplerinden, haklı 

olarak kullandıkları ad, unvan, marka ve diğer işaretlerden haberdar olması ve bunlar 

üzerindeki haklarını ihlalden kaçınması, rakipleri ile iltibas yaratacak her türlü 

hareketten uzak durması zaten TTK’nun 20. md.’si ile getirilen bir zorunluluktur. 

Dolayısıyla, 57. md.’nin 5. fıkrasında, tacirlerin rakipleri ya da onların ürün ve 

hizmetleri ile iltibas yaratmak suretiyle giriştikleri haksız rekabetten, kötü niyetli, 

kasıtlı ya da kusurlu olmaları ayrıca şart olarak görülmemiştir. İltibasın varlığından 

haberdar olmasalar dahi, basiretli tacir olmanın getirdiği kusursuz sorumluluk 

gereğince, iltibasa meydan vermek sureti ile başkalarının emek ve masraf 

harcamaları suretiyle elde ettikleri haklı tanınmışlığa ortak olunması nedeni ile 

haksız rekabete ilişkin yaptırımlara tabi tutulmalarına imkân verilmiştir175.    

Yasa koyucu, 57. maddenin 6., 7. ve 8. md.’lerinde ise, rakiplerin çalışanlarını 

ayartmak suretiyle, görevini ihlal ederek rakibinin zararına yahut kendi ya da üçüncü 

bir kişinin yararına hareket etmesi için menfaat temin etmek, rakibin imalat ya da 

ticari sırlarını ifşa etmelerini sağlamak ya da onları ele geçirmek ve iyi niyet 

kurallarına aykırı şekilde elde ettiği imalat ya da ticaret sırlarını kendi menfaatine 

kullanmak ya da ifşa etmek fiillerini diğer haksız rekabet hallerine örnek olarak 

gösterilmiştir. Bu kapsamda, örneğin rakip firmanın çalışanlarını ayartarak işten 

ayrılmalarını sağlamak, daha yüksek menfaatler sağlayarak kendi işyerinde çalışması 

için çaba sarf etmek, rakip firma çalışanlarından rakibin müşteri listesini temin 

ederek ifşa etmek ya da kendi menfaati için kullanmak örnek olarak 

gösterilmektedir176. 

57. md.’nin 10. fıkrasında ise, aslında ilk 9 fıkrayı da kapsayan genel bir haksız 

rekabet haline işaret edilmiştir. Fıkra ile bir tacirin, rakiplerinin de uyması gereken, 

her türlü yasa, kural, sözleşme ya da mesleki yahut bölgesel adetlerle belirlenmiş örf 

adetlere uyulmaması haksız rekabet olarak kabul edilmiştir. Düzenlemenin amacı, 

belirlenmiş kurallara uyan iyi niyetli tacirleri, bu kurallara uymayan, 

                                                
175 Doğanay, s. 399. 
176 Camcı, s. 95 
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yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve bu suretle, rakipleri karşısında avantajlı 

duruma geçen tacirlerden korumaktadır. Bu çerçevede, örneğin dükkânının önüne, 

yerel makamlarca yasaklandığı halde sergi açan, ya da vergisini ödemeyen tacir, 

esasen yasal hükümleri ihlal etmekle resmi mercilere karşı sorumlu hale geldiği gibi, 

bu yükümlülüklerini yerine getirmemekle, bu yükümlülüğünü yerine getiren rakipleri 

karşısında hukuka aykırı surette avantaj elde ettiği için haksız rekabet hukuku 

gereğince rakiplerine karşı da sorumlu hale gelmektedir. Dolayısıyla, 10. fıkrada yer 

verilen haksız rekabet halinin, diğer tüm örneklerden çok daha geniş bir alana ilişkin 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Yukarıda değinilen haksız rekabet kavramı ve özel olarak incelenen örnek 

haksız rekabet hallerinin pek çoğu, aşağıda inceleneceği üzere, konumuzun esası 

olan karşılaştırmalı reklâm ile doğrudan ilgilidir. Bu bağlantı, her bir hal dikkate 

alınarak aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

D- Rekabet Hukuku’nda Karşılaştırmalı Reklâm  

1- Rekabet Kavramı ve Rekabet Hukuku 

Rekabet, en basit anlamı ile aynı amaçla faaliyet gösteren kimselerin birbirleri 

ile çekişmesi ve birbirlerini geçmek üzere yarışmaları olarak tarif edilmektedir177. 

Aynı zamanda, birbirleri ile rakip konumunda olan kimselerin, aynı amaçla hareket 

eden ve kesişen menfaatleri bulunan kişilerin, birbirlerinin önüne geçmek için 

gösterdikleri her türlü çaba da rekabet olarak adlandırılmaktadır178. Rekabet kavramı, 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un, (Rek K.) 3. maddesinde ise, mal ve 

hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar 

verilebilmesini sağlayan yarış olarak tanımlanmıştır179.  

Rakip konumdaki kimselerin, birbirleri ile yarışmaları, mevcut ya da potansiyel 

alıcıların paylaşılmasından kaynaklanan doğal bir çekişme, ekonomik bir gerçek 

olarak görülmektedir. Günümüzde dünya genelinde kabul gören serbest piyasa 

ekonomisi, üretici ve satıcıları olduğu kadar, tüketicileri de tercihleri konusunda 

özgür bırakmaktadır. Hangi ürünü, kimden ve hangi şartlarla alacağına karar verme 

                                                
177 Türk Dil Kurumu, Genel Türkçe Sözlük. 
178  Çatakoğlu, s.  67. 
179  Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Hukuk Yayınları, Ankara 1996, 5. Baskı, Sy. 687 
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özgürlüğü bulunan tüketicilerin tercihlerinin belirlenmesinde ise ürün ya da hizmet 

sağlayanlar arasındaki rekabet, yani birbirlerini geçme ve tüketicilerin paylaşımından 

daha çok pay alma yolunda gösterdikleri çaba etkili olmaktadır. Rekabet, ürün ya da 

hizmet sağlayıcıların, daha çok tüketiciye ulaşmak için kendi ürün ya da 

hizmetlerinin kalitesini arttırmalarını gerektirmekte ve bu yönü ile üretimi ve kaliteyi 

desteklediği kabul edilebilir. Rekabetin en önemli unsurlarından biri de tüketicilere 

sunulan uygun fiyatlar ve cazip ödeme koşulları ve diğer avantajlı seçeneklerdir. Bu 

bakımdan, hukuk düzeni tarafından da desteklenen rekabetin, tüketiciler için pek çok 

bakımdan faydalı olduğunu kabul etmek gerekir. Rekabetin sınırlandırılması ise, bu 

faydaların ortadan kalkması, adil rekabet ortamının bozulması ile gündeme 

gelmektedir180.  

Rekabet kavramının sözlük anlamı, "iş ve sanatta, ilim ve hünerde üstün 

olmaya çalışmak ve başkalarına rağmen kazanmak gayreti181” olarak 

tanımlanmaktadır. Yapılan bir başka tanımlama ise “aynı amaçla faaliyet gösteren 

kimselerin birbirleri ile çekişmesi ve birbirlerini geçmek üzere yarışmaları” 

şeklindedir182.  

Sözlük anlamı bir kenara bırakıldığında, hukukumuzda rekabet için herkesçe 

kabul edilen genel bir tanım yapılmamıştır. Ancak doktrinde, rekabet "kendi verimini 

artırmak, müşteri (veya taraftar) temin etmek ve bunların sayısını çoğaltmak 

suretiyle, iş hacmini (tesir sahasını) genişletmek, rakibin faaliyetini güçleştirmek 

veya bertaraf etmek şeklinde ortaya çıkan bir yarışma183 olarak tarif edilmektedir. 

Serbest rekabet çağdaş ekonomik düzenin temellerinden birisini oluşturmaktadır. 

Ancak serbest rekabet de önünde sonunda pazarda tekelci bir yapıya dönüşme 

eğiliminin başlamasına yol açabilir. İşbu bu durumu engellemek için de serbest 

piyasaya bir düzenleyici ve gerektiğinde müdahale edici düzenlemeler gerekli 

olmaktadır184. 

                                                
180 Mehmet Yılmaz, Reklâmlara İlişkin Özel Haksız Rekabet, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 80, 
Sayı 4, Yıl 2006, s. 1481. 
181  Büyük Türk Sözlüğü, s.1012. 
182  Türk Dil Kurumu, Genel Türkçe Sözlük. 
183  Yaşar Karayalçın; Ticaret Hukuku, I Giriş-Ticari İşletme, 3.Bası, Ankara 1968, s. 440. 
184 İ. Yılmaz Aslan, Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü (BATİDER),  Feryal Matbaacılık, 1992. s. 47. 
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Anayasada da rekabet kavramı ve rekabet hukukuna ilişkin ilkeler açıkça 

belirtilerek yer bulmamıştır. Bununla birlikte, Anayasanın piyasaların denetimine 

ilişkin 167. md. ile çalışma ve sözleşme hürriyetine ilişkin 48. md’de, planlamaya 

ilişkin 166. md. ile tüketicilerin korunmasına ilişkin 172. md. incelendiğinde, bu 

hükümlerden piyasalarda belirli bir rekabet düzeninin var olması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Zaten rekabetin anayasal bir ilke olarak kabul edilmesinin altında yatan 

en önemli neden, rakip olan kişi ya da işletmelerin aralarında doğan rekabetin 

toplumun çıkarlarına ve ekonomik düzenin gereklerine daha uygun olduğu; oluşan 

rekabet sonucunda ürün ve hizmet kalitesinin artması ile birlikte hayat standartlarının 

da yükseleceğine dair yaygın inanıştır185. 

Rekabet hukuku ile haksız rekabeti düzenleyen mevzuat hükümleri arasındaki 

ilişkileri açıklama konusu da doktrinde incelenmiştir. Buna göre ilk görüş sahipleri 

rekabetin korunması hakkındaki düzenlemelerin amacı, rekabet özgürlüğünü ve 

rekabetin varlığını güvence altına almak olup; haksız rekabeti de rekabetin iş ahlakı 

saflığını amaçladığı savunulmaktadır. Bu görüş karşısında ise rekabet hukukunun 

“rekabet müessesesini” koruduğu savunularak aynı amacı güderek rekabetin doğru 

şekilde yapılması amaçlanmakta, bununla birlikte haksız rekabete ilişkin 

düzenlemelerle rekabetin korunması hakkındaki düzenlemelerin “rekabet” 

konusunda iki farklı pencereden ama tabiri caizse aynı manzaraya baktığı kabul 

edilmektedir186.  

Sonuçta, rekabete ilişkin getirilen Rek. K. Hükümleri haksız rekabete ilişkin 

olarak TTK’da var olan hükümlerin uygulanmasını ortadan kaldırıcı hükümler 

değildir. Tüm düzenlemeler ilgili oldukları olayın özelliklerine göre uygulanabilen 

ve yeni tarihli düzenlemenin diğerinin uygulanmasını engellemediği kurallardır. 

Ancak yine de haksız rekabet hükümleri ile serbest rekabeti koruyucu hukuk 

kuralları benzer konuları düzenlemekle birlikte, amaçları, korudukları fayda ve temel 

aldıkları esaslar açılarından birbirlerinden ayrı olarak kabul edilmektedir187. 

Rekabet kavramı, hukukumuzda rekabet hukukuna ilişkin ana düzenleme olan 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Rek. K.) tanımlara ilişkin 3. 

                                                
185 Teoman, Ticari İşletme Hukuku, s. 450. 
186 Ayrıntı ve görüş sahipleri hakkında bkz. Arkan, Haksız Rekabet, s. 8–12.  
187 Sanlı, s. 24. 
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md.’de ise, "mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik 

kararlar verilebilmesini sağlayan yarış" olarak tanımlanmıştır188. Esasen, her ikisi 

de, piyasadaki dürüst, adil ve kamu yararına işleyen rekabetin korunmasını amaç 

edinmiş olsa da, rekabet hukuku, Türk hukukunda önceden düzenlenmiş olan haksız 

rekabet hukukundan oldukça farklı bir amaç ve işleve sahiptir. Haksız rekabet 

hukuku ile piyasalardaki dürüst rekabetin korunması için getirilen kurallar, esasen 

tüketicileri korumak maksatlıdır.  

Gerek Türk Ticaret Kanunu’nun gerekse Yeni TTK Tasarısı’nın haksız 

rekabete ilişkin hükümleri, tüketicilerin yanıltılmasını engelleme gayesi üzerine 

kurulmuştur. Oysa rekabet hukukunda amaç asıl olarak rekabet edenler arasındaki 

yarışın denetimi ile rakipler arası menfaat dengesinin korunmasıdır. Bunun dolaylı 

sonuçlarından biri olarak tüketici hakların korunması da ortaya çıkmakla birlikte, asıl 

hedefin bu olmadığı açıktır. Zaten Rekabet Kanunu’nun 1. md’de de “Bu Kanunun 

amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı 

anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu 

hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve 

denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.”  denilmek suretiyle bu 

farklılık açıkça ortaya konmuştur. 

Rekabet hukuku bu çerçevede, pazardaki rekabet ortamının, işletmeler arası 

anlaşma, uyumlu davranış ve kararlardan veya tekellerden ya da şirket birleşme ve 

devralmalarından olumsuz olarak etkilenmeden, bozulmadan devamını sağlamak 

üzere bir araya getirilmiş kurallar bütünü olarak da tarif edilebilir. Söz konusu 

kurallar bütününde İdarenin de görev ve yükümlülüklerinin olması nedeniyle hem 

özel hukuk hem de kamu hukuku yönü de bulunmaktadır189. Ayrıca rekabetin 

yaşatılması amaç edinilmiştir. Rekabetin bulunduğu bir pazarda fiyatlar makul 

seviyelerde oluşur, rakipler teknolojiye yatırım yaparak daha kaliteli ve fiyatları 

makul seviyede oluşan ürünler ortaya çıkartırlar. Fiyatların düşmesi veya en azından 

dengede kalması da tüketicilere fayda sağlamaktadır190. Doktrinde de Rekabet 

Hukuku’nun ekonomik faydaları üretimde verimlilik, kaynak dağılımında verimlilik 

                                                
188 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, 7 Aralık 1994 tarihinde TBMM'de kabul 
edilmiş ve 13 Aralık 1994 T. ve 22140 Sy. RG.'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
189 Aşçıoğlu, s. 5.; aynı yönde görüş için bkz. Sanlı, s. 15. 
190 Aslan, s. 47 vd. 
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ve teknolojik açıdan ilerleme olarak belirtilmektedir. Söz konusu ekonomik faydalar 

yanında tüketicilerin de korunması konusunda ve ayrıca küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin korunmasına ilişkin sosyal faydalar da öngörülmektedir191. 

Modern hukuk sistemlerinde rekabet hukuku kuralları, birbirinden farklı 

denetim yöntemleri ve belirlenen denetimi yapmakla görevli kurumlar için farklı 

organizasyon yapıları öngörmektedir. Türk hukukunda bu görev Rekabet 

Kanunu’nun Rekabet Kurumu’na verilmiş olup, Kurum bu görevi, Rekabet 

Kanunu’nun 8. ve devamı maddeleri uyarınca, bünyesinde oluşturulmuş olan 

Rekabet Kurulu aracılığıyla yerine getirmektedir.  

 

2- Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Arasındaki İlişki 

Her ne kadar, yukarıda yer verilen açıklamalar ve öğretide yer verilen 

görüşlerden, rekabet hukuku ve haksız rekabet hukuku arasında sıkı bir bağlantı 

olduğu izlenimi çıksa da, esasen rekabet hukuku haksız rekabet hukukundan amacı, 

kapsamı ve korumakta olduğu hukuki menfaatler bakımından ciddi farklılıklar 

göstermektedir. Bununla birlikte doktrinde haklı olarak gerek haksız rekabet 

hükümlerinin gerek rekabetin bozulmasını, kısıtlanmasını önlemeye yönelik 

hükümler, geniş anlamda rekabet hukukunun içinde yer aldığı kabul edilmektedir192. 

Haksız rekabet, rakiplerin, dürüst rekabet ilkelerine ve iyi niyet prensibine 

aykırı olarak, birbirleri aleyhinde serbest rekabet etme imkânını kısıtlamaları ya da 

sınırlandırmaları ile ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan ürün ve hizmet piyasalarında 

rekabet etme özgürlüğünün sınırlarının belirlendiğini ve bu sınırların dışına taşan ve 

rakiplere ya da tüketicilere zarar veren ya da zarar verme ihtimali yaratan rekabetin 

haksız rekabet olarak değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Haksız rekabete 

ilişkin hükümlerle menfaati korunanlar, esasen bu fiiller nedeniyle zarar gören 

rakipler, tüketiciler ve mesleki menfaatleri zarar gören diğer kimselerdir. 

Aslında haksız rekabet kuralları da, dürüst rekabetin bozulmasını engellemek 

gayesi altında, rekabetin korunmasını sağlamaktadır. Ancak haksız rekabet 
                                                
191 Kerem Cem Sanlı,  Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı 
Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, 
Rekabet Kurumu, Lisansüstü Tez Serisi, Ankara Ekim 2000, s. 9–11. 
192 Arkan, Haksız Rekabet, s. 3. 
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hükümlerinin buradaki amacı aslında rekabetin bozulması ile rakiplerin, tüketicilerin 

ve diğer ilgililerin zarar görmesine engel olmaktır.  Oysa rekabet hukuku kurallarıyla 

korunması hedeflenen, doğrudan hukuki bir kurum olarak rekabetin kendisi olup193, 

teşebbüslerin çıkarları yerine sosyal ve ekonomik amaçların gerçekleştirilmesi ile 

kamunun yararının sağlanması amaç edinilmiştir194. Rekabetin bir süreç olarak 

korunması, sonuçta rakipleri ve tüketicileri de koruyacak olmakla birlikte, asıl amaç 

ve bu amaçla alınan önlemler, rekabet hukuku ve haksız rekabet hukuku arasında 

farklılıklara yol açmaktadır.    

Bir diğer ifade ile haksız rekabet hukuku rekabeti, tüketiciler ve diğer rakipler 

aleyhinde doğabilecek haksız sonuçlar bakımından sınırlamakta, rekabet hukuku ise 

öncelikli olarak rakip ya da tüketici menfaatlerini hesaba katmaksızın serbest ve en 

geniş biçimde rekabeti teşvik etmekte ve hatta zorunlu kılmaktadır. Elbette her iki 

hukuk dalı da, üçüncü kişilere aleyhinde haksız sonuçlar doğurabilecek rekabete 

taviz vermemektedir. Bu bakımdan, farklı yönleri olduğu kadar, ortak noktalar da 

barındıran bu iki hukuk dalının birlikte değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

3- Rekabet Hukuku ve Karşılaştırmalı Reklâm İlişkisi 

Yukarıda yapılan değerlendirmelerde dile getirildiği üzere, karşılaştırmalı 

reklâm iç hukukumuzda herhangi bir düzenleme ile yasaklanmış değildir. Ancak 

karşılaştırmalı reklâmda kullanılan unsurlar, hukuken yasaklanan bir takım 

davranışları teşkil ediyor olabilir. Bu kapsamda, karşılaştırmalı reklâm, haksız 

rekabet teşkil etmekte ise Türk Ticaret Kanunu’na, tüketicilerin hukuken korunan 

menfaatlerini ihlali halinde ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı 

olmakla yasaklanacaktır. 

Bu başlık altında, karşılaştırmalı reklâmların bir şekilde rekabet hukuku 

ilkelerine de ters düşme ve Rekabet Kanunu’nda öngörülen yaptırımlara tabi tutulma 

ihtimali incelenecektir. Rekabet Kanunu’nun “Amaç” başlıklı 1. md.’sinde belirtilen 

amaçtan yola çıkılacak olursa, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı 

uygulamaların, rekabet hukukuna ve serbest rekabet ilkelerine aykırı olmakla 

yasaklandığı sonucuna varılacaktır. 

                                                
193 Aslan,  s. 3–4. 
194 Sanlı, s. 23. 
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Acaba karşılaştırmalı reklâmlar, belirli durumlarda, rekabeti engelleyici, 

bozucu veya kısıtlayıcı uygulamalardan sayılması mümkün müdür? Bir diğer ifade 

ile acaba sırf reklâmlar aracılığı ile piyasada var olan rekabet engellenebilir, 

kısıtlanabilir ya da bozulabilir mi? Salt reklâmlar yoluyla bu sonucun ortaya çıkması 

mümkün müdür? Yoksa bu kapsamda ve amaçla yapılan karşılaştırmalı reklâmlar, 

aslında Rekabet Kanunu ile yasaklanan davranışlar içerisinde, onlara tabi bir parça, 

bir araç mıdır? 

Rek. K.’nun, “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesi aynen “Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları 

etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve 

kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu 

hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve 

devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına 

yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler bu Kanun kapsamına 

girer.” şeklindedir. Kanun kapsamını açıklayan bu madde ile aynı zamanda hangi tür 

davranışların bu kanun ile yasaklandığını da saymıştır. 

Yasaklanan davranış biçimlerinin ilk grubu 4. md.’de “Rekabeti Sınırlayıcı 

Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu kapsamda 

sayılan fiillerin, karşılaştırmalı reklâm yapılmasına ilişkin herhangi bir yasak 

getiremeyeceği, zira sınırlı sayı prensibi gereğince ancak anlaşma, uyumlu eylem ya 

da kararların madde kapsamına girdiği açıktır. Aynı şekilde, bir ya da birden fazla 

teşebbüsün hâkim durum yaratmaya veya hâkim durumlarını daha da güçlendirmeye 

yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet 

piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde 

birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal 

varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine 

yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç 

olmak üzere, devralmasını yasaklayan 7. md.’nin de konumuz ile uzak ya da yakın 

ilgisi bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte Rek K.’nun 6. maddesinde düzenlenen “Hâkim Durumun 

Kötüye Kullanılması” kavramının daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Anılan 
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maddede aynen “Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir 

bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut 

başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması 

hukuka aykırı ve yasaktır.” denildikten sonra hâkim durumun kötüye kullanılması 

haline örnek olarak,  

a)  Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya 

dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin 

zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler, 

b)  Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için 

farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması, 

c)  Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını 

veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, 

diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın 

alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım 

satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi, 

d)  Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve 

ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet 

koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler, 

e)  Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik 

gelişmenin kısıtlanması. 

Doğrudan söz konusu maddeden yola çıkıldığında, bir teşebbüsün ülkenin 

bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu 

yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanmasının rekabet 

hukukuna aykırı bulunarak yasaklandığı görülmektedir. Bu kapsamda bizzat madde 

de verilen ilk örnekten, piyasaya başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya 

dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin 

zorlaştırılmasını amaçlayan eylemlerin de yasaklandığı anlaşılmaktadır. 

Madde metninde yer verilen bu ilk örnek, karşılaştırmalı reklâm yolu ile hâkim 

durumun kötüye kullanılması söz konusu olabilir mi sorusunu akla getirmektedir. 

Acaba bir teşebbüs, karşılaştırmalı reklâm yoluyla, rakiplerin piyasaya girmesini 

engelleyebilir ya da zorlaştırabilir mi? Aynı kapsamda, karşılaştırmalı reklâmlar 
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aracılığıyla rakiplerin piyasadaki faaliyetleri zorlaştırılabilir ve hatta rakipler piyasa 

dışına itilebilir mi? 

Geçmişte, özellikle oligopol piyasalarda hâkim durumdaki teşebbüslerin, tam 

da kanunda yasaklandığı şekilde, rakiplerin piyasaya girişini engellemek ya da 

piyasadaki rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırarak onların önüne geçmek ve hatta 

piyasa dışına iterek tekel olma amacıyla girişilen fiillerin bir parçası olarak, 

karşılaştırmalı reklâma da başvurulduğu görülmüştür. Bu tür reklâmda, hâkim 

durumdaki teşebbüsün, üstün yönlerini özellikle vurgulamayı, piyasaya yeni giren 

yahut henüz girme aşamasında bulunan teşebbüsü gereksiz yere incitici 

karşılaştırmalar yaparak, zayıf ve eksik yönlerini, biraz da abartılı biçimde tüketiciye 

sunmayı tercih ettiği görülmüştür. 

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Avea) 2005 yılında, Turkcell İletişim 

Hizmetleri A.Ş. (Turkcell) aleyhinde, hakim durumun kötüye kullanıldığı gerekçesi 

ile yapılan şikayetin kaynağı da bir karşılaştırmalı reklâm olmuştur. İddia Turkcell’in 

“TURKCELL HER YERDE” başlığı ile sunduğu ve kendisinden hizmet alan 

tüketicilerin her yerde kesintisiz hizmet aldıklarını oysa aynı sektördeki diğer hizmet 

sağlayıcıların bu çapta bir ulaşılabilirlik temin edemediğini abartılı ve gerçeği 

yansıtmayan örneklerle tüketicilere sunarak, piyasaya ilk giren ve rakiplerinden önce 

yol alan ve çok geniş bir alanda ulaşım ağına sahip olan ve sektörde hakim durumda 

olan Turkcell’in, henüz kendisi kadar geniş bir alana yayılamamış rakiplerini böyle 

bir karşılaştırma yapmak suretiyle zora sokmayı, faaliyetlerini güçleştirmeyi 

hedeflediği yönündedir. Şikâyet eden bu reklâmın ardından abone sayılarındaki 

artışın azaldığını da dile getirmektedir.  

Şikâyeti inceleyen Rekabet Kurulu, Turkcell’in piyasada hâkim durumda 

olduğunu ve şikâyet sahibi Avea’nın piyasaya yeni girmeye çalışan rakiplerden biri 

olduğunu teyit etmekle birlikte, Turkcell’in söz konusu reklâm ile kendi hizmetinin 

kalitesini ön plana çıkarmayı mı, yoksa rakiplerini zor duruma sokmayı mı 

hedeflediğinin tespit edilemeyeceğini, kaldı ki, şikâyet edenin söz konusu reklâmlar 

sayesinde gerçekten belirli bir kayba uğrayıp uğramadığının da tespit 

edilemeyeceğini dile getirmiştir. Yapılan şikayet, sırf karşılaştırmalı reklâm yoluyla 

hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan 6. md.’de sayılan davranışların 
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ortaya çıkmasının mümkün olmadığı, karşılaştırmalı reklâmın etki ve sonuçlarının, 

rekabet hukuku bakımından tespit edilmesinin çok güç olduğu ve reklâmların ancak 

asıl hukuka aykırı davranışı destekleyen tali bir unsur olabileceği ve şikayete konu 

reklâmda hakim durumun kötüye kullanıldığını gösteren unsurlara rastlanmadığı 

gerekçesi ile reddedilmiştir195 . 

Ancak kararda, özellikle ABD’de stratejik eylemlere girişi caydırma, ya da 

rakiplerin maliyetlerini yükseltme kavramları çerçevesinde, aşırı ya da yıkıcı 

reklâmların rekabete aykırı davranış olarak değerlendirilebildiği, ancak Avrupa 

Birliği hukuku doktrini ya da uygulamasında bu hususta herhangi bir örneğe 

rastlanmadığı da bildirilmektedir.  

Karar gerekçesi ve yukarıda verilen bilgiler ışığında incelendiğinde, Türk 

rekabet hukukunda özellikle Avrupa Birliği’nin rekabet hukuku norm ve 

uygulamalarının dikkate alındığı, aşırı-yıkıcı ya da aldatıcı karşılaştırmaların rekabet 

hukukuna aykırı görülmesinin henüz ABD’de dahi yeni yeni kabul gören bir husus 

olduğu ve etkisinin tespitindeki güçlük dikkate alınarak, sırf reklâmlar yoluyla 

rekabet hukuku kurallarına ve özellikle 6. md.’ye aykırı hareket edildiğinin kabulü 

zor görünmektedir. Ancak şikâyete konu reklâm nispeten makul ve ciddi yıkıcı 

emareler içermeyen bir örnek olmakla, Rekabet Kurulu’nun ciddi anlamda yıkıcı bir 

karşılaştırmalı reklâm karşısında nasıl bir tavır takınacağı günümüz itibari ile net 

değildir. Avrupa Birliği uygulamaları, Avrupa Birliğinin bu konuda ABD 

uygulamalarını takip edip etmeyeceği da Rekabet Kurulu’nun belirleyeceği tavır da 

önemli ölçüde etkili olacaktır. 

E- Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Haksız Rekabet ve Karşılaştırmalı 

Reklâm İlişkisi 

TTK’nın 57. md.’sinde on bent halinde düzenlenen haksız rekabet hallerinden 

bazıları, doğrudan karşılaştırmalı reklâm ile bağlantılı olup, konumuzun esasını teşkil 

etmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, karşılaştırmalı reklâm şeklinde 

yapılan haksız rekabetin varlığını tespit ederken TTK.’nun 56. md.’si hükmünde yer 

alan unsurların o reklâmla ilgili olayda yer alıp almadığını iyi tespit etmek gereklidir. 

                                                
195 Rekabet Kurulu’nun 2005 – 2 – 22 sayı ve 14.4.2005 tarihli kararı 
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Çünkü her karşılaştırmalı reklâm, haksız rekabet halinin varlığı için kesin sebep 

teşkil etmemektedir196.  

Türk Ticaret Kanunu 57. md.. 3. b’de, aldatıcı reklâm ve karşılaştırmalı reklâm 

aracılığıyla yaratılan haksız rekabet halini düzenlediği görülmektedir. Ancak aynı 

husus 4077 Sayılı TKHK ile de düzenlenmiştir. Bu sebeple, hangi durumda hangi 

kanunun öncelikle uygulanacağı konusunun netleştirilmesi gerekmektedir. Açıktır ki, 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, üreticilerin haksız fiilleri karşısında 

menfaatleri zarar gören ya da zarar görme riski arz eden tüketiciyi korurken, TTK 

rakiplerinin aynı nitelikteki fiilleri sebebiyle zarara uğrayan ya da uğrama riskine 

giren tacirleri korumaktadır. Bu sebeple, aldatıcı ya da karşılaştırmalı reklâm, 

tüketicinin menfaatlerini zarara uğratacak türden ise, Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun, rakiplere yönelik haksız rekabet teşkil ediyorsa Türk Ticaret 

Kanunu uygulama alanı bulacaktır. Her iki kesimin de zarar gördüğü ya da zarar 

görme tehlikesine düştüğü hallerde ise, taraflar kendi sıfatları doğrultusunda, TTK ya 

da TKHK uyarınca haklarını arayacaklardır197. 

Konumuz, bu bölüm itibari ile karşılaştırmalı reklâmlar ile haksız rekabet 

arasındaki ilişki olduğundan, konunun Türk Ticaret Kanunu’nda nasıl düzenlendiği 

ve değerlendirildiği üzerinde durulacaktır. Ancak konu doğrudan Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun’da da yer bulduğu için, yeri geldikçe söz konusu 

düzenlemeye de değinilecektir. 

Türk Ticaret Kanunu 57 md, 3.f’da yukarıda anlatıldığı gibi, tacirlerin kişilerin 

kendilerini rakiplerinden üstün konuma geçirmek amacıyla, kendileri, faaliyetleri, 

ürün ya da hizmetleri hakkında yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermek ya da aynı şekilde 

rakipleri hakkında yanlış ya da yanıltıcı beyanlarda bulunmalarının da haksız rekabet 

olduğunu belirtmiştir. Ticaret hayatında, rakiplerin şahsiyeti, ürün ya da hizmetleri 

hakkında yanlış ya da yanıltıcı beyanlarda bulunulması, genellikle reklâmlar yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsama giren beyanların, aldatıcı ya da karşılaştırmalı 

reklâm suretiyle gerçekleştirilebileceği açıktır 198. 

                                                
196 Doğanay, s. 394.  
197 Camcı, s. 79 
198 Camcı, s 79 



 96 

Kanun bu düzenleme ile tacirlerin kendi ürün ve hizmetlerinin, rakiplerinin 

ürün ve hizmetlerine tercih edilmesi amacıyla, rakipler hakkında yanıltıcı ve yanlış 

beyanlar yapılmasını, bir diğer ifade ile aldatıcı reklâmı haksız rekabetten 

saymaktadır. Aslında rakipler hakkında dile getirilen bu tür beyanlar, kötüleme 

kapsamına da girdiğinden 57. md.’nin 1. bendi kapsamında da değerlendirilebilir. 

Zira rakipler hakkında verilen yanlış ve yanıltıcı bilgiler, kendisi için haksız kazanç 

elde etmeye çalışan tacir tarafından yapılmakla, doğası gereği rakibi kötüleme 

unsurunu da içermiş olacaktır. Bu itibarla, aldatıcı ve karşılaştırmalı reklâm yoluyla 

girişilen haksız rekabet hali her ne kadar 3. bent ile daha yakından ilişkili ise de 1. 

bentte yer verilen kötüleme yoluyla haksız rekabette, bu türden reklâm aracılığıyla da 

gerçekleştirilebileceği kabul edilmelidir. Doktrinde, bu tür kötüleyici unsurlar 

taşıyan, yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren, aldatıcı reklâmın, “dolaşık kötüleme” 

içerdiği ifade edilmektedir199.  

Bu kapsamda yapılan reklâma, görülen bir davada, davalının, davacıya ait 

ürünlerin aslında kendisinin patentli buluşuna konu ürünler olduğunu, ancak 

kendisinin elverişsiz olması sebebiyle, söz konusu buluş üzerindeki patent hakkından 

vazgeçtiğine dair ilanları örnek verilmektedir200. Örnek verilen olayda, verilen 

bilginin yanlış ve yanıltıcı olması itibariyle, aldatıcı reklâmın söz konusu olması 

mümkün olduğu gibi, rakibin ürünlerini, bu ürünlerden elde edilebilecek menfaati, 

kötüleyici nitelik arz ettiği de görülmektedir. 

Tüm bu açıklamalardan, TTK 57. md.’sinin 3. fıkrası ile kötüleyici unsur da 

taşıyan, rakibi gereksiz yere incitici, yanlış ve yanıltıcı beyanlar içeren aldatıcı ve 

karşılaştırmalı reklâmların haksız rekabetten sayılarak yasaklandığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Ancak burada çalışmamız bakımından açıklığa kavuşturulması 

gereken esas konu, 57. md.’nin 3. fıkrasında karşılaştırmalı reklâmlarla ilgili bir 

yasaklama getirip getirmediğidir. Bir diğer ifade ile söz konusu düzenlemenin 

karşılaştırmalı reklâma ilişkin bir yasak mı, yoksa sadece bir sınırlandırma mı 

getirdiğinin tespiti gerekmektedir.  

                                                
199 Camcı, s. 80 
200 Camcı, s. 80 
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Bu konuda ilk çalışmalardan birini gerçekleştiren Moroğlu, 57. md. f. 3’ün 

karşılaştırmalı reklâmlara ilişkin bir yasak getirmediğini, aksine, belirli 

sınırlandırmalar getirerek, bu sınırlar dâhilinde karşılaştırmalı reklâm yapılmasına 

müsaade ettiğini kabul etmektedir201. Yine Moroğlu’na göre karşılaştırmalı reklâmın 

müşterileri (tüketicileri) aydınlatmaya ve birden çok seçenek arasındaki farklılıkları 

tespit ederek kendisine en çok yarar sağlayacak olanı seçmesinde aydınlatıcı rol 

oynaması sebebiyle, somut olarak taşıdığı unsurlar incelenmeksizin, peşinen haksız 

rekabetten sayılmasının, rekabet hukukuna da aykırı olacağını ifade etmektedir202.  

Bu kapsamda, bir karşılaştırmalı reklâm, 57. md’nin 3. fıkrasında yahut ilgili 

diğer fıkralarda sayılan veya sayılanlar dışında kalan bir haksız rekabet hali 

içermemesi ve özellikle, yanlış, ya da yanıltıcı bilgi içermemesi durumunda, 

TTK’nın haksız rekabetten saydığı fiillerden olmadığı ortaya çıkmaktadır. Zira 57. 

md, 3. f. esasen aldatıcı reklâmları haksız rekabetten saymakta ve 

yasaklamaktadır203. 

Karşılaştırmalı reklâm ise, çalışmamızın pek çok bölümünde değinildiği üzere, 

aldatıcı reklâm olarak değerlendirilebilecek unsurlar içerebileceği gibi, yanıltıcı ya 

da aldatıcı hiçbir unsur içermeden, adil biçimde ve tüketicileri aydınlatacak doğru 

bilgiler vermek suretiyle de yapılabilir. Dolayısıyla, karşılaştırmalı reklâmın 

doğrudan 57. md. f. 3 kapsamında değerlendirilmemesi ve aldatıcı reklâmdan 

sayılabilecek unsurlar içermemesi halinde, haksız rekabet teşkil etmeyeceğinin de 

kabulü gerekmektedir. Doktrinde de genel olarak karşılaştırmalı reklâmın hukuken 

yasaklanmış bir reklâm türü olmadığı; ancak aldatıcı, yanıltıcı ya da haksız rekabet 

teşkil eder nitelikte olması halinde engellenmesi gerektiği savunulmaktadır204. 

Böylelikle, karşılaştırmalı reklâmın sınırlarının nasıl çizildiğini ve aldatıcı 

reklâm niteliği arz etmeyen karşılaştırmalı reklâmın yapılmasına hukuken bir engel 

olmadığı tespit edilmiş olmaktadır. O halde, kural olarak hukuka uygun oldukları 

kabul edilen karşılaştırmalı reklâmın hangi durumlarda bu sınırın ötesine geçerek 

                                                
201 Erdoğan Moroğlu, İsmail Doğanay, Turgut Kalpsüz, Nejat Özkan; Ticaret Hukuku ve Yargıtay 
Kararları Sempozyumu (“sempozyum”), XI Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü (Batider), Ankara–13–14 Mayıs 1994.  
202 Moroğlu, sempozyum s. 3. 
203 Camcı s. 81 
204 Göle s. 85, Moroğlu, sempozyum, s. 12 
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aldatıcı reklâm boyutuna ulaştığını ve haksız rekabetten sayıldığını da tespit etmek 

gerekmektedir. Bu bakımdan, bir karşılaştırmalı reklâmın, haksız rekabet teşkil 

ettiğinin, yani KHK 57. md 3. f.’da düzenlenen kapsama girdiğinin kabulü için, 

karşılaştırmanın, “gerçeğe aykırılık” ve “kötü niyet” unsurlarını taşıması gereklidir. 

Bunun gibi, karşılaştırmanın, tüketiciyi yanıltacak unsurlar taşıması, örneğin esasen 

karşılaştırılması adil olmayan, birbirlerinden farklı ürünlerin karşılaştırılması da, onu 

aldatıcı, dolayısıyla haksız rekabete neden olacak hale getirecektir. 

TTK 57. md, 3. f..kapsamında sayılarak, aldatıcı unsur taşıdığı için mahkemece 

haksız rekabet teşkil ettiği kabul edilen karşılaştırmalı reklâmlara, davalı Burger 

King tarafından, kendi hamburger ürününü, davacı Mc Donalds’ın “Big Mac” isimli 

hamburgeri ile karşılaştırarak verdiği “burgerimiz, sadece Big Mac’ten ibaret 

olmayıp, diğer bütün burgerlerden farklı olarak 100 % dana etindendir” reklâmı 

örnek gösterilmektedir205. Verilen bir diğer örnek ise bir bilgisayar şirketinin, kendi 

ürünü ile rakibine ait ürünü bire bir karşılaştırmak, ancak kendi ürününün indirimli 

fiyatını, rakibinin ise indirimsiz fiyatını göstermek suretiyle yaptığı, aldatıcı özellik 

arz eden karşılaştırmalı reklâma ilişkindir206. 

Ancak tam aksi yöndeki bir diğer yaklaşım ise, karşılaştırmalı reklâmın 

TTK’nın haksız rekabete ilişkin düzenlemesi ve özellikle TTK 57. md, f. 3 hükmü ile 

yasaklandığını savunmakta ve karşılaştırmalı reklâmın rakiplerin ürün ve hizmetleri 

arasında çirkin ve haksız bir karşılaştırmanın doğmasına neden olacağını ifade 

etmektedir207. Ancak yukarıda da değinildiği üzere, bu ayrık yaklaşım bir kenara 

bırakıldığında, gerek Yüksek Mahkeme kararları ışığında, gerekse doktrinde 

benimsenen yerleşik görüş kapsamında, karşılaştırmalı reklâmın, Türk Ticaret 

Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin düzenlemesi kapsamında, doğrudan yasaklanan 

bir reklâm türü olmadığını kabul etmek gerekmektedir. TTK’nın yukarıda yer 

bulmayan diğer maddelerinde de karşılaştırmalı reklâmları yasaklayan herhangi bir 

hüküm mevcut değildir. 

                                                
205 Camcı s. 81 
206 Camcı s. 82 
207 Poroy/Yasaman s. 246 
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Yine tüketicilerin hislerine yönelen reklâmların ve özellikle karşılaştırmalı 

reklâmın Haksız Rekabet Hukuku bakımından değerlendirilmesinde, tüketicilerin his 

dünyası kural olarak her reklâmın hedefidir. Tüketicinin karar verme sürecinde, 

hisleri ile mantıklı düşünceleri arasında kurulan bağın hangi yönde ağır basacağını 

öngörebilmek ise olanaklı değildir. Hatta günümüzde çoğu ürün veya hizmet, 

tüketicilerce ihtiyaçları olmamasına karşın çeşitli nedenlerle satın 

alınabilmektedir208.   

Bu çerçevede, TTK’nın ve TTK kapsamındaki haksız rekabete ilişkin 

düzenlemelerin, karşılaştırmalı reklâm kavramına bir yasak getirmediğini, haksız 

rekabet teşkil edecek unsurlar barındırmayan karşılaştırmalı reklâma izin verdiğini 

kabul etmek gerekmektedir. 

§ II-KARŞILAŞTIRMALI REKLÂMIN HAKSIZ REKABET TEŞKİL 

ETMEMESİ İÇİN GEREKLİ HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI 

Karşılaştırmalı reklâmın hukuka uygunluk şartlarının belirlenmesi konusu 

gerek haksız rekabetin belirlenmesine yardımcı olacak, gerek haksız rekabet teşkil 

etmeyen ancak yine de mevzuata uygun olmayan içerikte hazırlanan karşılaştırmalı 

reklâmı tespitte önem teşkil edecektir. 

Karşılaştırmalı reklâmın hangi koşulları taşıması halinde reklâm hukukuna 

uygun olarak kabul edileceğine dair düzenleme ayrıntılı olarak Karşılaştırmalı ve 

Aldatıcı Reklâmlara İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi’nde yer almaktadır. Bu 

Yönerge ile karşılaştırmalı ve aldatıcı reklâmlara dair AB bünyesinde hukuki 

anlamda temel teşkil edecek detaylı bir düzenleme hayata geçirilmiştir. 

 Bu düzenlemede; 

a- Yönergenin 2 (2) maddesi, 3. maddesi ile 7. madde 1. fıkra hükmü uyarınca 

reklâmın aldatıcı olmaması, 

b-  Söz konusu reklâmda yapılan karşılaştırmanın aynı amaca yönelik yahut aynı 

ihtiyacı karşılayan ürün veya hizmetlere ilişkin olmasının gerektiği, 

                                                
208 Kırca, s. 334. 
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c- Ürün veya hizmetlerin, fiyatları da kapsayacak şekilde, önemli nitelikte, 

gerekli, kanıtlanabilir ve belirleyici özelliklerinin somut şekilde 

karşılaştırmalarının yapılması, 

d- Reklâm veren ile rakibin kimliklerinin veya reklâm verenin markasının, ticari 

unvanının, diğer ayırt edici işaretlerinin, ürün veya hizmetlerin rakip ürün 

veya hizmetlerle iltibasa yol açmayacak olması gerektiği, 

e- Karşılaştırması yapılan ürün veya hizmetin markasının, ticari unvanının, 

rakiplerinden ayırt edilmesine yarayacak işaretlerini, ürünlerini, hizmetlerini, 

faaliyetlerini veya durumunu kötüleyici veya itibarına zarar verici olmaması 

gerektiği, 

f- Menşei belirtilen ürünlerde, karşılaştırmanın aynı kökenden gelen ürünlere 

ilişkin olarak yapılması gerektiği, 

g- Diğer rakip markanın, ticaret unvanı veya diğer ayırt edici işaretleri ile rakip 

malın menşeinin ticari itibarından haksız olarak yararlanmaması gerektiği, 

h- Malları veya hizmetleri, hukuken korunan bir marka veya ticaret unvanı 

taşıyan mal veya hizmetlerin taklit veya sahteleriymiş gibi sunulmaması 

gerektiği söz konusu düzenleme ile yasal anlamda düzenlenmiştir.  

Bu düzenlemeden yola çıkarak, karşılaştırmalı reklâmın hukuka uygun şekilde 

olup olmadığının değerlendirilebilmesi için, genel hukuk kuralları saklı kalmak 

üzere, doktrinde dört adet ölçüt saptanmıştır.  

Bunlar: 

- “karşılaştırılabilirlik”, 

-  “aldatıcı olmama”,  

- “gereksiz kötüleme yapmama”,ve 

- “rakip ticari işletmenin itibarından ve tanınmışlığından haksız şekilde 

yararlanmama” olarak tespit edilmiştir209. 

Ancak karşılaştırılması yapılan ürün veya hizmetin “hangi bakımdan 

karşılaştırıldığının” da önemli olduğu; hukuka uygunluk aranırken yapılan 

karşılaştırmanın “aynı ihtiyaca veya amaca yönelik ürün ve hizmetlerin 

karşılaştırılması” veya “nitelik bakımından karşılaştırma yapılması” şeklinde ikili bir 

                                                
209 İnal, s. 69, aynı yönde görüş için Wirth, s. 69 (İnal’dan naklen, dn. 194, s. 69).  
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ayrıma gidilerek karşılaştırmanın hukuka uygun olup olmadığının incelenmesini 

kabul eden görüş210 de dikkate alınmalıdır. 

 

A- Ürünlerin veya Hizmetlerin Karşılaştırılması 

Bir karşılaştırmalı reklâmdan söz edilebilmesi için öncelikle, bir ürünün veya 

bir hizmetin diğer ürünlerle veya hizmetlerle karşılaştırılmasının gerekli olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Burada, reklâmı yapılan ürün veya hizmetin bir veya birden fazla 

ürün veya hizmetle karşılaştırılması gerektiği kabul edilmeli; en azından reklâmı 

yapılan ürün veya hizmetin bir ürün veya hizmetle karşılaştırılması aranmalıdır211. 

Akla gelebilecek ilk sorulardan birisi, karşılaştırmalı reklâmda ürünlerin hizmetler ve 

ürün piyasaya sunan rakiplerle veya hizmetlerin bir kombinasyon oluşturan ürünlerle 

karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağıdır. Bu konuda Bozbel haklı olarak, aynı ihtiyaca 

hizmet eden ürün veya hizmetlerde yukarıda belirttiğimiz şekilde bir karşılaştırmanın 

yapılmasının hukuken kabul gördüğünü beyan etmiştir212.  

Gerçekten de karşılaştırma unsurunun bulunup bulunmadığı kanaatimce 

reklâmın içeriğinin incelenmesi ile ortaya çıkarılabilecektir. Geçerli reklâm 

esaslarına göre de karşılaştırmalı reklâmda, karşılaştırılacak ürün veya hizmetlerin 

aynı nitelikteki ve aynı amaca hizmet etmesi şartı aranmaktadır213. Bu durumun 

aksine yayınlanan reklâmlar ise denetim mekanizmaları tarafından idari yaptırıma 

maruz kılınmaktadır. Örneğin214 Reklâm Kurulu tarafından incelenen bir reklâm için 

                                                
210 Bozbel. s. 186–192.  
211 Yapılan bu karşılaştırmanın doğru olduğu somut verilerle kanıtlanabilir olmalıdır. Aksi durum 
hukuk tarafından korunmamaktadır. Bu yükümlülük Reklâm veren tarafından yerine getirilmelidir. 
Örneğin lojistik sektöründe hizmet verdiği diğer firmalardan daha hızlı teslimat yaptığını iddia eden 
firma iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Bunu yerine getiremeyen firmaya idari yaptırım 
uygulanmıştır. Reklâm Kurulu tarafından 11.01.2005 Tarihli 112 Sy. toplantıda, 2004/150 Sy. 
dosyadan yapılan incelemede “MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.’nin “Türkiye’nin her 
şehrine 24 saatte teslim” başlıklı  reklâmında yer alan “24 saatte teslim” ifadesinin gerçeği 
yansıtmadığı; uygulamada, anılan hizmetin yerine getirilme süresinin reklâmda vaat edilen süreden 
fazla olduğu; Bu durumun; 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesi 
hükmüne aykırı olduğuna ve Reklâm veren MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. hakkına 
44.975.- YTL idari para cezası ve durdurma cezası verilmesine” karar verilmiştir.  
212 Bozbel, s. 186.  
213 Şengel, s. 8. 
214 11.04.2006 tarihli 127 Sy. toplantısında 2006/7 dosyası üzerinden alınan karar şöyledir “Digitürk 
Platform İletişim Hizmetleri A.Ş. (Digitürk)’ne ait olup, 12.04.2005 tarihli Akşam Gazetesi ile 2005 
yılı Nisan ayı boyunca çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan “Digital Yayına Geçmeden Önce 
Komşunuza Sorun” başlıklı reklâmlar Reklâm Kurulu tarafından incelenmiştir. İnceleme sonucunda 
“Uydu Yayını Lisans ve İzin Yönetmeliği hükümlerine göre bir Uydu Platformu olan Digitürk’ün, 
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reklâm veren firmaya, idari para cezası verilmiş ve ayrıca ilgili reklâmın 

durdurulmasına , bu bakımdan reklâmın hukuka uygun olmadığına karar verilerek 

reklâmın mecralarda yayınlanmasının da engellenmesi sonucu ortaya çıkmıştır.  

Reklâm veren tarafından tüketicilere sunulan reklâmda, diğer ürün veya 

hizmetlere hiçbir şekilde değinilmeksizin; sadece belirli bir niteliğin öne çıkartılarak 

karşılaştırmanın tüketicilere bırakılması şeklindeki bir tür reklâmda, doğrudan veya 

dolaylı şekilde karşılaştırma yapılmadığı kabul edilebilir215. Ancak bu türden bir 

reklâmın, tüketicilere ulaştıkları zaman, reklâmdaki ürün veya hizmet ile rakip ürün 

veya hizmetleri doğrudan karşılaştırma yapmaya yönelten şekilde bir reklâm olması 

halinde, doğal olarak söz konusu reklâmı da bir karşılaştırmalı reklâm olarak kabul 

etmemiz gerekecektir. Bununla birlikte, “günde bir gazete fiyatına üç ayda 

televizyon sahibi olun” şeklindeki bir reklâmda yer alan gazete fiyatları ile 

televizyon fiyatlarını kıyaslanması şeklinde bir karşılaştırmalı reklâmın söz konusu 

olmayacağının da kabulü yerinde olacaktır. Bu şekildeki bir reklâmda amaç, belirli 

bir kıstası tüketicilere sunarak zihinlerinde bir sloganın yer etmesini sağlamaktır. 

 

B- İlişkilendirme  

Bir karşılaştırmalı reklâmdan söz edilebilmesi için, yapılan reklâmda rakibin 

şahsı, malı, hizmeti veya bunların fiyatı hakkında reklâmlar vasıtası ile bir 

ilişkilendirmenin var olması gereklidir216. Reklâmı yapılan ürün veya hizmet ile rakip 

ürün veya hizmetler arasında bir bağlantının kurulması söz konusu olmadıkça 

karşılaştırmalı reklâmdan da söz edilmesi mümkün olmayacaktır.  

Karşılaştırmalı reklâm ister rakip belirtilmeden ister doğrudan rakip belirtilerek 

yapılsın; tüketiciler nezdinde reklâmı yapılan ürün veya hizmet ile rakip ürünler veya 

hizmetler arasında bağlantının açıkça tespit edilebilmesi gereklidir. Alman Federal 

Temyiz Mahkemesinin bir içtihadına göre “önemli olan reklâmda rakip veya 

                                                                                                                                     
yine aynı yönetmelik hükümlerine göre sadece uydu yayını yapan digital uydu alıcıları ile 
karşılaştırmasının yapılarak daha avantajlı olduğu temasının işlendiği dolayısıyla aynı nitelikte ve 
özellikte olmayan hizmetlerin karşılaştırmasının yapıldığı ayrıca digital uydu alıcılarının 
kötülendiği;”ne karar verilmiştir. RK tarafından, “Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı 
Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna, Reklâm veren Digiturk hakkında 
50.012,20-YTL idari para cezası ile durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir”. 
215 Bozbel. s. 46–47.  
216 Moroğlu, makaleler, s. 195. 
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rakiplerin ismen anılması değil; reklâmın hitap ettiği çevrenin küçümsenmeyecek bir 

bölümü tarafından somut olayın özellikleri çerçevesinde rakibin yeterince 

belirlenebilir olmasıdır217.” 

Reklâmı yapılan ürün veya hizmetin, aynı ürünün eski versiyonları veya hizmet 

tipleri ile karşılaştırılması ise karşılaştırmalı reklâm teşkil etmeyecektir. Burada bir 

ilişkilendirme söz konusu olmayıp, aynı firmanın eski ürün veya hizmetleri ile 

reklâma konu olan ürün veya hizmeti arasında bir karşılaştırma yapılarak yeni ürün 

veya hizmetin övülmesidir. Böyle bir reklâmın rakiplerle arasında bir mukayese 

teşkil etmeyi amaçlamaması nedeniyle karşılaştırmalı reklâm olarak kabul edilmesi 

uygun olmayacaktır. 

 

C- Gereksiz Kötüleme Teşkil Etmeme 

Karşılaştırmalı reklâmın niteliği gereği, karşılaştırılan ürün veya hizmetlerin 

rakip ürün veya hizmetler karşısında övülmesi durumunda; bir şekilde rakip ürün 

veya hizmetlerin kötülenmesi söz konusu olmaktadır. Asıl amaç rakipleri kötülemek 

olmasa da, yapılan reklâmla bir açıdan övülen reklâmı yapılan ürün veya hizmetin 

rakiplerinden daha iyi olduğu veya en iyi ürün veya hizmet olduğu ilan edilerek diğer 

ürün veya hizmetler üstü kapalı şekilde kötülenmektedir218. 

Bununla birlikte, elbette ki karşılaştırmalı reklâmın “kötüleme” üzerine kurulu 

olduğu önyargısından uzak şekilde oluşturulmuş düzenlemeler de bulunmaktadır. 

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) 

13 Ağustos 1979 tarihli Karşılaştırmalı Reklâmlara İlişkin Tebliği219’nde aldatıcı 

olmamak kaydı ile karşılaştırmalı reklâmlarda doğru biçimde yapılacak bir 

kötülemenin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceği kabul edilmiştir. Söz konusu 

tebliğde “küçültme\kötüleme-disparagement”, “rakipleri kötüleme-disparagement of 

competitors”, “incitici\uygunsuz kötüleme - improper disparagement”, “haksız saldırı 

- unfairly attacking”, “itibarı zedeleyici şekilde davranmama” türünden gerekçelerle 

karşılaştırmalı reklâmı engelleyici şekildeki yasal düzenlemelerin ve çeşitli öz 

denetim kurullarınca takip edilen karşılaştırmalı reklâmı kısıtlayıcı tutumların 

                                                
217 Bozbel’den naklen, dn. 105, s. 47.  
218 İnal, s. 70–71. 
219 Statement of Policy Regarding Comperative Advertising, Federal Trade Commission, 13.08.1979, 
kaynak http://www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm -   15.07.2007 tarihi 
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komisyon tarafından takip edileceğini hükme bağlamıştır220. Devamla söz konusu 

kısıtlamaların kaldırılarak karşılaştırmalı reklâmın yapılması önündeki yasal 

düzenleme ve uygulamaların da kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir.  

İsviçre Haksız Rekabete Karşı Kanun’un 3 md.’si (e) fıkrasında ise yanlış, 

yanıltıcı, gereksiz yere incitici veya parazit karşılaştırmalarla üçüncü kişileri 

rakiplerine oranla üstün duruma getiren reklâm verenin bu davranışını 

yasaklamaktadır. Bu bakımdan, taraflar arasında rekabet ilişkisi bulunmasa dahi bu 

türden davranışlar engellenebilecektir. Örneğin tarafsız araştırma kuruluşları veya 

tüketici dernekleri tarafından yapılan ve bilahare kamuoyuna duyurulan 

karşılaştırmalı testler, bir reklâm yapma amacı taşımasalar, reklam niteliğinde 

olmasalar ve rekabet ilişkisi içerisinde yer almasalar bile maddenin düzenlemesi ve 

yasaklamasına dâhil olabileceklerdir. Burada önemli olan bu testlerin yanlış, yanıltıcı 

veya gereksiz yere incitici ifadeler içerip içermedikleri ve böylece rekabet ilişkilerini 

dürüstlüğe aykırı şekilde etkileyip etkilemedikleridir221.  

Türk Hukukumuzda ise, reklâmlar aracılığı ile “kötülemenin” hukuka aykırı 

olduğuna dair düzenlemeye TTK. 57. md, 1. f. hükmünde rastlamaktayız. Söz 

konusu hüküm detayı ile § I, C–3 bölümde de incelenmiş olup burada ayrıntıya 

girmeden konu ile bağlantısını aktarmayı uygun bulmaktayım. Düzenlememize göre, 

kötülemenin öncelikle “yanlış veya yanıltıcı olmaması” gereklidir. Bu türden 

kötülemeler hukukumuzca korunmamaktadır. Ayrıca yasa hükmünde, kötülemenin 

“lüzumsuz (gereksiz) kötüleme” sınırlamasını da getirmiştir.  

Söz konusu sınırlama ile doğru olan ve tüketicileri yanıltıcı içerik taşımayan 

kötülemeler eğer tüketiciler açısından “gerekli” değillerse yine hukuka uygun olarak 

kabul edilemezler. Buradan hareketle, bir kötülemenin hukuka uygun olduğuna karar 

verebilmek için, kötüleme teşkil eden içeriğin yanıltıcı olmaması, gerçeklere uygun 

olması ve tüketiciler nezdinde “gereksiz” olarak algılanmaması gereklidir222. 

                                                
220 bkz. Tebliğ’in (c) – 1. maddesinde yer alan düzenleme. 
221 Öztek, a.g.m. s. 420. 
222 Reklâm Kurulu’nun 11.01.2005 tarihli ve 112 Sy. toplantısında incelenen 2004/176 sayılı dosyada, 
gereksiz yere kötüleme yapılan reklâmın durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar: “Netone 
Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (NetOne Telekom)'ne ait Mayıs 2004 tarihli İnfomag Dergisi'nde 
"Çok yakında her şey çözülecek… Birbirimizle çok daha ‘net’ konuşacağız… Netone, yaygın 
altyapısı ve deneyimli kadrosu ile Telekom hizmeti vermek için uzun zamandır hazır.. Netone 
avantajlarıyla çok yakında tanışacaksınız" ifadeleriyle birlikte  internet, şehirlerarası telefon, 
veri/data/VPN, yüksek tarife, formaliteler, uluslararası telefon ve faturalara ilişkin hizmetlerin yumak 
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Ancak bir reklâmın hem aldatıcı olup olmadığının hem de aynı anda tüketiciler 

açısından reklâmda sunulan içeriğin gerekli olup olmadığının ve bunların hukuka 

uygun olup olmadığının da tespiti her zaman kolaylıkla mümkün olmayabilir. Bir 

kötüleme, çok üstün bir menfaate hizmet ediyor olsa dahi bunu reklâm aracılığı ile 

yapmak ve sadece amaç olarak rakip veya rakipleri ticari piyasada zor duruma 

düşürmek şekline bürünmüşse hukuki anlamda bu türden reklâm caiz olarak kabul 

edilemez. “kötüleme” belirli çerçeveye kadar kullanılabilirse de hiçbir kişi veya 

kurumun, ticari işletmenin hakkını suiistimal edici niteliğe bürünmemelidir223. 

Bu çerçevede, “kötüleme”ye ilişkin olarak yabancı ülke mecralarında 

yayınlanan iki ayrı karşılaştırmalı reklâmı incelemek uygun olacaktır. Hava yolu 

taşımacılığı ticari alanında faaliyetlerini devam ettiren Easyjet ticari işletmesi 

(İngiltere), tren aracılığı ile ulaştırma sektöründe faaliyetlerini devam ettiren Virgin 

firmasınca kullandığı yaptığı “Queasyjet” başlıklı reklâmında, Manchester ile 

Liverpool adlı şehirlerarasının 5 Pound olduğunu ve “Herkes bizim düşük 

fiyatlarımızdan memnun değil” ibaresine yer verdiğini ve kendi firmasının kullandığı 

turuncu renkli bir fonu kullandığını ve bu suretle markasını kötülediğini ve tahkir 

ettiğini iddia etmektedir224. 12.06.2000 tarihinde yapılan başvuru ile bölgesel basında 

yayımlanan Ek–2’de belirtilen reklâma ilişkin olarak tatiller ve seyahat sektörüne 

ilişkin inceleme yapılmıştır.  

 İlgili meslek kuruluşu olan The Advertising Standards Authority, ASA 

tarafından yapılan incelemede ve alınan kararda, bu iki firmanın söz konusu 

güzergâhta rekabet halinde olduğu ve bu rekabetin sonucunda şikâyetçi firmanın bir 

önceki reklâmına bir cevap niteliğinde olduğu ve hiç bir surette şikâyetçinin 

markasını kötülemediğine karar verilmiştir. “queasy” kelimesinin sözlük anlamı 

                                                                                                                                     
görünümlü kablolar şeklinde; tek fatura, 7X24 destek, müşteri portalı, esnek tarife, kolaylık ve servis 
garantilerine dair hizmetlerin ise düzgün bir “netone” kablosu üzerinde gösterildiği; düğümlenmiş 
yumak görünümlü kablolar üzerinde belirtilen hizmetler yoluyla bu hizmetleri sunan Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.’nin kötülendiği;  Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı 
Kanun'la değişik 16 ncı maddesi hükmüne aykırı olduğuna ve reklâm veren Netone Bilgi ve 
İletişim Hizmetleri A.Ş.(NetOne Telekom) hakkında reklâmın durdurulması cezası verilmesine karar 
verilmiştir.” şeklindedir. 
 
223 İnal. s. 73. 
224 Farnsworth, s.15–16. 
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“müşkülpesent” ve ayrıca “midesi bulanan” anlamlarına gelmekle birlikte söz konusu 

reklâmda bir kötüleme olmadığına karar verilmiştir.  

Verilen kararda yasal dayanak olarak the Independent Television Comission 

Code of Advertising Standarts and Practise (Bağımsız Televizyon Komisyonu’nun 

Reklâmcılık Standartları ve Uygulamaları Düzenlemesi) esas alınmış, bu kurallara 

göre karşılaştırmalı reklâmın adil olması ve yanıltıcı olmamaları, reklâm verene 

yapay olarak avantaj sağlamamaları, karşılaştırılan unsurların adil olarak 

seçilmelerini ve karşılaştırılan ürün ve hizmetler hakkında adil olmayan, kasıtlı 

olarak küçük düşürücü ifadelerde bulunulmaması gerektiği ifade edilmiştir.  

İşbu kararın iki açıdan değerlendirilmesi gereklidir. Birincisi birisi uçak 

taşımacılığı yapan şirket diğeri ise tren taşımacılığı yapan şirketin karşılaştırmalı 

reklâmının değerlendirilmesidir. İlk bakışta farklı ticari faaliyetler ve farklı sektörler 

olarak görünse de aynı hatta taşımacılık faaliyetinde bulunan iki firmanın hizmetinin 

ve bu hizmetin ücretinin karşılaştırılması yapıldığı kabul edilerek bu bakımdan 

herhangi bir hukuka aykırılık görülmemiştir. Ülkemizin koşullarına göre bu durum 

yadırganabilir; ancak ilgili ülkenin taşımacılık ve coğrafi koşullarının bu kararda 

ayrıca incelenmesi uygun olacaktır. Ülkemiz açısından bu şekilde bir reklâmın aynı 

tüketici çevresine hitap etme ve aynı ihtiyacı karşılayan hizmetler olmasına karşın 

demir yolu taşımacılığının devlet tekelinde yürütülmesi ve ulaşım maliyetlerinin 

farklılığı göz önüne alındığında Türkiye’de bu yönde bir reklâmın mevcut hukuk 

düzenlemelerince korunmasının mümkün olmadığı görüşündeyim.  

 Bir diğer karşılaştırmalı reklâmda ise İngiltere’de Ryanair adlı havayolu şirketi 

yazılı basında yaptığı reklâmda225, kendi işletmesinde uygulanan fiyatlarla, aynı uçuş 

noktaları hakkında British Airways adlı firmanın uçuş fiyatlarının karşılaştırmasını 

yapmıştır. British Airways bunun üzerine ilanda Ek–3’te yer alan yer alan 

“BA……….DS!” ifadesinin “saldırgan” olması ve yapılan fiyat karşılaştırmasının 

haksız olması ve varış yerine ilişkin karşılaştırmanın da haksız olduğunu ileri sürerek 

marka hakkının ihlali ve haksız olarak kendi itibarının karalanmasına dayanarak dava 

açmıştır. Bu karar döneminde İngiltere’de çok yankı uyandırmıştır. 

                                                
225 Çevrimiçi http://www.twobirds.com/English/publications/articles/comparative_advertising.cfm , 
04.05.2007. 
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Mahkeme ilginç bir şekilde bir başka markaya karşı reklâmın doğru olduğu 

sürece saldırgan ifadelerle karşılaştırma yapılabileceğini kabul etmiştir. Mahkemeye 

göre bu reklâmdaki ifade, markanın karalanması olmayıp, olsa olsa kaba bir ifade 

tarzıdır. Mahkeme daha da ileri giderek Ryanair’in fiyatlarının British Airways’in 

gerçekte 3 misli olmasına karşılık 5 misli daha ucuz olmasını tüketicileri önemli 

ölçüde yanıltıcı bir beyan olmadığına karar vermiştir. Yine aynı şekilde Ryanair’in 

Frankfurt’a uçuşa ilişkin fiyatları karşılaştırırken, British Airways’in uçtuğu 

Frankfurt Uluslararası Havalimanı değil de Frankfurt’a 68 km uzaklıktaki bir başka 

havalimanı olduğunu belirtmemesini de önemli bir aldatıcılık unsuru olarak 

değerlendirmemiştir.  

ASA’nın incelediği Ek-4’te yer alan karşılaştırmalı reklâmda ise otomotiv 

üretimi ve satımı sektöründe faaliyet gösteren Daihatsu firması, Daihatsu Sirion 1,0+ 

markalı arabası hakkında İngiltere’de yaptığı reklâmda226; bu arabayı Vauxhall 

Motors firmasına ait Vauxhall Corsa GLS model otomobil ile karşılaştırmıştır227. Söz 

konusu reklâmda yer alan ifadeler çerçevesinde, iki marka ve markalara ait 

otomobiller için karşılaştırmanın sadece 6 adet özellik bakımından yapıldığı tespit 

edilmiştir.  

Daihatsu, kendi fiyatının diğer marka ve modeldeki otomobilden daha ucuz 

olduğunu söylemiş ve bu savını kanıtlamak için de JATO adı verilen bir araştırma 

şirketinin verilerini dayanak göstermiştir. Vauxhall Motors firması reklâmın haksız 

ve yanıltıcı olduğunu zira gerçekte JATO’nun araştırma raporuna göre Corsa’nın 

Sirion’a karşı 34 üstün özelliği bulunduğu ve reklâmdaki otomobilin Corsa’nın eski 

bir modeline ait olduğunu iddia etmiştir.   

İlgili meslek kuruluşu olan The Advertising Standards Authority, ASA 

tarafından yapılan incelemede, söz konusu reklâm “haksız ve yanıltıcı” bulunmuştur. 

Çünkü reklâmda Vauxhal Corsa’nın sahip olduğu diğer özellikleri göz ardı edilerek 

reklâm içeriğinin hazırlandığı ve bu çerçevede de tüketicilere yanlış bilgi verildiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu reklâmda kullanılan Corsa markalı aracın 

                                                
226 http://www.cap.oRG..uk/asa/adjudications/non_broadcast/Adjudication+Details.htm?Adjudication 

_ id=32466 (çevrimiçi) 10.06.2007.  
227 ASA’nın kararında 12.04.1999 tarihinde gelen şikâyete ilişkin olarak ulusal İngiliz basınında 
yayınlanan reklâm incelenmiştir. 
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resminin de reklâmın yayınlandığı tarihteki güncel modelin 18 ay önceki eski 

modeline ait olduğu, gerçekte ilgili reklâmın yapıldığı tarihte yenilenmiş modelinin 

piyasada mevcut olduğu belirtilmiştir.  

 

D- Ticari Tanınmışlık ve İtibardan Gereksiz Yere Yararlanmama 

Özellikle piyasaya yeni giren ve kendisinden önce piyasada tanınan bir veya 

birden çok rakibinin ürün veya hizmeti ile rekabete girişen ticari işletmelerin 

reklâmlarında; rakip firma veya firmaların ürün veya hizmetlerine atıfta bulunularak 

ya da doğrudan açık şekilde karşılaştırılmalı reklâm yapılabilmektedir.  

Bu durumlarda, yapılan karşılaştırmalı reklâmda rakip ticari işletmenin 

unvanının, markalarının, ürün veya hizmetlerinin belirtilmesi reklâmı yapılan ürün 

veya hizmetin tanıtılması için gerekli değilse ortada “parazit reklâm” olarak anılan 

karşılaştırmalı reklâm türü olduğu kabul edilmektedir228.  Bu durumlarda, gerçekten 

de ürün veya hizmetin piyasaya tanıtımında, rakip ürün veya hizmetlerin, rakip firma 

isimlerinin, markalarının veya markayı oluşturan şekil, logo (ayırmaç) veya 

amblemlerin kullanılması gerekli olmadığı durumlarda, reklâm içeriğinde bu 

ibarelerin yer almasına da gerek bulunmamaktadır.  

Bu ibarelerin yer almasındaki sakınca; piyasada daha önceden var olan, 

yatırımları bulunan, tanınırlık sağlamak amacıyla sistemli olsun olmasın uzun süredir 

reklâm veren, tanıtım ve promosyonlarla geniş tüketici kesimine erişmiş olan 

firmaların tanınırlığından yararlanarak rekabette haksız şekilde avantaj 

sağlanmasında ortaya çıkmaktadır. Örneğin Reklâm Kurulu’nun bir kararında229 

2006/275- Malatya İlinde faaliyet gösteren Özel Hisar Eğitim Matbaacılık ve İnşaat 

Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. (Özel Senin Zirven Dershanesi)'ne ait “Senin ZİRVEn 

Dershaneleri Malatya'da” başlıklı broşürde, Ticari Reklâm ve İlanlara İlişkin İlkeler 

ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Ticari İtibardan Haksız Yararlanma” 

başlıklı 15. md.’si hükümlerine aykırı olacak şekilde; “Senin” kelimesi ile “ZİRVEn” 

kelimesindeki “n” harfinin çok küçük harflerle ve “Dershanesi” yerine 

“Dershaneleri” yazılarak ülke genelinde tanınan Zirve Dershaneleri ve Dergisi'nin bir 

şubesi imajının verilmeye çalışıldığı, ayrıca söz konusu reklâm için 625 sayılı Özel 

                                                
228 İnal. s. 74. 
229 14.11.2006 tarihli 134 sayılı toplantıda 2006–275 sayılı dosyadan alınan karar. 
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Öğretim Kurumları Kanunu'nun 30. maddesi hükmü gereğince Valilikten (Malatya İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden) izin alınmadığı; Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 

4822 sayılı Kanun'la değişik 16. maddesi hükmüne aykırı olduğuna, reklâm veren 

Özel … Ltd. Şti.- Özel Senin Zirven Dershanesi hakkında 5.491-YTL idari para 

cezası ile (reklâmın) durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir. Bu örnekte de 

görüldüğü üzere bir başka firmanın ticari tanınmışlığından yararlanan ve haksız 

rekabete neden olan tüketicileri de aldatıcı nitelikte olan reklâmların yayınlanmasına 

cevaz verilmemektedir. 

 

E-  Aldatıcı Olmama  

Tüm reklâm çeşitlerinde olduğu üzere “aldatıcı nitelikteki” reklâmların aynı 

zamanda karşılaştırmalı reklâm olması durumunda bu reklâmlar da hukuka aykırı 

olarak nitelenecektir. Burada reklâmın içeriğindeki “aldatıcı” unsurların reklâmın 

esasını teşkil eden unsurlar içinde yer alması ile reklâmda yer almakla birlikte asıl 

olmayan unsurlar içerisinde yer alması arasında hukuki anlamda fark olmadığı 

görüşündeyim. Zira “aldatıcılık” durumu ister tüketicilerin iradelerini doğrudan 

etkileyen asıl unsurlarda yer alsın; isterse tüketicilerin ürün veya hizmeti 

seçmelerinde iradelerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer almasın, tüketicilerin 

iradelerini az veya çok etkiledikleri; daha önemlisi rakip firma(lar) açısından rekabeti 

bozucu sonuçlara yol açtıkları için hukuka aykırı sayılmaları gereklidir. Bununla 

birlikte bir Reklâm Kurulu kararında da aldatıcılığın önemli olması gerektiği, 

tüketicilerin iradelerini etkileyici unsurların var olması halinde aldatıcılıktan söz 

edilebileceği kıstası zımnen de olsa belirtilmiştir. Karara konu olayda, reklâm veren 

esasında tek noktalı enjeksiyonlu motora sahip olan arabalarının “çok noktalı 

enjeksiyonlu motoru ile daha güçlü” şeklinde reklâmını yapmıştır. Reklâm Kurulu 

kararında “...ilk bakışta çok önemli gibi görünmeyen bu noktanın, başvuru sahibinde 

olduğu gibi, araç satın almak isteyen tüketicilerin tercih nedenlerinden biri olması 

......dolayısıyla” denmek suretiyle reklâm aldatıcı bulunmuştur230. 

                                                
230 Reklâm Kurulu’nun 14.07.1998 t. ve 34 sayılı toplantıda alınan 13-iv no’lu kararı 
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Yukarıda açıklanan nedenler çerçevesinde karşılaştırmalı reklâmlar gerçeği 

ortaya koymalı, doğru bilgiler üzerine hazırlanarak piyasaya sunulmalıdır231. 

Karşılaştırmalı reklâmlarda da eğer karşılaştırılan ürün veya hizmetlerin bilgilerinin 

verilişinde, hatalı, doğru olmayan232, eksik veya sair şekillerde aldatıcı unsurların233 

bulunması da reklâmın hukuka uygun olmamasına neden olacaktır.  

Reklâm Kurulu’nun yaptığı bir incelemede de, Galaxy İletişim Pazarlama 

Aracılık Hizmetleri’ne ait “Koç.Net bizimle konuşabilirsiniz” başlıklı broşürde, Türk 

Telekomünikasyon A.Ş.’ne ait ücret tarifeleri ile yapılan karşılaştırmada, tarife 

ücretlerine ilişkin ücretlerin doğru olarak belirtilmediğine karar verilmiştir. Bu 

durumun da, 4077 Sy. yasanın değişik 16. md.’si hükmüne aykırı olduğuna ve söz 

konusu reklâm veren Galaxy İletişim Pazarlama Aracılık Hizmetleri hakkında söz 

konusu reklâmları durdurma cezası verilmiştir234.  

Karşılaştırmalı reklâm aynı zamanda aldatıcı reklâm teşkil etmekteyse hukuken 

korunmayacaktır. Bu çerçevede, “aldatıcı reklâm”ın daha detaylı olarak incelenmesi 

ve bir reklâmın “aldatıcı” nitelikte olup olmadığının tespiti için gerekli unsurların da 

ayrıntılı olarak incelenmesi yerinde olacaktır. 

 

 

 

 

                                                
231 Selçuk Öztek, Haksız Rekabete İlişkin Yeni İsviçre Düzenlemesinin Öngördüğü Bazı Haksız 
Rekabet Halleri, Jale Akipek’e Armağan, Konya 1991, s. 421.  
232 Reklâm Kurulu’nun 14.09.2004 tarihli ve 108 Sy toplantısında 2003/125 Sy. dosyası üzerinden 
verilen kararda, incelenen reklâmda doğru bilgiler verilmeksizin karşılaştırma yapılması hukuka 
uygun bulunmamıştır. Söz konusu karar: “Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'ne ait 
2003 yılı Eylül-Aralık aylarında yayımlanan, "Abone Platin" tarifesinin tanıtımına yönelik 
Reklâmlarda tarifelere ilişkin yapılan karşılaştırmanın doğru olmadığı;   Bu durumun, 4077 sayılı 
Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı maddesine hükmüne aykırı olduğuna ve Reklâm veren 
Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'ne 35.000.000.000.-TL idari para ve durdurma 
cezası verilmesine karar verilmiştir.” şeklindedir. 
233 Reklâm Kurulu’nun 08.06.2005 tarihli 105. toplantısında 2003/118 Sy dosyası üzerinden verilen 
kararda da Reklâmların “aldatıcı” nitelikte olması mevzuata aykırı bulunaktadır. Söz konusu karar: 
“Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ne ait 21.07.2003 tarihinde Zaman Gazetesi'nde yayımlanan “Bana 
kontör atsana” başlıklı Reklâmda kontör transferi için, “Dünyada ilk ve tek” ibaresinin kullanıldığı, 
ancak dünyada yurtdışında bazı firmaların aynı hizmeti verebildikleri ve bu ibarenin gerçekleri 
yansıtmadığı; dolayısıyla bu durumun; 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16 ncı 
maddesine hükmüne aykırı olduğuna ve Reklâm veren firmaya 35.000.000.000 TL.-sı idari para 
cezası ve durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.” şeklindedir.   
234 Reklâm Kurulu’nun 11.04.2006 tarihli 127. toplantısında, 2005/247 Sy. dosya üzerinden verilen 
karar. 
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a. Aldatıcı Reklâm  

i. Tanımı  

Türk Hukuk Mevzuatında, “Aldatıcı Reklâm” tanımı açık şekilde henüz 

yapılmamıştır235. 4822 Sy. yasa ile değişik 4077 Sy. yasanın “Ticari Reklâmlar ve 

İlanlar” başlıklı 16. maddesinde sadece tüketicileri aldatan, onları yanıltan veya 

tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinden yararlanarak istismar eden, hastaları, 

yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklâm ve ilanlar ile örtülü reklâmların 

yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak yasanın tamamı incelendiğinde, bu 

sayılan türden reklâmların tanımına yer verilmediği görülmektedir. 

Yasa koyucu tarafından BK. md. 48, f. 1’de “yanlış ilanlar” şeklinde söz 

edilerek ve TTK. 57 md. f.3’te ise “kendisi, ticari işleri, malları, ticari faaliyetleri 

yanlış ya da yanıltıcı beyanlarda bulunmak” şeklinde ifade edilen davranışlar 

sonucunda  “yanlış ya da yanıltıcı şekilde reklâmlarla yapılan duyurular bir anlamda 

aldatıcı reklâm” sayılmıştır236.  

Doktrinde de ifade edildiği üzere, “aldatıcı reklâm” ve “yanıltıcı reklâm” 

kavramları aynı anlama gelmekle birlikte, Kıta Avrupa’sında “misleading 

advertisements” kelimeleri ile anılan ve dilimizde “yanıltıcı reklâmlar” anlamına 

gelen kavram yerine, ABD’de kullanılan “deceptive advertisement” kavramı karşılığı 

olan  “aldatıcı reklâm”  kavramının kullanılması yerinde olacaktır237.  

Aldatıcı Reklâmların uluslararası mevzuatta yapılan tanımı ise doktrinde 

açıklanmıştır238. Bu tanımda, aldatıcı reklâmların aslında en temel özellikleri teker 

teker sayılmış durumdadır. Tüketicilere yöneltilmesi veya tüketicilere ulaşmamış 

durumda dahi olsa (“sunulması da dâhil” ibaresi), kişileri yanıltan veya kişileri 

yanıltması muhtemel olan reklâmlar, onların bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar 

                                                
235 TTK. md. 56 ve BK. md. 48. f.1 hükümlerinde açıkça “aldatıcı Reklâm” tarifi yapılmamış olmakla 
birlikte, “yanlış ilanlar ile hatalı bilgi verilerek iyi niyet ilkelerinin aşılması durumları”na değinilerek 
dolaylı olarak aldatıcı Reklâmlara dair genel bir düzenleme yapıldığının kabulü de gereklidir.  
236  Göle, s. 61. 
237  İnal, s. 36, d.n. 103.  
238  Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Reklâmlara İlişkin 10.10.1984 tarihli AB Direktifi 2. maddesine göre : 
“Aldatıcı Reklâm, sunulması da dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde yönetildiği veya ulaştığı 
kişileri yanıltan veya yanıltması muhtemel olan ve bu yanıltıcı niteliği dolayısıyla onların ekonomik 
davranışlarını etkilemesi muhtemel olan veya bu nitelikleri dolayısı ile bir rakibe zarar veren veya 
vermesi muhtemel olan reklâmlar anlamına gelmektedir” 
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edici nitelikteki reklâmlar “aldatıcı” olarak kabul edilmişlerdir239. “aldatıcılık” 

kavramı geniş olarak yorumlanması gereken bir kavram olup, sadece birkaç unsur 

açısından ele alınması hatalı sonuçlara neden olabilme ihtimalini içinde 

barındırmaktadır. Örneğin dn 140’ta belirtilen mütalaada, Milli Boya ibareli 

reklamların konusunu oluşturan boyaların, yabancı ülke lisansı ile üretilmesi 

nedeniyle bir aldatıcılık unsuru taşıyıp taşımadığı da incelenmesi gerekli olmuştur. 

Anılan reklamda, Türk Milli Futbol Takımı’nın Japonya ve Güney Kore’de Dünya 

Futbol Şampiyonası’na katıldığı süreçte sponsor olduğu Milli Futbol Takımı’nı 

destekler mahiyette “Milli Boya-Filli Boya”  ibaresi kullanılmıştır. Bu reklamlara 

karşı DYO markalı rakip firma tarafından haksız rekabetin engellenmesi ve anılan 

reklamların aldatıcı olduğunun tespiti açısından dava açılmıştır. Teoman tarafından 

incelenen reklamda, “milli” ibaresinin yabancı ülkede yerleşik firma lisansı ile 

üretim yapılması aldatıcı olarak kabul edilmemiş ve Göle ile aynı doğrultuda bu 

türden lisans kapsamında üretilen mamullerin de milli sayılması gerektiği ortaya 

konulmuştur. Ayrıca anılan reklamda yer alan “Milli” sözcüğünün kullanılmasının da 

tüketicileri yanıltmasının ya da onların deneyim ve bilgi eksikliklerinin istismar 

etmesinin de mümkün olmadığı belirtilmiştir.240   

Ayrıca, bu “yanılma” durumu sonucunda, kişilerin ekonomik davranışlarını 

etkileyen ve bir rakibe zarar veren veya vermesi muhtemel olan reklâmlar yukarıda 

ifade edilen unsurları da taşıyorlarsa “aldatıcı reklâm” olarak kabul edilmişlerdir. 

Örneğin, fiyat olarak diğer benzer firma ürünlerinden daha düşük fiyata satılan bir 

ürünün reklâmı yapıldığında, içerik olarak benzer ürünlerde yer alan bazı önemli 

nitelikleri taşımadığı belirtilmeyen bir ürünü alan tüketici, hem satın aldığı üründen 

gereğince yararlanamayabilir, satın almış olduğu ürüne verdiği maddi karşılık 

nedeniyle ekonomik olarak kayba uğrayabilir ve ürünü kullanamadığı için de zarara 

uğrayabilir. 

Hiç şüphesizdir ki, bir reklâmın “aldatıcı” olup olmadığının belirlenmesi çok 

zordur. Bu belirlemeyi yaparken reklâmın içeriğinin, reklâmda sunulan mesajın 

anlamının ve reklâmın hitap ettiği tüketici seviyesinin ve bu topluluğun sosyal 

                                                
239   Sezer Turhan, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde “Tüketici 
Hakları”, Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu Ankara Şubat-Mart 2001. s. 16. 
240 Teoman, Haksız Rekabet (Milli Boya Hukuki Mütalaası), s. 20-22. 
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çevrelerinin de değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulması gereklidir241. 

Bununla birlikte tüketicilerin de ürün veya hizmetler hakkında gerçek ve doğru 

bilgileri açık bir şekilde öğrenebilmeleri esastır242. 

Bu gibi durumlarda, reklâmda tanıtılan ürün özellikleri belirtilmeden sadece 

fiyata endeksli reklâm yapılması durumunda, aslında ürünü satın almayı düşünmeyen 

tüketiciler bile ürünü satın alabilir, ancak üründen almayı umdukları sonucu elde 

edemeyebilirler. Bu tip ürünlerin piyasada yüksek miktarda satılması ise, benzer ama 

daha kaliteli ürün üreten rakip firmaların satış rakamlarında düşme yaratacak ve bu 

firmalara ekonomik açıdan zarar vermiş olacaktır.  

 

ii. Aldatıcı Reklâm Çeşitleri 

(1) Abartılı Reklâm 

Ticari amaçlarla yapılan reklâmlarda, tüketicilere tanıtımı yapılan mal veya 

hizmetin tüketiminin arttırılması için az veya çok malın veya hizmetin övülmesi, 

işlevinin normalden daha etkili gibi gösterilmesi olağandır. Hatta mal veya hizmet 

tüketildiğinde, tüketicilerde yaratacağı etki de reklâmlarda abartılarak ifade 

edilebilmektedir. Ticari reklâm ile ilanlar arasındaki temel farklılık da reklâmların 

normal hayattaki durumları farklı yansıtarak tüketicilerde reklâmı yapılan mal veya 

hizmeti tüketme güdüsünü desteklemek; reklâmı yapılan mal veya hizmeti övmek, 

benzer mal veya hizmetlerden üstün olunan yanlarını ortaya koymaktır243. 

 Bu türden durumlarda, reklâmın aldatıcı olup olmadığının tespiti çok 

önemlidir. Zira tüketicileri yanıltıcı içerikteki abartılı reklâmlar aynı zamanda 

dürüstlük kuralına da aykırılık teşkil edecek; tüketicilerin reklâmı yapılan mal veya 

hizmetten gereğince yararlanamamaları, maddi zarara uğramaları veya reklâmı 

yapılan mal veya hizmetten elde etmeyi arzuladıkları yararı hiç veya gereği gibi 

sağlayamamalarına neden olacaktır.  

Bu durumda, öncelikle reklâmda “aldatıcı” nitelikte unsurların var olup 

olmadığının, verilen mesajlarda sıradan tüketicinin düşüncelerinin istismar edilip 

edilmediğinin tespiti önemli olacaktır. Doktrinde de bu tür reklâmların muhatap 

                                                
241 Doğanay, s. 398. 
242 Mehmet Semih Gemalmaz, Alan Araştırması Işığında Tüketicinin Korunması, İstanbul Barosu 
Dergisi, C. 62, Sy. 4–5–6- Nisan Mayıs Haziran, 1998, s. 238. 
243 Örs, s. 40, Göle s. 79. 
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tüketiciler tarafından ciddiye alınmadığı, alınmayacağı süreç içinde hukuki açıdan bir 

sorun teşkil etmeyeceklerine dair görüş mevcuttur244.  Bu görüşün de “hukuka 

uygunluk” ölçüsünde geçerli bir ölçüt olarak kabulünün uygun olacağı 

görüşündeyim. 

 Eğer reklâmda abartılı unsurlara yer verilmişse bu durum reklâmın doğrudan 

“aldatıcı” olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır245. Örneğin bir sıvı yağ reklâmında, 

sıvı yağ ile kızartılan yemekleri yiyen kişilerin “hafiflikten” dolayı ayaklarının 

yerden kesilerek uçtuklarına dair reklâm yapılmaktadır246. Bu durum, sıradan bir 

tüketici tarafından reklâmı yapılan sıvı yağdan tüketildiğinde, böyle bir sonucun 

ortaya çıkmayacağı, reklâmı yapılan marka yağdan yapılmış yemeklerden yenilmesi 

nedeniyle ayakların yerden kesilmesinin mümkün olamayacağı çok açık olduğu için 

bir abartma sayılmamalıdır. 

Bu durum, reklâmla verilmek istenen ve diğer türden yağlar ile kızartılan 

yemeklerdeki yağ oranının reklâmı yapılan sıvı yağ oranından fazla olduğu mesajının 

iletilmesinden ibarettir. Yapılan kontroller ve bilimsel araştırmalarla da bu durum, 

yani reklâmı yapılan marka sıvı yağı ile yapılan yemeklerin, bir kısım yağ ile yapılan 

yemeklerden daha az yağlı ve daha sağlıklı olduğu kanıtlanabilirse reklâmın “aldatıcı 

olmadığı” açık olarak ifade edilebilir.  

Ancak sadece reklâmı yapılan sıvı yağ ile yapılan yemeklerin tüketilmesi 

sonucu kişilerin uçabileceklerine, havada asılı durabileceklerine dair bir durumun 

hayatın olağan akışı bakımından mümkün olmayacağı çok açık olduğu için reklâm 

içeriği nedeniyle tüketicilerin aldatıldığı gerekçesi ile reklâmın “abartı içerikli olduğu 

için aldatıcı olduğunun kabul edilmesi” uygun olmayacaktır.  

(2) Bilimsel Araştırma Sonuçları ve Tanık Beyanları Temel Alınarak 

Yapılan Reklâm 

İstisnai durumlar saklı kalmak üzere247, her reklâmda üretici veya hizmet 

sağlayıcı reklâmı yapılan mal veya hizmetin tüketimini arttırmak amacıyla 

tüketicilere bir veya birden çok mesaj iletmektedir. Bu mesajlarını da gerek resmi 
                                                
244 Bozbel, s. 40–41. 
245 Göle, s. 79.  
246 Görsel yayın organlarında yayınlanan “Aymar markalı sıvı yağ Reklâmları”. 
247 Örneğin bir elektronik şirketi tarafından şehrin en önemli noktalarında büyük ekran televizyonlarda 
ürünlerinin resimlerini değişik açılardan göstermesinde açıkça bir mesaj iletilmemektedir. Bu yol ile 
mevcut ürünlerin ve markanın bilinirliğinin toplumda arttırılması amaçlanmaktadır. 
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kurumlarca248, gerek bağımsız özel kuruluşlar ve gerek uluslar arası birliklerin 

yapmış olduğu araştırma sonuçlarına dayandırılarak verilebilmektedir.  

Göle tarafında da ifade edildiği üzere, bilimsel sonuçlara dayanılarak reklâm 

yapılmasında hukuken herhangi bir engel veya sakınca yoktur249. Ancak, tüm 

reklâmlarda olduğu gibi, bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının da reklâmlarda 

doğru şekilde ve doğru bilgilerle kullanılmaları gereklidir250.  

Üreticiler ve/veya hizmet sağlaıcılar veya reklâmcılar tarafından, bazen bilerek 

bazen de reklâmların hazırlanışı aşamasında eksik çalışma yapılması veya 

tüketicilere yetersiz bilgi iletilmesi nedenleri ile reklâmı yapılan ürünün benzer 

ürünlerle karşılaştırıldığı bilimsel inceleme sonuçları sadece ilgili ürünün diğer 

ürünlere üstünlük sağladığı açıyı kullanmakta; diğer ürünlerin reklâmı yapılan ürüne 

olan üstülüklerinden ise hiç söz edilmeyebilmektedir. Bu durumda reklâmı yapılan 

ürünle ilgili olarak, tüketicilerin zihninde aslında üründen veya hizmetten beklenilen 

temel özellik ve sağlanması amaçlanan temel yarar karşılanamayabilmektedir.  

Bir diğer durum ise, bilimsel inceleme sonuçlarının, inceleme sonucunda 

erişilen sonucun çarpıtılarak kullanılmasıdır. Örneğin, bir otomobil reklâmında, 

reklâmı yapılan ürün olan otomobilin, rakip ürünlerle arasındaki farkı vurgulamak 

adına, reklâmda temel olarak kullanılan araştırma ve incelemenin reklâmın yapıldığı 

ülke koşulları ve mevsim özellikleri ile benzerlik göstermediği bilinmesine karşın 

reklâmlarda bu incelemenin kullanılmasıdır. Bu şekildeki yapılan bir reklâmda, 

tüketiciler nezdinde yanlış sonuçların doğmasına veya ürün veya hizmetten 

sağlanması amaçlanan yarardan mahrum kalınmasına neden olabilecektir.  

Burada bilimsel incelemeler yanında çeşitli ürün veya hizmetleri değerlendiren 

bağımsız otoritelerin incelemelerine de değinmek gerekir. Bu otoriteler, belirli bir 

sektöre ilişkin olarak piyasada bulunan ürün veya hizmetleri değerlendirerek bu 

değerlendirmeleri topluma duyurabilmektedir. Bu değerlendirmelerden çıkan 

                                                
248 Reklâmı yapılan ürünün denetleyicisi araştırma kuruluşları ve resmi kurumlar (Üniversiteler, 
Bakanlıkların Genel Müdürlükleri gibi). Örneğin havayolu şirketlerinin çeşitli açılardan incelendiği ve 
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
araştırmalar.   
249 Göle, s. 88. 
250 Sabih Arkan. Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Enstitüsü Yayınları (Batider), s. 297. 
Sami Karahan/Tahir Saraç/Cahit Suluk/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2007. 
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sonuçlar da ürün veya hizmet sunucular tarafından reklâmlarında 

kullanılabilmektedir. Aşağıda İnternet ortamında yayınlanan birbirleri ile bağıntılı üç 

ayrı reklâm da bu şekilde oluşturulmuştur. Türk Hukuku dikkate alındığında, 

ürünlerin sadece tek bakımdan değerlendirildiğinin, bu reklâmların gerek tüketicileri 

yanıltıcı sonuçlara yol açabileceğinin gerek rakip firmaların ürünlerinde tek açıdan 

yaptığı değerlendirmenin haksız rekabete de yol açarak rakip firmaları kötüleyici 

sonuçlara neden olabileceğinin kabulü gereklidir.  

Otomobil üreticileri tarafından da, rakip firmalardan üstün özelliklerin 

sergilenerek karşılaştırmalı reklâm yapılması mümkün olmaktadır. Bu konuda birden 

çok rakip üreticinin firma adı kullanarak yaptıkları doğrudan karşılaştırmalı reklâm 

örneklerinden birisi sanal ağda yayınlanmaktadır. Bu reklâmların tamamının yer 

aldığı web sayfalarında da reklâmların özellikleri ve içerikleri hakkında çeşitli 

yorumlar ve görüşler yer almaktadır. Aşağıda incelenecek üç ayrı reklâm da yine bu 

şekilde reklâmların birlikte derlendiği bir sanal ağ sayfasından alınmıştır251.  

Ek-5’te, ilk reklâm veren olan firma tarafından, Audi markasına sahip diğer 

üreticinin “Güney Afrika 2006 Yılı Otomobili” ödülü almış olmasından dolayı 

kutlanmaktadır. Bu açıdan gerek bir karşılaştırma gerekse de bir yerme veya 

kötüleme olmamakla birlikte; reklâmın sloganının devamında, Bayerische 

MotorenWerke Aktiengesellschaft-BMW adlı üreticinin aynı yıl için; “2006 Yılının 

Otomobili” ödülünü aldığı belirtilerek Audi markalı üreticinin aldığı ödül ile kendi 

markasının aldığı ödül karşılaştırılmaktadır. Söz konusu ödül öne çıkartılarak, BMW 

markasının dünya ölçeğinde kabul görmüş ve tüm markalardan daha iyi otomobiller 

ürettiği hissettirilmektedir.  

Audi ise, BMW adlı markaya yine sanal ağda yayınladığı reklâm ile yanıt 

vermiştir. Audi, yayınladığı reklâm ile Ek-6’da görüleceği üzere BMW adlı 

markanın 2006 Yılın Otomobili ödülünü kazanmasını kutlayarak yine BMW’nin 

yaptığı şekilde kendi markasının üstün özelliklerinden birisini ileri sürerek rakibinin 

taktiği ile kendi markasının daha iyi olduğunu beyan etmiştir. Bunun için de kendi 

üretimlerinden olan otomobillerin 2006 yılına kadar ardışık şekilde son altı yılın Le 

Man’s otomobil yarışlarını kazandığını beyan ederek 24 saat süresince süren ve 

                                                
251 http://www.egmcartech.com/2006/08/03/bmw-audi-and-subaru-take-stabs-at-each-other/   
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“dayanıklılık” esasına dayalı olan bu yarışın son altı senedir Audi tarafından 

kazanıldığını ileri sürülerek BMW tarafından sahip olunmayan bu açıdan bir 

üstünlükle tüketicilere ulaşılmaktadır. 

Her iki reklâmda da markalar birbirlerine üstün olduklarını düşündükleri 

noktalardan yaklaşmaktadır. Türk hukukuna göre aldatıcı teşkil etmeyen bu 

reklâmlarda, halen geçerli mevzuatımıza göre marka, ürün veya logo kullanımı 

uygun görülmediği için söz konusu reklâmların yayınlanması hukuken uygun 

olmayacaktır. 

Ancak işbu iki reklâma devamla, her iki reklâmda da üretici adı, markaları, 

ürünleri veya markayı çağrıştıracak bir sembolü dahi kullanılmayan bir başka üretici 

tarafından yeni bir reklâm ile değinilmiştir. Subaru markalı otomobil üreticisi 

firmanın yayınladığı reklâmda, Audi ve BMW öncelikle reklâmlarında sundukları 

başarılar için kutlanmaktadır. Bu açıdan her üç reklâm da aynı yolu tercih ederek 

öncelikle rakiplerini belirli yönlerden kutlamaktadır. Ancak reklâm içeriklerinde 

sonradan verilen beyanla her üç marka da bir üstün yönlerini tüketiciye diğer 

markalarla da karşılaştırmalı şekilde sunmaktadır. Ek-7’de sunulduğu üzere, Subaru 

tarafından da 2006 yılında sunulan işbu reklâm ile öncelikle rakip iki firma 

tüketicilere sundukları “güzellik yarışması” nedeniyle kutlanmaktadır. Devamla 

Subaru tarafından da ürettiği araçlarda kullanılan motorun, “2006 Yılı En İyi Motor 

Ürünü” seçildiği tüketicilere duyurularak özellikle otomobillerin motorlarının 

dayanıklılığı ile ilgilenen tüketiciler başta olmak üzere tüm tüketicilere de erişilerek 

“en iyi motora sahip ürünlerin kendi markaları tarafından üretildiği” mesajı 

iletilmektedir. 

Her üç reklâmın da özelliği, isim vererek rakip firmaların ve bu firmaların 

ürünlerinin kendi ürünlerinden daha iyi olmadığını beyan ederek ürünlerinin 

tüketiminin arttırılması ve daha çok tercih edilmelerinin sağlanmasıdır. 

Bunun yanında, aslında belirtilen rakip firmalar yanında, reklâmlarda isimleri 

anılmayan diğer tüm otomobil üreticilerinden de bir anlamda üstün oldukları mesajı 

da örtülü olarak iletilmektedir. Her üç marka da, birbirleri ile belirli açıdan ürünlerini 

karşılaştırırken, otomotiv endüstrisine ve tüketicilere de üstün oldukları yönleri 
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sunarak pazar paylarını arttırmayı da tüketicilerin diğer markaları karşılaştırmalarını 

sağlayarak gerçekleştirmektedir.  

(3) Reklâmda Fiyatların Aldatıcı Şekilde Kullanılması 

Tüketicilere reklâm aracılığı ile iletilmek istenen mesajların içeriğinde, ilgili 

malın veya hizmetin ücretinin ne kadar olduğu da yer alabilir. Bu durum, tanıtımı 

yapılan ürün veya hizmetin tüketiminin-satışının arttırılması için yapılmaktadır. 

Reklâmlarda tanıtılan ürünün veya hizmetin bedelinin, reklâm içeriğinde yer 

alamayacağına dair bir yasal düzenleme mevcut değildir. Bu açıdan düşünüldüğünde, 

reklâmlarda mal veya hizmetlerin ücretlerinin tüketicilere iletilmemesinin yasa 

koyucu tarafından arzu edilmediğini söyleyebiliriz.  

Bununla birlikte, “serbest piyasa ekonomisi”nde, üreticiler veya hizmet 

sağlayıcılar tarafından geniş coğrafi alanlarda tüketicilere sunulan mal veya hizmet 

bedellerinin bir kısmının ücretlerinin her yerde aynı olması beklenemez. Coğrafi 

açıdan erişilmesi çok zor olan yerlerde, yüksek maliyetle hizmet sunulan (örneğin 

kira giderlerinin yüksek olduğu yerlerde) alanlarda, bazı ürün veya hizmetlerin diğer 

yerlerde aynı ürün veya hizmet bedelinden farklı olması günümüzde doğal 

karşılanmaktadır. 

Üretici veya hizmet sunucular tarafından reklâm yaptırılmasının amacı, 

tüketicilere sunulan benzer özelliklere sahip pek çok ürün veya hizmet arasından 

kendisine ait olan ürün veya hizmetin seçilmesinin sağlanması ve bunun için 

tüketicilere yol gösterilmesidir252. Bu açıdan, “bir ürün veya hizmetin fiyatı” 

tüketicilerin en çok etkilendikleri özelliklerden birisi olduğu için, fiyat bildiren 

reklâmlar da “aldatıcı reklâmlar” içerisinde çok önemli bir çoğunluğu teşkil 

etmektedir. Zira bilgili ve deneyimli kişileri bile etkileyecek nitelikte aldatıcı ve 

yanıltıcı reklâm ve ilanlarla tüketilmesi düşünülmeyen ürün veya hizmetlerin satın 

alınması mümkün olmaktadır253. 

Bununla birlikte, özellikle ulusal ölçekte reklâm kampanyası yürüten ürün veya 

hizmet sağlayıcılar, rakip ürün veya hizmetlerle karşılaştırma yaparak kendi ürün 

veya hizmetlerinin tüketilmesini sağlanmak amacıyla ürün veya hizmetlerinin 

ücretlerinin ne olduğunu duyurmakta sakınca görmemektedir. Reklâm aracılığı ile 
                                                
252 Çatakoğlu s. 106. 
253 Turhan, s. 16. 
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ücretin ne olduğuna dair bilgi verilmesi durumunda, reklâmın sunulduğu veya mal 

veya ürüne erişilen her yerde ilgili ürün veya hizmete, reklâmda ilan edilen ücretle 

erişilmesi gereklidir. 

 Bunun aksine, farklı farklı ücretlerle ürünlerin veya hizmetlerin sunulması 

durumunda, 4077 sayılı yasa kapsamında reklâmların tüketicileri aldatıcı nitelikte 

olduğu sonucuna erişilebilir. Doktrinde de ürün veya hizmetin ücretinin belirtildiği 

reklâmlarla ilgili olarak temel alınması uygun görülen yaklaşım, “ürün veya hizmetin 

ücretinin tüketicilerde aldatma riski taşımayacak ölçüde doğru, açık, anlaşılır 

olması” şeklinde kabul edilmiştir254. Günümüzde ulusal ölçekte pek çok mecrada 

geniş kitlelere hitap eden şirketlerce yayınlanan reklâmlarda, belirli tarihlerde veya 

tarih aralığında, belirli mal veya hizmetlerin ücretlerinin sabitlendiği veya indirildiği 

ilan edilmektedir. Yapılan fiyat ayarlamalarının tüketicilere yukarıda belirtildiği 

üzere açık ve anlaşılır olmasının sağlanması için reklâmlarda bazı temel unsurların 

yer alması gereklidir. Bunların başında da ürün veya hizmetin satış fiyatının, bunların 

tüketiciye olan gerçek maliyetini göstermesi gelmektedir. Ayrıca ürün veya hizmetin 

satış fiyatının, reklâmın yapıldığı tarihteki satış fiyatı ile eşdeğer olması da 

gereklidir. Aksi durumda satış tarihi itibariyle tüketiciye duyurulan fiyat dışında bir 

fiyattan ürün veya hizmetin satın alınması durumu oluşur. Bu durum da tüketiciler 

açısından kabul edilir nitelikte değildir. Ayrıca ürün veya hizmetlerin satış 

fiyatlarından indirim yapıldığı belirtiliyorsa, indirimli satış fiyatı ve bu fiyatın 

uygulanma süresinin de duyurulması gereklidir.  

Tüketicilere sunulan reklâmdaki mesaj içeriğinde, tanıtılan ürün veya hizmetin 

ne olduğunun açıkça belirtilmesinin aranması gereklidir. Zira günümüzde, aynı 

görünüşe sahip olmakla birlikte, özellikleri ve tüketicilere sağlayacakları faydaları 

birbirlerinden farklı olan ürünlere veya hizmetlere rastlayabiliyoruz. Örneğin dış 

görünüşü tamamen aynı olan aynı markalı üç ayrı model dizüstü bilgisayarın 

donanım özelliklerinin birbirinden çok farklı olması mümkündür. Ancak, donanım 

özellikleri farklılaştıkça, ürünün fiyatı da önemli ölçüde değişebilmektedir. Bu 

bakımdan tüketiciler nezdinde reklâmda belirtilen fiyat ile almayı düşündükleri 

ürünün satış fiyatı arasında ciddi anlamda fark oluşması durumunda da bir aldatıcı 

                                                
254 İnal, s. 81. 
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reklâmdan söz edebilinir. Sonuçta reklâmda fiyat bildirimi yapılmaktaysa, hangi 

ürünün fiyatının da duyurulduğunun tüketiciler tarafından anlaşılabilecek şekilde 

belirtilmesi gereklidir. 

Yine coğrafi veya ekonomik nedenlerle, tüketicilerin mal veya hizmete eriştiği 

tüm satış son noktalarında, ithalatçı veya üretici tarafından duyurulan ücretlerle 

tüketicilere sunum yapılamayacaksa, bunun da ürünlerin reklâmlarında belirtilmesi 

gereklidir. Günümüzde bu yönde bilgi genellikle yazılı veya görsel alanlarla yapılan 

reklâmların altında yer alan “tavsiye edilen satış ücretidir” şeklinde iletilerek farklı 

yerlerde farklı fiyatlarla ürüne erişilebileceği belirtilmektedir. Bu gibi durumlarda, 

ürün veya hizmeti sağlayan şirket tarafından satış veya hizmet noktalarına iletilen 

ücret, ilgili satış veya hizmet sunucu son noktada farklı fiyatla tüketicilere 

eriştirilebilmektedir.  

Elbette ki bu durumun aksi de mümkün olup, ürün veya hizmet sağlayıcı 

tarafından tüm tüketicilere tek fiyat üzerinden de satış veya hizmet sunumu 

yapılabilir. Özellikle otomobil veya benzer ulaşım araçları satışında, satıcının 

fiyatlarda küçük değişiklikler yapabildiği durumlarda, üretici veya ithalatçı 

şirketlerce tavsiye edilen satış fiyatı reklâmlarda belirtilmekle birlikte,  fiiliyatta satış 

noktası tarafından bu fiyatlar değiştirilerek de tüketicilerle alım satım anlaşmaları 

yapılabilmektedir. 

 

(4) Reklâmda Hatalı Unvan ya da Mesleki Adlarının Kullanımı 

TTK. 57. md., f. 4’e göre, “paye, şahadetname veya ödül almadığı halde, 

bunlara sahipmiş gibi davranarak müstesna kabiliyete sahip olduğu zannını 

uyandırmaya çalışmak veya buna uygun olan yanlış unvan veya mesleki adlar 

kullanmak” haksız rekabet teşkil eden davranışlardandır. Buradan yola çıkılarak ürün 

veya hizmet sağlayıcılar tarafından yanlış şekilde bir unvanın veya mesleki adının 

kullanılması da aldatıcı reklâm sayılmalıdır255. 

Sahip olmadıkları belirli bir unvanı veya mesleki adı reklâmında kullanmak 

sureti ile üretici ve hizmet sağlayıcılar tarafından rakip ürün veya hizmetlerden daha 

çok tercih edilmek amaçlanabilir. Ancak bu durum, rakipler arasında haksız rekabet 

                                                
255 Göle, s. 108.   
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oluşturucu niteliktedir. Çünkü rakip ürün veya hizmetler arasında, sahip olunmayan 

unvan, özellik veya nitelikler kullanılmak sureti ile gerek tüketiciler aldatılmakta 

gerek rakip ürün veya hizmetler arasında rekabet koşulları aldatıcı reklâm yapan 

üretici veya hizmet sağlayıcı lehine olacak şekilde bozulmaktadır. Bu şekilde yapılan 

reklâm, aldatıcı reklâmın özel bir türü olarak değerlendirilmektedir. Çünkü bu türden 

reklâm aracılığı ile reklâm veren kendisinin özel bir yetenek ve ehliyet sahibi olduğu 

his ve intibaını etrafta uyandırmak suretiyle aynı sahada ticari faaliyetlerini sürdüren 

rakiplerine karşı bir üstünlük sağlamak suretiyle haksız rekabete girişmiş 

olunmaktadır256. Örneğin bir firmanın, yetkisi olmamasına karşın belirli bir işi 

yapmak konusunda yetkili olduğuna dair reklâm yapması hukuka aykırıdır257.  

Ülkemizde en çok karşılaşılan ve RK kararlarına da yansıyan bu türden aldatıcı 

reklâmlara turizm sektöründe yapılan reklâmlarda rastlanmaktadır. Örneğin RK.’nın 

03.01.2006 tarihli toplantısında değerlendirilen 2005/132 sayılı dosyada, Antalya’da 

faaliyet gösteren Tentur Turizm A.Ş.’ne ait “Club Viva Lindita” isimli tesisin Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından” 4 Yıldızlı Otel Turizm Deneme İşletme Belgesi” ile 

belgelendirildiği halde tanıtımlarının “5 yıldızlı otel” olarak yapıldığı tespit 

edilmiştir258. Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 16. 

maddesi hükmüne aykırı olduğuna karar verilmiştir. 

Bir hizmet sağlayıcının sahip olmadığı halde tüketicilere bir garanti markasına 

sahip olduğuna dair beyanda bulunmaları da yine bu çerçevede “aldatıcı reklâm” 

olarak kabul edilmektedir. Örneğin RK.’nın 13.06.2006 tarihli 129. toplantısında ele 

alınan reklâmlardan olan ve 2006/10 sayılı dosyadan “Zafer Asansör Turizm Sanayi 

Ticaret Ltd. Şti.”ne ait “Zafer Asansör” başlıklı takvimde yer alan tanıtımlarda CE 

işareti ve TSE markası kullanılmasına rağmen, söz konusu belgelere sahip 

                                                
256 Doğanay, s. 399.   
257 Bu konuda Reklâm Kurulu tarafından 17.11.2004 tarihli 110. toplantıda 2004/82. Sy. dosyadan 
inceleme yapılmıştır ve yapılan Reklâmın mevzuata aykırı olduğuna karar verilmiştir. Karar metni: 
“Oba İnşaat Turizm Fırıncılık Ltd. Şti.'nin Arçelik A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş “yetkili servis” 
olmamasına rağmen, işyeri tabelalarında ve dağıttıkları el ilanlarında kullanılan ibarelerde yetkili 
servis olduğu izleniminin yaratıldığı; Bu durumun, 4077 sayılı Kanun'un 4822 sayılı Kanun'la değişik 
16. maddesi hükmüne aykırı olduğuna ve reklâm veren Oba İnşaat Turizm Fırıncılık Ltd. Şti. 'ne 
anılan Reklâmları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir. 
258 Reklâm veren Tentur Turizm A.Ş. (Club Viva Lindita) hakkında 5.001,22-YTL idari para cezası ile 
durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.  
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olmadığının tespit edildiğine karar verilmiştir259. Aynı şekilde, RK.’nın eski tarihli 

bir toplantısında alınan kararda da TSE markasını haksız şekilde kullanan firmaya da 

idari para cezası verilmiştir260.   

Bu türden reklâmla tüketicilere sunulan mal veya hizmetlerde sahip olunmayan 

nitelikler, unvan veya ibareler sunularak, tüketicilerin reklâmı yapılan söz konusu 

mal veya hizmeti tüketme yönünde iradeleri haksız şekilde etkilenmektedir. Yine bu 

şekilde, karşılaştırmalı olarak reklâmı yapılan ürünlerden birisinin, belirli bir ödülü 

kazandığına dair yapılan reklâmın bu iddianın gerçek olmaması nedeniyle aldatıcı ve 

bu nedenle hukuka aykırı sayılmıştır261. Bu türden reklâmlarda, ürün veya hizmetin 

kazandığı başarı veya ödül beyanı doğru ise, bu halde bir aldatıcı reklâmdan söz 

edilemeyecektir. Bununla birlikte, kazanmadığı bir ödül veya değerlendirmeyi almış 

gibi reklâmı yapılan ürün veya hizmetin reklâmı, geçerli mevzuat uyarınca “aldatıcı 

reklâm” olarak değerlendirilecektir.   

Örneğin “yılın en çok satan ürünü olduğu için X Bakanlığı’nca ödül kazanan 

ürün” olduğu iddia edilen bir ürünün bu ödülü almamış olması, aynı kategorideki 

diğer ürünlerle “satış” açısından karşılaştırılan reklâmın aldatıcı sayılmasına neden 

olacaktır. Bu durum “bir kişi veya işletmenin ödül almadığı halde (ödül) almışçasına 

davranması halinde müstesna kabiliyete sahip olduğu zannını uyandırma çalışması 

veya buna uygun hatalı unvan veya meslek adları kullanması da TTK. md. 57, f. 4’e 

göre “haksız rekabet” teşkil etmektedir. Bu konu ileride262 “Özel Haksız Rekabet 

Halleri” bölümünde ayrıntılı olarak incelendiği için ayrıca detaya girilmemiş olup 

ayrıntılar için söz konusu bölüm incelenebilir.   

 4077 sayılı yasa dışında, TTK. md. 57, f. 4’te hüküm altına alınan bu durum 

ayrıca “haksız rekabet”  olarak değerlendirilmiştir. Yasanın hükmüne göre, bir 

kişinin ödül almadığı halde, bu ödüle sahipmiş gibi hareket ederek yine yasa 

                                                
259 RK. tarafından, Reklâm veren Zafer Asansör Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5.491.- YTL 
idari para cezası ile durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir. 
260 Reklâm Kurulu’nun 11.05.2004 tarihli toplantısında alınan karara göre “Gökyıldız Tekstil 
Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait “Gökyıldız banyo perdesi” ambalajlarında; TSE markasını 
almadığı halde haksız olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.  Bu nedenle, 4077 sayılı Kanun'un 16. 
maddesinin hükmüne aykırı olduğuna ve 3.500.000.000.-TL. idari para cezası verilmesine karar 
verilmiştir.”  
261  Göle, s. 103. 
262 bkz. bu çalışmanın VIII bölümü, (B) başlığı altında derlenen 3. kısımda yer alan “Özel Haksız 
Rekabet Halleri” başlığı altında yapılan açıklamalar.  
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hükmünün deyimi ile “müstesna kabiliyete malik bulunduğu zımnini uyandırmaya 

çalışması veya buna uygun şekilde unvan veya mesleki adlar kullanması açıkça 

haksız rekabet sayılmıştır. 

 

(5) Eskiliğe Dayalı Beyanların Olduğu Reklâm 

Tüketiciler, hangi coğrafi alandan olurlarsa olsunlar, eski tarihlerde kurulmuş 

olan ve belirli bir başarıya sağlamış işletmenin ürün veya hizmetini tercih etmektedir. 

Bu bakımdan, üretici işletmeler veya hizmet sunanlar reklâmında işletmelerinin 

“eskiliği”ni de kullanabilirler263. Bu işletmelerin tecrübesinden, satış ve satış sonrası 

servislerinin yaygınlığından, uzun yıllardır tercih edilmesinden dolayı aynı 

kategorideki ürün ve hizmetler yerine daha eski tarihte kurulan işletmenin sunduğu 

ürün veya hizmeti tercih etmektedir264. Bir başka söyleyişle, eski bir işletmenin yeni 

bir işletmeye göre satış yapma şansı ve tercih edilme olasılığı daha yüksektir265.  

Ancak bu türden reklâmda, özellikle yakın tarihte işletmenin üretime veya 

hizmet sunumuna başlamasına karşın, reklâm ve ilanlarında her türlü mecrada da 

daha eski tarihte kurulduğuna dair yanlış beyanda bulunulması halinde de reklâmın 

tüketicileri “aldattığı” kabul edilmelidir266. Tüketicilerce “eski olması” nedeniyle 

tercih edilsin veya edilmesin, bu türden hatalı ve gerçeğe aykırı tarih veren reklâmın 

“aldatıcı” olduğunun kabulü gereklidir.  

Doktrinde savunulan görüş, reklâm veren işletmenin “eskiliği”ni reklâma 

eklemesi durumunda, söz konusu eskilikle ilgili ölçüt, hukuki anlamda devamlılık 

değildir. Söz konusu devamlılık işletmenin ilgili ürün veya hizmet sunumuna 

başladığı; ürün veya hizmet sunumuna işletmenin temel karakterini değiştirmeden 

ekonomik anlamdaki fiili olarak devamlılığıdır267 . 

Sadece hukuki anlamda, bir başka deyişle, kâğıt üzerinde ve yasal 

düzenlemeler çerçevesinde eski tarihte kurulan bir işletmenin, tüketicilerin asıl tercih 

nedeni olan tecrübe, tüketiciler tarafından genel anlamda kabul görme ve güvenilir 

olma gibi ölçütleri başlı başına sağlaması söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, fiili 

                                                
263 Göle, s. 100. 
264 Çatakoğlu. S. 110. 
265 Ediboğlu, s. 101. 
266 Karahan/Saraç/Suluk/Nal s.335.  
267 Çatakoğlu. s. 110; Ediboğlu,  s. 101. 
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olarak işletmenin ürün veya hizmet sağlamasından itibaren kuruluş tarihinin 

kullanılması tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmelerini temin edecektir. 

 

(6) Tüketim Ürünleri ve Hizmetlerle İlgili Reklâm 

Bu türden reklâmda, tüketilmesi için piyasaya sunulan mal veya hizmetin 

garanti taahhütlerinde, menşeinde, üretim tarihleri ile ilgili bilgilerde ve ürün veya 

hizmetin içeriği veya miktarına dair verilen bilgilerde aldatıcılık unsuru 

bulunmaktadır. Bu türden reklâmda, tüketiciler nezdinde ürün veya hizmetten 

beklenen faydayı sağlayamadığı ve tüketicileri yanıltarak tüketime yönlendirdikleri 

için “aldatıcı reklâm” sayılmaktadır.  

Özellikle ürünlerde görülen bir aldatıcı unsur, ürünün “üretim tarihi” ile ilgili 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumlarda, reklâmı yapılan ürün, yeni bir ürün olarak 

tüketicilere sunulması gerekirken, bunun yerine kısmen az veya çok kullanılmış bir 

ürün olarak tüketicilere ulaştırılmaktadır. Ürünün reklâmı yapılırken, doğal olarak 

“kullanılmış” veya bir başka ifade ile ürünü satın alacak tüketicinin ilk defa ürünü 

kullanmayacağı ifade edilmemişse, kural olarak satılan (reklâmı yapılan) ürünün de 

yeni olması gereklidir. Ancak bunun aksine, reklâm yapılan bir kısım ürünün, satın 

alındıktan sonra az veya çok daha önceden “kullanıldığı” veya “yeni tarihte 

üretilmediği” ortaya çıkabilmektedir. 

Ürünlerin neredeyse tamamında, ürünlerin “yeni” olması, tüketicinin o ürünü 

satın almasındaki öncelikli ve en önemli özelliktir. Ürünün satın alındığı tarihten 

daha önceki tarihlerde kullanılması ancak bunun gizlenmesi268, tamir edilerek ve 

temizlenerek piyasaya sunulması, çok az kullanıldığı iddia edilen bir ürünün uzun 

süre boyunca kullanılması da “aldatıcı” sayılmaktadır269.  

Günümüzde daha da çok hissedildiği üzere, piyasaya sunulan ürün veya hizmet 

sayısındaki artış rekabetin de üst seviyelere çıkmasına neden olmaktadır. Tanınmış 

ve reklâm harcamaları yüksek olan ürün veya hizmetlerle rekabet edecek ürün ve 

hizmetlerin piyasaya sunulmasında en çok seçilen yol, rakip ürün veya hizmetin 

fiyatından daha düşük bedelle piyasaya girmek veya ürünün içeriği ile ilgili olarak 

verilen bilgilerde eksiklik olmasına karşın rakip işletme veya markaların ürünleri 

                                                
268 Karahan/Saraç/Suluk/Nal s. 335.  
269 Göle, s. 101. 
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veya hizmetleri ile aynı veya onlardan daha iyi niteliklere sahip içerikte ürün veya 

hizmet sunulduğunu iddia etmektir. 

Ancak gerek Reklâm ve Tüketici Hukuku gerek Ticaret Hukuku ve diğer 

mevzuat hükümleri çerçevesinde, reklâmı yapılan ürün veya hizmetin içeriğinin 

doğru ve dürüst bir şekilde iletilmesi şarttır270. Aksi durum gerek tüketicilerin 

mağduriyetine neden olacak, gerek rakip ürün veya hizmetlerin serbest piyasa 

koşullarında rekabetinde taraflardan birisinin haksız şekilde kendisi lehine rekabeti 

bozmasına neden olacaktır. Reklâmı yapılan ürünlerde karşılaşılan en önemli 

sorunlarda birisi de, ürünü oluşturan unsurların belirtildiği oranlarda bulunmaması 

veya daha vahimi sözü edilen ürünü oluşturan unsurlardan bir veya birden fazlasının 

hiç bulunmamasıdır.  

Örneğin, çocuklara yönelik olarak yapılan bir çikolata reklâmında veya ürünün 

ambalajında, ürün içerisinde %80 oranında süt kullanıldığı ifade edilmesine karşın 

ürün içeriğinde sadece süt tozu kullanılması veya meyve suyu reklâmlarında “%100 

saf meyve suyu” olarak tanıtılan ürünün içeriğinde yabancı maddelerin, çeşitli 

koruyucu maddelerin karıştırılmış olması271 bu duruma birer örnektir.  

Yine bir ürünün “gerçek” veya “hakiki” olduğunun reklâmlar aracılığı ile 

duyurulması sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu türden reklâmlarda, tüketicilere 

sunulan ürünün “saf” olduğu ifade edilmekte, ürünün içerisine yabancı maddeler 

veya kimyasallar eklenmeden üretildiği ve piyasaya sunulduğu anlatılmaktadır. 

Ancak bu türden bir reklâmda, eğer  “hakiki” veya “saf” ibaresi ile tüketicilere 

sunulan ürün içeriği; taahhüt edildiği gibi saf değilse, üretim sırasında ürünün 

saflığını etkileyecek şekilde herhangi bir şekilde ürüne etkide bulunulmuşsa veya 

ürünü meydana getiren hammadde “saf” değilse, söz konusu reklâmın da “aldatıcı” 

olduğu kabul edilmek zorundadır.  

Zira bu şekilde reklâmı yapılan ürünü satın alan tüketicilerin iradelerinde, 

kasten veya büyük ihmaller neticesinde reklâm içeriğine yansıyan “saflık” veya “ 

hakikilik” özelliği ürünlerde yer almamaktadır.  
                                                
270 4077 Sy. yasanın 4. ve 4-A maddelerinde, ürün veya hizmetlerin içerikleri, miktarları, üretim ve 
tüketim koşulları, ambalajlarda yer alan bilgilerin hatalı olması veya hiç olmaması, en önemlisi de 
tüketicin satın aldığı mal veya hizmetten beklediği faydayı ortadan kaldıran her türlü eksik bilgi veya 
hizmetteki eksiklik ürün veya hizmetin “ayıplı” olmasına neden olmaktadır. Bu durumda tüketiciler 
ayıplı mal veya hizmete karşı korunmaktadır.  
271 Göle, s. 102. 
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Göle tarafından haklı olarak ifade edildiği üzere272, “hakikilik” kavramı veya 

daha doğru anlatımla “iddiası”; hakiki olduğu iddia edilen ürünün veya hizmetin 

belirli bir yerde yapılmış olmasını tüketicilere çağrıştırarak satın alımlarını veya 

hizmetin kullanmalarını sağlayabilir.  

Pek çok reklâmda karşılaştığımız gibi, “hakiki” ibaresi ile söz konusu ürünün 

satışı gerçekleştirilmektedir. Örneğin, “hakiki Ayvalık zeytinyağı” ibareli bir ürünün, 

hammaddesini Ayvalık yöresinin zeytinleri oluşturması ve o ürünün üretim tarzının 

da varsa Ayvalık yöresine has özellikleri birebir uygulaması gereklidir. Aksi 

durumda, o yöreye özgü üretim şekilleri dışında ve\veya hammadde bakımından 

ilgili yöre ile bağlantısı olmayan bir ürünün de “hakikiliğinden” söz edilemez.  

 
(7) İşletmelerin Büyüklükleri veya Yeterlilikleri İle İlgili Reklâm 

Uzun süredir üretim veya hizmet sunumu yapan veya büyük sermayeli ve 

tesisli firmaların tüketicilere daha kaliteli ürün veya hizmet sunacağı toplumca kabul 

görmüş bir düşüncedir. Bu bakımdan, ürün veya hizmet sunumu yapan firmalar, 

gerek sermayelerinin büyüklüğü, gerek üretim veya hizmet sunum kapasiteleri, 

gerekse de ticari işletmeciliğe başlayış tarihlerini kullanarak da reklâm 

yapabilirler273. Bu türden reklâmda da “en iyi ürün\en iyi hizmet”, “alanında en 

iyisi”, “üretimde en eksi”, “en büyük sermayeli” veya “en büyük yatırım yapan 

firma”  şeklinde içerikler kullanılabilmektedir. 

Ülkemizde, gerek küçük gerek büyük işletmeler olsun, bu türden ibareleri 

reklâmında kullanmayı tercih etmektedir. Ancak bu türden reklâmın da, reklâm 

içeriğinde sunulan iddialarının tüketiciler nezdinde “aldatıcı” olmaması gereklidir274. 

Örneğin, çok uzun süredir aynı ürünü tüketicilere sunan, bu şekilde uzun süreden 

beri aynı işi yaparak başarılı olduğunu tüketicilere göstermek amaçlı olarak, ticari 

işletmenin kuruluş tarihine de atıfta bulunan bir işletmenin; belirttiği tarihten çok 

sonralar üretime geçtiği hallerde açıkça bir hukuka aykırılık ve tüketiciler nezdinde 

bir aldatıcılıktan söz edebiliriz. 

Ürün veya hizmet sunan şirketlerin, reklâmında kullandıkları resim veya 

görüntülerde de kendi işletmeleri, mağazaları, üretim ve dağıtım araçları gibi 
                                                
272 Göle, s. 102.  
273 Göle, s. 99. 
274 Arkan,  Ticari İşletme Hukuku, s. 297. 
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kendilerine ait unsurları tüketicilere gösterebilirler275. Özellikle fotoğraf veya film 

gibi görsel içeriğe sahip olan reklâmda, bir başka ticari işletmeye ait üretim 

tesislerinin, hizmet sunulan ortamların, üretim ve dağıtım araçlarının, mağazaların 

gösterilmesi de tüketicilerin rakip ürünleri tercih etmesinde aldatıcı reklâm yapan 

şirket lehine iradelerini etkilemektedir. Yine ticari işletmeler açısından yapılan 

reklâmlarda, tek başına ticaret yapan bir tacirin, kullandığı ticaret unvanına bir 

ortaklık olduğuna dair de ibare ekleyememektedir. TTK. md. 48, f. 2’ye göre tek 

başına ticaret yapan gerçek kişiler, ticaret unvanlarına bir şirketin bulunduğu 

izlenimine neden olan şekilde eklemelerde bulunamamaktadır. Bu şekilde, ticari 

işletmesi hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak tüketiciler nezdinde ticari 

işletmesi hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunan tacirlerin de kısıtlanması 

sağlanmıştır. 

 

2.      Tüketici Mahkemelerinin Aldatıcı Reklâmın Durdurulmasında Yetkileri  

Tüketici Mahkemeleri TKHK.'nun 16.maddesine aykırı olan reklâmların 

durdurulması veya düzeltilmesi konusunda yetkilidirler. 25/3. maddeye göre, 

Bakanlığın istediğine karşın ilgililer 16. maddeye aykırı reklâmın düzeltilmesini 

sağlamazlarsa, Bakanlık Tüketici Mahkemesi'ne karar verilmesini isteyebilir. 

Mahkeme böyle bir taleple karşılaştığında reklâmın kanuna aykırı olup olmadığını, 

gerekirse bilirkişi marifetiyle tespit ettirerek karar verir.  

Tüketici Mahkemesi böyle bir davada reklâmın durdurulmasına karar 

verebileceği gibi aynı yöntemle düzeltilmesine de karar verebilir. 16. madde ile 

getirilen ilkeye göre aykırı hareket edenler hakkında ayrıca Bakanlığın para cezası 

uygulama yetkisi vardır. TKHK. 26. md’nin 2. f.’da bu soruşturmanın sonucunda 

para ceza verilmesi halinde, bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün 

içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebileceği ve bu itiraz üzerine verilecek 

kararın kesin olduğu belirtilmiştir. Burada yargı yoluna başvurma hakkı aldatıcı 

reklâmda bulunan kişiye aittir. 

 

                                                
275 Çatakoğlu, s. 109–110; Ediboğlu, s. 100; Göle, s. 99–100. 



 128 

§ III- YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI VE 

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNUN HAKSIZ REKABET-

KARŞILAŞTIRMALI REKLÂM İLİŞKİSİ BAKIMINDAN 

İNCELENMESİ 

 

A- Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda, Türk Ticaret Kanununun Haksız 

Rekabete İlişkin Düzenlemesi Bakımından Getirilen Değişiklikler 

İç hukukumuzda 1957’den beri yürürlükte olan ve yarım asırdır uygulanan 

29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, TTK bu süreçte hızla gelişen 

ve değişen ticaret hayatı karşısında revize edilme ve geliştirilme ihtiyacı göstermiştir. 

Gelişen ve değişen ticaret hayatı kadar, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olma 

yolunda, iç hukukumuzun Avrupa Birliği Hukuku ile uyumlaştırılması yolunda 

verilen taahhütler de pek çok yasa gibi, TTK’nın da yenilenmesini zorunlu 

kılmıştır276.   

Bu ihtiyaç karşısında, 1999 yılı sonunda Adalet Bakanlığı bünyesinde bu 

amaçla oluşturulan komisyon yaklaşık beş yıl süren bir çalışma neticesinde 2005 

yılında Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nı (Yeni TTK Tasarısı) tamamlayarak 

kamuoyuna sunmuştur. Kamuoyuna sunulan Yeni TTK Tasarısı277 ile Türk Ticaret 

Kanunu’nun pek çok düzenlemesinde olduğu gibi, haksız rekabete ilişkin 

düzenlemede de bir takım önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. 

Değişiklik ilk olarak Kanun’un 56. md’sinde yer bulan haksız rekabet tanımına 

Yeni TTK Tasarısında yer verilmemesi ile kendisini göstermektedir. Tasarı da belirli 

bir tanım vermekten kaçınılmış ve daha doğru bir yaklaşımla, haksız rekabete ilişkin 

düzenlemenin amacı açıklanmış ve bir ilke hükmü konulmuştur278. Bu çerçevede, 54. 

md’nin ilk fıkrasında “Haksız rekabete ilişkin bu kısım hükümlerinin amacı, bütün 

katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.” denilmiştir. 

                                                
276 Bozbel s. 83 
277 İşbu çalışmada T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 
B.02.0.KKG.0.10/101–1078/4903 Sy. ve 09.11.2005 T. Üst yazısı ile TBMM Başkanlığına arz edilen 
tasarı metninden yararlanılmıştır.  
278 Bozbel s. 86 
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İkinci fıkrada ise “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki 

ilişkileri etkileyen aldatıcı veya diğer şekillerdeki dürüstlük kurallarına aykırı 

davranışlar veya ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.” denilerek haksız 

rekabete ilişkin genel ilke belirlenmiştir. 

Bu değişiklik ile haksız rekabetin rakipler arasındaki menfaatler dengesini 

korumanın yanında ve ötesinde tüketicilerin menfaatlerini korumayı da amaçladığı, 

eski düzenlemeye nazaran çok daha açık biçimde ortaya konulmuştur.  

Yeni TTK Tasarısında da, Türk Ticaret Kanunu’nda benimsenen, haksız 

rekabet hallerine ilişkin örnekler verilmesi sistemi korunmuştur. Bu amaçla 

düzenlenen 55. md.’de, Türk Ticaret Kanunu’nun aynı amaçla düzenlenmiş olan 57. 

md.’si karşılaştırıldığında, temelde ve hedefte aynı olmakla birlikte, yapılan 

örneksemelerin daha kapsamlı ve günümüz koşullarına daha uygun oldukları 

gözlenmektedir. Çalışmamız bakımından, Yeni TTK Tasarısı ile getirilen yenilik ve 

değişikliklerin, bu kapsamda incelenmesi yeterli olmakla, konu hakkında burada 

daha derin bir tartışmaya girilmeyecektir. 

Aşağıda, Yeni TTK Tasarısı’nın, karşılaştırmalı reklâmlar bakımından getirdiği 

yeni düzenleme, TTK’nda yer alan düzenleme ile de kıyaslanmak suretiyle de 

incelenecektir. 

B- Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Karşılaştırmalı Reklâm 

Yeni TTK Tasarısı’nın 55. md.’de dürüstlük kurallarına aykırı reklâm ve satış 

yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışların, dürüstlük kuralına aykırı ve haksız 

rekabet teşkil ettiği belirtilmiştir. Madde içerisinde çok sayıda örnek verilerek, hangi 

tür davranışların bu kapsama girebileceği konusu da daha açık biçimde ortaya 

konulmaktadır. 55. md kapsamında verilen örneklerin hemen tamamı, tüketicilerin 

yanıltılması suretiyle, rakiplerin önüne geçilmesini, bu suretle, gerek tüketicilerin, 

gerekse rakiplerin menfaatlerinin haksız biçimde zarara uğratılmasını engellemeyi 

amaçlamaktadır.  

Yeni TTK Tasarısı’nın 55. md’de verilen örnekler, Türk Ticaret Kanunu’nun 

57. md’de sayılan haller ile çelişmemek ile birlikte, daha kapsamlı ve günümüzde 

sıkça rastlanan haksız rekabet hallerini daha iyi yansıtır niteliktedir. Diğer yandan 
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Kanun’un 57. md’de sayılan hallerden ancak 3. ve dolaylı biçimde 1. fıkrada 

sayılanlar reklâmlar aracılığıyla yaratılan haksız rekabete ilişkin iken, Yeni TTK 

Tasarısının 55 md’de, reklâm yoluyla yaratılan haksız rekabete ilişkin örneklerin 

sayısı ve kapsamı da genişletilmiştir.  

55. md. kapsamında yer alan ve açıkça reklâmlar aracılığıyla yaratılan haksız 

rekabete işaret eden haller madde metninde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; 

- Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya 

ticarî işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla 

kötülemek,  

- Kendisi, firması, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, 

stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya 

yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette 

öne geçirmek, 

- Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya müsait 

önlemler almak, 

- Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, 

yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun 

tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya 

fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek, 

- Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik 

fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklâmlarında özellikle 

vurgulamak ve bu şekilde müşterilerinin, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği 

hakkında yanıltmak; şu kadar ki satış fiyatının, aynı çeşit malların, iş 

ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik 

fiyatının altında olması halinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul olunur; 

davalı, gerçek tedarik fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas 

olur. 

Görüldüğü üzere, tüketiciler ve ticari rakiplerin zarara uğratılmasını önlemeyi 

amaçlayan yukarıdaki düzenlemeler, aslında yanıltıcı-aldatıcı reklâmları da birer 
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haksız rekabet hali olarak kabul etmekte ve yasaklamaktadır279. Elbette, 

karşılaştırmalı reklâm da yukarıdaki şekillerde haksız rekabet teşkil eders bu 

kapsamda yer alacaktır. Dolayısıyla, Yeni TTK Tasarısı’nın, reklâmlar suretiyle 

yaratılan haksız rekabet hallerine ilişkin düzenlemeyi genişletmiş ise de, 

karşılaştırmalı reklâma ilişkin çok farklı bir bir düzenleme getirmediği söylenebilir. 

Bir diğer ifade ile, Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu gibi, Yeni TTK Tasarısında da, 

karşılaştırmalı reklâm, ancak yanıltıcı nitelik arz ettiği aldatıcı reklâm niteliği 

gösterdiği hallerde haksız rekabet yarattığı gerekçesi ile yasaklanmaktadır. Bu 

nitelikte olmayan karşılaştırmalı reklâm hakkında herhangi bir hukuki engelleme 

getirilmemiştir. Bu düzenleme İsviçre Hukuku düzenlemesi ile de örtüşmekte olup, 

İsviçre Hukuku’nda yer alan ayrı bir düzenleme paralelinde düzenleme 

getirmektedir. Zira, bir başkasını veya iş mahsüllerini, ticari işletme faaliyetlerinin 

sonuçlarını, fiyatlarını veya işlerini yanlış ya da gereksiz yere incitici beyanlarla 

kötüleyen kimseler de dürüstlüğe ve bu çerçevede haksız rekabet düzenlemelerine 

aykırı hareket etmiş sayılır280. 

Tüketicileri yanıltma riski taşımayan, kendi ürün veya hizmetlerini gerçeği 

yansıtmayan ifade ya da sunumlarla rakiplerin ürün veya hizmetlerinin önüne 

geçirme çabası göstermeyen, rakibi gereksiz ve incitici beyanlarla kötülemeyen, 

kendi ürünlerini tüketiciler nezdinde daha tercih edilir kılmak amacıyla, hatalı 

karşılaştırmalar yaparak yanılgıya sebep olmayan, dürüst, adil ve eşit bir kıyaslama 

imkanı veren karşılaştırmalı reklâma, Yeni TTK Tasarısı ile de cevaz verilmiştir 281. 

Ancak bir karşılaştırmalı reklâmın, sayılan bu tür menfi şartları taşımamasının 

yanı sıra, yine metinde geçen diğer müsbet şartları da taşıyor olması gerekmektedir. 

Örneğin, reklâmı yapılan ürünle ilgili tam bir bilgi verilmeli, yapılan karşılaştırmanın 

temeli, karşılaştırmada baz alınan ölçüler, karşılaştırılan ürünlerin özellikleri ve 

hangi bakımdan karşılaştırıldıkları gibi hususlar açıkça ve yeterli bir biçimde ifade 

edilmelidir282. Bu kapsamda, piyasanın en büyüğü olduğu iddiasıyla reklâmı yapılan 

ürünün, hangi bakımdan rakip ürünleri geçerek en iyi mertebesine eriştiği açıkça 

                                                
279 Yılmaz s. 1498 
280 Öztek, a.g.m., s. 426. 
281 Yılmaz, s. 1496 
282 Bozbel s. 93 
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belirtilmelidir. Örneğin, arz ettiği pek çok özellikten sadece biri ile diğer ürünlerin 

önüne geçebilmiş bir ürünün karşılaştırmalı reklâma konu edilmesi halinde, 

rakiplerinden daha iyi olduğu yansıtılırken, bu üstünlüğün sadece ilgili özellikte 

kendisini gösterdiği belirtilmelidir283. 

Reklâm içerisinde yapılan karşılaştırmada, herhangi bir yanılgıya sebebiyet 

verilmesini engellemek için yeterli ve ortalama dikkat düzeyine sahip tüketicilerin 

seviyesi dikkate alınmalı, bu seviyedeki kişileri yanıltabilecek türden 

karşılaştırmalardan uzak durulmalıdır. 

Ayrıca yapılacak karşılaştırmada, amaç sadece reklâm verenin ürün ya da 

hizmeti ile rakiplerinin ürün ya da hizmetleri arasındaki farklılıkları göstererek 

tüketicinin tercihlerini belirlemesine fırsat yaratmak olmalıdır. Karşılaştırmalı 

reklâmın, bu amacın ötesine geçerek, rakibi incitici, gereksiz yere kötüleyici 

kıyaslamalar içermesi de yukarıda değinildiği gibi, haksız rekabetten sayılmaktadır. 

Aynı şekilde yapılan karşılaştırmalı reklâm, reklâm veren ile rakibi arasında herhangi 

bir karıştırılmaya mahal verecek nitelikte de olmamalı, hatta özellikle rakip ürün ya 

da hizmetlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayıcı türden olmalıdır. Diğer yandan, 

yapılan karşılaştırmada rakibin emeğini ve toplum nezdinde tanınmışlığını, kendi 

lehine, haksız ve dürüstlük kuralına aykırı olarak kullanmak da, yapılan 

karşılaştırmalı reklâmı haksız rekabet kapsamına sokacaktır284.  

Tüm bu açıklamalar ışığında, karşılaştırmalı reklâmın dürüstlük ilkesi ve iyi 

niyet prensibine bağlı kalınarak, tüketicileri yanıltıcı unsurlar içermeksizin, rakipleri 

gereksiz yere incitici ve kötüleyici beyanlar kullanılmadan yapılması Yeni TTK 

Tasarısı kapsamında da mümkündür. Dahası, Yeni TTK Tasarısı ile karşılaştırmanın 

bu şartları taşıması kaydıyla açık (rakibin ismi belirtilerek) ya da kapalı (hangi 

rakiple karşılaştırma yapıldığı açıkça belirtilmeksizin) yapılmasına da izin 

verilmiştir285.  

Bu çerçevede, Yeni TTK Tasarısı’nın, karşılaştırmalı reklâma ilişkin 

düzenlemesinin Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemeleri esaslı şekilde 

                                                
283 Yılmaz s. 1520 
284 Bozbel s. 94 
285 Yılmaz, s. 1521 
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değiştirmediği, ancak geçerli hükümlere göre geliştirdiği ve günümüzün gelişen 

teknik koşullara ve ticari hayata daha uygun hale getirildiği söylenebilir. 
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EKLER (TEZDE KULLANILAN REKLÂMALARA İLİŞKİN 

GÖRSELLER) 

 

• Ek–1* 

 

* CVS markalı kağıt havlu ürünün ambalajında sağ üst kısmında yer alan 

“compare to Bounty” ibaresi ile bu ürünün Bounty markalı kağıt havlu ürünü ile 

karşılaştırılması önerilmiştir. CVS adlı marketler zincirinde satılan aynı markalı tüm 

ürünler, tüketiciler tarafından aynı özelliklere sahip aynı ihtiyaçlara hitap eden 

ürünlerle yanyana istiflenmekte olduğu görülmüştür. Tüm CVS ürünlerinde de 

yukarıda ifade edilen ve rakip ürünün özellikle fiyatlandırmaya dikkat çekilerek CVS 

markalı ürünlerin rakip ürünlere tercih edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.  
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• Ek–2* 

 

* “queasyJet – London to Manchester&Liverpool, from 5 pounds each way” ve “not 

everyone appreciates our low fares” reklâmı ile “müşkülpesent, midesi bulanan 

havayolu” nitelendirmesi ile rakip firma bir bakımdan kötülenerek devamla 

Londra’dan Manchester ve Liverpool şehirlerine tek yönlü tren yolculuklarının 5 

pounddan ücretlendirildiği ve rakip yolcu taşımacılığı yapan firmaların bu 

ücretlendirmeden memnun olmadıkları ve bu ulaşım güzergâhlarında aynı fiyatlarla 

ücretlendirme yapamadıkları ifade edilmektedir.  
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• Ek–3* 

 

 

 

* “Expensive Ba......ds!”  şeklindeki bir ifade ile RyanAir adlı havayolu şirketi, 

hem British Airlines adlı İngiliz Havayolu firmasının markasının kısaltması olan 

BA’yı “pahalı BA” olarak hem de “pahalı kötüdür” ifadesi ile BA’yı pahalı ve kötü 

bir havayolu olarak nitelendirmektedir.  

Ayrıca RyanAir, BA ile fiyat karşılaştırması yaparak aynı noktalar arasında 

uyguladığı uçak bilet ücretleri (fares) ile BA’nın uçak bilet ücretlerini karşılaştırma 

yoluna gitmiştir. Reklâmın sonunda da “Ryanair, the low fares airline” şeklinde yer 

alan ve “RyanAir, düşük uçak bileti ücretine sahip havayolu” olarak tanıtılmıştır.  
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• Ek–4* 

 

 

*  Sağdaki Araçtan satın alırsanız şansınız zayıf da olsa (risk alarak) başarı elde 

edebilirsiniz. 
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• Ek–5* 

 

 

* 2006 yılının (en iyi) Yılın Otomobili ödülünü kazanan (BMW) olarak 2006 Yılı 

Güney Afrika (en iyi) Otomobili seçilen Audi’yi kutlarız.  
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• Ek–6*  

 

 

 

• 2000-2006 yılları arasında birbirini izleyen son 6 Le Mans 24 Saat 

Yarışları’nın birincisi olarak,  2006 yılı Dünya Otomobili ödülünü 

kazanan BMW’yi kutlarız. 
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• Ek-7*  

 

 

 

* 2006 Yılı (en iyi) Uluslararası Motoru birincisi olarak, Audi ve BMW’yi güzellik 

yarışmasındaki başarıları için kutlarız.  
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SONUÇ 

 Üreticiler ve hizmet sağlayıcılar arasındaki rekabetin her geçen gün daha da 

arttığı, ticari işletmelerin yerel düzeyden ulusal ve hatta uluslar arası alanda ticari 

ilişkilerde bulunması sonucunda daha da önem kazanan reklâmcılık sektörü, bu 

gelişmelere paralel olarak hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Reklâmcılık 

tekniklerinin, reklâmların hazırlanmasında kullanılan araçların, teknik ve kişiler 

arasındaki iletişim olanaklarının da gelişmesi bu büyümeyi desteklemekte; reklâmlar 

her geçen gün daha farklı mecralarda kullanılmaya başlanmaktadır.  

 İşbu çalışmada gerek yasal düzenlemeler gerek Doktrindeki görüşlerle de 

ortaya konulduğu üzere, karşılaştırmalı reklâmın diğer tüm reklâm türlerinde olduğu 

gibi toplumu, hitap ettiği en küçük topluluğu veya bireyleri yanıltıcı, aldatıcı, manevi 

duygularını istismar eden içerikte olmaması gereklidir. Bu durumun kabulü ile 

birlikte reklâmların idari ve özdenetim uygulamalarının da daha etkin ve adaletli bir 

şekilde yürütülmesi de gereklidir. Gerek devlet yapısı içerisinde yer alan idari 

kurulların, gerek reklâmcılık sektöründe faaliyetlerini yürüten özdenetim 

mekanizmalarının kendilerini geliştirmeleri, reklâmlara ilişkin aynı hukuki 

sorunlarda yaptıkları inceleme sonuçları ile tutarlı bir içtihat oluşturmaları, bir 

yandan da reklâm verenlerin karşılaştırmalı reklâmın mevzuata uygun şekilde 

mecralarda yayınlanmalarını sağlamak adına gereken özeni göstermesi gereklidir. 

 İşbu çalışmada da değinildiği üzere Reklâm ve Tüketici Mevzuatımızda 

karşılaştırmalı reklâm kullanılması yasaklanmamıştır. Ancak ilgili düzenlemelerle 

karşılaştırmalı reklâmda, karşılaştırılan ürün veya hizmetlerin markalarının, 

logolarının, ürün veya hizmetlerin ayırt edilmesine yarayacak unsurların 

bulunmaması gerektiği de düzenlenmiştir. Ancak bu ayırt edici unsurların 

bulunmaması, ürün veya hizmetin adının-markasının isminin kullanılmaması halinde, 

karşılaştırmalı reklâmda tüketicilere eksik bilgi iletilmesi riski de ortaya çıkmaktadır. 

Bu bakımdan, mevzuatın amaçladığı doğru, dürüst ve haksız rekabet yaratmama 

amacı için yapılan düzenlemelerin uygulanması ile arzu edilmeyen sonuçlara da 

ulaşılabilmektedir. Zira açıkça hizmet veya ürünlerin markaları veya isimlerinin 

reklâmda kullanılamaması nedeniyle tüketicilerce karşılaştırılmaları arzulanan ürün 
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veya hizmetler hakkında tüketiciler nezdinde yanıltıcı durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. 

 Bu nedenle, şu andaki mevzuatın tüketicilerin yanıltmayacak reklâm 

yapılması amacı korunarak, ürün veya hizmetlerin isimlerinin veya markalarının 

açıkça karşılaştırmalı reklâmda kullanılmasının yolunun açılması gerekmektedir. Bu 

yöndeki bir düzenleme ile eksik, yanıltıcı, aldatıcı bilgi verilmesinin önüne büyük bir 

engel konulması; ayrıca tüketicilere karşılaştırmalı reklâm ile iletilen mesajın net 

olarak sunulabilmesi, karşılaştırması yapılan ürün veya hizmetlerin hangi ürün veya 

hizmetler olduğunun açıkça tüketicilere sunulabilmesinin yolunun açılması uygun 

olacaktır. Böyle bir serbestinin daha sıkı bir reklâm denetimi ile desteklenmesi 

sonucunda tüketicilerin korunması yolunda önemli mesafeler alınabilir.  

 Karşılaştırmalı reklâm, tüketicilerin ürün veya hizmetler hakkında daha fazla 

bilgi sahibi olabilmelerini, rakipler arasındaki rekabetten daha fazla 

yararlanabilmelerini ve aynı ihtiyaçlarını karşılayabilecek birden çok ürün veya 

hizmeti bir arada değerlendirebilmelerine olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle 

karşılaştırmalı  reklamı tercih eden reklam veren ve reklam ajanslarının, Reklâm ve 

Tüketici mevzuatına aykırılık teşkil edebilecek reklâmlarını en alt düzeye indirilmesi 

ile aldatıcı/yanıltıcı unsurların reklamlarda yer almaması ile toplumun 

bilinçlenmesine de yardımcı olacaktır.  

 Dünya’da son çeyrek yüzyılda görülen ekonomik ve teknolojik gelişmeye 

paralel olarak ülkemizde de yaşanan değişim ve gelişimin bir etkisi olarak ticari 

işletmeler aile şirketi görüntüsünden profesyonel şirket yönetimine doğru bir 

kurumsallaşma sürecine geçmişlerdir. Bu nedenle, ticari başarıların hukuki anlamda 

da desteklenmesi, reklâmcılık faaliyetlerinin reklâm ve haksız rekabete ilişkin 

mevzuata uygun şekilde yönetilmesi daha önemli hale gelmiştir. Ticari şirketler, 

ekonomik başarılarını aynı zamanda tüketici memnuniyeti ve en alt düzeyde hukuki 

ihtilaf ile desteklemeyi seçmekte ve çalışmalarını bu ilkeler üzerine kurmaktadır. 

Bunun da doğal bir sonucu olarak reklâmlar ve özellikle karşılaştırmalı reklâmlar ile 

gerek satış gerek başarı algılamasında tüketiciler tarafından daha fazla seçilen bir 

noktaya gelmek isteyen veya bu seviyeye geldikten sonra aynı konumdaki yerini 

korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan üretici veya hizmet sağlayıcıların da 
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karşılaştırmalı reklâm hukuku esaslarına daha özen göstererek ilerleme yolunu 

seçeceği kanısındayım. 

 Bu çalışmada ayrıntı olarak ile incelenen, diğer reklâm türlerinden gerek 

etkisi bakımından, gerek tüketiciler nezdinde ürün ve hizmet tercihlerini doğrudan 

etkileyen karşılaştırmalı reklâmların önümüzdeki dönemde ürün ve hizmet 

sağlayıcılar tarafından daha fazla tercih edileceği görüşündeyim. Karşılaştırmalı 

reklâm hakkındaki önyargının da zamanla değişeceğini, ülkemizde de öncelikle 

mecralarda yer almasına izin verilmeyen bir reklâm türüyken aradan geçen zamanla 

üretici ve hizmet sağlayıcılar tarafından tercih edilen ve hatta günümüzde pek çok 

firmanın da kullanmakta olduğu bir reklâm türü haline gelen karşılaştırmalı reklâmın 

ilerleyen hukuki süreçte de sağlam düzenlemeler çerçevesinde ve denetime tabi 

olarak daha serbest şekilde yayınlanabilir hale gelecektir. Bu konuda özellikle Türk 

Ticaret Kanunu Tasarısı’nın da bu sürece olumlu etkisi olacaktır. Tasarı’nın 

yasalaşması halinde ticari anlamda karşılaştırmalı reklâmın daha çok tercih edilen 

reklâm türleri arasına dâhil olacağını düşünüyorum.   

 İş hacmi ve yarattığı yüksek ekonomik değer anlamında, her geçen gün daha 

da hızlı biçimde gelişen, bununla aynı çizgide pek çok hukuki anlaşmazlığın 

oluştuğu reklâmcılık sektörünün hukuki açıdan daha çok ele alınması gereklidir. Bu 

bakımdan hukuk eğitimi sürecinden itibaren reklâm, medya ve basın-yayın sektörleri 

ile bu sektörlerin mevzuatını içeren eğitimin en azından seçimlik şekilde yer almasını 

yararlı ve bir bakımdan da zorunlu olmalıdır. Ülkemizin bir gereksinimi olan lisans 

eğitimi ve sonrasında konusunda uzmanlaşmış ve gelişime açık hukukçuların 

yetiştirilmesinin reklâm ve medya sektörlerinde var olan bir eksikliğin 

giderilmesinde yararı olacağı şüphesizdir.  
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