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Promosyon Kampanyalannda Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar

DAGITIM YERLERINE

Malumla. oldu[u izere, a[rrhkh olarak grda sektdriinde faaliyet gdsteren frrmalar tarafindan,

markalannrn ve iirtinlerinin bilinirlifiinin ve satrqlannm arttrnlmasrna ydnelik olarak indirimli veya

hediye iirtin verilmesi ve gifre gdnderilerek gekilige katrhm sa[lanmasr gibi ydntemler igeren promosyon

kampanyalart dtizenlenmektedir.

56z konusu kampanyalara iligkin 2020 yrhnda Bakanh[tmrza yapian tiiketici bapvurulannm

mikta.nda 6nceki d6nemlere kryasen dnemli oranda azalma oldu[u memnuniyetle miiqahede edilmiqtir.

Bununla birlikte, diizenlenen promosyon kampanyalanna iliqkin Bakanh[rmrza ulaqan

baqvurulann 6nemli bir krsmmrn, ttiketicilere vaat edilen promosyon i.irtinlerinin anlaqmalt noktalardan

teslim edilmemesi, diizenlenen gekiliglere iliqkin qifrelerin ulaqmamast ile sorun ya$ayan tiiketicilerin

ma$aza g6revlilerinden eksik ya da yanhg bilgi almasl veya kampanya diizenleyicisi firmalarla irtibat

kuramamasr oldu[u tespit edilmigtir.

Bu itibarla, promosyon kampanyalarrna iliqkin Bakanh[rmza ulapan tiiketici baqvurulan 6502

sayrh Ti.iketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanun ve ikincil diDenlemeleri gergevesinde Bakanh[rmrz

biinyesinde bulunan Reklam Kurulu tarafindan incelenmekte olup, ti.iketicilerin aldatrldrfit ve

yanrltrldrfrnrn tespiti halinde ilgili mevzuat hiiktimleri kapsamrnda bu duruma yol aqan firmalara idari

yaptrnm uygulanmaktadrr.

Bu gergevede, di.izenlenen promosyon kampanyalanna iliqkin olarak ortaya grkmast muhtemel

tiiketici ma[duriyetlerinin <inlenmesi amacryla reklam ve tanttrm araglannda agrk ve yeterli

bilgilendirmelerin yer almasr ve tiiketicilerle birebir muhatap olan mafaza gdrevlilerin kampanya

qartlanna iligkin yeterli bilgiye sahip olmalannrn sa[lanmasrnrn sa[hkh bir iletigim ortamt tesis edilmesi

bakrmrndan 6nem arz etti[i de[erlendirilmektedir.

Ozellikle grda sekt6rtinde faaliyet gdsteren ve dniimiizdeki ddnemde promosyon kampanyast

diizenlemeyi planlayan kuruluqunuz iiyesi firmalar tarafindan yukanda belirtilen hususlara ilipkin gerekli

tedbirlerin almmasr ve azami cizenin gd,sterilmesini teminen, iiyelerinize gerekli bilgilendirmenin

yaprlmasmr rica ederim.
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