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llgi: Ticaret ll Müdürlüğü'nün 04/01/2019 tarih ve E-00040394670 sayılıyazısı

Ticaret ll Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile
yasal haklarını kullanması konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan
firmaların ve tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik
edilmesi amacıyla verilen Tüketici Ödülleri'nin bu yıl 22 ncisinin verileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk5rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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İlgi : Ticaret Bakanlığı Tiiketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdülüflunün
26.12.2018 taih ve 40l'73425 sayılı yazısı.

Giimrfü ve Ticaret Bakanlığı Tüeticinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdiirlüğii taraflndan tiiketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklannı
kullanması konusrında özendirilmesi, tiiketici talgp ve tercihlerini dikkate alan firmalann ve
ti-iketici hukuku veya tiiketicinin korunmasr ile ilgili bilimsel çalışmalann teşvik edilmesi
amacıyla verilmesi planlanan " 20l8 Yılı 22. Tiiketici Ödüıleri"ne iiişkin ilan metni yazrmız
ekinde gönderilmiştir.

söz konusu ödüllerin verilmesine ilişkin olarak ekti duyuruda dallan ve değerlendirme
ölçütleri belirtilen konularda önerilecek kişi, kurum ve kuruluşlann isim, unvan ve iletişim
bilgileri ile ilgililerin önerilme gerekçelerine ilişkin bilgi ve belgelerin, al.rıca,
radyo-televizyon dalında aday gösterileceklerin program ömeklerinden derlenmiş olan yayın
kayıtlarının (cD), ve flash bellek vb. ile yazılı basın dalında aday gösterileceklerin
yayımlanmrş orijinal büttinlüğü bozulmamış asıl gazete nüshalarının en geç 05.02.2018
tarihine kadar Valiliğimize (Ticaret İl Müdiiİlüğü) gönderilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Aydın ERGÜN

Aksu Kayınaliamı
Vali a.

Vali Yrd. V.
EK: Yazı (3 sayfa)
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TİCARET BAKAI{LIĞI
TÜXXTİCiNİN KORUNMASI VE PiYASA GÖZETİMi

GENEL MÜ,DİJRLÜĞÜNDEN

22. TüKETİCİ öDİrLLf,Ri SAHİPLERiNİ BEKLiYOR.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketiciIerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tiiketici
talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile
ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıy la 2018 vıh faalivetleri dikkate alınarak altı dalda
Tüketici odülü verilecektir

Tüketici Ödüı Dılıarı ve Aranılan §artlar:

A- Bilinçıi Tük€tici Ödüıü

Odü l verilecek tüketicinin;

l-Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadaı kullanmada duyarlılık
göstermiş olması,

2-Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
3-Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda

yargı sürecinin tamamlanmış olması,
Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb.

beIgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi,
gerekmektedir.

B_ Yaalı Basın Tüketici Odülü

Ödül verilecek yazıların;

l-Ilgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir ttiketici köşesi ya da belli bir bölümde
tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış
olması,

2-Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını e]e alması ve tiiketicileri bilinçlendirici nitelikte
olması,

3_Belirli aralıklarla yayınlanmış olması

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 20l8 yılında çeşitli
zamanlarda yaynlanm ış olan yazılar|nın yer aldığı en az3 adet gazete, dergi vb. yayın ömeğinin, bütiinlüğü
bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulmasl, ayrıca ilgili
yayın organıntn adı, gerçek veya tiizel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi
gerekmektedir.

C-Radvo-Televizyo n prosramı Ödülü

ÖdüI verilecek programln;

l_Belli bir bölümünün tiiketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını
konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgiiendirici nitelikte olması,

2-08:00-22:00 saatleri arasında yayünlanmış olması

gerekmektedir.

gerekmektedir.



Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2018 yıhnda çeşitli zamanlarda
yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV_Radyo program ömeklerinin kayıtlı olduğu flash bellek,
CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çahşabilen veri depolama aygltlannın başvuru dosyasına
eklenmesi ve proglamın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının geıçek veya tüzel kişilik unvanı,
iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve
benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

D- Tüketici Memnunivetini Ilke Edinen Firm, ödülü

Odül verilecek fi rmanın;

1-Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde
bulunması,

2-Mevzuatla tiiketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
3-Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma

masasl Veya danlşma hattl kürmuş ve bunları fiilen işletir olmasl,
4-Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması

gerekmektedir.

E- Bilimsel ma ödüIıı

Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum./kuruluşların;

l -Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
2-Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,
3-Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,
4-Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongıe, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma

yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması

şartlarından en az birini taşıması gerekmektedir

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış,
yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çahştay
sonuçlarının birer asıllannın ve yüksek lisar,s, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının
özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

F- Tematik Tüketici Özel Öd ü:

Ödüi verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve
geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşullan aranır.
Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA ||) 20l4-2020 dönemj için hazırlanan "Strengthening Consumer
Protection" (Tüketicinin Kotunmasının Cüçlendirilmesi) isimti proje kapsamında_ Tüketici Özel Ödtllli'nlin
veri]mesinde tematik bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yılın teması "İsrafın Önlenmesi ve Sıfır Atık"
olarak belirlonmiştir.

Bu do$ultuda, tüketicilere yönelik olarak sunulan mal veya hizmetlerin üretim, piyasaya sunum, pazarlama
ve satış sonrası hizmetler aşamalarında,

l-ısrafin önlenmesini,
2-Kaynakların daha verimli kullanılrnasını,
3-Çevresel risklerin azaltılmasını,
4-Endüstriyel atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini

sağlayan örnek uygulamaIardan uygun görülenlere Tükeıici Özel Ödlilii verilmesi öngörülmüştür.



Adaylaı ya da aday gösterilenler "A, B, C, D, E ve F" dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla
birine başvuruda bulunabilecektir.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödllüüeri" ne do$udan
aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafindan da aday gösterilebilir]eı. Her iki dunrmda da
adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıklari belgelenmelidir.

Ticaret İl Müdürlüklcri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa
ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.

Konuyla ilgili ayrıntıh bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız '\,r,ıııv.ticaret.golı.tr" adresli web
sitesinden veya 0 312 449 4411-0 3l2 449 4473 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat kişilerinden bilgi
a]ınabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Başvuruların 15 Şubat 2019 Cuma günü Saat 17.30'a kadar, "Ticaret Bakanlrğı, Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dum|upınar Bulv. @skişehir
Yolu 9. Kın.) No:151 Ek Bina (B Blok) 3. Kat Oda:337 Çankaya/ANKARA" adresine bizzat veya
postayla yapı lması gerekmektedir.


