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İgi : 20,11.2019 tarjlı ve .,.468317I4-4O3 say ı }razl

llgide kaytlı ve ekte bir sureti sunulan yazıda 2019 yılı faaliyetlerine göre
verilecek olan"23, Tüketici ÖdülIeri" icin başvurunun açıIdığı bildirilm"kt"dır.

konunun bağlı odalarınız aracılığı ile esnaf ve sanatkar|arım ıza duy4Jrulması
hususunda gereğini rica ederiz.
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TÜRIdYE ESNAF VE SANATKARLARİ KONFEDERiSYONU
Tı;y.w Caddaşi No:4

Balıütli:hlaf/ANKARA
i

I

I

Tüketİci bitincini gelişür,rnek ve bu yönde hak anma ılışkaılıklannı yaygınlaştırma§
tilketici hnklarına saygrlı kişi, kurum ve krıruluşları tgşvik otnek, tiiketiçiııiı koruııması ve
bilinçlendirilnıesi ile ilgili bilimsel çalışıııaları özendinıek amacıyla, "Biliııçli T[ketici
Ödii|ıü'', "ühzlh Basın Tiikctjci Öd,iııti", "naayo-Televizyon Programı Ödüü", "Tüketici
Meınnuniyetiçıi İıkc Edinen Firma Ödülü". "Bilinıscl ÇalıŞnıa Ödülü" ve "Tükctici Özel
Ödrı[tı" dauarında her yıt hak sahıplerine verilcn Tükctici Ödülieri'ılin hı yül 23' ncüsü
veriiecoktir.

20l9 yılı faaliyotlcrine göre verilecek olan "23. Tüketici Ödülteri" ilanı ekte

gönderilmekte olup, Bakanlığmız. web sitesi "w,ww,ticaıct.gov.tr",
https://tukctici.ticarot,gov.tr/ ve wwrı.tırketiciakadcmisi.gov.tr isim]i irıtemet sitelerimizde
yay ınlanıırı$tır.

Söz konıısu ilanııı üyelerinizğ ,drıyınılması lrusrısunda bilgilerinizi ve gereğini tica
edçrhn.
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23. TüKnrtcİ öDüI"LDRİ sAEtPıpnftti atKLtYoR,,

Tükctici bilinöinin geliştitilmesj, ttlkoticilerin yasal haklarını, kııllanııaları konusundd öİondirilinesi, tükctici

;Ö; ffihİ;ftiıİk;İ; uı"n nİ.rıu"n tnİvik edilnesi, tüketici hukııku voya tüketicinin korunması ile

ilsili bilimsel gal,ışrnalann or."ji.iirn"s amaçlanyıa 201i vıtı faılfuetteri ııikkate ılınqrı\ eltl dalda

Tükattci Ödüıü veri|ecektir.

Tlikeilci öfi[l Dallen vc ArEnılan SırtüBri

A- Btlinell f,üİketİği Ödülü

ödül verilccek t{lketicinin:

i 
1_Mrgduriyetine ne<lon olan bir kcınuda, yasal haklarını sonuna kadaı kullanmada duy,ırlılık

u,'lsfermis olması

i 
'_B;ş;";, 

ırujİı,,"a* "",ii", 
kararln kcsinieşmiİr: ötmesl, dolayısıy[a yargıya intika.l ctmiş

konÜlarda yargi sttĞcinin tamamlanmış olması,--'- 
şılLvJtin. "rr. 

teşırıı:uJ* rui<etici :Hnı€m Höyoti, Tü'ketiği Mahkgmesi ve Yargıtay Kararı

vb. Şlçlcre Uaşvunı dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektodir, , 
, 

,,

S; ııl öaiıııı

Ödul vorilecbk yazılarını

1.İ1$liyayınorganındattiketicisayfasl.bağmstzbirttlketicikÜ§e§iya,dabellibirb8ltimdc
tuı..tı"inın [oir'nro*,nu itlşı.in İ*nrİ".a* tııgiıoooirĞi makale, röportaj veya habcr şeklinde YaYınlanrnıŞ

olması,
2,Tüketioi dorırn1arını ve brınların çğzüm yollaflnı ele alması vc ttiketicileri bilinÇtörtdifici niteliktğ

olması, _--r--^|..-J:_ , ,]
3.Belirli aralık[or[a yayınlanmış olması gerckmektedir,

Ayİığ8"tudaldıbaşvuruyapacakveyaaday.gösterilecekyızılıba*sınkurutuşlarınrn2Oi9yıtındiıçeşitli
zamanlarda yayınırnrnrş oı* yo,iarin,'nl", jaie, cn nz 3 ıiet.gızete, dergi vb, yıyınöıneginin; bütlıniüğtl,

bozulmadan ttım içerik ve "kilil ;i;iil;;,l'nüsh*ılat olatat-uaşwnı dosyasınl_k9nılıçası, ayrıca ilgili

yayın organının ddt. gerçek ,"v"'Ği ı.ışiıit unvanı ve imtiyaz sahi'blnin ilotişim bilgilorinin de bildirilmeşi

gcrckmoktodir.

l

ÖdiıI verilecbk pı,ogfamtnl

lıBelli bir btjlilmünün tılketicinjn korunması ile ttgili olması veya özol olarnk tükctici soıunlarınr

1.on, .ain..sr; fllkoticileri eğitici vc bilgilcndirici nitelikte oImast,
"""- *;;;ÖÖ-İed 

.""l"İ arasında layıırlaımış olması gerokmektediı,

Avrıca.budaldabaşwruyapacakveyaadaygösterilecekprolramln2019yılındaçeşitlizaırınnlarda
;İ,l;İ#r,;',;o##;ü;'";* ı aaet Tv_n'=ayo program örıiekıerinin kayıiıı olduğıı flash beııeıq CD,

DVD yı da diğer uiıgisayar ortaiıi" iıiş"tıı"" "*i 
jqpj"r" 

"ygıtlannın 
b,ışvuru dosyesına okleımesi ve

pı.ogramln Adı, yayınlandlğı teı;;;";-;;r. radyo knnalının ğ"-rçek ,eya ilzel kişilik unvaıı. ilct§iıh

bilgiteri, yayün snati, yaytn ,ü..;;;;;İ;;g, gunİ",, y","l, ul,"İl, Üu|g""l, tabiolıı, uydu ve benzeti yıynı

eriğm a5,,ıın bildifilıTosi gerekmcktcdir,

,c"*btyo,,İelevınotı'f rııErı mı"Öd ütli
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buna uygun faaliyetlerde

|rı merkezi, ttlketici danışma

nası gerekme.ktedi.ı,

D- Tlİl.ötid:MEıqnüİıİveüni İlke.Ddineh,Fırme Ödüıü

Ödtll verilecek fiıtaııı;

t-Tiikğtici ,memnuniyotini iirma polirikası olarak benimsemcsi ve
bulunmast,

2-Mevzu*tlo tülçetioi lere tanınan.haklardan daha ileri haklat tanıması,
3^Ttlkğticilere yönetik tclefoıı ya da elektronik ortamda hizmet veren çağ

nna,ıasr veya.dRn|şma hottı kurmuş vc buııları fiilcn işlctir olması,
4-Tİketicilori ve keııdi çalışanlarını bilgileııdirici çalışmalar yüıiitınuş.olı

:..
E:.Eiltm§e.l Caiışgıı ödülü

Ödüt veiilecğk kişi. kişilor veya kurum/kurtiIrı§ların;

l -TükEticinin koıunması alanında basılmış kitabtntn bulunmasr.
bulunına§ı,2"Tt]keticinİn

olması şartlarındaı

kltabının, kabul edilmiş doKora yı dı yüksek lisans
asıllannın ve ytlksek lisans, dokıora tezi vb. başvıırııya gsaI

I

biliın§ğl kongrğ. çahştay
teşki,l eden çal ışııalarıııtn

I

r" Tİtkodcı Özd. Ö_df lli ı

gerekmektediı

Rdaylar ya.da adıy, güsterilcnlci l'A, B, C, D, E ve F" dallarmda boliİlgnon

birine bğş},ıııiuda lıulunabilcccktirı

gere|<mektedir.

uygıılatmıA§l,;ve
bu'lunması koşııIlaıı

dosyaiına eklenmesj.

ka. tpeorİ hiİliden en fazla

Kişi veya kunıluşlaı, yukanda datlan ve değtrlendirıtıo ölçütlori
.aday olabileeehtai gibi diğet kişi veya kuruluşlar tarafındaıı_.da

,adeyların yukarıda belirtilen, ölçütleıi taşıdıkları belgelenmelidir,

SıntCumn

Noı,151 Ek Blıa (It Blok) t.Kıt
postayla, yapilması gorokmel«edir.

Ticaıetİl Mttdürlük|bri kanalıyIa yapılacak başvuıııların ise ilan edilcn son

ıı,laşacak şekilde posta yotrıyla gönderj[mesi zonınludur.

Kontıylo ilgi;tt ayrınttlı bitgi talep edilmcsi dunımunda Bakanlığımt

beliıtilcn Öüüiül€ri" ne doğıudan
a<lay I{or iki dırumda da

odresine bizzat veyı

tadhine kadaı Bakatı'| ığa

adrgsli web
il gili irtibat kişiloriıdensitesindbn veya 0 312 449 4473 , 0 3I2

bilgi alıtıabilif.

Kdmüorılhn ğaygıyto duyurutur.
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