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BiRLiK VE FEDERASYONLARA 202tl168 SAYILI GENELGE

iıgi : 08.|2.202Itarihve69827800sayılıbelge

İlgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan ya^da 2021 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan "25.
Tfü€tici Ödülleri" için başwrunun açıldığı bildirilrnektedk.

Konunun bağlı odalannız aracılığı ile esnaf ve sanatkarlanmıza duyırulması hususunda
gereğini rica ederiz.

§ e-imza|ıdır

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

EKİ: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel
Müdiirlüğü'niiııı 8.12.2021 tarih ve ..7900 sayrlı yazısı
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TiCARET BAKANLtĞt

Tüketicinin Korunması ve Pivasa Göz€timi Genel MüdürIüğü
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: 25. Tüketici Ödtıtleri iianı

TÜRKiyf, ESNAFVE SANATKARLARI
KONFEDERASYON U tsAŞKANLIĞİNA

Kuı,ııklııJere Mh, Tunus ('d. Nrı:1
0668a-CıınkovüANKAR4

'füketici bilincini gelişıirmek ve bu yönde lrak arama alışkanlıklarını yaygınlaşıırrnak.
tiiketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etnıek, lüketicinin ktııuı,ıması ve

bilinçlendiıilmesi ile ilgili bilimsel çalışrnaları özendirmek amacıyla, "Bilinçli Tüketici
Ödtilıi", "Yazllı Basın Tükeıici Ödıiııi". *Radyo-Televizyon Programl Ödülü", "Tüketici
Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü", "!!ilimsçl Çalışma Ödülü" vc ,,'I'ükeıici Özel
Ödülü" dallaıında her yıl hak sahiplerine verilen Tiikeıiui Ödülleri'nin bu yıl 25' incisi
verilecektiı.

202l yılı faaliyetlerine göre verilecek olan "25. Tükctici Ödülleri" ilanı ekte
gönderiİmektedir. Ayrıca ilan metni tsakanlığımız web sitesi "www.licaret.gov.tr".
htıps://tuketici.ıicaret.goy.trl isimli inteııct sitelerimizde yayınlanmışlıı.

Söz konusu ilanın üyeleıinize duyuru|ması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica
ederim.

Avni DIL3[,R
Bakın a.

Tüketicinin Korunmısı ve Piyısa Gözetinıi
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TiCARET BAKANLIĞI
rüxrriciNiN roRuxıvıAsl vE piyasa cözariırıi GENEL

rvıüoünı-üĞüxnsN
zs,iNci rürnrici öuüLLERi

sAHipLERiNi ARIyoR.
Tükeıici biIincinin geliştirilmesi, tükcıicilcrin yasal haklarını kuIlanmaları konusunda özendirilnıesi.
tüketici talep ve tercihIerini dikkate alan flrmaların teşvik edilmcsi, tükeıici hukuku veya tüketicinin
korunması ile ilgili bilimsel çalışmalarıır özendirilnıçsi aınaçlarıyla 202l vılı faılivetleri dikkate
glggggf altı dalda Tüketici odüIü verilecekıir

Tüketici Ödü l Dalları ve Aranılın Sartlar:

A- Bilincli Tüketici Odülü
ödiil vcrilccek tüketicinin:

l_Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık
göstermiş olması,
2-Bu yönüyle diğer tiiketicilere ömek olması,
3_Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal eımiş

konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,

şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heycti, Tüketici Mahkemesi ve yargıtay kararı vb.

belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir-

Yızılı Basın T ketici
dül verilecek yazı ların;

Clia vo-Televizvo n programı öaıiıtı

l_İlgili yayın organında tüketici sayfası. bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde

ttıxe-tiçınin koruimaslna ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklindc
yayınlanmış olması,
İ-İııı<etici sorunlarını ve bunların çözüm yol|arını elc alması ve lüketicileri bilinçlendirici nitelikte

olması.
3-Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir,

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşIarının 202l yılında

çJşitli zamanlarıJa yayınlanmış oIan yazılaİının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb, yayın

imeginin, btitunlıığıı bozuımadan tüm içcrik vc ckleriyle birlikte asıi nüshalar olarak başvuru

ao.yi,nn tonrırui,, ,yr,"" ilgili yayın organının adı, gerçek veya tiizel kişilik unvanı ve imtiyaz

sahİbinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmekledir,

Ödül verilecek progıanrın;

l_Belli bir bölümünün tüketicinin korı.ınması ile ilgili olnrası veya özel olarak tüketici scırunlarlnı

konu edinmesi; tiiketicileri eğititi Ve bilgilendirici nitelikte olması,

2-08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir,

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösıerilecek programın 202l _vılında çeşitli zamanlarda

yiyrnıun.,ş, birbirinden i"rı.ı, .n "i 3 ,diı ıv_nudy.ı pr.ıgram örnekterinin kayıtlı olduğu flash

il"iılt, io, ovo ya da diğer bilgisayar ortamlnda çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru



dosyasına eklenmesi ve program|n adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek vel,a
tüzel kişi|ik unvanı, ileıişim bilgiIeri, yayn saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal.
bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

D- Tüketici Memnuniyetini iıke §dinen Fırma Ödü|ü
ödül verilecek fi rmanın:

l -1'üketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun İ'aaliyetlerde

bulunması,
2-Mevzuatla ıüketici|ere lan|nan haklardan daha ileri haklar lanıması.
3-Tüketicilere yöne|ik tclefon ya da elektronik ortamda hizmel veren çağrı merkezi. tüketici

danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
4-Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütrnüş olması gerekmekledir.

E- Bilimseı Cnıısma Ödüİü
Ödill verilecek kişi, kişiIer veya kurum/kuruluşların:

|-Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabın|ı bulunması.
2-Tüketicinin korunmasl alanında kabul edilmiş yıiksek lisans veya doktora tezinin bulunması.

3-Tüketicinin korunması aianında yayınlanmış bilimscI nrakale. tebliğ veya biIdirisinin bulunması.

4_Tüketicinin korunması alanında bilimsel kr,ıngre, çalıştay ve benzeri isimler altında ÇalıŞma
yapmasl Ve sonuçlarlnln yayınlanmış olması şartIarından cn az birini taşımaSl gerekmekıedir.

Ayrıca. bu dalda başvuru yapacak veya aday göstcrilccck kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluŞ|arın

basılmış, yayın,ıtanmış kitabının. kabul edilıniş doktora ya da yüksek lisans tezinin. bilimsel kongre.

çalıştay sonuçlarının birer asıltarının ve yüksek lisans, dııktora tezi vb. başVuruya esas teşkil eden

çalışmalarının özetinin başvrıru dosyasına eklenmesi gerekmektedir,

F- Tüketici Özeı Ödıılıi:

Ödül verilecek gerçek Veya ıüzel kişilerin tüketicinin ktırunması. ilgili mevzuatın uygulanması ve

gelişıirilmesi kJnusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bu|unması koşul|arı

i.un,r. Buşnr.rya csas ;şiil cdecck iIgili bilgi vc bclgelerin başvuru dosyasına eklenmcsi

gerekmekıedir.
İdaylar ya da aday gösterilenler "A, B, C, D. E ve F" dal|arında bclirlenen ödül kategorilerinden en

fazla birine başvuruda bu lunabilecekıir.

Kişi veya kuruluşlar, yukanda dalları ve değcrlcndirme ölçiitleri belirtilen "Tüketici Ödtılleri" ne

doğrudan aday oıabileİekleri gibi diğer kişi veya kuruluştar tarafından da aday gösıerilebilir|er. Her

iki durumda da a<laylarıı yukaııda bclinilcn ölçütleri taşıdıkları bclgelennrelid ir.

Başvuruların 04 Şubat 2022 cuma günü Saat l7.30,a.kadar, "Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumluplnar Bulvarı
(Eskişchir Yolu İı. Km.1 No:l5l Ek Bina (B BIok) l.Kat Oda;l07 Çankıya/ANKARA"
adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

Ticaret il Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar

Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi z,orunIudur,

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi ılurumunda Bak_anhğımlz !a!ığ:]!!§4E]!gj! .adresli
web sitesinien veya 0 sız oıı o.i ıı - o 3lz 44g 44 73 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibaı

kişilerinden bilgi alınabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


