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Antalya Ticaret il Müdürlüğü'nün ilgi yazısında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması

ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısında; tüketici

bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına

saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili

bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla'Bilinçli Tüketici Ödülü','Yazılı Basın Tüketici Ödülu",
"Radyo-Televizyon Programı Ödülü", "Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü',
"Bilimsel Çallşma Ödülü" ve Tüketici Özel Ödülü' dallarında her yıl hak sahiplerine verilen

Tüketici Ödülleri'nin bu yı| 24 üncüsünün verileceği belirtilmektedir.

2O2O yılı faaliyetlerine göre verilecek olan "24. Tüketici Ödülleri" ilanı ilgide kayıtlı yazının

ekinde yer almaktadır. Ayrıca, söz konusu ilan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa

Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün www.ticaret.gov.tr ve https://tu ketici.ticaret.gov.tr isimli internet

sitelerinde yayınlan maktad ır.

Söz konusu ödüllerin verilmesine iIişkin olarak ekli duyuruda dalları ve değerlendirme

ölçütleri belirtilen konularda önerilecek kişi, kurum ve kuruluşIarın isim, unvan ve iletişim

bilgilerinin, ilgililerin önerilme gerekçelerine ilişkin bilgi ve belgelerin en geç 29.01.2021 Cuma

gü nü ne kadar ekte sunulan formatta Birliğimize bilgl verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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DAĞITIM YERLERiNE

Ilgi : Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdiiılüflunün
22.|2.2020 tarih ve 59990486 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunmasr piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün ilgide
kayıtlı yazısında tiiketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama ahşkanlıklannı
yayglnlaştırmak, ti-iketici haklanna saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tiiketicinin
korunmasr ve bilinçleııdirilmesi ile ilgili bilimsel çahşmalan özendirmek amacryla,
Geleıreksel Tüketici Ödülleri'nirr bu yıl 24'ncüsü verileceği ifade edilmektedir.

)020 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan "24. Tiiketici Ödülleri" ilanı ekte
gönderilmekte olup, Bakanlığımız web sitesi "www.ticaret.gov.tr.'',
h@s://tuketici.ticaret.gov.trl isimli intemet sitelerinde de yayınlanmıştr

Söz konusu ödüllerin verilınesine ilişkin olarak ekli duluruda dallan ve değerlendirme
ölçütleri belirtilen konularda önerilecek kişi, kuııım ve kuruluşların isim, unvan ve iletişim
bilgilerinin, ilgililerin öırerilıne gerekçelerine ilişkin bilgi ve belgelerin en geç 02.02.202|
tarilriıre kadar ekte sunulaıı foınatta Müdürlüğimüze bilgi verilmesini rica ederim.

Halil ÖZŞAHAN
Ticaret il Müdürü
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EK:
1-Tüketici Ödülleri iüanı (2 sayfa)

2- Öneri Formatı (1 sayfa)

DAĞITIM
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine
Tüketici Demeklerine



TüKETiciNiN KoRuNMAsI ş;Cff;İt5}İ}iffi 
"ENEL 

MüıDiJRLüĞiııunıı

z+. lüxnrici önüı,r,ıRi sarıipr,nniNi nrxr,iyon.
Tüketici bilinciniıı geliŞtirilınes i, tüketicilerin yasaI haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tiiketici
talep ve tercihleı'ini dikkate alaıı firınalarln teşvik edilınesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunmasl ile
lŞ.']i İililr:j,:^lışnıalaıı'ı özendirilmesi aınaçlarıyla 2020 vılı faalivetıeri dikkate ahn;rak altı dalda
l uKettcI Ud u!u VeflleCektür_

Tüketici Ödül DaIları ve Aranı n Sartlar:

A- Bilincli Tüketici Ödül u

ÖdüI Veiilecek tüketicinin;

l-MağduriYetine ı'ıeden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duvarhlık
gösterm iş olması,

2-Bu yönüyle diğer tüketicileıe örnek olması,
3-BaŞvurusu ha]<l<ında verilen kararıı,ı kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş

konularda yargı süreciı,ıiı,ı tamaınlaıımış olması,
Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı

vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir.

B- Yazılı Bısın 'l'üketici ÖdüIü

Odül verilecek yazıların;

I-ilgili yayln organında tüketici sayfası, bağımslz bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde
tüketicinin korıınınasıııa ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış
olnıas ı,

2-Tüketici sorı.ınlarıııı ve bunların çözüm yollarıırı ele alması ve tiiketicileri bilinçlendirici nitelikte
olması,

3_Belirli aralıklarla yayınlanmış olınası gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2020 yılında çeşitli
zamaı1larda yayınlaıııırış olaıı yızılarlnıı,ı yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, büttinlüğü
bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl ntishalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili
yayln organlüln adı, gerçek Veya tıizel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi
gerekııektedir.

C-Radyo-Televizyon Programı Od ülü

Ödlil verilecek prograı]] ııı;

l-Belli bir bölüınüniin tüketicinin koruırması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını
koıru ediıımesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,

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

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek pfogramın 2020 yıl,ında çeşitli zamanlarda
yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek,
CD, DVD ya da diğer bilgisayar oılamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına
eklenmesi ve programın adı, yayıırlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya tiizel kişilik unvanı,
iletişiıı bilgileri, yayın saati, yayııı süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve
beı,ızeri yayın erişiıı ağının biIdirilmesi gerekmektedir.



D- Tüketici Mernnunivetini İlke Edin€n Firm2 ÖdüIü

Ödül verilecek fi rıı,ıanıı,ı;

l-Tüketici meınnuniyetini firma poIitikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde
buIunması,

2_Mevzuatla tiiketicilere tanınan ]-ıaklardan daha ileri haklar tanıması,
3-Tüketicilere yönelik telefolı ya da elektronik ortamda lrizmet veren çağrı merkezi, ttiketici danışma

masası veya daırışnra hattı krırını"ış ve bunları fiilen işletir olması,
4-Tüketicileri ve kendi çalışaırIarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması gerekmektedir.

- Bilimsel aIı ma odüıü

Odül verilecek kişi, kişiler veya kuruın/kurulı"ışların;

l_Tüketiciııin koruı,ıması aIanında basılmış kitabınııı bulunması,
2-Tüketicinin koruııınası alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması,
3-Tüketicinin korıınııası alaıııırda yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,
4-Tüketicinin korunması alanında bilimsel koırgre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma

yapnrası ve sonuçlarının yayınlanmüş o]ması şaıllarından en az birini taşıması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış,
yayınrlannrış kitabının, kabul edilnıiş doktoIa ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay
soüruçlarünın birer asıliarının Ve yiiksek lisaırs, doktora tezi Vb. başVuruya esas teşkil eden çalışmalarının
özetiniı,ı başvurıı dosyasına ekleı,ıınesi gerekınektedir.

F- Tüketici Özeı Ödtııü:

Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tiiketicinin korunmasr, ilgili mevzuatın uygulanması ve
geliştirilmesi konusunda yoğuır çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunmasr koşulları
aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başıuru dosyasına ek]enmesi
gerekmektedir

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

Kişi veya kuruluşlar, yııkarıda dalları ve değerlendirııie ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödtiüüeri" ne doğudan
aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da
adayların yukarıda beliıtilen ölçiitleri taşıdıklaıı belgelenmelidir.

Başvuruların 05 Şubat 202l Cuma günü Saat 17.30'a..kadar, "Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Universiteler Mh. Dumluprnar Bulvarı
(Eskişehir Yolu 9. Km.) No:15l Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA" adresine bizzat
v€ya postayla yapıIması gereknrektedir.

Ticaret il Müdiirlükleı,i kanalıyla yapılacak başvurularııı ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa
ulaşacak şekiIde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr adresli web

sitesinden veya 0 3l2 449 44 73 - 0 3l2 449 44 ll telefon numaraları aracılığıyla İlgili irtibat kişilerinden

bilgi alınabilir.

Kaınuoyuna saygıyla dııyurııIur.
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zq. rüxrrici öDüLtERi öıvEnisi

Tüm aday gösterilecekIer için bu form kullanılacaktlr.
Bilinçli tüketicı dalında aday gösterilenler için yalnızca kararlarln fotokopisi gönderilecektir.
Gerek duyulduğunda diğer bilgi ve belgeler talep edilecektir.
Tüm dosvanın fotoköpisi kesinlik|e gönderilmevecektir.

Aday gösterilenler için otAY bölümüne özet mutlaka yazılacaktır.
iletİşim bilgileri kesinlikle olmalıdır.
Form taratlllp gönderilmeyecek Word biçim ile doldurulup bu biçimde gönderilecektir.

1-

2-

3-

4-

5-

önerilen ödül oalı

Önerilen Kişinin Adı Soyadı

Ünvanı/Mesle
Önerilen Kişinin

Adres:
Önerilen Kişinin İletişim
Bilgileri

Gsm:

OIay

Önerilme Gerekçesi

Notlar :


