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D A Ğ IT IM  Y E R L E R İN E

İlgi : T üketic in in  K orunm ası ve P iyasa G özetim i G enel M üdürlüğü ' nün 20 .11.2019 tarihli 
ve 4 6831714-403 /00049600836  sayılı yazıları.

B akanlığ ım ızın  (T üketic in in  K orunm ası ve P iyasa G özetim i G enel M üdürlüğü) ilgide 
kayıtlı yaz ıla rında özetle; T üketici b ilincini geliştirm ek  ve bu yönde hak aram a alışkanlık ların ı 
yayg ın laştırm ak , tüketici hak larına  saygılı kişi, kurum  ve kuru luşları teşv ik  etm ek , tüketicin in  
korunm ası ve b ilinç lend irilm esi ile ilgili bilim sel çalışm aları özend irm ek  am acıy la , 2019 yılı 
faaliyetle rine  göre "B ilinçli T üketici Ö dülü", "Yazılı B asın  T ükctici Ö dülü", "Radyo 
Televizyon P rogram ı Ö dülü", "Tüketici M em nuniyetin i İlke E dinen F irm a Ö dülü", "Bilim sel 
Ç alışm a Ö dülü" ve "T üketici Ö zel Ö dülü" dallarında her yıl hak sah ip lerine verilen  Tükctici 
Ö dülleri' nin bu yıl 23 ' ncüsünün  verilm esin in  p lan landığ ı belirtilm ek te  olup, anılan  yazı ve 
ek lerin in  b irer fo tokopisi ekte gönderilm iştir.

Bu itibarla  söz konusu  yazı ve ek lerin in  incelenerek, ödü ller için te k lif  edilecek 
adayların  en geç 10.02.2020 tarih ine kadar V aliliğim ize (T icaret İl M üdürlüğü) bildirilm esini 
rica ederim .

e-im zalıd ır 
Halil İbrahim  ERTEK İN  

Vali a.
Vali Y ardım cısı

EK:
1- B akanlık  Yazısı (1 Sayfa)

2- D uyuru  İlanı (3 Sayfa)

D A Ğ ITIM :
-İl B asın ve H alk la  İlişk ile r M üdürlüğü  

-12 İlçe K aym akam lığ ına 

-T icaret ve Sanayi O dalarına

-E sn a f ve S anatkarları O daları B irliğ i B aşkanlığ ına 

-T üketici H areketi D erneği

Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak No:39 (Zafer Kalkınma Ajansı) Kütahya j; posta g UİLIH'Y/ ticiirel gO V  tr
Tcl:02742262033 Fax:02742262023
Bilgi İçin: Şule Melike ÜLGÜ Memur
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-bclge.gtb.gov.tr adresinden 64d454O b-0dl3-4369-8728-d7f88630clc6 kodu ile erişebilirsiniz. 
BELG ENİN A SLI E LEK TR O N İK  İM ZALIDIR.

http://e-bclge.gtb.gov.tr


TİCA RET BAKANLIĞI 
TÜK ETİCİN İN  KORUNM ASI VE PİYASA G ÖZETİM İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

23. TÜ K ETİC İ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici 
talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile 
ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2019 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda 
Tüketici Ö dülü verilecektir.

Tüketici Ödül Dalları ve A ranılan Şartlar:

X- Bilinçli Tüketici Ödülü

Ödül verilecek tüketicinin;

1-Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarım sonuna kadar 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. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir.

B- Vazıh Basın Tüketici Ö dülü

Ödül verilecek yazıların;

1-İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici 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 ele alması ve tüketicileri bilinçlendiricı nitelikte
olması,

3-Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2018 yılında çeşitli 
zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü 
bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili 
yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilenilin de bildirilmesi 
gerekmektedir.

C-Radvo-Televizvon Program ı Ödülü

Ödül verilecek programın;

1-Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını 
konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,

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

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2018 yılında çeşitli zamanlarda 
yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu tlash bellek. CD. 
DVD ya da diğer bilgisayar onanımda çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve 
programın adı. yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim 
bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın 
erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.
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D- Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ötlülii

Ödül verilecek firmanın;

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

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

masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
4'Tüketiciieri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması gerekmektedir.

E- Bilimsel Çalışma Ö dülü

Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuruluşların;

1'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 kongre, çaltştay ve benzeri isimler altında çalışma 

sapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması şartlarından cn 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, çaltştay 
sonuçlarının birer asıllarınm ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının 
özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

F- 1 üketiei Özel Ö dülü:

Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunm ası, ilgili m evzuatın  uygulanm ası ve 
geliştirilm esi konusunda yoğun çaba gösterm esi ve bu alanlarda hizm ette bulunm ası koşullan 
aranır. B aşvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenm esi 
gerekm ektedir

Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B. C, D, E ve F" dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla 
birine başv uruda bulunabilecektir.

Kışı veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri" ne doğrudan 
aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her ıkı durumda da 
adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.

Başvuruların 14 Şubat 2020 Cum a «ünii Saat 17.30‘a kadar. “ Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin 
Korunm ası ve Piyasa Gözetimi Genel M üdürlüğü Üniversiteler Mh. D um lupınar Bıılv. (Eskişehir 
Yolu 9. Km.) No: 151 Ek Bina (B Blok) l.K at ()da:107 Çankaya/ANKA RA” adresine bizzat veya 
postayla yapılması gerekmektedir.

Ticaret 11 Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa 
ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız “w ww .tiearet.gov.tr” adresli vveb 
sitesinden veya 0 312 449 4473 - 0 312 449 4411 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat kişilerinden 
bilgi alınabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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......................T İCARET İL M Ü DÜ RLÜ ĞÜ

23. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ ÖNERİSİ

Önerilen Ödül Dalı

Önerilen Kişinin Adı Soyadı

Önerilen Kişinin
Ünvanı/Mesleğî

Önerilen Kişinin İletişim
Adres:

Bilgileri
Gsm:

Olay

.

5

Önerilme Gerekçesi i
t

i

:

N o t l a r ___________________________:

1- Tüm aday gösterilecekler için bu form kullanılacaktır.
2- Bilinçli tüketici dalında aday gösterilenler için yalnızca kararların fotokopisi gönderilecektir. 

Gerek duyulduğunda diğer bilgi ve belgeler talep edilecektir.
Tüm dosyanın fotokopisi kesinlikle gönderilmeyecektir.

3- Aday gösterilenler için OLAY bölümüne özet mutlaka yazılacaktır.
4- İletişim bilgileri kesinlikle olmalıdır.
5- Form taratılıp gönderilmeyecek Word biçim ile doldurulup bu biçimde gönderilecektir.

Evrakın elektronik im zalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 64d4540b-0dl3-4369-8728-d7f88630cle6  kodu ile erişebilirsiniz.

http://e-belge.gtb.gov.tr


T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarih: 20/11/2019
Sayı: 46831714-403-E-00049600836

T.C.
T İC A R E T  B A K A N L IĞ I  

T üketic in in  K orunm ası ve Piyasa G özetim i G enel M üdürlüğü

Sayı : 46831714-403

K onu : 23. T üketici Ö dülleri İlanı

.........................  VALİLİĞİNE

(Ticaret İl Müdürlüğü)

T üketici b ilincin i geliştirm ek  ve bu yönde hak  aram a alışkanlık ların ı yaygın laştırm ak, 
tüketici hak larına saygılı kişi, kurum  ve kuru luşları teşv ik  etm ek, tüketic in in  korunm ası ve 
b ilinçlend irilm esi ile ilgili b ilim sel ça lışm aları özend irm ek  am acıy la , “B ilinçli Tüketici 
Ö dülü” , “Yazılı B asın  T üketici Ö dülü” , “ R adyo-T elevizyon P rogram ı Ö dü lü” , “Tüketici 
M em nuniyetin i İlke E dinen F irm a Ö dülü” , “ Bilim sel Ç alışm a Ö dü lü” ve “T üketici Özel 
Ö dülü” dallarında her y ıl hak  sah ip lerine verilen  T üketici Ö d ü lle ri’nin  bu yıl 2 3 ’ ncüsü 
verilecektir.

2019 y ılı faaliyetle rine göre verilecek  olan “23. T üketici Ö dü lleri” ilanı ekte 
gönderilm ekte olup, B akan lığ ım ız  w eb sitesi “w w w .ticare t.gov .tr”, 
h ttps://tuketic i.ticare t.gov .tr/ ve w w w .tuketiciakadem isi.gov .tr isim li in ternet sitelerim izde 
yayınlanm ıştır.

Söz konusu  ilan  m etn in in  İlin izde kam uoyuna duyurulm ası ve M üdürlüğünüzce 
önerilecek  kişi, kurum  ve kuru luşların  başvuru larına esas teşkil edecek  b ilg i ve belgelerin  en 
geç 14.02.2020 tarihi m esai b itim ine kadar ekte sunulan  form atta G enel M üdürlüğüm üze 
gönderilm esi hususunda b ilg ilerin iz i ve gereğini rica ederim .

e-imzalıdır 
Avni D İL B E R  

Bakan a. 
G enel M ü d ür V.

E K L E R  :
1- İlan M etni (2 Sayfa)
2- T üketici Ö dülleri Ö neri F orm atı (1 Sayfa) 
D A Ğ IT IM  :
81 İl Valiliği (T icaret İl M üdürlükleri)

Eskişehir Yolu 9. Km No: 151 Ticaret Bakanlığı Ek Bina Kat:4 06530 ANKARA 
Tel:0 3 12 449 44 11
Bilgi İçin: Erkan VURAL İdari Destek Görevlisi

E-Posta:e.vural(a)gtb.gov.tr 
Fax:0 312 449 45 22

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adrosinden 64d4540b-0dl3-4369-8728-d7f88630clc6  kodu ile erişebilirsiniz.
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