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Tfüetici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklannı yaygınlaştırmak,

tiiketici haklanna saygılı kişi, kurum ve kuruluşlan teşvik etrnek, tiiketicinin korunmasl ve

bilinçlendirilmesi iıa 
-iıgiıi 

bilimsel çalışmalan özendirmek amacıyla, "Bilinçli Tfüetici
Ödtııtı,,, "y-ı, Basın Tiiketici Ödüıü", "Radyo-Tetevizyon Programr odüliİ,, "Tiiketici

Ü"-n*ly"ı"i İıke Edinen Firma Ödülü", "Bilimsel çahşma Ödüıii, ve "Tiiketici Özel

Öailt,, auila.,nda her yıl hak sahiplerine verilen Ttiketici Ödülıeri,nin bu yıl 25, incisi

verilecektir.
2021 ylı faaliyetlerine göre verilecek olan "25. Tüketici Ödülıeri" ilanı ekte

gönderilmektedir. Aynca ilan metni Bakanhğımız web sitesi "www.ticaret.gov.tr",

https://tuketici.ticaret.gov.trl isimli intemet sitelerimizde yayınlanmıştır,

Söz konusu ilanm üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica

ederim.
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Tiiketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklannı kullanmalan konusunda özendirilmesi,
tiiketici talç ve tercihlerini dikkate alan firmalann teşvik edilmesi, ttiketici hukul«ı veya tiiketicinin
korunmasr ile ilgili bilimsel çalışmalann özendirilmesi amaçlanyla 2021 vıh faalivetleri dikkıte
g!ry! altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.

Tüketici Ödül Dallırı ve Aran an §artlar:

A- Bitincli Tüketici Ödülü
Ödül verilecek tiiketicinin;

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 karann kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etıniş
konulaıda yargı siirecinin tamamlanmış olması,

Şikayetine esas teşkil eden Tiiketici Hakem Heyeti, Tiiketicİ Mahkemesİ ve Yargrtay Kman vb.

belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir.

B- Yızrlı Ba§ın Tüketici Ödülü
Ödül verilecek yazılann;

l-ilgili yayn organında tfüetici sayfası, bağmsız bir tfüetici köşesi ya da belli bir böliirnde

tiiketicinin korunmasrna ilişkin konularda bilgilendirici makale, riŞortaj veya haber şeklinde
yaynlanmrş olınası,
2-Tüetici sorunlannı ve bunlann çöziirn yollannr ele alrıası ve tiiketicileri bilinçlendirici nitelihe
olması,
3-Belirli aralıklarla yaynlanmrş olması gerekmektedir.

Aynca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlannın 2021. yıl.ında

çeşitli zamanlarda yaynlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın

ömeğnin, bütiinlüğ,i.i bozulmadan tiim içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru

dosyasına konulması, aynca ilgili yaym organtnın adı, gerçek veya tiizel kişilik unvanı ve imtiYaz

süibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.

C-Radvo-Televizvon Programı Ödülü
Ödül verilecek programın;

l-Belli bir bölümünün tiiketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tiiketici sorunlannı

konu edinmesi; tiiketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
2-08:00-22:00 saatleri arasında yaynlanmış olması gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 202l yılında çeşitli zamanlarda

yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program ömeklerinin kaytlı olduğu flash

6"İı"t, co, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlannın başvuru



dosyasrıra eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalrnın gerçek veya
tiizel kişilik unvanl, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal,
bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayn erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

D- Tüketici Memnunivetini İlke Edinen Firma Ödülü
Ödül verilecek firmanın;

l-Tfüetici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetleıde
bulunması,
2-Mevzıatla tiiketicilere tanınan haklardan düa ileri haklaı tanıması,

3-Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tiiketici

danışma masasr veya danışma hattı kurmuş ve bunlan fiilen işletir olması,
4_Tiiketicileri ve kendi çalışanlannı bilgilendirici çahşmalar yi,irütınüş olrnası gerekmektedir.

E_ Bilimsel Çahsma Ödüıü
Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/turuluşlann;

l -Tiiketicinin korunmast alannda basılmış kitabının bulunması,
2-Tiiketicinin korunması alanında kabul edilıniş yiiksek lisans veya doktora tezinin bulunması,

3_Tiiketicinin kolurım,§l alanında yalınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması,

4-Tiiketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çaltştay ve benzeri isimler altmda ÇalıŞma

yapmı§ı ve sonuçlannın yayınlanmış olması şartlanndan en az birini taşımasl gerekmekıedir.

Aynca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluŞlann

uasımİş, yaymlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yiiksek lisans tezinin, bilimsel kongıe,

çaııştay sonuçlann- 6i.". asrllannın ve yiiksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden

çahşmalannın özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir,

F- Tüketici eı ödüıü

Ödül verilecek gerçek veya tiizel kişilerin tiiketicinin korunmasr, ilgili mevzuatın uygulanması ve

geliştirilmesi kJnusunda 
-yoğun 

çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşullan

Ir-". s.ş*-ya esas ;şül edecek ilgili bilgi ve belgelerin başwru dosyasına eklenmesi

gerekmektedir.
İdaylar ya da aday gösterilenler "A, B, C, D, E ve F" dallannda belirlenen ödül kategorilerinden en

fazla birine başvuruda bulunabilecektir.

Kişi veya kuruluşlar, yukanda dallan ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tiit(etici_ Ödülleri" ne

d"tr d; aday oıabiıecekıeri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafindan da aday gösterilebilirler. Her

itİ au-.au da adaylaİn yukanda belirtiten ölçütleri taşıdıklan belgelenmelidir.

Başıurulann 04 şubıt 2ıi22 Cıımı günü saat 17.30,ı.kadar, "Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin

Korunmasr ,. piy"., Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumluprnar Bulvan
(Eskişehir yolu ğ. Km.) No:15l Ek Bina (B Btok) 1.Kat oda:107 çankaya/ANKARA"
adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

Ticaret il Müdürlükleri kanalıyla yapllacak başvurulann ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar

Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur,

konuyla ilgili aynntıh bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız wrryıv.tic4ret.gov.tr adresli

*eb sitesirr-den İeya 0 3l2 449 aZ ıı - o 3l2 44g 44 73 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat

kişilerinden bilgi alınabilir.

Kamuoluna saygıyla duyurulur.


