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Tiüeıici Ödüııeri

DAĞİTİM YERLERİNE
Tüketicinin korunması ve bilinçlcndirilmesi ile yasal hak]annı kullannası konusunda
özeııdinlmesi, ıiiketici u|ep ve tercib|erini dikkate alan fırmaların vc ıüLcıici bukuku vcya
1ii}çl|çinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvü edilınesi amacıyla, "Bilinçli
Tüketici Ödüıü", "Yazılı Basın Tiiketici Ödtitıi", "Radyo_Tclevizyon Programı Ödülü",
"'fükeıici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödüıü", "Bilimsel Çalışma Ödtılt" ve "Tüketici
Özel Ödülü" dallarında hcr yıl hak sahiplerinc veriten Tiiketici Ödülleri'nin bu yıl 22'ncisi
diizenlenecektir.
Konu i]e ilgili ilan meıni yazımrz ekinde sunulmuştur.

Bilgi ve gercğtni rica ederim.
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Metıi

Dağııım:
1-20 İlçe l(ıymakamlığı
2-Balıkesir Sanayi Odası
3-Bahkesir Ticareı Odası
4-Balıkcsir Ticarçt Borsası

ğalüC.ü vıUn3l İıızlE! ğanırı l. İır

T.|:02662490!.l
8ilsa kin: GO§IYE YALP| Rı9..rü
:.iım ctlıtoniı

imzıll ıırai.c hı9/ğb.t8c.8rb.8ov.ı.

o)a 9

offi{u**
o \
aj
ıd.ğind.; ÜÇ4i

9.§I,a,rry,iğüP,avr,9
Fıı |02662l'3?ı2J
d-9l

?]-.b3b.l ı.56ıOd.8m8. ıodu i|. ğir.biliı§iniz.

i
.

TıCARET BAKANL!Ğ!

TüGTtchüfoı KoRt NMAsI vE piyrsı
cBıBı, ırıü»ünı,üĞi}ınsx
zı.

cözıriıd

rtlxırİcİ öoüııeRİ sAHbınnİM snKLİYon

Tukeıici bilincinin geliştirilmesi, tiiketicilerin yasıl haklannı kul]anmaları konusunda özendirilmesi, $ketici
taıep ve teıcihıe.ini dikkaıe a]ın firmalırın teşvik cdilmesi, t{lkeıici hukuku vcyı tiikeıicinin korunması ile
ilgili bilimsel çalışmalann özendirilmcsi amaçlanyla 20lt vılı fııllvethıi dil«iıte ılııııık altı dalda
Tokeıİci Ödüıİ vcri|ccıktiı.

Tükrthi Ödıı Dıııın

vG

ArıDıı.D

sınııİ:

A- Bİııncıı Talkcıicı ödaııü
Ödul verilecek ıokcticinin;
l -Mağdurayeıine neden olan bir konudq yasal hıklaıııu sonuna kadaı kul]anmada duyırlılık
gösıeımiş o]rnosı,
2-Bu yönüyle diğer tiikeıicilerc ömek olması,
3-Başvurusu hakkında veıi]en kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yaıgıya inıikıl etmiş konularda
yargı sürecinin omamlanmış olması,
Şikayeıine esas teşkil eden Tükeıici Haiem Heyeıi, Tllketici Mahkem€si ve Yııgıtıy Kaıan vb.
belgeleıe başwru dilekçesinin ekinde yeı vcrmesi,
geıtkmektedir.

E Yıaıı

B8ıD Tüı.cıici Ödııaı

Ödül veıilccek yazılırın;

lJlgili

yayın oıganında tilketici sayfası, boğımsız biı tıikeıici köşesi ya de belli biı böl0mde
ttlkelicinin korunmasına ilişkin konulardı bilgilendiıici makıle, röpoıııj veya hıber şklinde yayınlanmış

olması,
olrnası,

2-Tükeıici soıunltını ve bunların çözitm yollannı clc almosı ve tllketicileri bilinçlendirici nitelikte

3-Bcliıli arahklarla yayınlanmış olmısı

I

geıekmektedir.

Ayrıca, bu dılda bşvuru yapacak veya aday gtlsıeıilecek yazılı basın kunıluşlannın 2018 yılındı çşitli
zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının ye. aldığı eD ız 3 ıdeı gızcıG, dergi vb. yayın örn€ğinin, bütilnlüğü
boaı]madan tilm içcıik ve ekleıiyle biı]ikıc asıl n|lshalaı olaıai bşvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili
yayın o]ganının adı, geryek veya ttlzcl kişllik unvanı ye imtiyaz sahibinin aIctlşim balgilcrinin dc bildirilmesi
geıekmektcdir.

C-RıdvoTctcvizvoı Pıoprımı Ödİlü
Öd0l verilecek pıogramın;

l-Belli bir bölüm0nün ıUketicinan konınması ile ilgili olması veya özel ohıak tllkeıici sorunlaıını

konu edinmesil $keıiciıe]i eğitica ve bilgilendirici oitelikte olması,
2-0E:ü)_22:ü) saaıleri arısmda yayınlanmış olması

geıekmektedir.

Aynca, bu dalda başvuru yapacık veya aday gtisıerilecek programın 2018 yıhnda çşitIi zamanlardı
yayınlınmış, biöirinden farklı cı ız 3 ıdcı TV.Rıdyo progrım öınekleıinin kıyılı olduğu flash bellelç
CD, DVD ya da diğcr bilgisayaı ortımındı çalışabilen veri depolama ıygıtlonnın başwru dosyasına
eklenmesi vc p]ograınln adı, yıyınlandığı telcvıryon vcya ıadyo kınalının çı9ck vcya tllzcl kişilik unvanı,
ilelişim bilgilcri, yayın saata, yayın sltresi, yayınlandığı g0nlcr, ycı€l, ulusal, bötgcscl, kablolu, uydu ve
benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gertkmekledir.
I}.

TııGıiGı McDıoıavcdDa ftk EdınGı Fİİ.. Ödııaı

Ödül verilecek firmanın;
l

-TUketlci meınnuniyaini fırma polilikası

bulunması,

olaıık

benimsemcsi

vc bunı

uygun faaliyaleıde

2-Mevzuatla tllketicilcı€ tanınan hıılaıdan daha ileıi haklar onıması,
3-Tuketicilerc yönelik ıelefon ya da clektİooik o.tamda hizİıet vcrcn ç8ğı mcıkezi, ıilketici danışma
mısası veya danışma hanı ku.muş ve bunlan fiilen işleıiı olması,
4-T0keticileıi ve kendi çaişınlınnı bilgilendirici çalışmalaf yü]Utmüş olması
geıekmektedir.

E. Biümgcl

Cılıımı Ödllo

ÖdUl vcrilec€k

kişi, kişileı

vep kurum/kuruluşların;

l-Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
2-Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans vcya doktorı tczinin bulunması,
3-Tük€ıicanin korunınısı ı]ınında yayınlanmış bilimscl makılc, tcbliğ vcya bildirisinin bulunması,
4-T0ketlcanin korunması ılanında bilimscl kongıe,

yapınası ve sonuçlannın yayınlanmış olmi§ı

çıişay vc bcoari binlcı ıltında

çılışma

şanlaİlndan cn az birini ıaşunası geıekmekıedir.

Amca,

kişinin, kişilerin veya ku]uıry'ku]uluşlann basdmış,
yayımlanmış kiubının, kıbul edilmiş dokıoİa ya da yuksek lisans ıezinin, biıim§cı kongr€, çalıştıy
sonuçlannın biıeı asıllırının ve y0ksck lisans, doktora teza vb. başWİuya 6as taşkal edeıı çe|ışmalannın
özeıinin bşvuru dosyasına eklenmesi gerckmektedir.
F_

bu dalda başvuıu yapocak veya aday gt sıeril€cek

Tcm.dk Tükotici Özd Ödİı0:

Ödul verilecek geçck vcya tİlzel kişiteıin tokaicinin konınması, ilgili mevaıatın uyguıanmas! ve
geliştiıilmesi konusunda yoğun çıba gösıeımcsi ve bu alanlarda hizııenc bulunmısı koşulhn aranıı.
Bşvunıya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgeleıin başwru dosyasına eklenmesi gerekmehedir.

Katılım Önccsi Mali Yaıdım Aracı'nın (tPA tt) 20la-2020 dilnemi için haarlanan 'Srmgüğılng Consume,
P.ot€cıio!ı" (Tlıketicinin Korunmasının Guçlendirilmesi) isimli projc kıpsa,mında, Tukeıici ÖzeI Ödulıı'nun
veri]mesinde lematik bar yıilaşım benimsenmiş olup, bu yıtın teması "İırıfıı Öıhıocıi vc Sıtr Atık"
olafık b€llılenmişılr.
Bu doğulıuda, ıOkeılcaleı€ yönelik olarık sunulın mal veya hizmeılerin 0ıeıim, pilıısayı sunum, pızrılana
vc §ııış son]i§ı hizmetler aşmalarındı,
1 -|srafın önlenmesini,
2-Kaynaklaıın daha verim]i kullanı]masını,
3Çevrcsel risklerin azaltıImasını,
4-Endtlstıiyel aıık oluşumunun engellenmesini vcya minimize edilmesini
sağlayan ömek uyguiamalardan uygun gö]üıenıeı€

Tükeıici Özel Ödulü veİilm6i öngöruımuşttlr.

Adaylaı ya da aday gösteralenler *A, B, C, D, E ve F" dallarında bc|irlenen ödül kıı.gorilerinden cn fazla
birine bşvuruda bulunabilecektiı.

Kişi veya kuruluşlar, yukında dalları ve değerlendiıme ölçlıtteri belirtilen "Tukeıaci Öduııerl'ııc doğudan
aday o|abilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlaı ıırıfındın da eday gösteril€bilirler. Her iki durumda da
adaylann yukaııda b€liııilen

ölçütleri ıışıdıkları belgclenmelidir.

Başwruların 15 Şubıı 2019 Cımı gİıİ §ııı l7JO'ı kıdır, "Tİcııtt Bılıııİğ, Tliketicioiı
Koroımııı ve Plyııı Güzcdni Gcıct Midirllğii Üı|venilclcr Mh. Dımlıpııı Bılv. (Eıkişchir
Yolu 9. Km.) No:l5l Ek Binı (B Blok) 3. Kıt Odı337 Çııkıyı/ANKARA' adıçsine bizzaı veya
posıayia yıpılması gerekmektedir.
Ticıİ€ı lı Mudurluklcıi kınalıyta yapılacık bışvunılann isc ilan edilen son bşvunı taıihine kadaı Bakanlığa
ulaşcak şkildc posta yoIuyla gönderilmesi zonınludur.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi taıep ediıme§i dunıınunda Bakanlığımız 'hıww.ticııet gov.ar' ıdİ€sıi web
U9 44ll0 3l2 Ug {{73 achfon numaıiılan aıacılığıyla ilgili irıibat kişilerindcn bilgi
alınabiliı.
siıcsinden veya 0 3l2

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

