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Tiiketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanınaları konusunda özendirilmesi, tüketici
taleP ve tercilılerini dikkate alan firma|arın teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ileilgili bilimsel ÇalıŞmalarln özendirilmesi amaçlarıyla 20?Q yıl.ı faaliyetleri dikkate altnarak 3111 da1daTüketici öoııııı verilecektir. #

Tiiketicı Öoıiı nalları ve Aranılan sartlar:

A-B ilinç li Tüketicı Öoııııı

Odül verilecel< tüketiciniıı;

l-MağduriYetine neden olan bir konuda, yasal lıaktarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık
göstermiş olması,

2-Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
3-BaŞvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikat etmiş

konularda yargı sürecinin tamamlanınış olması,
ŞikaYetine eSaS teŞkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve yargıtay Kararı

vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer verTnesi, gerekmektedir.

B- Yazılı Basın Tüketi Öcllilli

ÖOUl verilecek yazıların;

l-İlgili yayın organıırda t|iketici sayfası, bağıınsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde
tüketicinin korunınaslna ilişkin koıııılarda bilgilendirici nrakale, röpoı,taj veya haber şeklinde yayınlanmış
olması,

2-Tüketici sorunlarıııı ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri biIinçlendirici nitelikte
olması,

3-Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir.

AYrıca, bu dalda baŞvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kı_ırı_ıluşlarının 2020 yılında çeşitli
zamanlarda YaYınlanmlŞ olanyazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın orneginin, btittınıılgti
bozulınadan tüm iÇerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasİna konulması, ayrıca ııgiıi
YaYın organlnıl'ı adı, gerÇek Veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibiniıı iletişiın bilgileriniıı de bildirilmİsi
gerekınektedir.

C-Radvo-T elevizyon progra mı ödıııtı

Öalil veri lecek program ın;

l-Belli bir bölüınüııüıı tüketiciııiıı koruı,ıınası ile ilgili olınası veya özel olarak tüketici sorunlarını
konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olınası,

2,08:00 -22 : 00 saatleri aras ı nda yayı n lan m ı ş o lmas ı gerekmekted i r.

AYrlca, bu dalda baŞvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2020 yılında çeşitli zamanLarda
YaYınlanmıŞ, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program örnekleriııin kayıtlı olduğıı flash bellek,
CD, DVD Ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına
eklenmesi ve Programın adı, yayııılandığı televizyon veya radyo kanalınııı gerçek veya tüzel kişitik unvanı,
iletiŞim bilgileri, yayıı1 saati, yayıı1 süresi, yayııllaııdığı güırler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve
benzeri yayın erişim ağıı-ııır bildiriImesi gerekmektedir.



D_ Tü ketici Mem nuniyeti nl İlı<e Edinen Firma düıü

Ödül verilecek fi rmanın;

l-Tüketici memnuniYetini firma poIitikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaIiyetIerde
buIunması,

2_MevzuatIa tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
3-Tüketici|ere Yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çagrı merkezi, tüketici danışma

masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
4-Tüketicileri ve kendi çaIışanlarını bilgilendirici ça|ışmaIar yürütmüş olması gerekmektedir.

E- Bİlımset cal!§ma ÖdüIü

Ödü| verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuru luşların;

l-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-Tiiketicinin korunması alanrnda biIimsel kongre, çalıştay ve bİnzİri isimler altında çalışmayapmasI ve sonuç|arının yaylnlanmış olması şartIarından en az birini taşımasl gerekmektedir.

Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak.veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluş|arın bası|mış,
YaYımlanmıŞ kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezİnin, biIimsel kongre, çalıştaysonuÇlarının birer asıllarırıın ve yüksek Iisans, doktora tezi vb. başvuruya esaİ teşkil .a"n |İı,şruı-in,nözetinin başvuru dosyasıııa eklenmesi gerekmektedir.

F- Tüketici özel öoııııı:

ÖOtll verilecek gerçek veya tuze| kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve
geliŞtirılmesi konı"ısunda yoğun çaba göstermesi ve bı-ı alaıılarda hizmette bulunması koşulları
aranlr. BaŞvuruYa eSaS teŞkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi
gerekmektedir

AdaYlar Ya da adaY gösterilenler "A, B, C, D, E ve F" dallarında belirleııen ödül kategorilerinden en fazla
birine başvuruda bu lunabi lecektir.

KiŞi veya kuruluŞlar, yukarıda dalları ve değerIendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici odüIleri" ne doğrudan
adaY olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da
adayları n yukarıda bel iıti len ölçütleri taşıd ıkları belgelenmel id ir.

BaŞvurularııı 05 Şubat 202l Cuma günü Saat l7.30'a kadar, "Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı
(EskiŞehir Yolu 9. Km.) No:l5l Ek Bina (B Blok) l.Kat Oda:107 Çankaya/ANKA[|_,4ıı adresine bizzat
Veya postayla yapı lmasl gerekmekted ir.

Ticaret İl llllidtirlükleri kaııalıyla yapılacak başvurı.ıların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa
ulaşacak şekilde posta yoluyla göııderilmesi zorunludur.

Konuyla ilgili ayrıııtılı bilgi talep edilınesi dııruınıında Baliaı-ılığ llr-]ılz ül]ylYlticaret.gov.tr adresli rveb
sitesindeıı veya 0 3l2 449 44 73 - 0 3|2 449 44 |l telefoıı ııLıInaraları aracılığıyla ilgili iıtibat kişilerinden
biIgi alınabilir.
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