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H?A Lr L; KAYMAKAMLIGINA

(il9e Tiiketici Hakem He1'eti Bagkanhfr)

ilgi: Ttiketicinin Korunmasr ve Piyasa G6zetimi Genel Mtidiirliifti'niin 20.11.2019

tarih ve 00049607936 sayit yazrsr.

Tiiketici bilincini geliqtirmek ve bu ydnde hak arama ahgkanhklanm
yaygrnlagtrrmak, ttiketici haklanna saygrh kiqi, kurum ve kuruluglan teqvik etmek. ttiketicinin
korunmasr ve bilinglendirilmesi ile ilgili bilimsel gahgmalan dzendirmek amacryla. ''BilinEli
Tiiketici 6dulti", -Yazrlr Basrn Tiiketici Odtilti". "Radyo-Televizyon Programr Odtilii".
-Tiikerici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Odijlii". "Bilimsel Qahgma 6dultl" ve "Tiiketici

Ozel 6dtilti" dallannda her yrl hak sahiplerine verilen Ttiketici Odtilleri'nin bu yrl 23' nciisii
verilecektir.

2019 yrh faaliyetlerine g6re verilecek olan "23. Tiiketici Odtitteri- ilanr ekte

gdnderilmekte olup, Bakanlprmrz web sitesi "www.ticaret.gov.tr",

https:/ituketici.ticaret.gov.trl ve www.tuketiciakademisi.gov.tr isimli intemet sitelerimizde

yayrnlanmrgtrr.

Sciz konusu ilan metninin ilgenizde kamuo)'una duytrulmasr ve dnerilecek kigi, kurum

ve kuruluglann baqvurulanna esas tegkil edecek bilgi ve belgelerin en geq 03.02.2020 tarihi
formatta Miidiirlfiliimiize gtinderilme hus damesai bitimine kadar ekte sunulan

bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
azan SEZER

Ticaret il Miiduru

ilq. TEH .. .....,ffi**o*n,
oq , |t-../.:LaI9

r\aymakam

Cevaplarda ilgiliyazrnrn tarih ve numarastntn tam olarak yazllmasl rica olunur.

ADRES: PagabaOr N4ah.765. Sok. No:27 $anlrurfa Esnaf Ve Sanatkarlar odalan Birligi Baikanlor Kat:4

Haliliye/$ANLIURFA
TELEFON: Santral- 0 414 313 85 22-Tuketici Hattr : 0414 3',13 31 22 -PBX Faks: 0 414 312 56 33

EK:
1-ilgili Yaz ve Ekleri (5 Sayfa)
DAGITIM: $antrurfa ilge Kaymakamhklanna
(i19e Tiiketici Hakem Heyeti Bakanhklan)
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Tiiketicinin Korunmasr ve Piyasa Giizetimi Genel Miidiirlii[ii

Sayr

Konu

46831714403

23. Ttikerici Odtilleri ilanr

DACITINI YERLERiNE

Tiiketici bilincini geligtirmek ve bu ydnde hak arama alrgkanhklarrnr yaygrnlagtrrmak,
tiiketici haklarrna saygrlr kigi, kurum ve kuruluglarr te$vik etmek. ttiketicinin korunmasr ve
b.ilinqlendirilmesi ile ilgili bilimsel gahqmalarr tizendirmek amacryla- "Bilingli rtiketici
Odiilii". "Yazrlr Basrn Ttiketici odtlti", *Radyo-Televizyon programr Odillii". -Ttikerici
Memnuniyetini ilke Edinen Firma odiilti", ''Bilimsel Qalrgma odtilti,. ve .,Tiiketici Ozel
6dulii" dallarrnda her yrl hak sahiplerine verilen Ttiketici 0dtilleri'nin bu yrl 23' nci.isti
verilecektir.

2019 yrh faaliyetlerine gdre verilecek olan "23. Ttikerici Odiilleri" ilanr ekte
gtinderilmekte olup, Bakanllrmrz web sitesi "www.ricaret.gov.tf',
https://tuketici.ticaret.gov.trl ve www.tuketiciakademisi.gov.tr isimli intemet sitelerimizde
yayrnlanmrgtrr.

Kurulugunuzca iinerilecek kigi. kurum ve kuruluglarrn. isim, unvan ve iletigim
bilgilerinin, ilgililerin iinerilme gerekgelerine iliqkin bilgi ve belgelerin, avnca
radyo+elevizyon dalnda aday gdsterileceklerin program <jrneklerinden derlenmig olan yayrn
kayrtlanntn (CD) ve yazrh basrn dahnda aday gdsterileceklerin yayrmlanmrg gazete
6meklerinin en geg 14.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar ekte sunulan formana Genel
M0dtirliii'iimiize g<inderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gere!ini rica ederim.

e-imzahdr
Avni DiLBER

Bakan a.

Genel Miidiir V.

DACITIM :

Ttiketici Federasyonlan/Demekleri/Vakrfl an

EKLER :
l- ilan Metni (2 sayfa)
2- Tiiketici Odtilleri Oneri Forman (l Sayfa)

Esk{ehir Yolu 9 Km No:l 5l Ticrrct Balanlr_Er El Bina Kar 4 06ji0 ANKA E-Posl..e vural@gtb gor rr
Tel 0 312 449,1,1 |I Fa\:oit2{49j522
Brlgr icrn Ekan VURAL idari Dcstrk Cdrevlrsr
Evralirn elekhonik im"rh sllletiDe http://e-b€lge.gtb.gov.tr adresinden c00dlcc4{f2c-4cld-8896d8d10879i4c6 kodu ile eri;cbilirsiniz
BELCENiN ASLr ELEKTRONiK IMZAUDTR I / I
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23. Ttketici Odiilleri ilanr

vALil-iciNE
(Ticaret it Miidiirtiifii)

Tiiketici bilincini geligtirmek ve bu y6nde hak arama ahqkanhklanm yaygrnlagtrrmak,
ttiketici haklanna saygrh ki$i, kurum ve kuruluglan re$vik ermek, tiiketicinin korunmasr ve
bilinglendirilmesi ile ilgili bilimsel gahqmalan <izendirmek amacryla, "Bilinqli rti (etici
odtilii", "Y^zrlr Basrn TiiLketici odtilti". *Radyo-Televizyon programr odiilii", ..Tiikerici

Memnuniyetini ilke Edinen Firma odtilti", "Bilimsel Calrtma odtilti" ve..Ttiketici ozel
Odiilii" dallannda her yrl hak sahiplerine verilen Tiiketici Odtilleri'nin bu yrl 23' nciisii
verilecektir.

2019 yh faaliyetlerine giire verilecek olan "23. Tiiketici odiiueri- ilanr ekte
giinderilmekte olup, Bakanhlrmrz web sitesi ..www.ticarct.gov.tr,',

https://tuketici.ticaret.gov.trl ve www.tuketiciakademisi.gov.tr isimli intemet sitelerimizde
yayrnlanmlltlr.

Sciz konusu ilan metninin ilinizde kamuoyuna duyurulmasr ve Miidiirlii!.iiniizce
tinerilecek kisi, kurum ve kuruluglann baqvurulanna esas teqkil edecek bilgi ve belgelerin en
geg 14.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar ekte sunulan formatta Genel Miidiirliigiimiize
grinderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gere!ini rica ederim.

e-imzaltdrr
Avni DiLBER

Bakan a.

Genel Miidiir V.

EKI,F],

1- ilan Metni (2 Sayfa)
2- Tiiketici Odtilleri Oneri Formatr (l Sayfa)
DAcITIM :

8r il valiliEi (Ticaret il Miidiirliikleri)

Eski$ehir Yolu 9. Km No:15 I Ticarel Bakanh& Ek Bina Kar:4 06530 ANKARA E-Posta:e vunl(41gtb€ovrr
Tel:03f2,149,14 ll Fax:O 3t2 lAg 45 22
Bilgi isin: Ertan I,UR.A.L tdari D€st k c6rEvlisi
Evrakn clcktronil imzal suEtine http/c-bcltc.gtb.gov-tr adresindcn 382a3ab6-a6ef-,tdo3-9c39-4 | 5$2cad3l3 kodu itc cri$cbitirsinE.
BELGENIN ASL| ELEKTRONiK iMZALIDTR. I / I



TiCARET BAXANLIGI
r0xrriciNirc xoRUNMAsr vE piyasa, c6zrriMi cENEL MtrDr,ruUGrrNnrx

zr. rtrxrrici oo0rr-rni s,c,EipLERiNi BEKLiyoR.

T Odut Daltan ve Aranrlan rtlar:

A- Bilincli Tiiketici Odiit

Ttiketici bilincinin geliqtirilmesi, tiiketicilerin yasal haklannr kullanmalarr konusunda 6zendirilmesi, tiiketici
talep ve tercihlerini dikkate alan firmalann teqvik edilmesi, tiiketici hukuku veya tiiketicinin korunmasr ile
ilgili bilimsel gaLgmalann dzendirilmesi amaglarryla 2019 vrh faalivetleri jikkate aftnarak altr dalda
Tiiketici Odiilii verilecektir.

u

B.Y

Od0l verilecek tiiketicinin;

l -Mafduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklannr sonuna kadar kullanmada duyarllk
gdstermig olmasr,

2-Bu y6niiyle diler tiiketicilere 6mek olmasr,
3-Bagvurusu hakkrnda verilen kara,n kesinlegmig olmasr, dolayrsryla yargrya intikal etmig

konularda yargr siirecinin tamamlanmrq olmasr,
$ikayetine esas teskil eden Tiiketici Hakem Heyeti, Ttiketici Mahkemesi ve yargrtay Karan

vb. belgelere baqvuru dilekgesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir.

Basrn Tii odiilii

Od0l verilecek yazrlann;

- l-ilgili yayrn organmda tiiketici sayfasr, balrmsrz bir tiiketici ktiSesi ya da belli bir bdliimde
tiiketicinin korunmastna iligkin konularda bilgilendirici makale, r<iportaj veya haber qeklinde yayrnlanmrg
olmasr,

2-Tiiketici sorunlannl ve bunlann griziim yollannr ele almasr ve t0keticileri bilinglendirici nitelikte
olmasr,

3-Belirli arahklarla yayrnlanmrg olmasr gerekmektedir.

Ayrrca, bu dalda ba|vuru yapacak veya aday gtisterilecek yazrh bastn kuruluglarrnrn 2019 yrlnda gegitli
zamarlarda yayrnlanmrq olan yaztlannrnyer aldrEl en az 3 adet gazete, dergi vb. yayrn Omeginin, biittinligii
bozulmadan tiim igerik ve ekleriyle birlikte asrl niishalar olarak bagvuru dosyasini konulm-asr, aynca ilgili
yayrn organrnln adr, gergek veya ttizel ki5ilik unvanr ve imtiyaz sahibinin iletigim bilgilerinin de bildirilmisi
gerekmektedir.

C-Radvo-Televizvon Prosramr Odiilii

Odiil verilecek programrn;

l-Belli bir bltimiinun ttiketicinin korunmasr ile ilgili olmasr veya ozel olarak ttiketici sorunlannr
konu edinmesi; ttiketicileri elitici ve bilgilendirici nitelikte olmasr,

2-08:00-22:00 saatleri arasrnda yayrnlanmrq olmasr gerekmektedir.

Ayrrcq bu dalda ba;vuru yapacak veya aday gdsterilecek programrn 2019 yrhnda gegitli zamanlarda
yayrnlanmtg, birbirinden farkh en az 3 adet TV-Radyo program dmeklerinin kayrth oldulu flash bellek, CD,
DVD ya da diier bilgisayar ortamrnda gahqabilen veri depolama aygrtlarrnrn bagvuru dosyasrna eklenmesi ve
programln adr, yayrnlandrlr televiryon veya radyo kanahnrn gergek veya ttizel kigilik unvanr, iletigim
bilgileri, yayrn saati, yayln siiresi, yayrnlandrgr gi.inler, yerel. ulusal, bolgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayrn
eriqim airnrn bildirilmesi gerekmekted ir.



D. Tii Memnunivetini ilke inen Firma Oaiitii

Odiil verilecek fi rmanrn;

I -Ttiketici memnuniyetini firma politikasr olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde
bulunmasr,

2-Mevzuatla tiiketicilere tanrnan haklardan daha ileri haklar tanrmasr,
3-Tiiketicilere y6nelik telefon ya da elektronik ortamda hizrnet veren gagr merkezi, tiiketici danrtma

masasr veya danrgma hattl kurmu! ve bunlan fiilen igletir olmasr,
4-Tiiketicileri ve kendi qahganlannr bilgilendirici gahSmalar yiiriitmiig olmasr gerekmektedir.

f,- Bilimsel Calrsma Oaiirri

Odiil verilecek kiqi, kiqiler veya kurum/kuruluglann;

I -Ttiketicinin korunmasr alanrnda basrlmrg kitabrnrn bulunmasr,
2-Tiiketicinin korunmast alanlnda kabul edilmiS yiiksek lisans veya doktora tezinin bulunmasr,
3-Tiiketicinin korunmasl alanlnda yayrnlanmrg bilimsel makale, teblig veya bildirisinin bulunmasr,
4-Tiiketicinin korunmast alanrnda bilimsel kongre, gahstay ve binziri isimler altrnda ga1gma

yapmasl ve sonuglannrn yayrnlanmrg olmasr gartlanndan en az birini tagrmasr gerekmektedir.

Ayrrca, bu dalda ba'vuru yapacak veya aday gdsterilecek kiginin, kiqilerin veya kurum/kuruluqlarrn basrlmrg,
yayrmlanmrg kitabrnrn, kabul edilmiq doktora ya da yiiksek lisans tezinin. bilimsel kongre, galqtay
sonuglanntn birer aslllannrn ve yiiksek lisans, doktora tezi vb. bagvuruya esas te5kil eden gi'lgmalarinrn
6zetinin baqvuru dosyasrna eklenmesi gerekmektedir.

F- Tiiketici Ozel Odiilii:

0dul verilecek gerqek veya tiizel kigilerin tiiketicinin korunmasr, ilgili mevzuatrn uygulanmasr ve
geli$irilmesi konusunda yogun gaba gdstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunmLt kogullan
aranr. Ba$vuuya esas te$kil edecek ilgili bitgi ve belgelerin baqwru dosyasrna eklenmesi
gerekmektedir

Adaylar ya da aday gdsterilenler "A, B, C, D, E ve F" dallarrnda belirlenen ridtil kategorilerinden en fazla
birine ba;vuruda bulunabilecektir.

Kigi veya kuruluglar, yukanda dallan ve delerlendirme olgiitleri belirtilen "Tiiketici Odiilleri" ne dolrudan
aday olabilecekleri gibi diler ki;i veya kuruluglar tarafrndan da aday gdsterilebilirler. Her iki durumda da
adaylann yukanda belirtilen Olgitleri tattdrklan belgelenmelidir.

Ba5vurulann 14 $ubat 2020 cuma giint seat 17.30'a kadar, (Ticaret Bakanhfr, Tiikericinin
Korunmasr ve Piyasa G6zetimi Genel Mfidiirliifii Universiteler Mh. Dumluprnar B-ulv. lEskipehirYolu 9. Km.) No:151 Ek Bina @ Blok) l.Kat oda:107 eankaya/AltKARA" adresine birrol ygya
postayla yaprlmasr gerekmektedir.

Ticaret.il Mtidiirliikleri kanahyla yaprlacak bagvurulann ise ilan edilen son ba5vuru tarihine kadar Bakanhf,a
ulaqacak gekilde posta yoluyla g6nderilmesi zorunludur.

Konuyla ilgili aynntlh bilgi talep edilmesi durumunda Bakanhlrmrz .$ryw.ticaret.gov.tr. adresli web
sitesinden veya 0 312 449 4473 - O 312 449 44ll telefon numaralan aracrhlryla ilgiii irtibat kigilerinden
bilgi ahnabilir.

Kamuoyuna saygryla duyurulur.



ricAREr ir MUoUnTUGU

23. TUKErici oDULLERi 6NERisi

6nerilen 6d0l oalr

6nerilen Kiginin Adr Soyadr

ri
6nerilen Kiginin

Adres:6nerilen Kiginin iletigim
Bilgileri

Gsm:

Olay

6nerilme Gerekcesi

Notla f

1- Tiim aday gtisterilecekler igin bu form kullanrlacaktrr.
2- Bilingli tiiketici dahnda aday g6sterilenler igin yalnrzca kararlann fotokopisi t6nderilecektir.

Gerek duyuldulunda diler bilgi ve belgeler talep edilecettir.
TUm nrn fotoko pisi kesi nlikle ednderitmevece ktir.

3- Aday giisterilenler igin Ot-Ay btiliimiine iizet mutlaka yazrlacaktrr.
4- iletigim bilgileri kesinlikle olmahdrr.
5- Form taratrfip g6nderirmeyecek word bigim ire dordururup bu bigimde 96nderirecektir.


