


TÜRK‹YE GAZETEC‹LER CEM‹YET‹ 
SEDAT S‹MAV‹ ÖDÜLLER‹

ÖDÜL YÖNETMEL‹⁄‹ 

MADDE I - ÖDÜL DALLARI

Sedat Simavi Ödülleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenen dallarda çal›flmalar› tefl-
vik etmek ve baflar›lar› ödüllendirmek amac›yla verilir. Ödül verilen dallar, Gazetecilik, Radyo, Televizyon,  Edebiyat,
Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sa¤l›k Bilimleri,  Görsel Sanatlar ve Spor’dur. Yönetim Kurulu, bunlara yeni dallar ek-
lenmesine karar verdi¤inde yönetmeli¤in afla¤›daki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacakt›r. Yeni dal-
larla ilgili baflvuru koflullar› yönetmeli¤e madde eklenerek belirlenecektir.

MADDE II - ADAYLIK

Yönetim Kurulu, ödül verilecek dallarda baflvurmalar› için adaylara aç›k ça¤r›da bulunur. Ödül için adaylar bizzat bafl-
vurabilecekleri gibi baflka kifliler, kurum ve kurulufllar da aday bildirebilirler.  ‹lgili kurulufl  ve kifliler, adayl›k için ge-
rekli genel koflullar› yerine getirmek zorundad›rlar. 

Yönetim Kurulu, ödül verilecek dallarda, o dalda aday olmayan uzman kiflilerden kuraca¤› "Ön Araflt›rma Kurulu" da
aday gösterebilir. Sa¤l›k Bilimleri ve Fen Bilimleri dallar›nda "Ön Araflt›rma Kurulu" bulunmaktad›r. Bu kurul en fazla
üç kifliden oluflur ve nihai seçimde oy hakk› yoktur. Seçici Kurul üyeleri, üyesi oldu¤u dal d›fl›ndaki dallar için "Ön Arafl-
t›rma Kurulu"nda görev alabilir.

Bir kiflinin herhangi bir dalda aday gösterilebilmesi için izninin al›nmas› veya kendisine haber verilmesi gerekmez.

MADDE III - ADAY OLAB‹LMEN‹N GENEL KOfiULLARI

a) Ödüle aday olmak veya gösterilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmak zorunludur.
b) Tüzel kifliler de aday olabilir.
c) Adaylar bir dalda ve bir eserle baflvurabilir. Sedat Simavi Ödülü’nü kazanan bir kimse daha sonraki y›llarda  ödül

için yeniden baflvurabilir.
d) Baflvurunun konusu bir eser ise, boyutunun ve sayfa adedinin önemi yoktur.
e) Belirli yaz›l› eserlerle (Fen Bilimleri, Sa¤l›k Bilimleri ve Edebiyat Ödüllerinde yay›nlanm›fl olmal›) ödüle baflvuracak

veya aday gösterilecek kiflinin, bu eserlerinden bas›lm›fl ise,  (Edebiyat ve Sosyal Bilimler Ödüllerinde)  kitap  olarak;  de-
¤il  ise (Sosyal Bilimler Ödülü’nde) bilgisayarla yaz›lm›fl ve ço¤alt›lm›fl; Gazetecilik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sa¤-
l›k Bilimleri Ödüllerinde 10; Edebiyat  Ödülünde 8 adet eserin; Radyo ve Televizyon Ödülleri’nde 10 adet USB Bellek’e
kaydedilmifl eserin, (Görsel Sanatlar, Spor,  Radyo  ve  Televizyon  Ödüllerinde 10 adet bilgi yaz›s›n›n,  ayr›ca  Görsel Sa-
natlar Ödülünde CD-DVD’ye kaydedilmifl veya karta bas›lm›fl foto¤raflar›n)  kiflinin ayn› say›da özgeçmifl yaz›s› ve 2 adet
vesikal›k foto¤raf› ile birlikte Ödül Sekreterli¤ine gönderilmesi gerekir.

f) Adayl›k için baflvuru süresi, 30 Eylül 2014 Sal› akflam› saat 17.00’de sona erer.  Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
g) Ulusal yar›flma ve ödüllendirmelere kat›lm›fl olan eserler, derece alm›fl olsun veya olmas›n, aday gösterilemez.
h) Kolektif çal›flmalar ödüle aday olabilir. Çal›flmay› gerçeklefltirenler ortak aday say›l›r. Eseri meydana getirenlerin

aralar›ndan bir kifliyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir. 
Yabanc› bilim adamlar›yla yap›lan çal›flmalarda baflvuruyu yapan kifli aday çal›flman›n as›l sahibi oldu¤una dair di¤er

yazarlardan al›nm›fl yaz›lar› veya onay yaz›lar›n› da baflvurusuna ekler. Seçici Kurul üyelerinden birinin kolektif çal›fl-
may› gerçeklefltirenler aras›nda bulundu¤u çal›flmalar, aday gösterilemez.

i) Ölmüfl kifliler aday gösterilemez. Adayl›k için buflvurmufl veya gösterilmifl bir kifli adayl›ktan sonra ölmüfl ise de-
¤erlendirmeye al›n›r, kazan›rsa ödül tutar› yasal mirasç›lar›na ödenir.

j)  Fen ve Sa¤l›k Bilimleri dallar›nda yabanc› dilde yay›nlanm›fl eserle baflvurulabilir. Bu durumda  eserle beraber ça-
l›flmay› tam olarak anlatabilmek kayd›yla en az 2, en fazla 5 sayfal›k Türkçe özetinin de verilmesi gerekir. Ayr›ca aday
eser ve Türkçe özetinin pdf kopyas› da CD’ye kaydedilerek teslimi gerekir.

k) Sedat Simavi Ödülleri Sekreterli¤i’ne bilgi vermek flart›yla takma isimle de ödüle baflvurmak mümkündür. 
l) Ödül için gönderilen materyal iade edilmez.
m) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine seçimle gelen üyeler, klasik ders kitaplar›, lisans, lisansüstü, ihtisas ve

doktora tezleri ile bunlara dayal› makaleler yar›flmaya aday olamaz.
n) Gazetecilik, radyo ve televizyon dallar›nda, aday kiflinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazete-

cileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere ayk›r› olmamas› dikkate al›n›r.
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MADDE IV - ÖDÜL DALLARIYLA ‹LG‹L‹ ÖZEL BAfiVURU KOfiULLARI

1- Gazetecilik
Gazetecilik ödülü için, bas›l› kitle iletiflim araçlar›nda, yorum, haber, söylefli, dizi yaz›, sayfa düzenlemesi, haber foto¤raf-

lar›, karikatür gibi, kamuya son bir y›l içinde iletilmifl güncel eserlerle aday olunabilir. Özellikle haber ve yorum konusunda,
aday›n önerdi¤i eserin yan›na ekleyece¤i son bir y›l içindeki tüm çal›flmalar›ndan seçilmifl örnekler de dikkate al›n›r.

2- Radyo 
3- Televizyon
Radyo ve televizyon dallar›nda ayr› ayr› ödül verilir.
Radyo ve televizyonda son bir y›lda yay›nlanan haber, e¤itim, kültür, bilim, sanat ve belgesel nitelikli  programlar aday

gösterilebilir. Televizyonlarda yay›nlanan eserlerin yönetmenleri (yap›m ve yönetimin ayn› kiflilerde birleflti¤i eserler da-
hil) ile radyolarda yay›nlanan eserlerin yap›mc›, yazar ve yönetmenlerinden biri olabildi¤i gibi, birlikte de aday olabilir-
ler. (Madde III/ h)

Adaylar›n, özgeçmifllerini ve çal›flmalar›n› belirten 10 adet bilgi yaz›s›yla, 2 adet foto¤raf›n›n, program›n yay›nlanan kop-
yas›n›n televizyon için 10 adet USB Bellek’e [video dosyalar› MP4 uzant›l›, (h264 codec), video bitrate de¤eri en az 5000
olmal›] kaydedilmifl (USB Bellek’te kay›t alt›na al›nacak dosyalar FAT32 dosya sistemi ile biçimlendirilmelidir), radyo için
10 adet USB Bellek’e (MP3 format›nda) kaydedilmifl ve 10 nüsha olmak üzere yap›ma esas yaz›l› metin özetlerinin Ödül
Sekreterli¤i’ne teslimi gerekir. Yay›nlanan yap›mlarla ilgili flu koflullar aran›r:

a) Yap›mlar için uzunluk ve yukar›daki çerçeve içinde kalmak kayd›yla, konu s›n›rlamas› yoktur.
b) Bir aday, ancak tek eseri ile yar›flmaya kat›labilir. Ancak y›l içindeki çal›flmalar› da dikkate al›n›r.
c) Eserin yay›nlanm›fl olmas› durumunda; aday›n veya adaylar›n, eserinin yay›nland›¤› radyo ve televizyon kuluflulu-

nun mensubu olmas› koflulu aranmaz.
d) Aday eserler, renkli veya siyah - beyaz da olabilir.
e) Aday eserlerin, daha önce ulusal bir yar›flmaya kat›lmam›fl olmas› ve bu durumun adaylar taraf›ndan taahhüt edil-

mesi zorunludur.
f) Aday eserlerin de¤erlendirilmesinde, senaryo, dil, çekim, kurgu, ses, ›fl›k gibi teknik özellikler göz önünde tutuldu¤un-

dan, eserin yap›m ve yay›n tarihini, teknik özelliklerini, uzunlu¤unu, varsa müzik yap›mc›s›n›n, oyuncular›n adlar›n› içeren
bir yaz›n›n aday taraf›ndan USB Bellek’e kaydedilmifl kopyas› ile Ödül Sekreterli¤i’ne teslimi gerekmektedir. Ödül alan
eserin isim hakk› korunmak kofluluyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Sedat Simavi Ödülleri tan›t›m programlar›nda kul-
lan›lmak üzere, befl adet ço¤altma ve gösterme hakk›na sahip oldu¤unu, ödül alan adaylar peflinen kabul ederler.

4- Edebiyat
Adaylar›n fliir, öykü, roman, oyun, gezi, deneme, an› gibi konularda kitaplaflm›fl bir eserle baflvuruda  bulunmalar› ve-

ya aday gösterilmeleri gerekir. Edebiyat tarihi ve elefltirileri ile dilbilgisi çal›flmalar› da bu dalda aday olabilir. Aday ese-
rin son bir y›l içinde yay›nlanm›fl olmas› gerekir.

5- Sosyal Bilimler
Fikir ve bilimsel de¤eri bulunan, özgün çal›flma ve araflt›rmalar ödüle aday gösterilebilir.
Bas›lm›fl eserle baflvuru halinde, eserin son bir y›l içinde yay›nlanm›fl olmas› gerekir. Yay›nlanmam›fl eserle de ödüle

aday olunabilir. Bu dalda ödüle aday gösterilecek çal›flmalar›n, Türkiye’nin sorunlar›yla ilgili olmas› tercih edilir.
6- Fen Bilimleri
Bu dalda ödüller, keflif veya icat niteli¤indeki bir çal›flmay› gerçeklefltirmifl ya da alan›nda önemli katk› ve geliflme

sa¤lam›fl, özgün bir araflt›rma yapm›fl olan kiflilere verilir. Söz konusu çal›flma son befl y›l içinde yay›nlanm›fl olmal›d›r.
Erken elektronik bask›lar da ("E-pub ahaed of print") yay›nlanm›fl say›l›rlar. (Kolektif çal›flmalarda Muvafakat Belgesi
için bkz. Sa¤l›k Bilimleri)

7- Sa¤l›k Bilimleri
Bu dalda ödüller, keflif veya icat niteli¤indeki bir çal›flmay› gerçeklefltirmifl ya da alan›nda önemli bir katk› ve gelifl-

me sa¤lam›fl, özgün bir araflt›rma yapm›fl olan kiflilere verilir. Söz konusu çal›flma son befl y›l içinde yay›nlanm›fl olma-
l›d›r. Erken elektronik bask›lar da ("E-pub ahaed of print") yay›nlanm›fl say›l›rlar. Yay›nlanmam›fl manüskri ve yay›n
özetleri (abstrakt’lar) ile ödül için baflvurulamaz. ‹nsan üzerinde yap›lm›fl gözlemlere dayal› araflt›rmalarda Helsinki
Deklarasyonu hükümlerine uyulmufl olmal›d›r. Bu dalda aday olacaklar›n "Baflvuru Formu" doldurmalar› gerekir. Bafl-
vuru formuna Seçici Kurul üye say›s›n›n bir fazlas› olacak say›da flu bilgiler eklenmelidir:Özgeçmifli, aday›n en kayda
de¤er buldu¤u üç yay›n›n›n ve son üç y›l içindeki yay›nlar›n›n listesi, ödüle aday çal›flman›n bilime katk›s› bak›m›ndan
aday›n de¤erlendirmesi ve varsa sitasyon listesi. 

Kolektif çal›flmalarla Sa¤l›k Bilimleri Ödülü’ne baflvurulabilir. Bu durumda, çal›flmay› gerçeklefltirenler ortak aday say›l›r. Ko-
lektif çal›flmay› gerçeklefltiren araflt›r›c›lardan birinin kendi ad›na ödül için baflvurmas› durumunda, yay›nda ad› bulunan ekip
üyelerinden her biri taraf›ndan imzalanm›fl ve "Aday›n, çal›flman›n plan ve projesinin tasarlan›p gerçeklefltirilmesinde as›l fikir
sahibi ve yürütücü olmufl bulundu¤u, yay›n›n haz›rlanmas›nda a¤›rl›kl› olarak sorumluluk alm›fl oldu¤unu ve aday›n bu yay›n
ile ödül için baflvuruda   bulunmas›na muvafakat etti¤ini" beyan eden bir Muvafakat Bildirimi, Baflvuru Formu’na eklenmeli-
dir. Yabanc› uyruklu araflt›r›c›lar›n yazarlar aras›nda bulunmas› halinde bu amaçla haz›rlanm›fl özel form doldurulmal›d›r. Mu-
vafakat Bildirim Formlar› ve Sa¤l›k Bilimleri Ödülü Baflvuru Formu web sitemizden veya Ödül Sekreterli¤i’nden sa¤lanabilir. 

8- Görsel Sanatlar
Bu dalda aday olunabilmesi, aday›n eserlerinin son bir y›lda yurt içinde veya yurt d›fl›nda sergilenmifl olmas› koflulu-

na ba¤l›d›r. Kullan›lan teknik ve çal›flma türü önem tafl›mamaktad›r. Sergilenen eserlerden, en az 10, en fazla 20 adet
foto¤raf›n CD-DVD’ye (300 dpi çözünürlükte) kaydedilmifl veya ayn› say›da karta bas›lm›fl renkli foto¤raf›n Ödül Sek-
reterli¤i’ne verilmesi gerekir.

2

S.SIMAVI ODUL YONETMELIGI 2014  14/4/14  17:22  Page 2



9- Spor
Ödül, bütün spor dallar›nda son bir y›l içinde ülke çap›nda ve uluslararas› alanda üstün baflar› sa¤lam›fl olan sporcuya,

tak›ma veya spor adam›na verilir. Her branflta milli tak›mlar, kulüp tak›mlar› aday olabilir veya gösterilebilirler. Amatör
sporcular›n baflar›lar› öncelikle dikkate al›n›r.

Ödül dallar›ndaki "Son befl y›l" tan›m›; 2014 y›l› için 01 Ekim 2009 - 30 Eylül 2014 tarihleri aras›n›,  "Son bir y›l"
tan›m› ise 01 Ekim 2013 - 30 Eylül 2014 tarihleri aras›n› kapsar.

MADDE V - SEÇ‹C‹ KURULLARIN OLUfiTURULMASI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, ödül verilecek her dal için en az 7 üyeli bir Seçici Kurul oluflturur.
Seçici Kurul, 2014 y›l› için; Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sa¤l›k Bilimleri, Görsel

Sanatlar ve Spor dallar›nda 9, Edebiyat dal› 7 üyeden oluflur.  
Her seçici kurul, igili daldaki üniversite, akademi ve yüksek ö¤retim kurumlar› üyeleri, meslek kuruluflu üyeleri ve

benzeri kurulufl üyelerinden oluflur.
Her seçici kurula kimlerin davet edilece¤i ve seçici kurul üyelerinin say›s›, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Ku-

rulu taraf›ndan saptan›r. Seçici kurula seçilenlere ça¤r›, Ödül Sekreterli¤i taraf›ndan yap›l›r.

MADDE VI - BAfiVURULARIN KOfiULLARA UYGUNLU⁄UNUN ‹NCELENMES‹

Ödül Sekreterli¤i her daldaki baflvurular›, bu yönetmelikte belirtilen koflullara uygunlu¤u bak›m›ndan inceler; koflul-
lara uygun olmayan baflvurular› belirler.

fiekil aç›s›ndan yönetmeli¤e uygun olan tüm eserler, hiç bir ayr›m ve içerik aç›s›ndan herhangi bir inceleme yap›lmak-
s›z›n, ilgili seçici kurullara sunulur.

MADDE VII - SEÇ‹C‹ KURULLARIN ÇALIfiMASI

Seçici kurullar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun belirledi¤i tarihte çal›flmalar›na bafllar; kendileri-
ne sunulan eserlerle ilgili karara varmak üzere tamamen ba¤›ms›z olarak çal›flma düzenlerini saptar.

Seçici kurullar, adaylar›n yap›tlar› veya faaliyetleri ile ilgili konularda uzmanlara dan›flabilir ve onlar› davet edebilir.
Seçici kurullar, ödülün bir kifliye (kolektif çal›flmalarda bir gruba) verilmesini kararlaflt›raca¤› gibi, ödül verilen dal-

larda adaylar› teflvik amac›yla bir  kifliyi de (kolektif çal›flmalarda bir grubu) övgüye de¤er görebilir; ödüle de¤er aday
görülmedi¤i takdirde o dalda ödül verilmemesine de karar verebilir.

Aday›n mesleki yada baflka bilimsel çal›flmalar› ve sanat eserleri de de¤erlendirmede göz önünde bulundurulur.
Seçici kurullar›n üyeleri ödüle aday gösteremez.
Sedat Simavi Ödülleri,  düflünce, cinsiyet, ›rk ve din fark› gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.
Kararlar, üye tam say›s›n›n yar›dan bir fazlas›n›n oyuyla al›n›r. Örnek olarak: 7 üyeden oluflan seçici kurullarda karar-

lar en az 4 üyenin oyu ile, 8 ve 9 üyeden oluflan Seçici Kurullarda en az 5 üyenin oyu  ile al›n›r. Övgüye de¤er görme
karar› için de ayn› oy çoklu¤u aran›r.

Seçici kurul baflkan›n›n da tek ve eflit oy hakk› vard›r. Oylamalarda gizli oy yöntemi uygulan›r.
Seçici kurullar karar için en çok üç kez toplanarak oylama yaparlar. Bu durumda da herhangi bir aday için oy çoklu-

¤una var›lamazsa, o dal için ödül verilmemesine karar verilmifl say›l›r.
Seçici kurul taraf›ndan kabul edilecek mazereti sebebiyle oylama günü toplant›ya kat›lamayan seçici kurul üyesi, oyu-

nu kapal› bir zarf içinde seçici kurul baflkan›na verebilir veya gönderebilir. Bu flekilde verilen oy geçerlidir.
Sedat Simavi Ödülleri için baflvuranlarla seçici kurul görüflmeleri, kurul üyeleri ve Sedat Simavi Ödülleri Yönetimi ta-

raf›ndan kamuya aç›klanmaz.
Seçici Kurullar›n kararlar› kesindir, itiraz üzerine yeniden de¤erlendirme yap›lmaz.
Seçici kurullar kararlar›n›, 1 Aral›k tarihine kadar bir gerekçeli tutanakla Sedat Simavi Ödülleri Sekreterli¤i’ne bildi-

rirler.

MADDE VIII - ÖDÜL TUTARI

Her y›l verilecek ödül miktar›, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu taraf›ndan her dal için eflit olarak sap-
tan›r. 

2014 y›l› için belirlenen ödül tutar› toplam 18.000 TL’dir.

MADDE IX - ÖDÜLLER‹N DA⁄ITIMI

Ödüller tek olarak verilir, bölüfltürülemez. Ödül kazanana, parasal ödül d›fl›nda, "Ödül Belgesi" ile  Sedat Simavi
Ödülü’nü simgeleyen "Heykel"; övgüye de¤er görülene ise "Övgü Belgesi" ile "Plaket" verilir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ayr›ca, ödül kazanan eserde katk›s› bulunan, ödül kazanan›n d›fl›ndaki
kiflilere de "Ödül Belgesi" ve "Heykel" verilmesini kararlaflt›rabilir.
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