
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ 
 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi 
adına  43 yıldır verilen ödüllere başvurular başladı. TGC Sedat Simavi 
Ödüllerine başvurular 30 Eylül 2019 Pazartesi akşamı saat 17.00’de sona 
erecek. 
 

TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, 
Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor 
olmak üzere 9 dalda ödül veriliyor. Ödül dallarının sayısı ve Seçici Kurul 
üyeleri, her yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından 
belirleniyor. 
 

Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliği tarafından 
3500'den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa elektronik posta ile mektup gönderilip 
ödüller için adayları varsa bildirmeleri isteniyor. Sedat Simavi Ödülleri’ne aday 
olabilmek için çeşitli şartlar aranıyor. 
Başvuru koşulları arasındaki bazı maddeler şöyle: 
“Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabilir. Kolektif çalışmalar, ödül 
yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir. Gazetecilik, 
Karikatür, Radyo ve Televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki 
maddelere aykırı olmaması dikkate alınır. Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü 
ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve 
ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz. 
Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son 5 yıl içinde (01.10.2014–
30.09.2019), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2018-30.09.2019) 
yayınlanmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Fen ve Sağlık Bilimleri 
dallarında yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor. Bu durumda 
eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az 2, en fazla 5 sayfalık 
Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor” 
 
ŞAHSEN DE BAŞVURULABİLİR 
 
Ödüller için başvurular, 30 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor. Kuruluşlar ve 
öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar 
ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca 
belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunuluyor. Ekim 
ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul 
üyelerine gönderiliyor. Seçici Kurullar Ekim ayının ikinci yarısından Kasım 
ayının sonuna kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde uygun gördükleri sayıda 
toplantılar yapıyor ve kazananları belirleyip 30 Kasım tarihine kadar Ödül 
Sekreterliği'ne bildiriyorlar. 



 
ÖDÜLLER ARALIK AYINDA TÖRENLE DAĞITILACAK 
 
Ödüller, her yıl Aralık ayında törenle dağıtılıyor. Ödül kazananların isimleri, 
medya yolu ile açıklanıyor. Ödül kazananlara, merhum Sedat Simavi'nin küçük 
bir heykeli ve Ödül Belgesi; övgüye değer görülenlere, plaket ve övgü belgesi 
veriliyor. 1977 yılından beri verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru 
koşullarına ekteki ödül yönetmeliğinden veya http://www.tgc.org.tr/ internet 
sitesinin ödüller başlığı altındaki Sedat Simavi Ödülleri sayfasının Yönetmelik 
bölümünden ulaşılabilir. Merak edilen sorular için de Sedat Simavi Ödülleri 
Sekreterliği’nin sedatsimaviodulleri@tgc.org.tr  isimli elektronik posta adresi 
üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alınabilir. 
 
SEDAT SİMAVİ KİMDİR? (1896 – 1953) 
 
Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi, 1896 yılında 
İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Abdülhamit 
sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, 
babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-
Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı 
(1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı 
patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci 
günü "HANDE" adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de 
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. “PENÇE”, 
“CASUS” ve “ALEMDAR VAKASI” filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli 
semtlerinde başarı ile oynadı. “DİKEN” ve “İNCİ” dergilerini de bu arada 
yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de 
“DERSAADET” ile kavuştu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin yarattığı karamsarlığa 
karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu “PAYİTAHT”, “GÜLERYÜZ” izledi. 15 
Mart 1933'te yayın hayatına atılan haftalık “YEDİGÜN” ile 18 yıl en çok satan 
dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve 
bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 
kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk 
başkanlığa seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı 
gazetesi “HÜRRİYET” i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı iken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı 
başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'te son 
buldu.   
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2019 SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ: 
 
GAZETECİLİK: 
Prof. Dr. Yaman AKDENİZ, (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi) 
Pınar AKTAŞ (Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü) 
Niyazi DALYANCI (Gazeteci – Yazar) 
Sedat ERGİN (Hürriyet Gazetesi Yazarı) 
Orhan ERİNÇ (TGC Önceki Başkanı) 
Hakan GÜLDAĞ: (TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi Başkanı) 
Erdal GÜVEN, diken.com.tr Genel Yayın Yönetmeni 
Prof. Dr. Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU (İletişim Akademisyeni) 
Çiğdem TOKER (Sözcü Gazetesi Yazarı) 
  
RADYO VE TELEVİZYON: 
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN (İletişimci) 
Göksel GÖKSU (CNN Türk Televizyonu İstanbul İstihbarat Şefi) 
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR (Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KARADAĞ (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi) 
Dr. Erkan OYAL (İletişimci - Sunucu) 
Doğan ŞENTÜRK ( Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni) 
İhsan YILMAZ (TRT Haber İstanbul Haber Müdürü) 
  
KARİKATÜR: 
Behiç AK (Cumhuriyet Gazetesi Çizeri ) 
Nuray ÇİFTÇİ (Çizer, Grafik Tasarımcı) 
Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU (Çizer, Grafik Sanatçısı, Yeditepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi) 
Kamil MASARACI  (Cumhuriyet Gazetesi Çizeri) 
Akdağ SAYDUT (Çizer) 
  
EDEBİYAT: 
Eray CANBERK  (Şair, Çevirmen) 
Metin CELÂL (Yazar, Eleştirmen) 
Faruk DUMAN (Yazar) 
Nursel DURUEL (Yazar) 
Doğan HIZLAN (Eleştirmen) 
Ahmet ÖZDEMİR (Yazar) 
Hilmi YAVUZ (Şair) 
  
 



SOSYAL BİLİMLER: 
Prof. Dr. Taner BERKSOY (Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı) 
Gülseren ERGEZER GÜVER (Gazeteci) 
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi) 
Prof. Dr. Emre KONGAR (Sosyolog) 
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ (Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi 
Müdürü) 
Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) 
Prof. Dr. İlter TURAN (İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi) 
  
FEN BİLİMLERİ: 
Prof. Dr. Taylan AKDOĞAN (Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı) 
Prof. Dr. Viktorya AVİYENTE (Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Türkan HALİLOĞLU (Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi) 
Prof. Dr. İlhan İKEDA (Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi 
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi) 
Prof. Dr. Sedat ÖLÇER (İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bolümü Öğretim Üyesi) 
Prof. Dr. Önder PEKCAN (Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi) 
Prof. Dr. Yücel YILMAZ (Yer Bilimci - Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi) 
  
SAĞLIK BİLİMLERİ: 
Prof. Dr. Özdemir AKTAN (Genel Cerrahi Uzmanı-TTB önceki 
Başkanlarından)   
Prof. Dr. Selim BADUR (Mikrobiyoloji Uzmanı- İ.Ü. Tıp Fakültesi Viroloji 
Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi) 
Prof. Dr. Halil BAHÇECİOĞLU (Göz Hastalıkları Uzmanı) 
Prof. Dr. Berrak ÇAĞLAYAN YEĞEN (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı) 
Prof. Dr. Gökhan DEMİR ( Tıbbi Onkoloji Uzmanı ) 
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL ( Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Bölümü Başkanı ) 
Prof. Dr. Ahmet GÜL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi) 
Sibel GÜNEŞ (TGC Genel Sekreteri – sağlıktagündem.com Genel Yayın 
Yönetmeni ) 



Prof. Dr. Gökhan HOTAMIŞLIGİL (Harvard Üniversitesi Genetik ve 
Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı) 
 
SPOR: 
Gürcan BİLGİÇ (Sabah Gazetesi Spor Yazarı) 
Bağış ERTEN (Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni) 
Şenes ERZİK (UEFA - FİFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu 
Onursal Başkanı) 
Attila GÖKÇE (Milliyet Gazetesi Spor Yazarı) 
Arif KIZILYALIN (Cumhuriyet Gazetesi Spor Müdürü) 
Uğur VARDAN (Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı) 
Esat YILMAER (Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı) 
 



MADDE I

ÖDÜL DALLARI

Sedat Simavi Ödülleri, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
dallarda çalışmaları teşvik etmek ve başarıları
ödüllendirmek amacıyla verilir. Ödül verilen
dallar, Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karika-
tür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağ-
lık Bilimleri ve Spor’dur.

Yönetim Kurulu, bunlara yeni dallar eklen-
mesine karar verdiğinde yönetmeliğin aşağı-
daki hükümleri yeni konulacak dallar için de
geçerli olacaktır. Yeni dallarla ilgili başvuru ko-
şulları yönetmeliğe madde eklenerek belirlene-
cektir.

MADDE II

ADAYLIK

Yönetim Kurulu, ödül verilecek dallarda baş-
vurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur.
Ödül için adaylar bizzat başvurabilecekleri gibi
başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bil-
direbilirler.

İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli
genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar.

Yönetim Kurulu’nun, ödül verilecek dal-
larda, o dalda aday olmayan uzman kişilerden
kuracağı “Ön Araş tırma Kurulu” da aday gös-
terebilir.

Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri dallarında
“Ön Araştırma Kurulu” bulunmaktadır. Bu
kurul en fazla üç kişiden oluşur ve nihai se-
çimde oy hakkı yoktur. Seçici Kurul üyeleri,
üyesi olduğu dal dışındaki dallar için “Ön Araş-
tırma Kurulu” nda görev alabilir.

MADDE III

ADAY OLABİLMENİN GENEL
KOŞULLARI

a) Ödüle aday olmak veya gösterilmek için
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorun-
ludur.
b) Tüzel kişiler de aday olabilir.
c) Adaylar bir dalda ve bir eserle başvura-
bilir. Sedat Simavi Ödülü’nü kazanan bir
kimse daha sonraki yıllarda ödül için yeni-
den başvurabilir.
d) Başvurunun konusu bir eser ise, boyutu-
nun ve sayfa adedinin önemi yoktur.
e) Belirli yazılı eserlerle (Fen Bilimleri, Sağ-
lık Bilimleri, Edebiyat ve Sosyal Bilimler
Ödüllerinde yayınlanmış olmalı) ödüle baş-
vuracak veya aday gösterilecek kişinin, bu
eserinden (Edebiyat ve Sosyal Bilimler Ödül-
lerinde kitap olarak); Gazetecilik ve Sağlık
Bilimleri Ödüllerinde 10; Edebiyat, Sosyal Bi-
limler ve Fen Bilimleri Ödüllerinde 8 adet
eserin; Karikatür Ödülünde 6 adet eserin;
Radyo ve Televizyon Ödülleri’nde yayınlan-
mış eserin 8 adet taşınabilir USB Flash bel-
leğe (hafıza depolama aracına) kaydedilmiş
kopyasının, (Spor, Radyo ve Televizyon
Ödüllerinde 8 adet bilgi yazısının), kişinin
aynı sayıda özgeçmiş yazısı ve 2 adet vesika-
lık fotoğrafı ile birlikte Ödül Sekreterliğine
gönderilmesi gerekir.
f) Adaylık için başvuru süresi, 30 Eylül
2019 Pazartesi akşamı saat 17.00’de sona
erer. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

g) Ulusal yarışma ve ödüllendirmelere ka-
tılmış olan eserler, derece almış olsun veya
olmasın, aday gösterilemez.
h) Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir.
Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayı-
lır.
Eseri meydana getirenlerin aralarından bir
kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece
bu adaya verilir. Yabancı bilim adamlarıyla
yapılan çalışmalarda başvuruyu yapan kişi
aday çalışmanın asıl sahibi olduğuna dair
diğer yazarlardan alınmış yazıları veya onay
yazılarını da başvurusuna ekler. Seçici Kurul
üyelerinden birinin kolektif çalışmayı ger-
çekleştirenler arasında bulunulduğu çalışma-
lar, aday gösterilemez.
i) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Aday-
lık için başvurmuş veya gösterilmiş bir kişi
adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye
alınır, kazanırsa ödül yasal mirasçılarına ve-
rilir.
j) Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında ya-
bancı dilde yayınlanmış eserle de başvurula-
bilir. Bu durumda eserle beraber çalışmayı
tam olarak anlatabilmek kaydıyla en az 2, en
fazla 5 sayfalık Türkçe özetinin de verilmesi
gerekir. Ayrıca aday eser ve Türkçe özetinin
pdf kopyası da 1 adet taşınabilir USB Flash
belleğe (hafıza depolama aracına) kaydedil-
miş kopyasının teslimi gerekir.
k) Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’ne
bilgi vermek kaydıyla takma isimle de ödüle
başvurmak mümkündür.
l) Ödül için gönderilen materyal iade edil-
mez.
m) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yöneti-
mine seçimle gelen üyeler; klasik ders kitap-
ları, lisans, lisansüstü, ihtisas ve doktora
tezleri ile bunlara dayalı makaleler yarış-
maya aday olamaz.
n) Gazetecilik, Karikatür, Radyo ve Televiz-
yon dallarında, aday kişinin ve eserinin Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye
Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirge-
si’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate
alınır.

MADDE IV

ÖDÜL DALLARIYLA İLGİLİ ÖZEL
BAŞVRU KOŞULLARI

1- Gazetecilik
Gazetecilik ödülü için, yazılı medya ve inter-
net haber sitelerinde yayınlanan yorum,
haber, söyleşi, dizi yazı, sayfa düzenlemesi,
haber fotoğrafları gibi, kamuya son bir yıl
içinde iletilmiş güncel eserlerle aday oluna-
bilir. Özellikle haber ve yorum konusunda,
adayın önerdiği eserin yanına ekleyeceği son
bir yıl içindeki (Madde V’e bakınız) tüm ça-
lışmalarından seçilmiş örnekler de dikkate
alınır. İnternet haber sitelerinde yayınlanan
eserlerin, bağlantıları (linkleri) ile birlikte
kopyasının 1 adet Flash belleğe kaydının ya-
pılarak teslimi gerekir.

2- Radyo
Radyo ödülü için, haber, eğitim, kültür,
bilim, sanat, radyo oyunu ve belgesel nite-
likli programlarla aday olunabilir. Aday eser-
lerin, son bir yıl içinde yayınlanmış olması

gerekir. (Madde V’e bakınız)
Radyolarda yayınlanan eserlerin yapımcı,
yazar ve yönetmenlerinden biri olabildiği
gibi, birlikte de aday olabilirler. (Madde III/
h) Adayların, özgeçmişlerini ve çalışmalarını
belirten bilgi yazısıyla, fotoğrafının, progra-
mın yayınlanan kopyasının 8 adet taşınabilir
USB Flash belleğe (MP3 formatında) kayde-
dilmiş ve 8 nüsha olmak üzere yapıma esas
yazılı metin özetlerinin Ödül Sekreterliği’ne
teslimi gerekir. Yayınlanan yapımlarla ilgili
şu koşullar aranır: (Bkz. Televizyon)

3- Televizyon
Televizyon dalında haber ve belgesel prog-
ramlara ayrı ayrı ödül verilir. Televizyon
ödülü için son bir yılda (Madde V’e bakınız)
yayınlanan haber (eğitim, kültür, bilim,
sanat, çevre, sağlık, ekonomi) ve belgesel ni-
telikli programlar aday gösterilebilir. Tel-
evizyonlarda yayınlanan eserlerin
yönetmenleri (yapım ve yönetimin aynı kişi-
lerde birleştiği eserler dahil) ile haber prog-
ramlarının muhabir ve kameramanlarından
biri olabildiği gibi birlikte de aday olabilirler
(Madde III/h)
Adayların, özgeçmişlerini ve çalışmalarını
belirten bilgi yazısıyla, fotoğrafının, progra-
mın yayınlanan kopyasının 8 adet taşınabilir
USB Flash belleke [video dosyaları MP4
uzantılı, (h264 codec), video bitrate değeri
en az 5000 olmalı] kaydedilmiş (USB bellekte
kayıt altına alınacak dosyalar FAT32 dosya
sistemi ile biçimlendirilmelidir) ve 8 nüsha
olmak üzere yapıma esas yazılı metin özet-
lerinin Ödül Sekreterliği’ne teslimi gerekir.
Yayınlanan yapımlarla ilgili şu koşullar ara-
nır:
a) Yapımlar için uzunluk ve yukarıdaki çer-
çeve içinde kalmak kaydıyla, konu sınırla-
ması yoktur.
b) Bir aday, tek eseri ile yarışmaya katıla-
bilir. Ancak yıl içindeki çalışmaları da dikkate
alınır.
c) Eserin yayınlanmış olması durumunda;
adayın veya adayların, eserinin yayınlandığı
radyo ve televizyon kuruluşunun mensubu
olması koşulu aranmaz.
d) Aday eserlerin, daha önce ulusal bir ya-
rışmaya katılmamış olması ve bu durumun
adaylar tarafından taahhüt edilmesi zorun-
ludur.
e) Aday eserlerin değerlendirilmesinde, se-
naryo, dil, çekim, kurgu, ses, ışık gibi teknik
özellikler göz önünde tutulduğundan, ese-
rin yapım ve yayın tarihini, teknik özellikle-
rini, uzunluğunu, varsa müzik yapımcısının,
oyuncuların adlarını içeren bir yazının aday
tarafından USB Flash belleğe kaydedilmiş
kopyası ile Ödül Sekreterliği’ne teslimi ge-
rekmektedir. Ödül alan eserin isim hakkı ko-
runmak koşuluyla Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti’nin Sedat Simavi Ödülleri tanıtım
programlarında kullanılmak üzere, beş adet
çoğaltma ve gösterme hakkına sahip oldu-
ğunu, ödül alan adaylar peşinen kabul eder-
ler.

4- Karikatür
Karikatür ödülü için, yazılı medya ve inter-
net haber sitelerinde yayınlanan tek veya
bant karikatürlerle kamuya son bir yıl içinde
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iletilmiş güncel ve özgün eserlerle aday olu-
nabilir. Adayın önerdiği eserin yanına ekle-
yeceği son bir yıl içindeki (Madde V’e
bakınız) tüm çalışmalarından seçilmiş örnek-
ler de dikkate alınır. İnternet haber sitele-
rinde yayınlanan karikatürlerin, bağlantıları
(linkleri) ile birlikte kopyasının 1 adet Flash
belleğe kaydının yapılarak teslimi gerekir.

5- Edebiyat
Adayların şiir, öykü, roman, oyun, gezi, de-
neme, anı gibi konularda kitaplaşmış bir
eserle başvuruda bulunmaları veya aday
gösterilmeleri gerekir. Edebiyat tarihi ve
eleştirileri ile dilbilgisi çalışmaları da bu
dalda aday olabilir.
Aday eserin son bir yıl içinde yayınlanmış ol-
ması gerekir. (Madde V’e bakınız)

6- Sosyal Bilimler
Fikir ve bilimsel değeri bulunan, özgün ça-
lışma ve araştırmalar ödüle aday gösterilebi-
lir. Aday eserin son bir yıl içinde (Madde V’e
bakınız) yayınlanmış olması gerekir. Bu
dalda ödüle aday gösterilecek çalışmaların,
Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili olması tercih
edilir.

7- Fen Bilimleri
Bu dalda ödüller, keşif veya icat niteliğin-
deki bir çalışmayı gerçekleştirmiş ya da ala-
nında önemli katkı ve gelişme sağlamış,
özgün bir araştırma yapmış olan kişilere ve-
rilir. Söz konusu çalışma son beş yıl içinde
(Madde V’e bakınız) yayınlanmış olmalıdır.
Erken elektronik baskılarda (“E- pub ahaed
of print”) yayınlanmış sayılırlar. (Kolektif ça-
lışmalarda Muvafakat Belgesi için bkz. Sağlık
Bilimleri)

8- Sağlık Bilimleri
Bu dalda ödüller, keşif veya icat niteliğin-
deki bir çalışmayı gerçekleştirmiş ya da ala-
nında önemli bir katkı ve gelişme sağlamış,
özgün bir araştırma yapmış olan kişilere ve-
rilir. Söz konusu çalışma son beş yıl içinde
(Madde V’e bakınız) yayınlanmış olmalıdır.
Erken elektronik baskılar da (“E-pub ahaed
of print”) yayınlanmış sayılırlar. Yayınlanma-
mış makale ve yayın özetleri (abstrakt’lar) ile
ödüle başvurulamaz. İnsan üzerinde yapıl-
mış gözlemlere dayalı araştırmalarda Hel-
sinki Deklarasyonu hükümlerine uyulmuş
olmalıdır; deney hayvanları ile ilgili çalışma-
larda da deney hayvanları etik kurulundan
izin alınmış olmalıdır. Bu dalda aday olacak-
ların “Başvuru Formu” doldurmaları gerekir.
Başvuru formuna Seçici Kurul üye sayısının
bir fazlası olacak sayıda şu bilgiler eklenme-
lidir: 
Özgeçmişi, adayın en kayda değer bulduğu
üç yayınının ve son üç yıl içindeki yayınları-
nın listesi, ödüle aday çalışmanın bilime kat-
kısı bakımından adayın değerlendirmesi ve
varsa sitasyon listesi.
Kolektif çalışmalarla Sağlık Bilimleri Ödü-
lü’ne başvurulabilir. Bu durumda, çalışmayı
gerçekleştirenler ortak aday sayılır.
Kolektif çalışmayı gerçekleştiren araştırıcılar-
dan birinin kendi adına ödül için başvurması
durumunda, yayında adı bulunan ekip üye-
lerinden her biri tarafından imzalanmış ve
“Adayın, çalışmanın plan ve projesinin tasar-
lanıp gerçekleştirilmesinde asıl fikir sahibi ve

yürütücü olmuş bulunduğu, yayının hazır-
lanmasında ağırlıklı olarak sorumluluk almış
olduğunu ve adayın bu yayın ile ödül için
başvuruda bulunmasına muvafakat ettiğini”
beyan eden bir Muvafakat Bildirimi, Başvuru
Formu’na eklenmelidir. Yabancı uyruklu
araştırıcıların yazarlar arasında bulunması
halinde bu amaçla hazırlanmış özel form
doldurulmalıdır. Muvafakat Bildirim Form-
ları ve Sağlık Bilimleri Ödülü Başvuru Formu
web sitemizden veya Ödül Sekreterliği’nden
sağlanabilir.

9- Spor
Ödül, bütün spor dallarında son bir yıl içinde
(Madde V’e bakınız) ülke çapında ve uluslar-
arası alanda üstün başarı sağlamış olan spor-
cuya, takıma veya spor adamına verilir. Her
branşta milli takımlar, kulüp takımları aday
olabilir veya gösterilebilirler. Amatör spor-
cuların başarıları öncelikle dikkate alınır.

MADDE V

ÖDÜL DALLARINDAKİ YILLARIN
TANIMI

Ödül dallarındaki “Son beş yıl” tanımı; 2019
yılı için, 01 Ekim 2014 - 30 Eylül 2019 tarihleri
arasını, “Son bir yıl” tanımı ise, 01 Ekim 2018 -
30 Eylül 2019 tarihleri arasını kapsar.

MADDE VI

SEÇİCİ KURULLARIN
OLUŞTURULMASI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Ku-
rulu, ödül verilecek her dal için en az 5 üyeli bir
Seçici Kurul oluşturur.

Seçici Kurul, 2019 yılı için; Gazetecilik ve Sağ-
lık Bilimleri dallarında 9; Radyo, Televizyon,
Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Spor
dallarında 7; Karikatür dalı 5 üyeden oluşur.

Her seçici kurul, ilgili daldaki üniversite, aka-
demi ve yükseköğretim kurumları üyeleri, mes-
lek kuruluşu üyeleri ve benzeri kuruluş
üyelerinden oluşur. Her seçici kurula kimlerin
davet edileceği ve seçici kurul üyelerinin sayısı,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu
tarafından saptanır. Seçici kurula seçilenlere
çağrı, Ödül Sekreterliği tarafından yapılır.

MADDE VII

BAŞVURULARIN KOŞULLARA
UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Ödül Sekreterliği her daldaki başvuruları, bu
yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu
bakımından inceler; koşullara uygun olmayan
başvuruları belirler.

Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm
eserler, hiçbir ayrım ve içerik açısından her-
hangi bir inceleme yapılmaksızın, ilgili seçici ku-
rullara sunulur.

MADDE VIII

SEÇİCİ KURULLARIN ÇALIŞMASI

Seçici Kurullar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihte çalışma-
larına başlar; kendilerine sunulan eserlerle ilgili
karara varmak üzere tamamen bağımsız olarak

çalışma düzenlerini saptar.
Seçici Kurullar, adayların yapıtları veya faa-

liyetleri ile ilgili konularda uzmanlara danışabi-
lir ve onları davet edebilir.

Seçici Kurullar, ödülün bir kişiye (kolektif ça-
lışmalarda bir gruba) verilmesini kararlaştıra-
cağı gibi, ödül verilen dallarda adayları (gerek
görülürse) teşvik amacıyla bir kişiyi de (kolektif
çalışmalarda bir grubu) övgüye değer görebilir;
ödüle değer aday görülmediği takdirde de o
dalda ödül verilmemesine de karar verebilir.

Adayın mesleki ya da başka bilimsel çalışma-
ları değerlendirmede göz önünde bulunduru-
lur. Seçici kurulların üyeleri ödüle aday
gösteremez.

Sedat Simavi Ödülleri, düşünce, cinsiyet, ırk
ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre
verilir.

Kararlar, üye tam sayısının yarıdan bir fazla-
sının oyuyla alınır. Örnek olarak: 5 üyeden olu-
şan seçici kurullarda en az 3 üyenin oyu ile, 6
ve 7 üyeden oluşan seçici kurullarda kararlar en
az 4 üyenin oyu ile, 8 ve 9 üyeden oluşan Seçici
Kurullarda en az 5 üyenin oyu ile alınır.

Seçici Kurul başkanının da tek ve eşit oy
hakkı vardır. Oylamalarda gizli oy yöntemi uy-
gulanır.

Seçici kurullar karar için en çok üç kez top-
lanarak oylama yaparlar. Bu durumda da her-
hangi bir aday için oy çokluğuna varılamazsa,
o dal için ödül verilmemesine karar verilmiş sa-
yılır.

Seçici kurul tarafından kabul edilecek maze-
reti sebebiyle oylama günü toplantıya katıla-
mayan seçici kurul üyesi, oyunu kapalı bir zarf
içinde seçici kurul başkanına verebilir veya gön-
derebilir. Bu şekilde verilen oy geçerlidir.

Sedat Simavi Ödülleri için başvuranlarla se-
çici kurul görüşmeleri, kurul üyeleri ve Sedat Si-
mavi Ödülleri Yönetimi tarafından kamuya
açıklanmaz. Seçici Kurulların kararları kesindir,
itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.

Seçici Kurullar kararlarını, 30 Kasım tarihine
kadar bir gerekçeli tutanakla Sedat Simavi
Ödülleri Sekreterliği’ne bildirirler.

MADDE IX

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI

Ödüller tek olarak verilir, bölüştürülemez.
(Televizyon dalında haber ve belgesel program-
lara ayrı ayrı ödül verilir) Ödül kazanana, “Ödül
Belgesi” ile Sedat Simavi Ödülü’nü simgeleyen
“Heykel” verilir; kolektif olarak kazanılan ödül-
lerde, eser sahipleri iki kişiden fazla ise heykel
ekip liderine (Radyo ve Televizyon dallarında
yayın kuruluşuna, Spor dalında ise takım adına
spor kulübüne) verilir; övgüye değer görülene
ise “Övgü Belgesi” ile “Plaket” verilir. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ayrıca,
ödül kazanan eserde katkısı bulunan, ödül ka-
zananın dışındaki kişilere de “Ödül Belgesi” ve
“Heykel” verilmesini kararlaştırabilir.

SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ:
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