TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
BASIN ÖDÜLLERİ YARIŞMA SARTNAMESİ
MADDE - I - AMAÇ ve KAPSAM
Türk Dişhekimleri Birliği “Bilimsel Dişhekimliğinin 100.yılı Basın Ödülleri”
yarışması ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ konusunda basın mensuplarının çalışmalarını teşvik etmek
ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla verilir.
Yarışmanın kapsamı her türlü kitle iletişim araçlarında yer alan “Haber” ve “Sağlık
Programı” yanı sıra ağız ve diş sağlığı bilincinin gelişmesinde katkısı olan
1. 15/07/2008 tarihine kadar yazılı kitle iletişim araçlarında yayımlanmış köşe yazısı,
haber, röportaj, dizi yazı gibi eserler.
2. 15/07/2008 tarihine kadar televizyonlarda yayımlanan haber ve sağlık programları
çalışmalarıdır
MADDE - II - ADAYLIK
Türk Dişhekimleri Birliği “Bilimsel Dişhekimliğinin 100.yılı Basın Ödülleri”
yarışması için, ödül verilecek dallarda başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül
için adaylar bizzat başvurabilecekleri gibi, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim
Kurulu, başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler,
adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar.
MADDE - III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI
Adayların başvurdukları eserlerin sadece ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ alanında yapılmış
olmaları gerekmektedir.
Adayların T.C. vatandaşı olması gerekir. .
Adayların eserlerinin yayın tarihinde bir medya kuruluşunda fiilen gazetecilik
yaptıklarını belgelemeleri gerekir.
Adaylar en fazla 3 (üç) eserle yarışmaya başvurabilir.
Adaylık için başvuru süresi, 31/07/2008’de sona erecektir. Postadaki gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
Kollektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır.
Kollektif çalışmalarda, bir kişinin başvurusu halinde, çalışmaya katılan diğer kişilerin
de onayı aranır.
Hayatta olmayan kişiler de aday gösterilebilir. Adaylık için başvurmuş veya
gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra hayatını kaybetmiş ise değerlendirmeye alınır. Her iki
halde de kazananların ödülü yasal mirasçılarına verilir
Türk Dişhekimleri Birliği sekretaryasına bilgi vermek şartıyla takma isimle de ödüle
başvurmak mümkündür.
Ödül için gönderilen materyal iade edilmez. Ödül için Türk Dişhekimleri Birliği
sekretaryasına ulaştırılacak materyaller seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılıp (radyo ve
televizyon çoğaltmaları tercihen CD olarak ya da DV-Cam, Betacam veya MiniDV
formatında gönderilecek) başvuru yapan kişinin vesikalık resmi ve özgeçmişi ile birlikte
başvuru formunu doldurarak gönderilmelidir.

Gazetecilik, radyo ve televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki ve 5187 Sayılı
Basın Kanunundaki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır.
k. Gerçek ve Tüzel Kişilerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan ifadelerin yer
aldığı eserler değerlendirmeye alınmaz.
MADDE - IV - ÖDÜL DALLARIYLA İLGİLİ ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI
Yarışmaya katılan eserlerle ilgili şu koşullar aranır;
Eserin yayımlanmış olması durumunda; adayın veya adayların, eserinin yayımlandığı
radyo ve televizyon kuruluşunun mensubu olması koşulu aranmaz.
Yarışmaya katılan eserlerin telif ve yayın hakları konusunda yasal anlaşmazlıklara
konu olmaması gerekir. Bu konudaki tüm sorumluluk eser sahibine aittir.
Radyo
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değerlendirilmesinde, eserin yapım ve yayın tarihini içeren bir yazının aday tarafından hazır
film ya da video bant şeklindeki orijinali veya kopyası ile Ödül Sekreterliğine teslimi
gerekmektedir.
Adaylar isim hakkı korunmak koşuluyla eserlerinin Türk Dişhekimleri Birliği basılı ve
görsel dokümanlarında kullanmak üzere, çoğaltma ve gösterme hakkına sahip olduğunu
peşinen kabul ederler.
Seçici kurul üyelerinin içinde görev aldığı / katkı yaptığı çalışmalar, değerlendirmeye
alınmaz.
MADDE - V - SEÇİCİ KURULUN OLUŞTURULMASI
Seçici Kurul, Türk Dişhekimleri Birliğinden iki (2), medya mensuplarından üç (3),
Üniversitelerin iletişim fakültelerinden bir (1) Üniversitelerin sağlıkla ilgili fakültelerinden
bir(1) kişi olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşur.
MADDE - VI - 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, hiç bir ayrım ve içerik açısından herhangi bir inceleme
yapılmaksızın, ilgili seçici kurullara sunulur.
MADDE - VII – SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMASI
Seçici kurul 11/08/2008 de çalışmalarına başlar; kendilerine sunulan eserlerle ilgili
karara varmak üzere tamamen bağımsız olarak çalışma düzenini saptar.
Seçici kurul ilk toplantısında aralarından bir başkan seçerler.
Seçici kurulun sekreterlik hizmetleri TDB nin görevlendireceği ödül sekreterliği
tarafından yürütülür.
Seçici kurul, adaylar, yapıtları veya faaliyetleri ile ilgili konularda uzmanlara
danışabilir ve onları davet edebilir.
Seçici kurul, ödülün bir veya daha çok kişiye verilmesini kararlaştıracağı gibi, ödüle
değer aday görülmediği takdirde o dalda ödül verilmemesine de karar verebilir.
Türk Dişhekimleri Birliği Basın Ödülleri Yarışması’na, düşünce, cinsiyet, ırk ve din
farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.

Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluk kararı ile alınır.
Seçici kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır. Oylamalarda gizli oy kullanılır.
Seçici kurul karar için en çok üç kez toplanarak oylama yapar. Bu durumda da
herhangi bir aday için oy çokluğu sağlanmazsa, o dal için ödül verilmemesine karar verilmiş
sayılır.
Seçici kurul tarafından kabul edilecek mazereti sebebiyle oylama günü toplantıya
katılamayan seçici kurul üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde seçici kurul başkanına verebilir
veya gönderebilir. Bu şekilde verilen oy geçerlidir.
Türk Dişhekimleri Birliği Basın Ödülleri için yapılan görüşmeler seçici kurul üyeleri
ve başvuran tarafından kamuoyuna açıklanmaz.
Seçici Kurulun kararları kesindir, bu kararlara itiraz edilemez.
Seçici Kurul kararlarını, 01/09/2008 tarihine kadar bir yazıyla Türk Dişhekimleri
Birliği Merkez Yönetim Kuruluna bildirir.
Türk Dişhekimleri Birliği Basın Ödülleri Yarışması Ödülünü kazananlar, 12/09/2008
tarihinde yapılacak törende kamuoyuna duyurulur ve hak sahiplerine ödülleri verilir
MADDE - VIII - ÖDÜLLERİN DAĞITIMI
Verilecek Ödüller:
Her iki alanda birincilik ödülü için ayrı ayrı 2.000 YTL
Her iki alanda Teşvik ödülü için 1.000 YTL
Ödül kazanana, "Ödül Belgesi" ile Türk Dişhekimleri Birliği Basın Ödülleri
Yarışması’nı simgeleyen bir plaket verilir.
MADDE - VIIII - BAŞVURU ADRESİ
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
Ziya Gökalp Cad.37/11 Kızılay /Ankara
Tel
: (0312) 435 93 94
Faks : (0312) 430 29 59
Web : www.tdb.org.tr
e-mail : tdb@tdb.org.tr
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