KTGB ÖDÜL YÖNETMELİĞİ - 2019
MADDE 1 - AMAÇ:
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği özgür ve üretken medyanın demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru
olduğu gerçeğinden hareketle, her yıl, Kıbrıs Türk medyasına hizmet veren gazetecilerin, mesleki
başarılarını teşvik etmek ve gazeteciliğe verdikleri hizmetlerden dolayı onurlandırmak amacıyla yılda
bir kez olmak üzere ödüller verir.
MADDE 2 - KAPSAM:
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri, yazılı basın, yeni medya ile radyo ve televizyon alanlarında,
gazetecileri teşvik etmek amacıyla; Hizmet Onur Ödülleri ise 25 yıl ve/veya üzeri süreyle Sarı Basın
Kartı taşıyan üyelere, meslekte geçirdikleri yılları onore etmek amacıyla verilir.
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri ile Hizmet Onur Ödülleri, KTGB üyelerine verilir. Bir başka basın
kuruluşu tarafından ödüllendirilmemiş eserlere öncelik verilir.

MADDE 3 - ALAN:
Medya Başarı ve Teşvik Ödüllerinin verileceği alanlar:
1-Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınlar
a) Haber
b) Fotoğraf
c) Röportaj (Tek ya da Seri)
d) Web haber video
e) Spor
f) Magazin
g) Süreli dergi ve/veya gazete eki
h) Süreli köşe yazısı

2-Televizyon
a) Televizyon haberi
b) TV Haber Programı
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c) Haber İçerikli Görüntü
d) Haber Spikeri
e) Spor
f) Magazin

3-Radyo
a) Radyo Haber Programı
b) Radyo Haberi
c) Haber Spikeri
d) Eğitim/ kültür programı

MADDE 4 - ÖZEL ÖDÜLLER:
Yukarıda sayılan dallardan birinde ya da başka bir alanda veya bir yıllık çalışması dikkate alınarak,
‘Genç Yetenek Özel Ödülü’, ‘Barış Gazeteciliği Özel Ödülü’, ‘Medyada Hakan ÇAKMAK Kültür
Sanat Ödülü’ ve ‘Gazetecilik Mesleğine Katkıda Bulunan Akademik Çalışma Ödülü’ verilir. Özel
ödüller için KTGB üyelik şartı aranmaz.

MADDE 5 - ÖDÜLLER VE KOMİTE:
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Medya Ödülleri Komitesi adı altında medya alanında
deneyimli 5 kişilik bir komite oluşturur. Ödül Komitesi’nin görev süresi 2 (iki) yıldır. Komite ilk
toplantısında bir başkan ve bir raportör seçer. Komite’de, Birlik Yönetim Kurulu’nu Başkan Vekili
veya Genel Sekreter temsil eder. Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Komite üyeleri, ödül
alamazlar.
Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu, Komite üyelerinin Gazeteciler Birliği üyesi olmasına özen gösterir.

MADDE 6 - KATILMA KOŞULLARI:
a) Ödüle aday eserler, ödülün tarihini taşıyacağı yıldan bir önceki yılın 1 Haziran tarihi ile o yılın 1
Haziran tarihi arasındaki 1 yıllık sürede yayımlanmış olmalıdır. Dizi yazılarda yazının başlangıç tarihi
dikkate alınır.
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b) Her aday, Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’ne en çok iki dalda ve birer eserle katılabilir ya da
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyeleri tarafından önerilebilir. Kendi eserini öneren aday, bir ekip
içinde de görev yapmışsa ekip dışı tutulur.
c) Ekip çalışmaları için başvurularda, ekibin tüm elemanlarının başvuruyu imzalamaları zorunludur.
d) Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri’ne kişisel başvuru yapılabileceği gibi, başka bir KTGB üyesi
tarafından da aday gösterilebilinir. Ödül Komitesi veya üyeleri de aday gösterebilir. Adaylık
başvuruları, Medya Ödül Komitesi’nin hazırladığı başvuru formunu doldurarak, ödülün verileceği
yılın 2 Haziran tarihine kadar KTGB Sekreterliği’ne ulaştırmalıdır.
e) Başvuru formunda aday ve/veya eserle ilgili şu bilgilere yer verilir:

i) Başvuranın / eser sahibinin adı ve soyadı
ii) Eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans bülteni ve TV ve radyo yayın tarihi,
iii) Eserin başlığı,
iv) Katıldığı dal,
v) Yarışmaya aday olan yapıtlar için başvurularda hangi dala aday olunduğu açık biçimde
belirtilmelidir. Türüne uymadığı için yarışma dışı bırakılan yapıtlardan seçici kurul sorumlu
değildir.
vi) Televizyon program ve haber görüntüleri (logolu) yayınlanmış olmalıdır.
Her türlü imzasız eser, Genel Yayın Müdürleri veya Yazı İşleri Müdürleri, TV’de ise Sorumlu
Müdürler tarafından adayın adı belirtilerek onaylanmış olmalıdır.
Radyo ve televizyon eserlerinin ses bandı, film, CD veya DVD olarak ulaştırılması gereklidir.
İnternet gazeteciliği dalında katılacak olanlar, ilgili sayfalarını okunaklı bir çıktı ve ayrıca CD, taşınır
bellek veya benzer bir gerece yüklemiş olarak teslim etmelidir.

MADDE 7 - ÖDÜL TÜRLERİ:
Komite’nin belirlediği eserler bir plaketle ödüllendirilir. Verilecek ödülün değiştirilmesi Yönetim
Kurulu kararıyla olabilir. Ekip olarak ödül kazanılması halinde, ekipteki her kişi adına ayrı ayrı plaket
düzenlenir.
Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri ise meslekte 25 yılını tamamlamış olanlara verilir. Gazetecilik
Meslek Onur Ödülleri Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu tarafından, Sarı Basın Kartı
Komisyonu verilerine dayanarak belirlenir.

MADDE 8 - ÖDÜL TARİHİ:
Ödüller her yıl, 11 Temmuz Kıbrıs Türk Basın Günü’nde düzenlenecek törenle dağıtılır.
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