AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Başvurusu

Genel Bilgiler
Araştırma yazısının başlığı:

BAŞVURU YAPILAN HABERİN BAŞLIĞI YAZILMALIDIR

Araştırmacı gazeteci(ler)in
isimleri:

HABERE KATKI SUNAN BİRDEN FAZLA KİŞİ VARSA, İSİMLER
ALT ALTA YAZILABİLİR

Yayınlanma tarihi:

HABERİN YAYINLANMA TARİHİNİ YAZINIZ
(HABER 2020 YILINDA YAYINLANMIŞ OLMALIDIR)

Araştırma yazısının yayınlandığı
mecra:

HABERİN YAYINLANDIĞI MECRA VE KURUM BELİRTİLMELİDİR
(ÖRNEK: GAZETE/ XX GAZETESİ)

1. Başvurunuzu en fazla 500 kelime olacak şekilde, uygunluk, nitelik, özgünlük ve etki bağlamında
anlatınız:
Haberinizin konusu hakkında kısaca bilgi vererek, önemi ve etkisinden bahsediniz. Haberin
kamuoyunda, sivil toplumda veya yasal düzlemde yarattığı etkiden bahsedebilirsiniz. Haberiniz ödül
aldıysa, alınan ödülü belirtebilirsiniz. Aynı haberin farklı bir kurum tarafından ödüllendirilmiş olması,
başvuru yapmanıza engel değildir.

2. Yazar(lar)ın kısa özgeçmişleri: (maks. 500 kelime)
Kişisel bilgilerin yanı sıra, gazetecilik geçmişine dair detay verilmelidir.

*Bu doküman, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile üretilmiştir. Dokümanın içeriği sadece BIRN Hub ve proje ortaklarının
sorumluluğundadır ve hiçbir durumda Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı ifade edilemez.

3. Zorunlu ek: Araştırma yazısı ve eğer gerekliyse çevirisi. Lütfen link veriniz ya da başvuru talimatlarına
uygun olarak bir PDF dosyası ekleyiniz. Lütfen haberinizin yayınlandığı gazetenin pdf dosyasını veya
linkini başvuru formu ile birlikte mail atınız. Görsel/işitsel haberler için haber dosyasını uygun
formatta mail atınız.
4. Ek Bilgi:
Başvuru sürecinde herhangi bir ek materyal yollamayınız. Ödül adayları/aday gösterenler ile ek bilgiler
ve materyaller için değerlendirme sürecinde irtibata geçileceğini unutmayınız. Bu durumda en kısa
zamanda cevaplar beklenmektedir.
İsim:
E-mail:
Telefon numarası:
Birden fazla başvuru sahibi varsa, gerektiğinde iletişime geçilebilecek bir kişinin bilgilerinin yazılması
yeterlidir.

ÖNEMLİ NOT: Başvuru formu 4 sayfadır, lütfen 3. Ve 4. Sayfaları doldurduğunuzdan
emin olunuz.

*Bu doküman, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile üretilmiştir. Dokümanın içeriği sadece BIRN Hub ve proje ortaklarının
sorumluluğundadır ve hiçbir durumda Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı ifade edilemez.

Beyanname
Yazarın adı:
Ortak yazar(lar)ın adı, mevcutsa:

Bireysel başvuru yapıyorsanız bu kutucuğu boş bırakınız.

Aday gösterenin adı (eğer yazardan
farklı ise):

Aday gösteren: Editörünüz, yazı işleri müdürünüz veya sizi
temsil eden bir başka kişidir. Eğer bireysel başvuru
yapıyorsanız, bu kutucuğu boş bırakınız.

Aday gösterenin adresi:

Bireysel başvuru yapıyorsanız, kendi adresinizi yazınız.

Aday gösterenin iletişim kişisi:

Bireysel başvuru yapıyorsanız, “kendisi” yazabilirsiniz.

Aday gösterenin email adresi:

Bireysel başvuru yapıyorsanız, kendi email adresinizi yazınız.

Aday gösterenin telefon numarası:

Bireysel başvuru yapıyorsanız, kendi telefon numaranızı
yazınız.

Yazarın beyannamesi:
Ben, >ADINIZ-SOYADINIZ< bu vesile ile beyan ederim ki: SARI İLE BELİRTİLEN KISIMDA AD-SOYAD
İBARESİNİ SİLİP KENDİ ADINIZI-SOYADINIZI YAZINIZ.
−
−
−
−
−

Beni AB Araştırmacı Gazetecilik ödülüne aday gösterene onay veririm,
İlgili eserin yazarı olduğumu tasdik ederim,
Başvuruda paylaşılan bilgiler doğrudur,
Yarışmanın kurallarına katılır ve kabul ederim,
AB dış faaliyetler, Sözleşme koşullarının belirtildiği Rehberin 2.3.3 başlığındaki durumlardan
birinde olmadığımı kabul ederim, (Söz konusu rehbere aşağıdaki internet adresinden
ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3)

Ödülü almam durumunda,
−
−

Ödülü tanıtmak ve ödül sonrasında gerçekleşecek bir etkinliğe (ders, konuşma, yuvarlak masa
toplantısı vb.) katılmak gibi tanıtım sorumluluklarını kabul ederim;
AB Komisyonu, OLAF ve Avrupa Sayıştayı’nın olası kontrol ve denetimlerini kabul ederim;

Yer ve tarih:

(İlk) Yazarın imzası:
Lütfen bu sayfanın çıktısını alarak veya Word üzerinden elektronik imza ile imzalayınız.

*Bu doküman, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile üretilmiştir. Dokümanın içeriği sadece BIRN Hub ve proje ortaklarının
sorumluluğundadır ve hiçbir durumda Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı ifade edilemez.

Aday gösterenin beyannamesi:
>Yasal temsilcinin adı< tarafından temsil edilen (mevcut ise) >aday gösterenin adı<

Başvuruda paylaşılan bilgilerin doğru olduğunu, yarışmanın kurallarına katıldığımı ve kuralları kabul
ettiğimi beyan ederim.

Yer ve tarih:

Aday gösterenin imzası:

Aday gösteren: Editörünüz, yazı işleri müdürünüz veya sizi temsil eden bir başka kişidir. Farklı bir
temsilci tarafından bu ödül için aday gösterildiyseniz, bu sayfayı aday gösteren kişi imzalamalıdır. Aday
gösterimi yoluyla yapılan başvurularda; başvuru formuna ek olarak, aday gösterilen kişinin yarışmaya
katılmayı kabul ettiğine dair imzalı dilekçesi olmalıdır. Bu durumda başvuru formu ve dilekçe birlikte
mail atılmalıdır. Aday gösterilmeden, bireysel başvuru yapıyorsanız, bu sayfayı da siz imzalamalısınız.
Bireysel başvuru yapıyorsanız sarı ile belirtilen kısma kendi adınızı-soyadınızı yazmalısınız.

Bu sayfa, çıktısı alınarak veya Word üzerinden elektronik imza ile imzalanmalıdır.

*Bu doküman, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile üretilmiştir. Dokümanın içeriği sadece BIRN Hub ve proje ortaklarının
sorumluluğundadır ve hiçbir durumda Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı ifade edilemez.

