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1. Arka plan 

Batı Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik ödülü projesi; Avrupa Komisyonu ve Genişleme 

Genel İdaresi tarafından, AB genişleme stratejisine paralel olarak hayata geçirilmiştir. AB genişleme 

stratejisi; medyada ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasının ve araştırmacı gazeteciliğin, AB 

katılım sürecinde, yapılan reformların izlenmesindeki önemini vurgulamaktadır. 

Proje boyunca 63 ödül, her bir proje ülkesinden (Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova*, Kuzey 

Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) 9 adet olmak üzere 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yayınlanan 

araştırmacı çalışmalara verilecektir.  

Projeden faydalanan yedi ülke için ödül fonu 3 yıllık süre zarfında toplam 210,000 Avrodur. Her bir 

ülke için yıllık ödül fonu 10,000 Avrodur; her bir ülkeden ilk üç sırayı alan gazeteciler 

ödüllendirilecektir, 2,000-5,000 Avroluk bireysel ödüller verilecektir.  

Her bir ülke için yıllık toplam 10,000 Avro olmak üzere ödüller için fon 210,000 Avrodur. 

Ödül, BIRN Hub ve proje ortakları tarafından AB’nin fonladığı “Batı Balkanlar ve Türkiye’de 

Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciğinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında verilecektir. 

Aktivitelerin uygulanmasından sorumlu proje partnerleri aşağıdaki gibidir: 

- BIRN Arnavutluk, Tiran, Arnavutluk 

- Karadağ Araştırmacı Gazetecilik Merkezi CIN-CG, Podgoritsa, Karadağ 

- BIRN Hub, Saraybosna, Bosna Hersek 

- BIRN Sırbistan, Belgrad, Sırbistan 

- Bağımsız Gazeteciler ve Medya Çalışanları Sendikası (SSNM), Üsküp, Kuzey Makedonya 

- Gazeteciler Cemiyeti, Ankara, Türkiye 

 

2. Amaç 

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanımayı ve teşvik 

etmeyi ve bunun yanı sıra Batı Balkanlar ve Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliğin 

görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. 

3. Ödül Fonu 

2022 Türkiye yılı ödül Fonu (2021 yılındaki başarılar için) 10,000 Avrodur. Birincilik ödülü 5,000 Avro, 

ikincilik ödülü 3,000 Avro ve üçüncülük ödülü 2,000 Avro olacaktır. Jüri, istisnai durumlarda, eğer 

girişlerin kalitesi yeterli görülmezse tüm ödülleri dağıtmamaya karar verebilir.  

Ödül miktarları brüt olarak belirtilmiş olup, ulusal hükümler nedeniyle kesintilere uğrayabilir.  
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4. Uygunluk kriterleri 

Kimler katılabilir? 

Bireysel ya da grup olarak, resmi, azınlık veya uluslararası dillerde Türk medyasında basılı, çevrimiçi, 

radyo veya televizyon mecralarında yayınlanmış çalışmalarla başvuru yapılabilir.  

Sunulmaya uygun olan çalışmalar; basılı, online, radyo veya TV medya kuruluşlarında 2021 takvim 

yılı içerisinde yer almış olmalıdır.  

Bulunduğu ülkenin resmi dil(ler)i dışında yayınlanan araştırma yazıları, o ülkenin resmi diline ya da 

İngilizceye çevrilerek sunulmalıdır. 

Aday gösterimleri aşağıdakiler tarafından yapılabilir: 

- Aday gösterilen çalışmanın yazarı olan bireysel veya grup olarak gazeteciler 

- Yazar veya yazarların önceden yazılı iznini almış olan bireyler ve kurumlar 

Bireysel veya grup olarak gazeteciler, bir araştırma yazısı ya da aynı temada yazı dizisi sunarak 

yarışmaya katılabilir. 

Ödül adayları/aday gösterenler, bu yarışmanın koşullarını kabul eder. Bu aynı zamanda, kendilerini 

kamuya beyan etmeyi ve kamuya açık etkinliklere katılmaya hazır olmayı da gerektirir.  

AB dış faaliyetler Sözleşme koşullarının belirtildiği Rehberin 2.3.3 başlığındaki durumlardan birinde 

yer alan gazeteciler, bu yarışmaya katılamayabilir veya ödüllendirilmeyebilir. Söz konusu rehbere 

aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3  

Araştırma yazılarının uygunluğu 

İfade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve şeffaflığa katkıda bulunarak; gücün kötüye kullanımı, hak 

ihlali, yolsuzluk ve organize suç gibi konuları ele alan ve bu konuları kamuoyunun dikkatine sunan 

araştırma yazıları ödül almaya hak kazanacaktır. Sunulan başvuru, araştırılan ve haberleştirilen 

konunun önemli bir boyutuna özgün bir bakış açısı getirmek zorundadır. Konuyu farklı boyutlarıyla 

ele alabilmek için uygun araştırma yapılmış olmalıdır. Araştırma yazısı güncel bilgiler, mülakatlar 

içermeli, bunun yanı sıra analitik ve araştırmacı bir niteliğe sahip olmalıdır. 

 Başvuru yapılan haberler 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yayınlanmış olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.3.3
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5. Başvuru ve aday gösterimi nasıl yapılır? 

 

5.1 Başvuru formları 

Başvurular, başvuru formları üzerinden talimatlara uygun olarak hazırlanmalıdır. Sadece 

tamamlanmış olan başvuru formları değerlendirilmeye alınacaktır. 

5.2 Bir yazıyı aday göstermek 

a. Basılı yayınlar: ilgili başvurunun PDF versiyonunun eklenmesi veya başvurunun 

okunabileceği bir linkin temini. 

b. TV/Radyo yayınları: ilgili başvurunun izlenebileceği ya da dinlenebileceği bir link temini ya 

da kolaylıkla erişilebilecek bir elektronik formatta teslimi. 

c. Online yayınlar: ilgili başvuruya erişilebilecek bir link temini ya da ilgili başvurunun kolaylıkla 

erişilebilecek bir elektronik formatta teslimi. 

5.3 Başvuru/aday gösterimi nereye yapılmalı? 

Başvuru/aday gösterimi elektronik olarak euawards@birn.eu.com mail adresine yollanmalı ve konu 

başlığı “EU award >aday gösterenin adı<” şeklinde olmalıdır. 

5.4 Son başvuru tarihi 

E-mail yoluyla başvuru için son tarih 28/04/2022, saat 14.00’dir (TRT). 

6. Detaylı bilgi 

Sorularınızı euawards@birn.eu.com e-mail adresine yönlendirebilirsiniz. 

 

7. Başvuruların/adayların değerlendirilmesi ve seçimi  

Başvuruların uygunluğu ve idari yeterlilikleri jüri tarafından aşağıdaki seçim ve ödül kriterlerine göre 

yapılacaktır: 

Kriter Maks. puan 

1. Araştırma yazısının uygunluğu 
 

20 

2. Araştırma yazısı ve unsurlarının niteliği 30 
 

3. Tarafsızlık 
 

20 

4. Özgünlük 
  

10 

5. Gazetecinin mesleğe adanmışlığı ve dürüstlüğü 
  

10 

6. Etki 10 

TOPLAM 100 
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İki ya da daha fazla başvurunun aynı puanı alması durumunda, avantaj, araştırma yazısının niteliği 

yönünden daha fazla puan alan adaya verilecektir. 

8. Ödül adaylarının/aday gösterenlerin jüri kararı ile tebliğ edilmesi 

Yarışma sonuçları bir bildirim mektubu ile başvuranlara/aday gösterenlere bildirilecektir.  

 

9. Ekler 

− Başvuru formu 


