
                                                    

                                                                                 

     

     SAĞLIK  BİLİMLERİ  ÖDÜLÜ 

         BAŞVURU  FORMU 

Adı, Soyadı: 

Unvanı: 

Kitap Sayısı: 

İç Makale Sayısı: 

 İç Tebliğ (vs.) Sayısı: 

Kişinin Daha Önce Aldığı Ödüller: 

Ödülün Adı: 

Uyruğu: 

Doğum Tarihi: 

Dış Makale Sayısı: 

Dış Tebliğ (vs.) Sayısı: 

Ödülü Kazanan Çalışma (Ödül kazanan çalışmanızdan bir adet bu forma ekleyiniz) 

(Gerekirse ilave sayfa kullanılabilir) 

Ev Adresi, Telefon ve e-posta : 

İş Adresi, Telefon ve e-posta: 
 
 

 

Grup Çalışması ise Diğer Araştırmacıların Adları, Soyadları (*): 
 
 

 

Tel: (0212)519 59 09 - 513 84 58 Faks: (0212)513 84 57 e-posta: sedatsimaviodulleri@tgc.org.tr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ SEKRETERLİĞİ: Basın Müzesi, Divanyolu Cad. No:76 Çemberlitaş 34122 Fatih / İSTANBUL 

(*)Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Bu durumda, çalışmayı yapanlar ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin 

aralarından bir kişiyi aday göstermeleri halinde ise , ödül sadece bu adaya verilir. 

Kolektif çalışmalarda başvuruyu yapan kişi ise. aday çalışmanın asıl sahibi olduğuna dair diğer yazarlardan alınmış yazıları da başvurusuna 

ekler. Bu uygulama yurt dışında yabancı bilim adamlarıyla yapılan çalışmalar için de geçerlidir. (Yönetmelik Madde 111/h)  

 

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ 
   SEDAT  SİMAVİ  ÖDÜLLERİ 

A – ÖDÜLE BAŞVURAN ADAYIN 



B - ÇALIŞMANIN ADI VE YAYINLANDIĞI DERGİ 

C - ÇALIŞMANIN ÖDÜLE DEĞER NİTELİKLERİ 
(Aday, çalışmasının ödüle değer nıtelıklerını, gereklı görürse ekleyebıleceğı ve 3 sayfayı aşmayan bır metın halınde açıklayacaktır.) 

D - ÇALIŞMANIN ORJİNALLİĞİ 
1 - Çalışma; bir keşif, bir buluşmudur veya uygulamaya tam geçmemiş daha önceki bir icat veya buluşun dünyada ve Türkiye'de önemli 

derecede bir uygulaması olarak rahatlıkla nitelendirilebilir mi? 
(Cevabın yanına x ışaretı koyunuz). 

Evet 

Kısmen 

Hayır 

() 

() 

() 

2 - Cevap evet veya kısmen ise 
 

a) Çalışma başlı başına bir icat veya buluş mudur, yoksa daha önceki başka bir icat veya buluşun mevcut bir alet 
metot veya tekniğin (vs.) önemli veya önemsiz bir modifikasyonu mudur? 

b) Başlı başına bir ana icat veya buluş ise bir gelişme veya katkı getirmiş midir veya getirmesi beklenir mi? 

c) Bir modifikasyon ise ana buluşa nazaran veya buna ilave olarak ne gibi önemli bir gelişme, katkı veya yarar getirmektedir? 

d) Daha önceki bir buluşun ilk önemli uygulaması ise büyük ölçüde devam etmiş midir, önemli bir gelişme katkı veya yarar sağlamış 

mıdır? 

 
 

E - ÇALIŞMANIN BİLİMSELLİĞİ 
 

1- Çalışma geçerli bilimsel esaslara ne dereceye kadar dayanmaktadır? 
(Cevabın yanına X işareti koyunuz). 

Çok 

Vasat 

Az 

Hiç 

() 

() 

() 

() 



 

2 - Çalışmanın dünyada ve Türkiye'de uyandırdığı ilgi ve yankılar. 

a) Referans olarak gösteren kitap ve makaleler, broşür (vs.) 

b) Çalışma ile ilgili davetler. 

F - ÇALIŞMANIN SAĞLIK UYGULAMASINA KATKISI 

1 - Çalışmanın insan sağlığına veya topluma günlük yaşama seviyesindeki katkısı. 

(Cevabın yanına x işareti koyunuz). 

Çok 

Az 

Hiç 

() 

() 

() 

2 - Çalışmanın insan sağlığına veya topluma genel anlamda ileride olabilecek katkısı. 

(Cevabın yanına x işareti koyunuz). 

Çok 

Orta 

Az 

Hiç              O 

() 

() 

() 

 

G – BU ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI YER VE KOŞULLAR 

 1 - Yurt Dışı (Ülke Ve Kurumun Adı - Bölümü) 

2 - Yurt İçi 

 a) Üniversite (Adı - Bölümü) 

b) Sağlık Bakanlığı, SSK Hastaneleri (Adı - Bölümü) 

 c) Diğer Sağlık Kurumları (Adı - Bölümü) 

d) Özel 


