
 

 

 

                                   İÇERİK KURALLARI 

 

HAKKINDA 

2021'de ABU ve UNESCO, medyanın "pozitif barışa" ulaşılmasında oynadığı kritik rolün tanıtılması için 

her yıl düzenlenecek olan Birlikte Barış İçin Medya Ödülleri (T4P Medya Ödülleri) başlattı. Pozitif barış 

kavramı, şiddetin olmaması kavramının ötesine geçmektedir. Adaleti, eşitliği ve toplumların tüm 

üyeleri için fırsat eşitliği kültürü yaratmayı kapsar. Yarışmanın ilk yılında, 32 ülkeden 126 başvuru 

yapıldı. 

 

HEDEFLER 

T4P Medya Ödülleri, bireyler, topluluklar ve ülkeler arasında diyaloğu, anlayışı ve hoşgörüyü beslemek 

için en iyi hikâye anlatımını teşvik etmeyi ve refah, barış ve sürdürülebilir kalkınmanın temel bir ön 

koşulu olarak kültürel hoşgörü ve "Ötekiler"in kabulünü yaratmayı amaçlıyor. Ödüller ayrıca Radyo, TV 

ve Dijital içerik üretiminde izleyicileri, özellikle de genç izleyicileri bilgilendirme, eğitme ve ilgilerini 

çekme, insanlık ve doğa arasında etik ve sürdürülebilir ilişkiler kurma, süper çeşitlilikle iyi yaşama ve 

geleceğin vatandaşlarını hazırlamak için eğitimi dönüştürme konularındaki yenilikçiliği ve yaratıcılığı 

kapsamaktadır. 

 

 



KATEGORİLER 

Ayrı ayrı ödül verilecek kategoriler aşağıdaki gibidir: 

- T4P Radyo Ödülü, yukarıda açıklanan üç alanda zorlukları ele alan ve çözümler/olumlu örnekler sunan 

en iyi programı onurlandırılır. 

 

-T4P TV Ödülü, yukarıda açıklanan üç alanda zorlukları ele alan ve çözümler/olumlu örnekler sunan en 

iyi programı onurlandırılır. 

 

- T4P Dijital İçerik Ödülü, mobil ve sosyal medya uygulamaları ve diğer gelişmekte olan teknolojiler 

dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli dijital araçlar kullanılarak birden fazla platformda 

geliştirilen) yüksek kaliteli çevrimiçi prodüksiyonları teşvik etmek amacıyla yenilikçi ve seçkin dijital ve 

çevrimiçi içeriği onurlandırılır. 

 

UYGUNLUK 

- Yarışma, dünyanın dört bir yanından medya kuruluşlarının/yapımevlerinin ve bağımsız yapımcıların 

başvurularına açıktır. 

- Gönderilen tüm başvurular ilk kez 15 Eylül 2020 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yayınlanmış 

olmalıdır. 

- Herhangi bir uluslararası yarışmada daha önce ödül almış programlar başvuruda bulunabilirler. 

- Başvurular siyasi propaganda ve/veya ticari reklam veya tanıtım içermemelidir. 

BAŞVURULAR 

- Medya kuruluşları / yapımevleri ve bağımsız yapımcılar, her Radyo, TV ve Yeni Medya kategorisine 

yalnızca bir (1) başvuru yapabilir. 

- Yayın kuruluşlarından birden fazla başvuru kabul edilmektedir, ancak her kategoriden yalnızca bir (1) 

başvuru finalist olarak nitelendirilecektir. 

- Radyo başvuruları (mp3 formatında), zaman kodlu bir (1) İngilizce metin kopyası içermelidir. 

- TV başvuruları (mpeg4 formatında) İngilizce altyazılı veya İngilizce seslendirmeli olmalıdır. 

- Dijital İçerik başvuruları İngilizce altyazı veya İngilizce seslendirme bulunmalıdır. 

- Radyo, TV ve Dijital İçeriklerin süresi 60 dakikayı geçmemelidir. 

 

ÖN SEÇİM 

Tüm kategoriler için ABU Sekreterliği, tüm uygunluk kriterlerini karşıladıklarından emin olmak için 

alınan tüm başvuruları önceden değerlendirecektir. 

 

 



 

KISA LİSTE VE SEÇİCİ KURUL 

Üç jüri heyeti tüm kategorilerdeki başvuruları değerlendirecektir. Bu heyetler en az 3 uzmandan 

oluşmaktadır. Jüri üyeleri, deneyim, dengeli temsil, uzmanlık ve diğer ilgili hususlar dikkate alınarak 

ABU Sekreterliği tarafından atanır. 

 

KARAR VERİCİLERİN SORUMLULUKLARI 

- Hem kısa listeye alma hem de nihai değerlendirme sürecinde, jüri başvuruları değerlendirirken ABU 

değerlendirme yönergelerini izleyecektir. 

- Kısa liste ve nihai değerlendirme aşamalarında jüri üyeleri arasından bir Başkan adayı gösterilecektir. 

Başkan, ABU Sekreterliği ve UNESCO'ya sunulmak üzere tüm jüri üyeleri tarafından onaylanan yazılı bir 

rapor hazırlayacaktır. 

- Jürinin kararı hem kısa liste hem de son değerlendirmede nihai olacaktır. 

 

ÖDÜLLER 

- Her kategoride bir kazanan ve ikinci olana Ödüller verilecektir. 

- Jüri, başvurulardan hiçbirinin ödüle layık olmadığını değerlendirirse ilgili yılda o ödülü vermemeye 

karar verebilir. 

 

 


