ELSA ANKARA
PROF. DR. MÜNCİ KAPANİ III. MAKALE YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
Madde 1 – Yarışmanın Amacı
Yarışmanın amacı; hukuk fakültesi öğrencilerinin Anayasa Hukuku dersinde ve hukuk
öğrenimleri sırasında edindikleri bilgileri kullanmaya ve araştırma yapmaya teşvik edilmesini, hukuk
fakültesi öğrencilerinin Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını
yorumlayabilmesini, fikirlerini yazım tekniklerine uygun bir biçimde yazıya dökebilmesini ve
analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır.
Madde 2 – Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu; “AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde İşkence ve Kötü
Muamele Yasağı”dır.
Madde 3 – Yarışmaya Katılım Şartları
a. Yarışmaya katılabilmek için, başvuru anına kadar, Türkiye’de veya KKTC’de bulunan devlet
veya vakıf üniversitelerinin Hukuk Fakültelerinde lisans aşamasında öğrenci olmak gerekir.
Ancak bu Hukuk Fakültelerinin hazırlık sınıfı öğrencileri yarışmaya katılamaz.
b. Yarışmaya katılım ücreti kişi başı 25 TL’dir.
c. Yarışmaya katılmak için ELSA üyesi olma zorunluluğu yoktur.
d. ELSA Türkiye Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile ELSA Ankara Akademik
Aktiviteler Direktörleri ve Makale Yarışması Organizasyon Komitesi üyeleri yarışmaya
katılamaz.
e. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı yarışmaya
birlikte katılamaz.
f. Yazılacak makalenin yazım dili Türkçe olmalıdır.
g. Yarışmacılar özgün fikirlerini kullandıkları makaleler yazmalıdır. Makaleler, daha önce başka
hiçbir yerde kullanılmamış, yayımlanmamış olmalıdır veya bu amaçlarla gönderilmiş
olmamalıdır.
h. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı ilk anda veya sonradan tespit edilen
yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da bu yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir.
i. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.
Madde 4 – Yarışmanın Yürütülmesi
a. Yarışmanın organizasyonunu ve işleyişini; ELSA Ankara adına başta yarışma koordinatörü
olmak üzere, Organizasyon Komitesi üyeleri ve Akademik Aktiviteler Direktörleri birlikte
gözetir.
b. Yarışmanın jüri heyeti, ELSA Ankara tarafından belirlenen, alanında uzman kişilerden oluşur.
Madde 5 – Süreç
a. ELSA Ankara Facebook sayfası ve diğer sosyal medya sayfaları aracılığıyla ulaşılabilen
Yarışma Başvuru Formunun doldurulması için son tarih 30 Mayıs 2021 23.59’dur.
b. Yarışmaya katılmak isteyen herkes, Yarışma Başvuru Formunu doldurduktan sonra kendi
fakültelerinin dekanlığından veya e-devlet üzerinden alınmış, halen öğrenci olduklarını

gösteren belgeleri en geç 30 Mayıs 2021 günü saat 23.59’a kadar
makaleelsaankara@gmail.com e-posta adresine gönderecektir.
Yarışmaya katılım ücreti kişi başı 25 TL’dir. Yarışmaya katılmak isteyen herkes bu ücreti en
geç 30 Mayıs 2021 günü saat 23.59’a kadar Türkiye İş Bankası
TR340006400000142052445336 IBAN numaralı hesabına yatıracaktır. Açıklamalar kısmına
yarışmacının adı ve soyadı yazılacaktır. Ardından ücretin ödendiğini gösterir dekont
makaleelsaankara@gmail.com adresine gönderilecektir.
c. 14 Temmuz 2021 günü saat 23.59’a kadar yarışmacıların makaleelsaankara@gmail.com
adresine kaynakçalarını göndermeleri gerekmektedir. Gönderildikten sonra kaynakçalar
üzerinde makale teslim tarihine kadar değişiklik yapılabilir. Kaynakçalarını 14 Temmuz 2021
günü saat 23.59’a kadar makaleelsaankara@gmail.com adresine göndermeyen yarışmacılar
yarışmadan diskalifiye edilecektir.
d. Yarışmacılar, kaynakçalarını makalelerin son teslim tarihi olan 13 Ağustos 2021 23.59
tarihinden önce değiştirme hakkına sahiptir. 14 Temmuz 2021 günü saat 23.59’a kadar
gönderilmesi gereken kaynakçaların yarışmacının makalesinin son haline bir etkisi
olmayacaktır. Amaç, yarışmacının süreci düzenli yürütmesine katkıda bulunmaktır.
e. Yarışmacıların makalelerini makaleelsaankara@gmail.com adresine teslim etmeleri için son
tarih 13 Ağustos 2021 günü saat 23.59 ’dur. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler, jüri heyeti
tarafından değerlendirilmeyecektir.
f. Yarışmanın sonuçları 13 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir.
Madde 6 – Puanlama ve Puan Barajları
a. Makalelerin puanlaması jüri heyeti tarafından 100 puan üzerinden yapılacaktır.
b. Yarışmada ilk beş sıranın yalnızca birer tane sahibi olabilir. Bu sıralardan birini birden fazla
makale paylaşamaz.
c. Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük sıralarının her birinin ayrı ayrı minimum puan
barajları vardır.
d. Bir makalenin ilk üç sıradan birini kazanabilmesi için bütün makaleler arasında o sıraya uygun
puanı almasının yanı sıra, jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu aldığı puanın o sıranın
minimum puan barajının altında olmaması gerekmektedir.
e. Sıraların puan barajları şu şekildedir:
Birincilik: 100-91 puan.
İkincilik: 90-81 puan.
Üçüncülük: 80-70 puan.
Madde 7 – Ödüller
a. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri şu şekildedir:
Birincilik Ödülü: 2000 Türk Lirası ve makalenin Ankara Barosu Dergisi’nde yayımlanması
İkincilik Ödülü: 1500 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü: 1000 Türk Lirası
b. Makalenin Ankara Barosu Dergisi’nde yayımlanması yalnızca birinciye tanınan bir ödüldür.
Yarışmada puan barajından ötürü hiçbir makalenin birinci olamaması halinde başka bir
sıradaki yarışmacıya geçmez.
c. Yarışmanın para ödülleri, tanındıkları sıralara özgüdür. Yarışmada puan barajlarından ötürü
ilk üç sıradan birinde veya daha fazlasında sırayı kazanan bir yarışmacı olmaması halinde para
ödülleri başka sıralardaki yarışmacılara geçmez.

d. Yarışmada ilk beş dereceye giren yarışmacılara başarı sertifikası verilecektir.
e. Yarışmaya katılan ve makale gönderen ama ilk beş dereceye giremeyen yarışmacılara katılım
sertifikası verilecektir.
f. Sertifikalar Eylül ayındaki ödül töreninde verilecektir. Törene gelemeyecek olup
sertifikalarının postalanmasını talep eden yarışmacıların bu taleplerini 15 Eylül 2021 tarihine
kadar makaleelsaankara@gmail.com adresine e-mail göndererek bildirmesi gerekmektedir.
Madde 8– Makalelerin Şekil Şartları
a. Makale, A4 boyutunda Microsoft Word Office dosyasına 30 sayfayı geçmemek kaydıyla
yazılmalıdır. Makalenin kapak sayfası, içindekiler ve kaynakça kısımları 30 sayfa sınırına
dahil değildir. Yarışmacı tarafından sayfa sınırının aşılması halinde, jüri heyetince
yarışmacının makalesi değerlendirildikten sonra yarışmacının toplam puanından 10 puan
düşürülecektir.
b. Ana metnin tamamı “Times New Roman” yazı tipinde, iki yana yaslı olarak, 12 punto
büyüklüğünde ve 1.5 satır aralığında olmalıdır. Dipnotlar ise “Times New Roman” yazı
tipinde, iki yana yaslı olarak, 10 punto ve 1.0 satır aralığında olmalıdır.
c. Makalelerin sayfa yapısı; alt: 2 cm, sağ: 2 cm, üst: 2 cm, sol: 2 cm kenar boşluğu bırakılarak
oluşturulmalıdır.
d. Makalelerin başında “Özet” kısmı bulunmalıdır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilden
oluşacak bu kısım her iki dil için de 250 kelimeyi geçmemelidir. Her iki dilde de en fazla beş
kelime grubu olmak suretiyle anahtar kelimeler eklenmelidir.
e. Makalelerde “İçindekiler” ve “Kaynakça” bölümleri bulunmalıdır.
f. Kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalıdır. Makalede kullanılan kaynakların
yazarlarının soyadı sıralamasına göre sıralanmış olması gerekmektedir. Yararlanılan
kaynakların ayrıca ana metinde bulunduğu sayfanın sonunda dipnot olarak da verilmesi
zorunludur. Alıntıların yaygın olarak kullanılan alıntı yöntemlerine (örneğin; MLA, APA,
Chicago) uygun olarak yapılması tavsiye edilir.
g. Yarışmacının adı ve soyadının veya hangi Fakülte öğrencisi olduğunu belirten bir ibarenin,
değerlendirmenin şeffaflığının sağlanması amacıyla, makale içinde bulunmaması gerekir.
h. Yarışmacıların göndereceği makaleler Word formatında olmalıdır.
Madde 9 – İçerik
a. Yarışmacılardan makalelerini yazarken “İşkence ve Kötü Muamele Yasağı”nı ele almaları
beklenmektedir.
b. Makale, konu başlığından dışarı taşmamalı, pozitif hukuk düzenlemeleri, içtihatlar ve öğreti
ile harmanlanarak yazılmalıdır.
c. Makalede ileri sürülen fikirlerin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
d. Makalelerde intihal tespit edilirse, intihal yaptığı tespit edilen yarışmacı derhal diskalifiye
edilecektir. İntihaller konusunda sorumluluk tamamen yarışmacıya ait olup tespit edilemeyen
intihallerden dolayı Organizasyon Komitesi veya Yarışma Jürisi sorumlu tutulamaz.
Madde 10 – Makalelerin Ulaştırılması
a. Makaleler makaleelsaankara@gmail.com adresine e-mail gönderilecektir. Organizasyon
Komitesinin gerekli gördüğü takdirde daha fazla belge talep etme hakkı saklıdır.
b. E-mail, Organizasyon Komitesine ulaştığında katılımcıya makalenin ulaştığına dair e-mail
gönderilecektir. Organizasyon Komitesi tarafından makalenin yarışmanın katılım şartlarına

aykırı olduğuna kanaat getirilirse ilk anda veya aykırılık tespit edildiği anda katılımcı
yarışmadan diskalifiye edilecek ve katılımcı bu durumdan haberdar edilecektir.
Madde 11 – Makalelerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı
a. Makalelerin değerlendirilmesi, Yarışma Jürisi tarafından yapılacaktır.
b. Sonuçlar gerekli görülen platformlardan duyurulacaktır.
c. Dereceye giren makalelerin sahiplerine ödülleri Eylül ayında düzenlenecek bir törenle
verilecektir.
Madde 12 – İletişim
Yarışma Koordinatörü: ELSA Ankara Akademik Aktivitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Rifat Can Bilecik
E-mail: makaleelsaankara@gmail.com
Madde 13- Ek Hükümler
a. Bu şartnamede ELSA Ankara Şube Yönetim Kurulu tarafından değişiklik yapılması hakkı
ELSA Ankara tarafından saklı tutulmaktadır. Bir değişiklik yapıldığı takdirde bu durum bütün
yarışmacılara bildirilecektir.
b. Yarışma için hazırlanan makalelerin telif hakları katılımcılara ait olacaktır. Katılımcılar;
makalelerin telif haklarına sahip olmakla birlikte bu makalelerin değerlendirilme amacıyla
jüri heyeti üyelerine gönderilmesini, eğer makale jüri heyeti tarafından birinci makale olarak
seçilirse makalenin Ankara Barosu Dergisi’nde yayımlanmasını kabul ederler.
c. Yarışmaya katılım ücretini yatıran ama daha sonra makale göndermeyen yarışmacıların ve
makale gönderen ama bu şartnamede belirtilen bir gerekçe nedeniyle yarışmadan diskalifiye
veya ihraç edilen yarışmacıların yatırdıkları katılım ücreti iade edilmez.
d. Yarışmanın organizasyon ekibinin ve jüri heyetinin tespit ettiği olağanüstü durumlar saklı
kalmak kaydıyla yarışmacıların makaleelsaankara@gmail.com adresine gönderdiği
makalelerde değişiklik yapılamaz.

