
 
 

 

 

 

Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü  

İnsan Hakları Makale Ödülü  

 

(Son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2013) 

 

 

Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Raoul Wallenberg Institute of 

Human Rights and Humanitarian Law-RWI) olarak,  bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan 

“RWI İnsan Hakları Makale Ödülü” nün duyurusunu yapmaktan büyük memnuniyet 

duymaktayız.  

 

Türkiye’de güncel insan hakları konularında akademik yayınların artmasını teşvik etmek için 

tasarlanan ödül, iki ayrı akademik kategoride verilmektedir:  

 

I.  Yüksek lisans öğrencileri veya yüksek lisansını tamamlamış araştırma görevlileri  

II. Doktora öğrencileri 

 

Ödül olarak, kazanan adayların tercihleri doğrultusunda; 

 Yurtdışında veya Türkiye’de düzenlenecek olan insan hakları ile ilgili yaz okulu, seminer, 

konferans veya atölye çalışmasına katılım için 2200 Euro’ya kadar olan seyahat 

masrafları (katılım ve vize ücretleri dahil olmak üzere) karşılanacak
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veya 

 Kitap, bilgisayar, dergi aboneliği gibi eğitim ve araştırma materyallerinin alımı için 1500 

Euro’ya kadar katkı payı sağlanacaktır. 

 

Başvuruların teslim edilmesi için son tarih 31 Temmuz 2013 olarak belirlenmiştir. Kazananlar 

2013 Eylül ayı içerisinde açıklanacaktır. 

 

Başvuru kriterleri (başvuruda bulunabilecek adaylar, başvuru metinlerine dair ayrıntılı bilgiler ve 

değerlendirme kriterleri) ekteki belgede yer almaktadır.   

 

Sorularınız için binnur.aloglu@rwi.lu.se adresine ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ödül olarak verilen toplam rakam birden fazla etkinliğe katılım için kullanılabilir. Ödülü kazanan adayların 2014’ün 

Aralık ayına kadar ödülü kullanma hakları saklı tutulacaktır. Birden fazla yazarı olan bir makalenin ödülü kazanması 

durumunda ödül olarak verilen toplam rakam bu yazarlar arasında paylaştırılacaktır. 
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Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü  

İnsan Hakları Makale Ödülü  

 

Hüküm ve Koşullar 

 

A. Başvuru Yapabilecek Adaylar 

 

RWI İnsan Hakları Makale Ödülü, iki ayrı akademik kategoride verilecektir; 

I. Yüksek lisans öğrencileri ve yüksek lisansını tamamlamış Araştırma Görevlileri; 

II. Doktora öğrencileri 

Yarışmaya katılacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve yarışmaya başvuru 

yaptıkları tarihte Türkiye’deki üniversitelerden herhangi birinde kayıtlı olmaları gerekmektedir.  

Türkiye’de öğrenimlerinin sürmesi şartıyla, akademik değişim programı nedeniyle bir yıl veya 

daha az bir süre için yurtdışında bulunan kişiler de yarışmaya katılma hakkına sahiptir.  

 

B. Başvuru Şartları  

 

Başvuru metinleri; 

a. Türkiye’deki güncel insan hakları konuları ile bağlantılı olmalıdır.  

b. İlgili uluslararası ve/veya ulusal hukuk konularına atıfta bulunmalıdır. Dipnot, referans ve 

bibliyografya dahil en fazla 5000 kelime olmalıdır.  

c. İngilizce ya da Türkçe olarak sunulabilir.  

d. Önceden yayınlanmamış özgün metin olması gerekmektedir. 

e. Daha önce herhangi başka bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.  

f. Metin birden fazla yazar tarafından kaleme alınmış olabilir.  

g. Elektronik ortamda en geç 31 Temmuz 2013 tarihine kadar turkey@rwi.lu.se adresine 

gönderilmelidir.  

h. Makalelerin değerlendirilmesi esnasında isimler gizli tutulacağı için makale metinlerinin 

içine ad-soyad ve benzeri kimliği belli edecek ibareler eklenmemelidir.  

i. Tüm başvurular, her bir yazarın kişisel ve kurumsal iletişim bilgileri ile birlikte yüksek lisans, 

doktora öğrencisi veya araştırma görevlisi olduğuna dair beyanının da yer aldığı ayrı bir 

belge ile sunulmalıdır.  

 

C. Başvuruların Değerlendirilmesi 

 

a. Ödüle layık görülen adaylar, insan hakları ve/veya insancıl hukuk alanında araştırma ve yayın 

konusunda deneyim sahibi üç akademisyenden oluşan tarafsız bir jüri tarafından 

belirlenecektir. 

b. Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:  

(i) Uluslararası veya ulusal düzlemde insan hakları ve/ya insancıl hukuk anlayışının 

özellikle de Türk hukuku çerçevesinde uygulanabilirliği bakımından yansımalarının 

değerlendirilmesi;  



 
 

 

(ii)  Kaynaklara tam ve doğru şekilde atıfta bulunulması
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,  

(iii) İfadelerin açıklığı (orijinal başvuru dilinde) ve mantık yapısı; 

(iv)  Araştırma sorusuyla kullanılan argümanların uygunluğu; 

(v)  Çalışmada ileri sürülen tezlerin orijinalliği; 

(vi)     Çalışma metninde alıntılanan ya da başka surette atıf yapılan kanunların doğruluğu ve 

(vii) Çalışmada sunulan analizin derinliği. 

c. İntihal içeren herhangi bir çalışma derhal ve herhangi bir bildirim olmaksızın 

değerlendirmeden çıkarılacaktır.  

d. Makalelerin değerlendirmeleri esnasında yazarlarının isimleri gizli tutulacaktır. 

e. Değerlendirmelerle ilgili olarak jürinin kararı kesindir ve jüri kararına itiraz edilemez.  

 

D. Ödül  

 

a. Her kategoriden bir kişi ödül almaya hak kazanacaktır. 

b. Eğer başvuru metni birden fazla yazar tarafından kaleme alınmışsa toplam ödül bu yazarlar 

arasında paylaştırılacaktır. 

c. Kazananlar için ödül olarak ; 

 Yurtdışında veya Türkiye’de düzenlenecek olan insan hakları konularıyla ilgili yaz okulu, 

seminer, konferans veya çalışmaya katılım için 2200 Euro’ya kadar olan (kayıt ücreti, yol  

konaklama bedeli ve vize gibi) seyahat masrafları karşılanacak 

veya 

 Kitap, bilgisayar gibi temel eğitim ve araştırma materyallerinin alımı için 1500 Euro’ya 

kadar katkı payı sağlanacaktır. 

d. Ödülün 2014 Aralık ayına kadar kullanılmış olması gerekmektedir. 

e. Ödüller üçüncü bir kişiye devredilemez. Ödül yerine doğrudan nakit ödeme yapılamaz.   

f. Kazananlar, RWI tarafından 2013 Eylül ayı içerisinde bilgilendirilecek, kazananların isimleri, 

RWI websitesi ve ilgili sitelerde yayınlanacaktır. 

g. Jüri, başvuruları yeterli standartta bulmadığı taktirde ödül vermeme hakkına sahip olacaktır. 

 

E. Telif Hakları:   

RWI ödül alan makalelerin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmasını teşvik 

eder.  Bu nedenle, katılan tüm başvuruların telif hakları, ödül alan metinler de dahil olmak üzere 

yazarların kendilerine aittir. Ancak RWI Türkiye Programı olarak bu makalelere ticari erişimin 

yanında Açık Erişim’in de olmasını destekliyoruz. Bu nedenle yayınlarınızın basım aşamasında 

“Collective Commons” lisans anlaşmasını  (http://www.arl.org/sparc/bm~doc/Access-Reuse-

Addendum.pdf) ilgili yayıneviyle yapacağınız kontrata ekleyerek kullanım haklarında söz sahibi 

kalmanızı öneriyoruz.
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2
 Akademik yazım kuralları için bkz. Robert A.Day (1996),  “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır”, 

TÜBİTAK, http://journals.tubitak.gov.tr/kitap/maknasyaz/ 
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 Daha fazla bilgi için bkz. http://www.arl.org/sparc/author/ 
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