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IFA TÜRKİYE & ŞABAN ERDİKLER 
DOKTORA TEZİ YARIŞMASI 

ÖDÜL ŞARTNAMESİ 
 
I.Yarışmanın Amacı 
   
Yarışmanın amacı, International Fiscal Association Türkiye kolu Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği'nin (IFA 
Türkiye) kuruluş amaçlarına paralel olarak,  özellikle uluslararası ve karşılaştırmalı vergi hukuku olmak üzere, 
kamu maliyesi ile ilgili uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk konuları ve vergilendirmenin hukuki, mali ve 
ekonomik yönleri konusunda doktora tezi çalışması yapılmasına ve bu alanların ilerletilmesine katkıda 
bulunmaktır. 
  
II. Yarışmanın Konusu 
 
Yarışma, bir başlığa özgülenmemiş olup, IFA Türkiye kuruluş tüzüğünde ve yarışma amacında belirtilen hususlar 
hakkında herhangi bir başlıkla yarışmaya katılmak mümkündür.  
 
III. Yarışmaya Katılım Şartları 

1. Yarışmaya katılabilmek için, belli bir tabiiyet koşulu bulunmamaktadır.  

2. Doktora tezi sahibinin Türkiye ve/veya yurt dışında eğitim veren üniversitelerden doktora 

derecesine sahip olması zorunludur. Doktora derecesi, bu ödülün ilan tarihinden itibaren en 

fazla iki yıl önce alınmış olmalıdır. Aksi halde başvuru reddedilir.  

3. Aday doktora tezinin son teslim tarihinde 40 yaşından gün alınmamış olması gereklidir.  

4. Seçici Kurul üyelerinin 1. Derece yakınları ve Seçici Kurul üyelerinin doktora-yüksek lisans tez 

yürütücüsü olduğu adaylar yarışmaya katılamazlar.  

5. Doktora tezinin yazım dili Türkçe veya İngilizce olabilir. 

6. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen doktora tezi özgün ve daha önce başka 

hiçbir yarışmada kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak 

üzere gönderilmemiş olmalıdır.  

7. Dereceye giren doktora tezinin telif hakkı IFA Türkiye’ye ait olup, IFA Türkiye’nin yazılı onayı 

olmaksızın yayınlanması ve/veya telif hakkı devri mümkün değildir. 

8. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar. 

9. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımadığı ilk başta veya sonradan Seçici Kurul 

tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.  

10. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin 

alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri 

dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri 

alınır. 

 
IV. Yarışmanın Yürütülmesi 
             
Yarışma takvimi şöyledir: 
Yarışmanın ilanı: 15 Nisan 2016 
Son Başvuru tarihi: 15 Haziran 2016 
Açıklanma tarihi: 27 Ekim 2016  
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V. Doktora Tezi Başvurusu Şekil Şartları 
 
Yarışmacının adı, eserde açıkça belirtilmemiş olmalıdır. Yarışmacılar; ad ve soyadlarını, mesleki durumlarını, 
iletişim adreslerini, telefon numaralarını, e-mail adreslerini vb. içeren bilgilerini, 2 (iki) nüsha halinde 
gönderecekleri üst yazıda bildirmelidirler. Ayrıca üst yazı ekine 1 (bir) adet özgeçmiş eklenmelidir. 
 
VI. Doktora Tezinin Ulaştırılması 
 
1.  Doktora tezi, A4 ebatlı kâğıt kullanılarak 6 (altı) adet olarak kopyalanmış şekilde gönderilmelidir. Gönderi 
içerisine ayrıca; yarışmacıların ad ve soyadlarını, mesleki durumlarını, iletişim adreslerini, telefon numaralarını, 
e-mail adreslerini vb. içeren 2 (iki) nüsha üst yazı, özgeçmiş ve ilgili Enstitüden alınmış doktora belgesi kopyası 
konulmalıdır. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
2. 1. maddeye uygun bir şekilde hazırlanmış gönderi, Ar. Gör. Ezgi Arık adına Koç Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Rumeli Feneri Yolu 34450 Sarıyer, İstanbul adresine, taahhütlü olarak posta veya kargo ile ya da elden 
teslim suretiyle ulaştırılacaktır. 
 
3. Posta ya da kargo nedeniyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden IFA Türkiye ve ilgili kurumlar 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 
VII. Seçici Kurul 
 
Doktora tezlerinin değerlendirmesini yapacak olan Seçici Kurul, 3 (üç) IFA Türkiye Genel Kurul üyesi, 2 (iki)  ödül 
ortağı Şaban Erdikler temsilcisi olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşmaktadır.  

Ödüllerin saygınlığının korunması açısından seçici kurulun, değerlendirmelerinde objektif ve tarafsız olması 
esastır. Bu açıdan, IFA Türkiye Genel Kurul üyesi Ar. Gör. Ezgi Arık kâtip üye olarak aday listelerinin gizliliği ve 
tezlerin jüri üyelerine anonim ulaştırılması gibi organizasyon iş ve işlemleri yürütecektir.  

Jüri, seçmiş olduğu eseri IFA Yönetim Kuruluna bildirir.  

Seçici IFA Türkiye Genel Kurul üyeleri şunlardır:  

1.Prof. Dr. Billur Yaltı 

2. Prof. Dr. Nihal Saban 

3. Prof. Dr. Mustafa Akkaya 

Ödül isim ortağı Şaban Erdikler tarafından belirlenen seçici kurul üyeleri şunlardır: 

1. Av. Dr. Fatoş Kılıç 

2. Av. Ender Koç 

VIII. Ödül 
             
Yarışma birincisi olan doktora tezi 7500 TL ödül almaya hak kazanır. 
  
IX- İletişim 
 
Her türlü iletişim için: Ar. Gör. Ezgi ARIK, e-mail: ezarik@ku.edu.tr,  Tel: 02123382864  


