
   

 

ENERJİ EKONOMİSİ DERNEĞİ  

 MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

1. Bu şartname, Enerji Ekonomisi Derneği (belgenin geri kalanında EED olarak adlandırılacaktır) 

tarafından ortaklaşa olarak gerçekleştirilecek Makale Yarışması (belgenin geri kalanında Yarışma 

olarak adlandırılacaktır) ile ilgili kuralları, EED ve de katılımcıların sorumluluklarını, ödülleri, 

önemli tarihleri ve diğer ayrıntıları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. 

2. Yarışma Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görmekte olan bütün öğrencilere (lisans veya lisansüstü) 

açıktır. Katılımcılar, teslim ettikleri makalelerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş 

sayılırlar. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren çalışmaların özgünlüğü ile 

ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. Bu 

bağlamda yarışmada ödül alan çalışmaların şartnamede belirtilen hususlara uygun olmamasının 

tespiti durumunda yarışmacı diskalifiye edilir. 

3. Yarışmanın teması “İklim Değişikliği Çerçevesinde Kömür, Doğal Gaz, Nükleer Enerji ve 

Yenilenebilir Enerjinin Türkiye’deki Geleceği” olarak tanımlanmıştır. Yarışmaya sunulacak 

makalelerin özgün birer yaklaşım içermesi gerekmektedir, yalnızca literatür taramasından ibaret olan 

çalışmalar kabul edilmeyecektir. Bunun dışında içerik ve kullanılacak yöntem açısından herhangi bir 

kısıtlama yoktur. 

4. Yarışmaya sunulacak makaleler aşağıdaki formata uygun şekilde, Times New Roman 12 punto, iki 

yana yaslanmış satır düzeni ve 1.5 satır aralığı kullanılarak Türkçe yazılmalıdır. Makaleler (şekiller 

ve tablolar dâhil olmak üzere) en az 6, en fazla 12 sayfa olmalıdır. 

a. Başlık ve Özet 

b. Giriş ve Literatür Taraması 

c. Yöntem 

d. Sonuçlar ve Tartışma 

e. Çıkarımlar 

f. Kaynakça 

g. Ekler (varsa) 

 

 

 



   

 

 

5. Yarışma sürecinin resmi başlangıç tarihi 1 Mart 2018, son başvuru tarihi ise 15 Nisan 2018’dir. 

Yarışmaya katılmak isteyenlerin çalışmalarını MS Word veya pdf formatında 

gorkem.uctug@ieu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Gönderilen mesajda güncel tarihli 

bir öğrenci belgesinin de ek olarak sunulması gerekmektedir. 

Bütün başvuruların teslim alınmasının ardından Yarışma Komitesi makaleleri içerik ve format 

açısından inceleyecek ve kazanan yarışmacı 1 Mayıs 2018 tarihinde EED internet sayfalarından 

duyurulacaktır (EED web sayfası: http://www.traee.org).  

6. Yarışma birincisine, Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) tarafından 10-13 Haziran 2018 

tarihlerinde Hollanda’nın Groningen kentinde düzenlenmekte olan “41st IAEE International 

Conference” için bir kişilik ücretsiz katılım hakkı, konferans tarihleri için gidiş-dönüş uçak bileti ve 

yine aynı tarihler için konaklama sağlanacaktır (konferans internet sitesi: http://iaee2018.com/). 

Ayrıca yarışmada ilk üç sırayı alacak öğrencilere birer yıllık IAEE üyeliği hediye edilecektir. 

7. Hollanda’ya seyahat için gerekebilecek vizenin temini ve vize başvuru masrafları tamamen 

katılımcının mesuliyetindedir. EED’in vize temin süreci ile hiçbir ilgisi yoktur. 

Yarışma Komitesi: 
İsim Pozisyon Görev 

Yrd.Doç.Dr. Görkem Üçtuğ EED Yönetim Kurulu Üyesi & İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi 

Başkan 

Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu EED Başkanı & Boğaziçi Üniversitesi Enerji 
Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı 
& Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
öğretim üyesi 

Üye 

Prof.Dr. İlhan Or EED Yönetim Kurulu Üyesi & Boğaziçi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi 

Üye 

Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu EED Başkan Yardımcısı & İstanbul Teknik 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi 

Üye 

Doç.Dr. Yıldız Arıkan EED Başkan Yardımcısı & Altınbaş Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi 

Üye 

Doç.Dr. Gönenç Yücel EED Yönetim Kurulu Üyesi & Boğaziçi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi 

Üye 

 

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 

Yrd. Doç. Dr. Görkem Üçtuğ (gorkem.uctug@ieu.edu.tr)  


