
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ATÖLYESİ DERGİSİ  

“SOSYAL GÜVENLİKTE GÜNCEL MESELELER” TEMALI  

MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

1. Yarışmanın Amacı  

Türkiye’de ve Dünyada sosyal güvenlik alanında yaşanan gelişmeler, güncel yaklaşımlar, 

sorunlar ve çözümlerinin ortaya konulması; bu hususlarda akademik çalışmalara ve literatüre 

destek ve katkıda bulunulması yarışmanın temel amacıdır.  

2. Yarışmanın Konusu  

Yarışmanın ana teması “Sosyal Güvenlikte Güncel Meseleler”dir. Katılımcılar bu tema 

çerçevesinde diledikleri bir konuda hazırlayacakları makale ile yarışmaya katılabilirler. 

3. Yarışma Takvimi ve Usul 

Yarışmaya katılmak isteyenler 28 Şubat 2022 tarihine kadar işbu şartnameye uygun şekilde 

hazırlanmış olan makalelerini ve telif hakkı devir sözleşmesini 

editor@isvesosyalguvenlikatolyesi.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Sonuçlar 2022 

Mart ayı sonuna kadar açıklanacaktır.  

4. Katılım Şartları  

4.1. Makale yarışmasına katılma hususunda herhangi bir unvan, mezuniyet vs. sınırlaması 

bulunmamaktadır. 

4.2.Yarışmaya her katılımcı tek makale ile katılabilir. (Birden fazla yarışmacı birlikte katılabilir.)  

4.3.Makalelerin yazım dili Türkçe’dir.  

4.4.Yarışma için teslim edilen makaleler özgün olmalıdır. Herhangi başka bir yerde 

yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler değerlendirmeye 

alınmayacaktır.  

4.5.Yarışmaya katılmak üzere makale teslim eden katılımcılar bu şartnamedeki koşulları kabul 

etmiş sayılır. Koşullara aykırılığı tespit edilen yarışmacılar ve makaleler yarışmadan ihraç 

edilecektir.  

5. Yazım ve Şekil Kuralları  

5.1. Yarışmacılara ilişkin ad, soyad, ünvan, kurum, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri 

makalenin başında yer almalıdır. 

5.1. Gönderilen makalelerin 3000-6500 arası kelime sayısına sahip olması gerekmektedir.  

5.2. Makalenin başında en az 150 en fazla 200 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce 

yazılmış Özet ve Abstract yer almalıdır. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. 

Ayrıca 3 – 5 arasında Anahtar Sözcükler ve Key Words verilmelidir. 
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5.3. Makaleler word formatında hazırlanmalı, sayfa yapısı sağdan ve soldan 2 cm, üstten ve 

alttan 2,5 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır. Times New Roman 12 punto yazı 

karakteri kullanılmalı, metin iki yana yaslanarak hizalanmalı, paragraflar arasında bir satır 

boşluk bırakılmalıdır. Tablo, şekil, dipnot ve kaynakçada 10 punto kullanılmalı, tablo ve 

şekillere sıra numarası verilmeli, kaynakçaları altında belirtilmelidir. 

 5.4. Makalenin birinci derece başlıkları 1- şeklinde, koyu ve büyük harflerle, ikinci derece alt 

başlıklar 1.1- formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde sınıflandırılmalıdır. Üçüncü 

ve dördüncü derece başlıklar da 1.1.1- ve 1.1.1.1- formatında, koyu ve ilk harfleri büyük olacak 

şekilde sınıflandırılmalıdır. Giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmez. 

5.5. Makaleler APA’6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak 

hazırlanmalıdır. 

5.6. Tablo ve Şekiller: Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık 

verilmelidir. 

5.7. Atıflar: Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi: sayfa 

numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmayacaktır. Dipnotlar sadece 

açıklama yapmak için kullanılacak ve 10 punto ile yazılacaktır. 

Metin içi atıflar şu şekilde yapılmalıdır: 

• Tek yazarlı eserler: (Akgündüz, 1997: 45) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; 

Akgündüz (1997: 45) 

• İki yazarlı eserler: (Toprak ve Bayraktar, 2017: 55) veya yazarın ismi metinde geçmiş 

ise; Akdoğan ve Tekner (2017: 55) 

• Üç ve daha çok yazar: (Tortop vd., 1999: 22) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; 

Tortop ve diğerleri (1999) 

• Aynı yıl içinde birden çok eseri olan yazar: (İnan, 2007a: 42) ve (İnan, 2007b: 56) 

• Bir kuruma ait eser: (TÜİK, 2006) 

• İnternetten yapılan alıntılarda: (Sayıştay Başkanlığı, 2009) 

5.8. Kaynakça: Kaynakçada, sadece metin içinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir. 

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekilde 

yazılmalıdır: 

• Kitap: 

Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), eserin adı, çeviren varsa (çev. ad soyad), 

yayınlayan, yayın yeri. 

• Kitaptaki Makale: 

Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı” eserin adı, derleyenin adı 

soyadı (der.), yayınlayan, yayın yeri. 

• Dergi Makaleleri: 



Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), makalenin adı, derginin adı, cilt numarası, sayısı, 

sayfa aralığı. 

• Kurum Yayınları: 

Kurum adı (yılı), eserin adı, yayınlayan, yayın yeri. 

• İnternet: 

Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı), “eserin adı”, internet 

adresi, (erişim tarihi). 

6. Jüriler ve Değerlendirme Kriterleri  

6.1. Makaleler İş ve Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi yayın kurulu tarafından 

değerlendirilecektir.  

6.2. Makaleler yarışmanın amaç ve konusuna uygunluk, bilimsel yazım kurallarına uygunluk, 

yaratıcılık açılarından değerlendirilecektir.  

7. Ödüller ve Yayınlanma  

7.1. Jürilerin değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren makalelere ödül verilecektir. Dereceye 

giren makaleler https://www.isvesosyalguvenlikatolyesi.com/ internet sitesinde 

duyurulacaktır. 

7.2. Birinciye 5000 TL, İkinciye 3000 TL, Üçüncüye 1.500 TL ödül verilecektir. 

7.3. Yarışmada ilk üçe giren makalelerin yanı sıra jüri tarafından uygun görülen makaleler İş ve 

Sosyal Güvenlik Atölyesi Dergisi’nde yayınlanacaktır. Makalelerin hangi sayıda yayınlanacağına 

Dergi editörlüğü tarafından karar verilecektir.  

7.4. Makalelerin teslimi ile yazarlar, yayım koşullarını kabul etmiş sayılır.  
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