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MAKALE YARIŞMASI
Ufuk Coşkun Sosyal Hizmet Proje Ödülleri “Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var”
Makale Yarışması 01.11.2021-19.05.2022 tarihleri arasında sosyal hizmet alanında lisansüstü
eğitimine devam eden öğrencilere yönelik olarak “Genç Refahı: Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar”
temasıyla Türkiye’de Ufuk Coşkun tarafından düzenlenmiştir.
Bu kılavuz, makale yarışmasına ilişkin genel hususların ve yarışma kapsamında yapılması
gereken çalışmaların açıklanması ve makale yarışmasına katılacak sosyal hizmet lisansüstü
programlarında eğitim öğretim hayatına devam eden lisansüstü öğrencilerinin makale yazım
sürecine yön vermesi amacıyla hazırlanmıştır.
Makale yarışmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.
Makale Yarışmasının Amacı
Makale yarışmasının amacı, sosyal hizmet alanında lisansüstü eğitimlerine devam eden
öğrencilerin sosyal hizmet alanında aldıkları eğitimi ve alanda uygulama yaparken edindikleri
bilgi ve deneyimleri araştırma becerilerini kullanarak bilimsel bir makaleye aktarabilmeleri için
fırsat sağlamaktır. Sosyal hizmet lisansüstü öğrencilerinin akademik bilgi, beceri ve
birikimlerini harekete geçirerek sosyal hizmetin müracaatçı kitlesinde yer alan gençlerle ilgili
sosyal sorunlara çözüm arayışında bulunmak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı
ihtiyaçlara karşılık vermek, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve sosyal yenilikçiliği
desteklemek hedeflenmektedir.
Uygun Başvuru Sahipleri
 Bilimsel makale yarışması Türkiye’de sosyal hizmet alanında lisansüstü eğitim alan
tezli yükseklisans ve doktora eğitimine devam eden lisansüstü öğrencilerinin bireysel
ya da araştırma ekibi olarak başvurularına açıktır.
 Makale yarışmasının teması “Genç Refahı: Sorunlar, Yeni Yaklaşımlar”dır. Bu temanın
sosyal hizmet disiplini bağlamında irdeleniyor olması temel koşuldur.
 Makaleler yayın etiği kurallarına ve belirtilen yazım kurallarına uygun olarak
hazırlanmalı iThenticate benzerlik raporu %10'un üzerinde olmamalıdır.
 Bir kişi en fazla iki makaleyle başvuru yapabilir.

 Bir araştırma ekibinde en fazla beş yazar olabilir.
 Makaleler araştırma, derleme ve vaka sunumu şeklinde olabilir.
 Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül
almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve
hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.
 Araştırma ekibinden ayrılan kişi aynı yarışamaya tek başına ya da farklı bir araştırma
ekibiyle başvuru yapamaz.
 Yarışmaya katılacak projelerin telif hakkı Telif Hakkı Devir Sözleşmesi (Ek-1) ile Ufuk
Coşkun’a devredilecektir.
 Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler yarışmaya
mal edilemez.
 Yarışmaya sunulan çalışmalar, yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmezler.
 Sadece yarışma mail adresine yarisma@ufukcoskun.org istenilen tüm belgelerle
gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınır.
Yayın Etiği
 Makale yarışması, uluslararası etik standartları (COPE - Committee on Publication
Ethics) en üst seviyede sağlamayı ilke edinmiştir.
 Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak
katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen her
türlü araştırmalar ile kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif
çalışmalar etik kurul izni gerektiren çalışmalar kapsamındadır.
 Ayrıca, vaka sunumlarında "Aydınlatılmış Onam Formu"nun alındığının belirtilmesi,
başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve
belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine
uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.
 Herhangi bir değerlendirme aşamasında akademik ve etik ilkelere uygunsuzluk tespit
edilirse çalışmaların, hangi aşamada olursa olsun, değerlendirme süreci derhal
durdurulur ve gerekçeleri ile birlikte yazar(lar)ına iade edilir.
 Sekretarya ve jüri yarışmaya sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana
kadar temin etmekle yükümlüdür, çalışmalarla ilgili yazar(lar)ı dışında hiç kimseye
bilgi verilemez.
 Yarışmaya sunulan çalışmaların Değerlendirme Süreci belirtilmiştir. Yarışma
sonucunda kitap bölümü olarak yayımlanacak çalışmalarla ilgili nihai karar yarışma

jürisine

aittir.

Yayımlanmayan

çalışmaların

yazarlarına

gerekçe

sunulması

gerekmemektedir.
 Yazarlar, yarışmaya özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler ve çalışmalarında
kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıflar ile belirtmek
zorundadırlar. Aksi durumun tespit edilmesi halinde çalışma reddedilecektir.
 Yazarlar, çalışmanın aynısını ya da benzer bir araştırmayı bir Yarışmaya ya da farklı bir
yarışmaya sunmamalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla Yarışmaya eşzamanlı olarak
sunulması etik değildir ve tespitinin ardından çalışmanın reddedilmesi ile
sonuçlanacaktır.
Yazım Kuralları


Yarışmaya gönderilecek derleme, araştırma veya vaka sunumu türünde makalelere
ilişkin (Ek-2) word şablonunu kullanabilirsiniz.



Yarışmaya gönderilecek çalışmalarda kaynak gösterimi düzeni APA 6 (American
Psychological Association Manual) standartlarına uygun olmalıdır.



Yarışmaya gönderilecek çalışmalar; özet, anahtar sözcükler ve kaynakçayı içerecek
şekilde en az 5000 en fazla 9000 kelime olmalıdır.



Yarışmaya gönderilecek çalışmaların özeti 200 sözcüğü, anahtar kelimeler 5 adeti
geçmemelidir.



Yarışmaya gönderilecek çalışmalarda metin Word formatında olmalı ve kenarlardan
yeterli boşluk (soldan 3,5, sağdan 3, üstten ve alttan 3'er cm) bırakılarak, 1.5 aralıkla
Arial fontu 11 punto ile yazılmalıdır.



Yarışmaya gönderilecek çalışmalarda metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden ve
paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak altı nokta boşluk
bırakılarak hazırlanmalıdır.



Yarışmaya gönderilecek çalışmalar sırasıyla çalışmanın türü (araştırma, derleme veya
vaka sunumu), başlığı, yazar adları, yazarların bağlı oldukları kurumlar ve iletişim
bilgileri, yazarların ORCID numaraları ile gönderilmelidir.



Çalışmanın diğer bölümleri şu sıraya uygun olmalıdır: Sola dayalı, alt alta, Türkçe ve
yabancı dilde başlık, Türkçe özet, anahtar sözcükler, yabancı dilde özet, yabancı dilde
anahtar sözcükler, metin ve kaynakça.



Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, harita vb.) şekil olarak
adlandırılmalıdır. Bütün çizelgeler ve şekiller, ayrı ayrı, Çizelge 1 ya da Şekil 1 düzeni
içinde sıralandırılmalıdır.



Çizelge ve şekillerin eni 14 boyu 20 cm'den büyük ya da eni 8cm'den küçük
olmamalıdır.



Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir.

Makalelerin Değerlendirilmesi
Makale yarışmasına gönderilen makaleler öncelikle sekreteryanın genel incelemesinden geçer.
Bu ilk incelemeden geçemeyen çalışmalar reddedilir. Bu aşamada ret gerekçeleri arasında,
bunlarla sınırlı olmamak üzere; çalışmanın yazım kurallarına uyulmadan düzenlenmiş olması,
iThenticate benzerlik raporunun %10'un üzerinde olması, yayın ilkelerine uygun olmayan
özelliklerinin bulunması vb. nedenler bulunmaktadır. Başvurunun ve makalenin yarışma
içeriğine ve şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra makalelerin bilimsel açıdan
değerlendirilmesi kör hakemlik yöntemiyle yarışma jürisi tarafından yapılacaktır. Birinci
makale ve kitap bölümü olarak yayımlanması uygun görülen makaleler yarışma jürisinin
yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecektir. Bu aşamada hakemler tarafından yeterli
bulunmayan çalışmalar reddedilir. Hakem değerlendirmesinden geçen makaleler için nihai
yayım kararı jüri tarafından verilir.
Yarışma Takvimi
1

Makale yarışmasının başlaması

01.11.2021

2

Makalelerin toplanma süresinin bitmesi

15.04.2022

3

Makalelerin değerlendirilmeye başlanması

16.04.2022

4

Makalelerin değerlendirilmesinin bitmesi

17.05.2022

5

Yarışma sonuçlarının açıklanması

19.05.2022

Proje Ödülü;
Yarışmada 1. olan makaleye 5.000 TL ödül verilecektir. Yarışmada jüri tarafından uygun
görülen makaleler kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.
Makale Yarışması Başvuru Evrak Kontrol Listesi
Sıra No
1
2
3
4
5

Evrak Adı
Var
Makale Metni
iThenticate benzerlik raporu
Telif Hakları Devir Sözleşmesi (Ek-1)
Öğrenci Belgesi (Araştırma ekibinde yer alan tüm öğrenciler
için)
Özgeçmiş (Araştırma ekibinde yer alan tüm öğrenciler için)

Yok

Son Başvuru Tarihi ve Yeri
“Sosyal Hizmetin Geleceği İçin Bir Fikrim Var” makale yarışmasına başvurular, 15.04.2022
saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Tüm istenilen belgeler ve bunları içeren CD/DVD ve dilekçe
ile “SİTEPLUS HİZMETLERİ A.Ş. / Mutlukent Mah, 2065. Sok, No 5, 06810, Ümitköy,
ANKARA” adresine posta yoluyla sunulacaktır.
Bu belgeler ayrıca yarisma@ufukcoskun.org adresine elektronik posta (e-mail) ile de
gönderilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

