
İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ ASAF SAVAŞ AKAT İKTİSAT ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ 

 

AMAÇ VE KAPSAM 

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı İktisat ve Toplum Dergisi’nin Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ile birlikte düzenlediği iktisat 
alanında yazılmış makale ödülünün şart ve koşullarını belirlemek, dağıtılacak ödülleri ibraz etmek, 

(2) Araştırmacıları iktisat alanındaki çalışmalara özendirmek ve Türkiye’deki iktisat yazınının artmasına katkıda bulunmak, 

(3) İktisat makalelerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. 

MADDE 2- Bu ödül, herhangi bir basılı medya ortamında, Ocak 2017 – Aralık 2018 tarihleri arasında yayımlanmış olan 
makaleleri kapsamaktadır.  

KATILIM KOŞULLARI VE BAŞVURU ESASLARI 

MADDE 3- (1) Son başvuru tarihi 15 Ocak 2019’dur. 

(2) Ödüle, 40 yaş altı kişiler başvurabilir.  

(3) Ödüle yalnızca iktisat makaleleriyle başvurulabilir. Yüksek lisans ya da doktora tezlerinden üretilmiş makaleler de 
geçerlidir.  

(4) Katılımcıların Türkiye sınırları içerisinde yaşıyor olması gerekli değildir. Yurt dışından da katılım gerçekleşebilir. 

(5) Katılımcılar, başvuru formunu el ile doldurup, formu, basılı 1 nüsha makaleleriyle, özgeçmiş ve CD ya da flaş bellek 
içerisine yükledikleri .pdf, .doc veya .docx uzantılı dijital makaleleri ile birlikte Bağcılar Mah. Şemsettin Günaltay Cad. 283. 
Sok. 9/7 Ata Apt. Çankaya/ANKARA adresine posta yoluyla göndereceklerdir. 

(6) Başvurulan makalenin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. 

(7) Makaleler, herhangi bir basılı medya ortamında yayımlanmış olmalıdır. 

(8) Ödül için başvuran yazarların özgeçmişlerini iletmeleri gereklidir. Yetkili kişiler, gerekli görüldüğünde yazarların T.C. 
kimlik kartlarının kopyasını isteme hakkına da sahiptir. 

(9) Makale sahibi ya da sahipleri ve makalenin yayımlandığı basılı medya, ödül için başvurulduğunda dereceye giren 
makalelerinin İktisat ve Toplum Dergisi ya da Efil Yayınevince hazırlanabilecek olan mecralarda tam ya da parçalanarak 
kullanılmasına veya yayımlanmasına izin verdiklerini ve bunun için ödül dışında bir telif talep etmeyeceklerini beyan ve 
taahhüt etmiş sayılır. 

(10) Başvuru koşullarını ve gerekliliklerini yerine getirmeyen makale veya yazarları, uyumsuzluk söz konusu olduğunda 
değerlendirme ve ödül dışı kalır. 

MADDE 4- (1) Ödül için birden fazla makale ile ya da birden fazla yazarlı ortak makale ile başvurulabilir. 

(2) Katılım, ücrete tabi değildir. 

(3) Gönderilen materyaller geri iade edilmeyecektir. 

JÜRİ VE ÇALIŞMASI 

MADDE 5- Jüri şu şekildedir: 

(1) Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü. 

(2) Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, İktisat ve Toplum Dergisi Editörü. 

(3) Prof. Dr. Ercan Eren, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. 

(4) Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi. 

(5) Prof. Dr. Erinç Yeldan, Bilkent Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. 

(6) Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. 

(7) Prof. Dr. Serdar Sayan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. 



 

MADDE 6- (1) Bir makaleyi tüm jüri üyeleri değerlendirecektir. 

(2) Jüriler makaleyi, (a) konu hâkimiyeti ve literatür kullanımı, (b) özgünlük, (c) üretkenlik, (d) tutarlılık, (e) yazı bütünlüğü 
ölçütlerine göre değerlendirmeye alacaklardır. 

(3) Jüri üyeleri, makaleleri 15 gün içerisinde kontrol edecektir. 

(4) Jüri, ödülü birden fazla makaleye layık görebilir. 

(5) Jüri, ödül vermeyi reddettiği ya da yarışmayı kazanamayan eserlere ilişkin herhangi bir açıklama belirtmek zorunda değildir. 
Yalnızca ödülü kazananı açıklayacaktır. 

ÖDÜLLER VE ÖDEMELERİ 

MADDE 7- Belirtilen süre sonunda jüri tarafından ödüle layık görülen esere 10.000 TL ödül verilecektir.  

MADDE 8- (1) Ödül esere verileceği için, eserin yazarlarına ayrı ayrı ödül verilmeyecektir. 

(2) Ödül, jüri tarafından birden fazla makaleye layık görüldüğü takdirde eşit olarak bölünecektir. 

(3) Ödüle layık görülen makale İktisat ve Toplum Dergisi Şubat sayısında (100. sayı) açıklanacaktır.  

(4) Ödül, kazanan eserin yetkili yazarının, başvuru formunda belirttiği banka hesabına yatırılacaktır.  

YETKİ 

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi İktisat ve Toplum Dergisi editörü Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak’a 
aittir. İktisat ve Toplum Dergisi Asaf Savaş Akat İktisat Ödülü için başvuran kişiler, bu kuralları kabul etmiş sayılır. 

 

 

 

İktisat ve Toplum Dergisi Yönetimi 

Adres: Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi 283. Sokak 9/7 Ata Apartmanı Çankaya/ANKARA  
EFLATUN BASIM DAĞITIM YAYINCILIK DANIŞMANLIK YATIRIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OFİSİ 

Telefon: +90 312 442 52 10-11 

Faks: +90 312 442 52 12 

e-Posta: info@iktisatvetoplum.com 

www.iktisatvetoplum.com 
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