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Türkçe Özet 
Bu makalenin amacı, uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergi olan Sosyal Güvenlik Dergisi’nde 
2011-2019 yılları arasında yayımlanmış makalelerin bibliyometrik özellikleri açısından incelenmesidir. 
Sosyal güvenlik alanına katkıda bulunulması için yılda iki kez yayımlanan dergiden ele alınan yıllar 
kapsamında 138 makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler bibliyometrik özellikleri açısından 
incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda; çok yazarlılık durumuna bakıldığında daha çok bireysel 
çalışma tercih edilmiştir. Yazarların unvan durumu açısından değerlendirildiğinde en çok Prof. Dr. ve 
Dr. Öğretim Üyesi unvanlarıyla makale yayımlandığı görülmüştür. En fazla yayım yapan ilk üç kurum 
Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olmak üzere toplam 73 kurum bu 
çalışmaya katkı sağlamıştır. Makalelerin % 84’ü üniversiteler tarafından % 16’sı üniversite dışı 
kurumlar tarafından yazılmıştır. Kaynak kullanımına bakıldığında, % 53 oranında yerli kaynak, % 47 
oranında yabancı kaynak kullanılmıştır. Kaynak türü olarak sırasıyla dergi, kitap ve diğer kaynaklar 
tercih edilmiştir. Atıf durumu incelendiğinde, Sosyal Güvenlik Dergisi’ne toplamda 830 atıf yapılmış, 
öz atıf sayısının 49 olduğu görülmüştür. Makalelerin ortalama sayfa sayısı 34’tür. Makalelerin dilleri 
dikkate alındığında % 92’si Türkçe, % 8’i İngilizce yayımlanmıştır. 
 
İngilizce Özet 
The purpose of this article is to examine the articles published between 2011-2019 in terms of 
bibliometric features in the Journal of Social Security, which is an international, peer-reviewed and 
scientific journal. In order to contribute to the field of social security, 138 articles from the 
journal,which is published twice a year, have been reached within the scope of the years discussed and 
the articles reached have been  examined in terms of their bibliometric features. As a result of the 
examinations; considering the multi-authorship status, more individual work is preferred. When we 
look at the title of the authors, more articles have been published with the titles of Prof. Dr. and Dr. 
Lecturer, A total of 70 institutions, including the top three publishing institutions, Hacettepe University, 
Ankara University and Gazi University, have contributed to this study. 84 percent of the articles were 
written by universities and 16 percent by non-university institutions. Considering the use of resources, 
53 percent domestic resources and 47 percent foreign resources have been used. As the source type, 
journals, books and other sources have been preferred respectively. When the citation status is 
examined, a total of 830 citations have been made to the Social Security Journal, and the number of 
self citations is 49. The average number of pages of the articles is 34. Considering the languages of the 
articles, 92 percent are published in Turkish and 8 percent in English. 
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