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YAZIM ILKELERI
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilecek yazilar asagida belirtilen
kurallara uygun olarak hazirlanmalidir.
?
Makalelerde su bölümler bulunmalidir: Türkçe baslik, öz (en fazla 100
sözcük),anahtar sözcükler (en fazla 6 sözcük), Ingilizce baslik, abstract (en fazla 100
sözcük) key words (en fazla 6 sözcük).
?
M akaleler, Türkçe , Ingilizce, Fransizca veya Almanca olabilir.
?
Yazilarin, daha önce hiçbir yerde yayinlanmamis olmasi, 8000 sözcügü
geçmemesi, A4 kagidinin bir yüzüne çift aralikli, en az 2,5 cm' lik marjlarla yazilmalari
gerekmektedir. Yazilarin ana basligi büyük harflerle ve koyu, diger basliklar, ana basliga
göre bir küçük punto ile koyu ve sol marjdan baslamak üzere yazilmalidir. Yayimlanmasi
kabul edilen yazilarin, en son, düzeltilmis biçiminin Word programi ve Times New
Roman 12 ile bir adet 3.5” diskette Genel Yayin Yönetmenine gönderilmesi gerekir.
Paragraf girintileri 1,25 cm içeriden olmalidir.
?
Yazilar, genel yayin yönetmenine üç kopya olarak gönderilmeli, iki kopyaya
yazar(lar)in ad ve soyad(lar)i yazilmamalidir.
?
Ayri bir sayfada, yazarlar unvanlarini, adreslerini (özellikle e-mail adreslerini)
bir iki cümleyi geçmeyecek sekilde ilgi alanlarini belirtmelidirler.
?
Dergide ‘APA’ yazim sistemi kullanilmaktadir. Kaynaklara göndermeler,
metnin içinde açilacak ayraçlarla yapilmalidir. Karsilasilabilecek farkli durumlar söyle
örneklenebilir: ...kanitlanmistir (Erol, 1990:110-115); ...Sag (1999:12)’nin da belirttigi
gibi; ....... Kizilçelik (2000a:60; 2000b:40); ... (Gökçe vd., 1994:45-50).
?
Metinde gönderme yapilan bütün kaynaklar, kaynakçada belirtilmeli; gönderme
yapilmayan kaynaklar, kaynakçaya konmamalidir Dergi ve derlemelerdeki makalelerin
sayfa numaralari kesinlikle belirtilmelidir. Kaynakçada, asagida örneklenen biçim
kurallarina uyulmalidir:
CIRHINLIOGLU, Zafer. (1999), Azgelismisligin Toplumsal Boyutu, Ankara:Imge
Yayinlari.
KONGAR, Emre. (der) (1982), Türk Toplumbilimcileri, Istanbul:Remzi Kitapevi.
KOCACIK, Faruk, Emre Kongar. (1982), "Mehmet Izzet", iç. Türk Toplumbilimcileri,
(der.E. Kongar), Istanbul:Remzi Kitapevi, s.71-113.
COHEN, Robin. (1983), "The Sociology of Development and the Development of
Sociology", Social Science Teacher, Vo.:12, No:2,Spring, p.52-56.
MILLS, C.Wright. (1979), Toplumbilimsel Düsün, (Çev:Ünsal Oskay), Ankara:Kültür
Bakanligi Yayinlari.
GULBENKIAN KOMISYONU. (1998), Sosyal Bilimleri Açin, (Çev:Sirin Tekeli),
Istanbul:Metis Yayinlari.
Dipnotlar otomatik olarak ve rakam siralarina göre (1, 2, 3, ) sayfa altina verilmelidir
YAZILARIN DEGERLENDIRILMESI
Derginin Genel Yayin Yönetmenine ulasan yazilar, öncelikle içerik, sunum, yayim
kurallari vd. yönlerden genel yayin yönetmeni tarafindan incelenir ve daha sonra
degerlendirilmek üzere isimsiz (sifre numarali) olarak konu ile ilgili en az iki hakeme
gönderilir. Hakemlerden gelecek görüsler dogrultusunda yazinin dogrudan veya kismen
düzeltilerek yayimlanmasina veya reddine karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.
Düzeltme istenen yazilarin, en geç on bes gün içinde genel yayin yönetmenine
ulastirilmalari gerekir ve yeniden degerlendirilir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen
yazilar, daha sonraki sayilarda yeniden degerlendirilmek üzere kabul edilebilir.
?
Basilan makalelerin elektronik ortamda yeniden yayinlama hakki dergimize
aittir.

