MAKALE YAZIM KURALLARI
Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü tarafından yayınlanan Sosyoloji
Dergisi, 1999 Yılı 7. Sayısından İtibaren, Asa Kuralları Gereğince “Hakemli
Dergi” statüsündedir. Sosyoloji Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere
yılda iki defa yayınlanmaktadır. Sosyoloji dergisinin amacı, dünyada ve
Türkiye’de kuramsal ve uygulamalı sosyoloji çalışmalarına yer verip bu
çalışmaları ilgili izlerkitle ile buluşturmaktır. Dergimiz, bir disiplin ve bilgi alanı
olarak sosyolojinin, diğer sosyal bilim disiplinleriyle güçlü bir bağa sahip
olduğuna dikkat çekerek, disiplinlerarası bir perspektifin önemini vurgulamakta
ve yayın politikasını bu doğrultuya göre belirlemektedir. Sosyoloji dergisinde
genel olarak sosyoloji ve sosyal bilim çalışmalarına yer verilmektedir. Bu
çalışmaların, kuramsal ve uygulamalı ölçeklerde alana katkıda bulunması ve
içerik itibariyle yeni bir perspektif sunması gözetilmektedir. Dergide, dünyadaki
birikimi yansıtan sosyolojik metinlerin tercümesine de yer verilir. Sosyal bilimler
alanında Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır.
Başvurular, sosyal bilim alanındaki özgün araştırma, tartışma-derleme,
çeviri ve kitap tanıtımı-eleştirisi olabilir. Dergide yayınlanan özgün araştırma ve
tartışma-derleme makaleleri hakemli statüsündedir, diğer yazılar hakem
sürecine girmez. Hakemli statüsündeki makaleler, çifte kör hakem
değerlendirme sistemine dâhil edilir, iki hakemin görüşlerinin farklı olması
durumunda editör, makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına ilişkin nihai kararı
alabilir ya da makaleyi değerlendirme için bir üçüncü hakeme gönderebilir.
Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir. Makale; fotoğraf, tablo, grafik,
harita gibi görsel bir malzeme içeriyorsa, söz konusu materyallerin ayrı dosyalar
olarak başvuru gönderisine eklenmesi gerekmektedir.
Yazarlar, yazılarını değerlendirilmek üzere elektronik posta yoluyla
gönderebilirler.
Bunun yanında yazarlar, makalelerini posta yoluyla da gönderebilirler.
Bu yol tercih edilirse dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: Çalışmanın
basılı dört adet kopyası, makalenin kaydedildiği bir CD ve yazara ait kimlik
adres ve e-posta bilgileri dergi iletişim adresine gönderilmelidir. Gönderilen dört
basılı kopyadan sadece biri yazara ilişkin kimlik bilgilerini içermeli, hakemlere
gönderilecek diğer üç kopya kimlik bilgilerini içermeden basılmış olmalıdır.
Makalenin dilinde önce olmak üzere “Makale adı/Öz/Anahtar Kelimeler”
ve “”Title/Abstract/Keywords”lerin sırayla verilmelidir. Öz ve Abstract 100,
Anahtar Kelimeler ve Keywords ise 6 kelimeyi geçmemelidir.
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Metin, yazı karakteri Arial, harf büyüklüğü 10 punto, satır aralığı 1,15
cm ve paragraf aralığı önce 6 nk sonra 6 nk olmalıdır. Sayfa yapısı, A4
ebatında, genişlik 16,5 cm ve yükseklik 24 cm olacak şekilde ayarlanarak
yukarıdan 3 cm, aşağıdan 2,3 cm, sağdan ve soldan 2 cm olarak
biçimlendirilmelidir. Ana metin, dergi yayın formatında 10–25 sayfa sınırlarını
geçmemelidir.
Kaynakça Arial yazı karakteri ve 9 punto ile yazılmalı ve satır aralığı 1
cm olmalıdır. Kaynakça’da sadece birincil kaynaklara yer verilmelidir. İkincil
kaynaklar Kaynakça’da gösterilmez, nereden aktarıldığına ilişkin metin içinde
dipnot verilebilir. Dergide Harvard referans tekniği temel alınmıştır. Metin içi
atıflar aşağıdaki örneklere göre olmalıdır:
Doğrudan atıflar tek yazar için
Dolaylı atıflar tek yazar için
Aynı yazarın aynı yıla ait birden çok eseri
için
Çok yazarlı eserler için
Birden çok yazara atıflar için

“…..dır.” (Sayın, 2002: 25).
Sayın’a göre…(2004:16).
Tatlıdil,(1990a, 1990b, 1990c).
(Tatlıdil vd. 2002).
(Sayın, 1995; Tatlıdil, 1980).

Kaynakça aşağıdaki örneklere göre yazılmalıdır:
Kitaplar
Tek yazar
Birden çok
yazar
Editörlü
Kitaplar
Süreli yayınlar
Basılı dergiler
Elektronik
dergiler
Diğer eserler
Bildiri kitabı
Gazete haberi

TV programı

Sinema Filmi
Veritabanından
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SOYADI, A., YIL, Kitabın adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
SOYADI, A., SOYADI, A., YIL, Kitabın adı, Yayın Yeri: Yayınevi.
SOYADI, A., YIL, “Bölüm adı” Yayınlandığı eser (içinde) SOYADI,
A. (der) Yayın Yeri: Yayınevi.
SOYADI, A., YIL, “Makale başlığı” Derginin adı, Vol: Sayı: Sayfa
Aralığı.
SOYADI, A., YIL, “Makale başlığı”, E-Derginin adı, Vol: Sayı: Sayfa
Aralığı, URL
SOYADI, A., YIL, “Bildiri başlığı”, Bilimsel Toplantının Adı, Yılı,
Yeri, Düzenleyen Kurum, Yayın Yeri: Yayınevi.
SOYADI, A., YIL, “Yazının başlığı”, Gazetenin adı, Tarih Gün/Ay
Sayfa
Ör: Slapper, G., 2005, “Corporate Manslaughter: New Issues for
Lawyers”. The Times, 3 Sep. p.4
Programın adı, YIL, [TV programı] TV Kanalı, Tarih Gün/Ay/saat.
Ör: Little Britain, 2006. [TV programme] BBC, BBC2, 30 January,
20:00.
Filmin Adı, YIL, [Film] Yönetmen, Menşei, Yapımcı Firma
Ör: Macbeth, 1948, [Film] Directed by Orson Wells, USA: Republic
Pictures
SOYADI, A, YIL, “Makale adı”, Dergi Adı, cilt, sayfa aralığı, alınma
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tarihi, veritabanının adı.
Ör: Tamney, J. T., (1993). “Conservative Government and
Support for the Religious Institution: Religious Education in
English Schools”, The British Journal of Sociology, 195-210,
October 23, 2000, Jstor database.

Sosyoloji Dergisi’ne gönderilen yazıların araştırma ve yayın etiğine
uygun olması gerekmektedir. Dergisi’ye gönderilen yazılar, daha önce hiçbir
yerde yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmemiş
olmalıdır.
Makale yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış metinler
değerlendirme sürecine alınmaz. Başvurular Yayın Kurulu tarafından biçim ve
içerik açısından incelenir. Yayın Kurulu’nun ön değerlendirmesinden sonra
uygun görülen yazılar Hakemlere gönderilir. Hakem değerlendirmesinin
sonucunda yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin karar –varsa istenen
değişiklik ve düzeltmeler ile birlikte– yazarlara bildirilir. Yazarlar yayınlanma
kararının bildirildiği tarihten itibaren varsa düzeltme ve değişiklikleri yaparak,
yazının son halini en geç on gün içerisinde dergi iletişim adresine
göndermelidirler. Yayın kurulu, gönderilen çalışmaları son kez değerlendirir,
nihai yayın kararını alır. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, yazarlara iade
edilmez. Yayınlanan yazıların telif hakları dergiye aittir. Dergide yayınlanan
yazılardan yazarların kendileri sorumludur. Yayın kurulu bu konuda sorumluluk
kabul etmez.
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