Dergi Yayın Kuralları
1. BAKIŞ: Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış (ISSN: 2459-1068) dergisi, sağlık
politikaları, sosyal politika ve işgücü politikaları ve sendikal haklar konularında bilimsel
bilginin üretilmesi ve paylaşılması amacıyla yılda iki kez yayımlanan (Bahar ve Güz)
uluslararası ve hakemli bir dergidir.
2. Dergiye gönderilen yazıların daha önceden yayınlanmamış / yayınlanmak üzere
herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Daha önce poster, sözlü
bildiri, rapor, kitap, kitap bölümü, görüş vb. biçimde başka bir yerde yayımlanan /
sunulan çalışmaların makalenin gönderilme aşamasında bu durumu belirtilmelidir.
3. BAKIŞ: Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış dergisinde Türkçe ve İngilizce dillerinde
hazırlanan yazılar yayımlanmaktadır. Makalenin üst kapak sayfasında en fazla 200’er
kelimeden oluşacak İngilizce ve Türkçe özet, en az üç en fazla beş Türkçe ve
İngilizce anahtar sözcüklerle birlikte, makalenin başlığı, yazar ismi, kurumu ve e-posta
adresi belirtilmelidir. Birden fazla yazarlı makalelerde sorumlu yazar belirtilmelidir.
Makaleler en fazla 30 sayfa olmalıdır.
4. Dergiye gönderilen yazılar öncelikle intihal, içerik ve dergi yazım kurallarına göre
editörler kurulu tarafından değerlendirilir. Ardından isimsiz olarak yeniden düzenlenen
makaleler makale değerlendirme formu ile birlikte alanında uzman en az iki hakeme
iletilir. Hakemler tarafından 30 (otuz) gün içerisinde geri gönderilen değerlendirme
formlarına göre yazıların doğrudan veya düzeltme yapılarak yayımlanmasına ya da
reddedilmesine

karar

verilmektedir.

Bu

süreçlerde

yazarlar

düzenli

olarak

bilgilendirilir. Düzeltme istenilen yazılara ait düzenleme işlemleri en geç 30 gün
içerisinde yapılmalıdır. Yayın kurulu, gerek duyulması halinde ek hakem görüşlerine
müracaat edebilir. Körleme ilkesi gereği hakemlerin ve yazarların isimleri gizli
tutulmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler yayımlansın veya yayımlanmasın geri
gönderilmez.
5. Süreli yayınlarımızda yayınlanan makaleler için yayın kurulunun belirlediği tutarlar
çerçevesinde telif ücreti ödenmektedir. Yayınlanması kabul edilen makalelerin telif
haklarının devredilmesi için yazarlara “Telif Hakkı Devir Formu” gönderilir. Yazarlar
tarafından onaylanan devir formları belirtilen iletişim kanalları vasıtasıyla dergi yayın
kuruluna ulaştırılmalıdır. Makalelerin yayımlanması için devir formunun eksiksiz
düzenlenmesi gerekmektedir.
6. Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazarlara ait olmakla birlikte Sağlık-Sen,
basılı ve elektronik ortamda yazılarla ilgili tüm yayım haklarına sahiptir. Yayımlanan
makalelerden bilimsel kurallara uygun olarak alıntı yapılabilir.

7. Dergimiz açık erişim ilkelerine göre yayım yaptığından dergimize elektronik ortamda
ulaşılabilir. İlgili sayıda yazısı çıkan yazarlara (5 Adet) ve e-posta adresimize dergiyi
basılı olarak almak istediğini belirten kişilere dergimiz basılı olarak iletilecektir.
8. Dergiye gönderilecek makaleler aşağıdaki şartlara uygun olarak hazırlanmalıdır:


Derginin sayfa ölçüleri üstten ve alttan 3 cm, soldan 3 ve sağdan 2 cm, kenardan
uzaklıkları üstbilgi 1,5 cm, altbilgi 1,8 cm boşluk verilerek ayarlanmalıdır.



Yazı karakteri Times New Roman yazı stilinde makalenin Türkçe (İngilizce) başlığı
18 punto, koyu, ve hepsi büyük harfle ve orta hizada, makalenin İngilizce (Türkçe)
başlığı ise koyu, 12 punto ve sola yaslı,



Türkçe başlığın hemen altında sağa hizalı olarak yazarların isimlerinin belirtilmesi,
* işareti ile yazarların sırasıyla unvanları, çalıştıkları kurumlar ve e-posta adresleri
belirtilmelidir. Ayrıca bu kısımda sorumlu yazar belirtilmelidir.



Özet, Anahtar Sözcükler, Abstract, Keywords başlıkları koyu ve 10 punto, metin

kısımları ise italik ve 10 punto yazılmalıdır.


Ana başlıklar 12 punto, koyu ve büyük harf ve sola yaslı,



İkinci başlıklar 12 punto, koyu ve küçük harf ve sola yaslı,



Üçüncü ve diğer başlıklar 12 punto, koyu ve küçük harf ve sola yaslı,



Metinde satır aralığı 1,5, paragraf girintisi 1 cm, paragraflardan sonra boşluk 6 nk,



Makaleler en fazla 30 sayfa olacak şekilde düzenlenmelidir.

 Metin içerisinde yer alan tablolara ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli ve
koyu olmalıdır. Denklemlere de ayrıca sıra numarası verilmeli ve sıra numarası
parantez içinde sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.
 Kaynakça 12 punto ve sola yaslı olarak düzenlenmelidir. Kaynaklar makalenin
sonunda ayrı bir sayfada “KAYNAKÇA” başlığı altında yazar soyadlarına göre
alfabetik sıraya dizilmelidir. Aynı soyadı olması durumunda kronolojik sıraya göre
düzenlenmelidir. Atıf yapılmayan kaynaklar kaynakçada belirtilmemelidir.
Yararlanılan ve gönderme yapılan kaynaklar, aşağıda örnekleri sunulan APA
Referanslama Yöntemi ile yazılmalıdır.

-Metin içindeki atıflar, yazarın adı cümle içinde geçiyorsa;
Rawls (1971, s.125)
Yazarın adı cümle içinde geçmiyorsa;
(Rawls, 1971, s.125) şeklinde yazılmalıdır.
İki Yazarlı kaynaklarda,

(Yılmaz ve Akça, 2011, s.77) şeklinde yazılmalıdır.
-Metin içinde ikiden fazla yazarlı çalışmalara atıfta bulunurken ilk seferinde bütün
isimler kullanılmalı; aynı yayına daha sonra yapılan atıflarda sadece birinci isim
yazılmalı, diğer yazarlar için “ve diğerleri” ibaresi kullanılmalıdır.
Grigss ve diğerleri (2013)
Kaynakça listesinde bütün yazarların isimleri yer almalıdır.
-Kitaplar kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazar, BAŞ HARFLERİ. (Yıl). Başlık. Baskı. Basıldığı Yer: Basımevinin İsmi
Tokol, A. ve Alper, Y. (2015). Sosyal Politika. (6.bs.). Bursa: Dora Yayıncılık.
-Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazar, BAŞ HARFLERİ. (Yıl). Makalenin Başlığı. Derginin İsmi. Cilt Numarası, İlk ve
Son Sayfa Numaraları
Starfield, B. and Shi, L. (2002). Policy Relevant Determinants of Health: An
International Perspective. Health Policy. 63(3): 201-2018.
-İnternetten alınan dokümanlara erişim tarihleri belirtilmeli ve kaynakça listesinde
aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
WHO, (2015). The Economic and Health Benefits of Tobacco Taxation,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/179423/1/WHO_NMH_PND_15.6_eng.pdf?ua
=1&ua=1 Erişim Tarihi: 13/07/2016.
http://www.who.int/en/ Erişim Tarihi: 13/07/2016.
Kapsos, S. and Bourmpoula, E. (2013). Employment and Economic Class in the
Developing World. ILO Research Paper No:6, 1-65.

