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Sinan
Typewritten Text
Makaleler için başlıklara tıklayınız...



YAYIN KURALLARI

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG), kendi disiplini ile ilgili olabilecek derlemeler,
araştırmalar, literatür özetleri ve gündemi belirleyen olaylar ve tartışmalara ilişkin görüş ve
değerlendirmeleri yayınlayan bilimsel bir dergidir. Türk Tabipleri Birliği tarafından
yayımlanır.

rapor)
III. Bakış / Görüş
IV. Yorum
V. Editöre mektup
VI. İşyeri hekimleri ve işçi sağlığının diğer disiplinlerinden derlemeler
VII. Diğer

Dergiye gönderilen yazılar öncelikle Editörler tarafından bir ön değerlendirmeye alınır. Bu ön
değerlendirme sonrası Yayın Kurulu ve gerektiğinde Danışma Kurulu incelemesinden
geçerek yazı hakkında karar verilir. Araştırmalar en az iki, ihtilaf durumunda üç hakeme
gönderilir. Gelen görüşlere göre yayın kurulunda değerlendirme yapılır.

rlenen dil bilgisi ve
yazım kurallarına uygun olmalıdır.

Yazılar Windows tabanlı Microsoft Word programı ile her kenarından 3'er cm boşluk kalacak
şekilde, 2 satır aralıklı olarak tüm bölümler dahil 15 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmalıdır.
Yazının sayfaları aşağıdaki bölümlere ayrılmalıdır.

Bu sayfada araştırma makaleleri için sadece Türkçe ve İngilizce özet yer
almalıdır. Araştırma makalesi olmayan yazılar için özete gerek yoktur.

Özetlerden her biri 250 sözcüğü geçmemeli, açık ve anlaşılır
biçimde çalışmayı özetlemelidir. Amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç (title, purpose,
material and method, results, conclusion) bölümlerine ayrılmış olmalıdır.

Türkçe ve ingilizce 2-5 kelime Indeks Medicus konu ve
bölüm başlıklarına uygun olarak belirtilmelidir.

Özgün araştırmalar için yazıda şu bölümler bulunmalıdır:
Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar.

Kaynaklar metin içinde kullanım sırasına göre
numaralandırılmalı ve cümlenin sonunda noktalama işaretinden sonra parantez içinde bu
numara ile belirtilmelidir. Birden fazla kaynak belirtilecekse numaralar arasına virgül
konmalıdır.

malıdır. Dergi adları “İndex Medicus”a göre kısaltılmalıdır.

Bu sayfada çalışma/yazı ile ilgili kilit noktalar
vurgulanmalıdır. Bu bölüm beş cümleden fazla olmamalıdır.

Yazım Kuralları:

Yazı bölümleri:

1. Başlık sayfası:

2. Özet sayfası:

3. Metin sayfası:

Kaynakların metin içinde gösterimi:

Kaynak listesi:

5. Çalışmanın ana hatları:

Bu sayfada yazının başlığı, yazarlar ve bağlı oldukları kurumlar, yazarların
iletişim bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi) olmaladır. Makalelerin hakemler
tarafından tarafsız değerlendirmelerini sağlamak amacıyla makale metninde çalışmanın
yapıldığı kurum veya çalışmayı yapan araştırmacıların kimliliğinin bulunmamasına dikkat
edilmelidir.

Türkçe ve İngilizce özet:

Anahtar sözcükler (key words):

4. Tablolar / Şekiller / Resimler / Grafikler sayfası

Kaynaklar yazının sonunda teşekkür bölümünden sonra metindeki
sıralamaya ve numaralandırılmaya uygun olarak yazılmalıdır. Kaynak yazımında aşağıda
belirtilen gösterim kullanılmalıdır. Yazar sayısı 3'ten fazla ise ilk üç yazar yazıldıktan sonra
“ve ark.” kısaltması kullanıl

MSG, ICMJE tarafından belirlenen standartları v TTB Yayın Etiği Bildirgesi ilkelerini
benimser. Ayrıntı için web sayfasına (
MSG'de yazılar belirli başlıklarda yayımlanır (ayrıntı için; web sayfasına bakınız) e web
sayfası aracılığı ile gönderilir.

Başvurusu kabul edilen yayın türleri (ayrıntı için; web sayfasına bakınız):
I. Özgün araştırma
II. Araştırma raporu (ön

v

e
bakınızhttp://www.ttb.org.tr/MSG)

Derginin yazı dili Türkçe'dir. Yazılar Türk Dil Kurumu tarafından beli

Makale için;

Kitap için;

Kitap içinde bölüm gösterimi:

İnternette kitap ve web sitesi:

Gürcanlı GE, Müngen U, Akad M. "Construction equipment and motor
vehicle related injuries on construction sites in Turkey" Industrial Health
2008;46(4):375-388.

Akkurt İ. “Mesleki Solunum Hastalıkları” Türk Tabipleri Birliği Yayınları,
Ankara, 2007.

Ünlütürk Ulutaş Ç. “Evin İçi İşyeri: Ev Hizmetleri,
Ücretli Emek ve Göçmen Kadın Emeği” İçinde: S.Dedeoğlu ve M.Yaman Öztürk (Der).
Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği. SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları,
İstanbul, 2010.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. “Çalışma
Hayatı İstatistikleri 2011”
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/dosyalar/ista
tistikler/yabanciizin_2011 (15/3/2013)

KİTAP TANITIMI

MİKE DAVİS’İN
GECEKONDU GEZEGENİ

Gecekondu Gezegeni, üçüncü dünya ülkelerinin yoksul deposu
gecekondu mahallelerinin tarihi ve bugününe odaklanıyor. Kitapta,
yoksulların Mumbai, Kahire, İstanbul, Sao Paulo, Seul gibi pek çok
büyük kentte verdiği yaşam mücadelesi anlatılıyor. Davis, yoksulluk
sorununa ilişkin çözüm diye sunulan varsılların politikalarının, yoksulların
yararına olmadığını belirtiyor ve sivil toplum kuruluşlarının da, potansiyel
ya da varolan toplumsal mücadele ve hareketleri radikallikten
koparttığına dikkat çekiyor. Kentsel dönüşüm projelerine dikkat çeken
Davis, yoksulların yerleştikleri gecekondu semtlerinden çıkartılırken,
yerlerine varsılların konduğunu anlatıyor. Kitapta, kent yoksulluğu,
Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’yı da içeren
geniş bir coğrafayada karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. Bir “gecekondu
tipolojisi” de çıkartan Davis, ilginç bir şekilde Ankara’nın Altındağ
ilçesinin dünyanın en büyük “30 Mega Gecekondu Mahallesi” arasında
yer aldığını da gösteriyor. Yoksullukla mücadele adı altında, aslında
ekonomik ve ideolojik olarak yoksullarla mücadele edildiği günümüzde,
Gecekondu Gezegeni, barınma, çevre ve ekonomi politikaları ekseninde
yoksulun dostu ve düşmanını ayrıt etmek isteyenler için önemli bir kaynak.

Mike Davis, Gecekondu Gezegeni, Metis Yayınları, 2007, 262






