
Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları 
 
1. Sadece Güvenlik Portalı Internet sayfasındaki "Katkıda Bulun" menüsünden 

(https://trguvenlikportali.com/katkida-bulun/) ilgili form doldurularak gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır. 
Editörler ve/veya proje ekibi üyelerine doğrudan gönderilen çalışmalar dikkate alınmaz. 

2. Portala yüklenen tüm eserler, içerik ve yayın ilkelerine uyumluluk bakımından editoryal değerlendirmeye alınır. 

3. Tüm yazılarda öncelikle ele alınan konunun genel bir tanıtımının yapılması; ardından konunun tarihsel 
gelişiminin tartışılması; varsa konuyla ilgili teorik tartışmalara atıf yapılması ve nihayetinde de güncel örnekler 
ile son gelinen noktadaki ilgili tartışmalara değinilmesi gerekmektedir. 

4. Yazıların ulaşmak istediği hedef kitle, konulara ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesidir. Katkıda bulunmak isteyen 
yazarlarımızın bu hususu göz önünde bulundurmalı ve uzun, karmaşık cümleler, ağdalı akademik dil ve alana 
özgü teknik terimlerin kullanılmamasına özen göstermelidir. 

5. Yazılar her şey dahil 1500-2000 kelime arasında ve Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Belirtilen kelime sınırlarının 
üzerinde veya altında olan çalışmalar kıstaslara uygun biçimde yeniden düzenlenmeleri için yazar(lar)ına iade 
edilir. 

6. Portala sunulacak çalışmalar, Word programında, 12 punto Times New Roman karakteri ile ve 1,5 satır aralıkla 
yazılmalıdır. PDF formatında iletilen metinler değerlendirme kapsamına alınmaz. 

7. Dipnot sistemi yerine tüm açıklamaların metin içerisinde tartışılması ve metin içi referans sistemi (Aydın, 2012:  
23) kullanılması gerekmektedir. 

8. Her çalışmanın sonunda metinde referans verilen eserleri içeren bir kaynakça ile konuyla ilgili daha ileri okuma 
yapmak isteyeceklere 3 adet okuma önerisi; varsa 2 adet web sayfası önerisi ve yine varsa 1 adet film önerisi 
eklenmesini önemle rica ederiz. 

9. Metinin sonunda Ad, Soyad, Unvan, Kurum, E-Posta Adresi eklenmelidir. 

 

Kaynakça Formatı 
 
Yazarların kaynakçalarını hazırlarken aşağıda örneklerle detayları paylaşılan formatların dışına çıkmamaları 
gerekmektedir. 
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