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YAYIN İLKELERİ 

 
GSD’ye gönderilen makalelerin daha önce yayımlanmamış ve ilgili alan literatürüne 
katkı sağlayacak derecede özgün olması gereklidir. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bir 
bildiriye dayanan aday makale, ilgili bildiri kitapçığında yayımlanmamış olması ve bu 

durumun belirtilmesi koşuluyla kabul edilebilir.  
Yayımlanmak üzere GSD editörlüğü eposta hesabına iletilen makale metinleri, aşağıda 
belirtilen şekil şartlarını taşımaları ve konu/ alan açısından uygun bulunmaları halinde 
alan uzmanı (en az) iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmelerinin tamamı 
sunulan çalışmanın değişiklik yapılmaksızın yayımlanması yönünde ise aday makale 
yayım sırasına alınır. 
Dergi editörlerinin ve hakemlerin aday makale metninde biçim, yöntem ya da içerik 
açılarından değişiklik/ düzeltme talep etmeleri halinde, yazar durumdan haberdar edilir 
ve en geç 20 gün içinde metni yeniden düzenleyerek iletmesi istenir. Katılmadığı 

hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile cevabi bir yazıyla bildirme 
hakkına sahiptir. Yazar tarafından hakem raporlarına verilen cevap ve/veya  hakem 
görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiş makale metni editörlük ve gerekiyorsa 
hakemlerce tekrar incelenir. Aday makale, alan uzmanı en az iki hakemin 
“yayımlanabilir” onayı vermesinden sonra, ilk Yayın Kurulu toplantısına gündemine 
alınır ve burada alınacak nihai karar sonrası yayımlanır.  
Güvenlik Stratejileri Dergisi’nde yayımlanan makale ve kitap incelemelerinde ifade 
edilen görüşler yazarlarının şahsi bilimsel değerlendirmeleri olup, mensup oldukları 

kurum ve kuruluşlar ile derginin yayımcısı olan Atatürk Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü ve Millî Savunma Üniversitesi’nin kurumsal görüşü niteliğini taşımaz. 
 

Makale ve Kitap İncelemesi Metin Şekil Esasları 
1. GSD’nin yayın dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce, Fransızca ve Almanca makale 
ve değerlendirme yazıları da yayımlanabilir. Türkçe makalelerin imla ve 
noktalamasında Türk Dil Kurumu kurumsal web sayfasında erişilebilen güncel sözlük 
ve yazım kuralları esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel 

ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. 
2. Gönderilen makale metninin azami hacmi 12.500 kelime (öz, abstract, kaynakça, 
özet ve dipnotlar dâhil) olmalıdır. 
3. Kitap incelemelerinin azami hacmi 4000 kelime olmalıdır. Başlık bilgilerinde 
tanıtım veya incelemesi yapılan eserin adı, yazarı, yayımlandığı şehir ve yayınevi, 
yayım yılı ve ISBN numarası yazılmalıdır. Çalışmanın sonuna incelemeyi veya 
tanıtımı yapan yazarın unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi yazılmalıdır. 
İnceleme, kitapta ortaya konulan en önemli noktaları öne çıkararak, çalışmanın dil, 

üslup, yöntem, teorik yaklaşım ve kavramsallaştırma, bulguları destekleyen kanıtlar ve 
ulaşılan sonuçların ilgili alana katkısı açılarından eleştirel olarak tartışılması şeklinde 
kaleme alınmış olmalıdır.  
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4. Türkçe makalelerin başlık ve metinleri arasında, Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanmış azami 150 kelimelik öz ile beş anahtar kelime yer almalıdır. Öz, 
makalenin kaleme alınma amacını, yöntemini, hipotezini/araştırma sorusu, bulguları ve 
sonucunu kısaca belirtmelidir. Ayrıca makalenin sonunda 750 kelimeyi geçmeyecek 
şekilde Türkçe ve İngilizce geniş özete yer verilmelidir. Geniş özet, özde yer verilen 

hususlara ilâve olarak vurgulanması gerekli görülen noktaları, tartışmaları ve 
makalenin genel akışını içermelidir. 
5. Yazar adı, makale başlığının altına yazılmalı; yazarın unvanı, görev yeri ve 
elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer 
açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak 
verilmelidir. 
6. Metinler Times New Roman karakteri kullanılarak, 11 puntoda ve 1,5 satır 
aralığına sahip olacak şekilde yazılmalıdır. Dipnotlar ise 9 punto ve 1 aralıklı 
yazılmalıdır. 

7. Paragraf özellikleri hizalama iki yana ve satır aralığı 1,5 şeklinde olmalıdır. 
Sayfa numaraları ise altta verilmelidir. 
8. Makalelerde kullanılacak altbaşlıklar koyu yazılmalı ve rakam ile 
numaralandırılmalıdır. 
9. Dipnotlarda atıflar aşağıdaki şekillerde verilmelidir. 
9.1. Kitaplar: Kitaplara yapılan atıflarda yazar adı ve soyadı, eser adı, (varsa cilt 
numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer, yayımlandığı tarih ve sayfa 
numarası aşağıdaki örneklere uygun olarak sırayla verilecektir.  

 Tek yazarlı kitap: Henry Kissinger, Dünya Düzeni, (çev. Sinem Sultan Gül), 
Boyner Yayınları, İstanbul, 2016, ss. 14-16. 
 İki yazarlı kitap: George Friedman ve Meredith Friedman, Savaşın Geleceği-
21. Yüzyılda Güç, Teknoloji ve Amerikan Dünya Egemenliği, (çev. Enver Günsel), 
Pegasus Yayınları, İstanbul, 2015, s. 114. 
 Çok yazarlı kitap: Pınar Bilgin vd., Türkiye Dünyanın Neresinde?-Hayali 
Coğrafyalar, Çarpışan Anılar, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, s. 19. 
 Çeviri: Walter Isaacson, Steve Jobs, çev. Dost Körpe, Domingo Yayınevi, 

İstanbul, 2011, s. 540. 
 Yazar bilgisi verilmemiş kitap: “Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim”, Bilim 
ve Teknoloji, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, 1994, s. 81. 
 Çok ciltli kitap: Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal 
Tarihi (çev. Halil Berktay), Cilt: 1, Eren Yayınları, İstanbul 2000, s. 100. 
9.2. Makaleler: Makalelere yapılan atıflarda yazar adı ve soyadı, “makale adı” 
(varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, yayımlandığı yıl, cilt no 
(Romen)/sayı, dergide yer aldığı sayfa aralığı, alıntının yapıldığı sayfa numarası 

aşağıdaki örneklere uygun olarak sırayla verilecektir. Ansiklopedi maddelerine yapılan 
atıflarda da makalelere atıf şekli kullanılacaktır. 
 Tek yazarlı makale: R. Kutay Karaca, “Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti 
İlişkilerinde Doğu Türkistan Sorunu”, Gazi Akademik Bakış, 2008, Cilt: 1, 219-245, s. 220. 
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 Derleme kitaplar ve bildiri kitaplarında bölüm/makale: Engin Avcı, 
“Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadele”, Gökhan Sarı ve Cenker Korhan Demir, 
(ed.), Güvenlik Bilimlerine Giriş, Jandarma Basımevi, Ankara, 2015, 281-310, s. 305. 
9.3. Konferanslarda Sunulan Tebliğler: Dritan Egro, “Arnavutluk’ta Osmanlı 
Çalışmaları”, XIII. Türk Tarih Kongresi, Bildiriler, 4-8 Ekim 1999, Cilt: I, TTK 

Yayını, Ankara, 2002, s. 14.  
9.4. İnternet Dergisinde Makale: Hasan Kopkallı, “Does frequency of online 
support use have an effect on overall grades?”, The Turkish Online Journal of Distance 
Education, http://tojde.anadolu.edu.tr/ (Erişim Tarihi: 18.11.2009). 
9.5. Tezlere yapılan atıflarda yayımlanmamış tezlerin başlıkları için italik 
kullanılmayacaktır. Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin derecesi, tezin yapıldığı kurum 
ve enstitü, yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası aşağıdaki şekilde verilecektir.  
 Atasay Özdemir, Uluslararası Sistemdeki Etkin Aktörlerin İran'ın Nükleer 
Programına Yaklaşımları, Doktora Tezi, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik 

Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul, 2013, s. 53. 
9.6. İnternet üzerinden erişilebilen açık kaynaklara yapılan atıflar, aşağıdaki örneğe 
göre yapılacaktır.  
 T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmî İnternet Sayfası, “Türkiye Ukrayna Anlaşması”, 
http://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm (Erişim Tarihi: 14.07.2010). 
10.  Aynı kaynağa yapılan atıflarda yazar adı ve soyadı, age (adı geçen eser), agm 
(adı geçen makale) ve agy (adı geçen yayın) ifadesi ve sayfa numarası kullanılmalıdır. 
Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılıyorsa yapılan atıflarda yazar adı ve soyadı, 

eserin yayım tarihi, age ifadesi ve sayfa numarası yazılmalı; yazarın aynı tarihli birden 
fazla eseri kullanılıyorsa, eser tarihinin yayına a, b, c harfleri konularak atıf yapılmalı 
ve bu durum kaynakçada da belirtilmelidir. 
11. Ekler yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği ve kaynağına dair 
kısa bilgi yer alacaktır. Tablo ve şekiller (grafik dâhil), Ekler kısmında verilebileceği 
gibi metin içerisine de yerleştirilebilir. Metin içerisinde verilmeleri durumunda tablo 
ve şekiller kendi içinde sıralanarak numaralandırılmalı (Tablo: 1, Şekil: 2 gibi) ve 
gerek bu numara gerekse tablonun/ şeklinin içeriğine dair tanıtıcı başlık tablonun/ 

şeklin üst orta kısmında verilmelidir. Tablo, şekil, grafik ve resim için alıntı 
yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir. 
12. Aday makale metinlerinin sonlarında, alfabetik sıra ve alıntı türüne (kitaplar, 
makaleler, internet kaynakları vs.) göre tasniflenmiş kaynakça verilmesi 
gerekmektedir. Bu kaynakça makalenin yayımlanması durumunda metinde yer 
almayabilir, makale değerlendirme sürecinin hızla yürütülebilmesi için kullanılır. 


