
 

Amaç ve Kapsam 

 

 Savunma Bilimleri Dergisinin amacı, savunma bilimleri alanındaki 

bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bu konuda bilimsel araştırma ve uygulamalara 

yer vererek alana katkı sağlamaktır. Ayrıca araştırmacılar ve uygulamacılar 

arasındaki etkileşimi kurup destekleyerek savunma bilimlerinin gelişmesine hizmet 

etmektir. Dergi; savunma bilimleri, yönetim bilimleri, uluslararası güvenlik ve 

terörizm, harekât araştırması, harp tarihi, askerî eğitim yönetimi ve savunma 

bilimleriyle ilişkili diğer alanlarda nitelikli araştırmaları Türkçe ve İngilizce olarak 

yayımlamaktadır. Dergiye gönderilecek makalelerin, derginin son sayfasında ve 

http://www.kho.edu.tr/akademik/enstitu/alp_SAVBEN_dergi_anasayfa.html 

internet adresinde yer alan “Yazarlar İçin Rehber” bölümüne göre hazırlanıp 

gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

Purpose and Scope 

 The purpose of Defence Sciences Journal is to contribute to the literature 

by following scientific developments in defence sciences and creating a 

communication environment for scientific research and applications. It also 

facilitates interaction between researchers and practitioners in order to  achieve 

progress in the field. The journal contains qualified articles in both Turkish and 

English languages in the fields of  defence sciences, management sciences, 

international security and terrorism, operational research, military history, military 

education management and other fields related to defence sciences. Submissions 

should be prepared in accordance with the instructions given under the section  

“Author Guideline”  on the last page of the journal and website at 

http://www.kho.edu.tr/akademik/enstitu/alp_SAVBEN_dergi_anasayfa.html. 
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