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Yayın İlkeleri
Savunma Bilimleri Dergisine gönderilen makalelerin; daha önce yurt içi ve
yurt dışında herhangi bir yerde yayımlanmamış ve ilgili alan literatürüne katkı
sağlayacak derecede özgün olması gereklidir. Bilimsel toplantılarda (kongre,
sempozyum, seminer vb.) sunulmuş bir bildiriye dayanan aday makale, ilgili bildiri
kitapçığında yayımlanmamış olması ve bu durumun belirtilmesi koşuluyla kabul
edilebilir.
Yayımlanmak
üzere
SBD’ne
gönderilecek
makaleler,
dergipark.org.tr/khosbd adresindeki sisteme yüklenecektir.
Dergiye gönderilen makaleler, aşağıda belirtilen şekil şartlarını taşıması ve
konu/alan açısından Dergi Yayın Kurulunun uygun bulması halinde konunun
uzmanı hakemlere (iki hakeme), yazara ait bilgiler gizlenerek gönderilir. Hakem
değerlendirmelerinin ikisi de olumlu sonuçlanırsa yayına kabul edilir. Birinin
olumlu, diğerinin olumsuz olması halinde ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir.
Dergi editörlerinin veya hakemlerinin aday makale metninde biçim, yöntem ya da
içerik açısından değişiklik/düzeltme yapılması talebi halinde, bu durum yazara
bildirilir ve en geç 15 gün içerisinde yeniden düzelterek teslim etmesi istenir.
Düzeltilmiş metin, hakemin gerekli gördüğü durumlarda tekrar incelenebilir.
SBD’ne gönderilen makaleler, iki alan uzmanının “yayımlanabilir” onayından
sonra Yayın Kurulunun son kararı ile yayımlanır. Dergiye gönderilen makaleler,
yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
SBD’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup
hiçbir kurum ve kuruluş ile Milli Savunma Üniversitesi ve Alparslan Savunma
Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsünün resmi görüşü niteliğini taşımaz.
Çalışmanın içinde olabilecek hatalı, eksik atıflardan veya çarpıtmalardan yazar
sorumludur. Yayımlanan her araştırmaya ait verilerin 5 yıl süre ile yazar tarafından
saklanması zorunludur. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.
Metin Şekil Esasları
1. SBD’ne gönderilen yayınlar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.
Türkçe makalelerin yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK İmlâ

306 |

Yayın İlkeleri

Kılavuzunun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından
bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.
2. Dergiye gönderilen çalışmalar, mühendislik alanında yazılmış ise 2.500-6.000,
sosyal bilimler alanında yazılmış ise 5.000-10.000 kelime alt-üst sınırları arasında
olacak şekilde hazırlanmalıdır.
3. Makalelerin Türkçe başlık ve metni arasında Türkçe hazırlanmış azami 150250 kelimelik öz ile anahtar kelimeler (3 ile 7 arasında) yer almalı, ardından
İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimelere yer verilmelidir. Her iki öz de, Times
New Roman 11 punto 1,2 satır aralığında ve İtalik olarak yazılmalıdır. Ayrıca,
makalenin sonunda 750 kelimeyi geçmeyecek şekilde bilimsel yazım kurallarına
uygun Genişletilmiş Özete (Extended Summary) yer verilecektir. Giriş, ana konu
başlıkları ve sonuç olarak yapılandırılacak Genişletilmiş Özet, Türkçe makaleler
için İngilizce, İngilizce makaleler için Türkçe olarak hazırlanacaktır.
4. Yazarların adı, makale başlığının altına yan yana yazılmalı; yazarın unvanı,
bağlı olduğu kurum/kuruluş adı ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 10
punto olarak belirtilmelidir.
5. Metinler Times New Roman 11 puntoda ve 1,2 satır aralığında yazılmalı,
hizalama iki yana yaslı olmalıdır. Kenar boşlukları sağ:4 cm, sol:4 cm, alt:5,5 cm,
üst:5,5 cm, kâğıt ölçüsü A4 olacak şekilde hazırlanmalıdır.
6. İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara
makale adı 10 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.
7. Her tablo ve şekil için sıra numarası verilmeli (Tablo 1, Şekil 2 gibi);
tabloların başlığı üstte, şekillerin başlığı ise altta yer almalı, başlıklar ortalanmış ve
ilk harfleri büyük, 11 puntoda yazılmalıdır. İstatistikler için virgülden sonra üç
haneden fazlası yazılmamalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra
numarası ayraç içinde ve sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.
8. Yazılarda dipnotlara yer vermekten kaçınılmalı ve burada söylenecekler metin
içinde ifade edilmelidir. Zorunlu olarak verilecek dipnotlar ise numaralandırılarak
sayfa sonunda veya sonnot olarak metin sonunda kaynakçadan önce verilmelidir.
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9. Teknik terimler tırnak içinde yazılmalı veya açıklanmalıdır. Kavramlar için
kısaltma kullanımından kaçınılmalıdır.
10. SBD’nde beş seviye başlık kullanılmaktadır. Zorunlu olmadıkça beş seviyenin
dışına çıkılmamalıdır. Giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir.
1.

Birinci Seviye
a. İkinci Seviye
(1) Üçüncü Seviye
(a) Dördüncü Seviye
(I) Beşinci Seviye

11. Test edilen her hipotez ayrı ayrı ifade edilmelidir. Her hipoteze ayrı numara
verilmelidir (Hipotez 1 veya Hipotez 1a, 1b gibi). Hipotezler bir boşluk içeriden ve
italik olarak yazılmalıdır. Örneğin:
Hipotez 1: Kamu örgütlerinde çalışan yöneticilerin özel kuruluşlarda
çalışanlara göre güç mesafesi daha yüksektir.
12. Atıflar yazar soyadları esas alınarak alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir.
Aynı yazar veya yazarların farklı çalışmalarında, çalışma tarihi daha eski olan önce
yazılmalıdır. Aynı yazarın veya yazarların aynı tarihlerdeki çalışmalarında “a”, “b”
şeklinde harfler çalışmanın yapıldığı yılın yanına yazılmalıdır. Temel olarak atıf
yapılan her çalışmanın referansı aşağıdaki örneğe uygun olarak verilir.
İsim ve yıl: Örgütsel nitelikteki öncüller, örgütsel adalet algısı (Brewer ve
Kramer, 1986; Cremer, 2005a, 2005b; Lipponen, 2001, 2006) gibi
faktörlerden…
Sadece yıl: Mael ve Ashforth (1992) tarafından geliştirilen…
Üç, dört ve beş yazarı olan çalışmalarda ilk atıfta tüm yazarların isimleri
verilmeli, müteakip atıflarda “vd.” şeklinde kısaltılarak verilmelidir. Beşten fazla
yazar varsa ilk yazarın soyadından sonra “vd.” şeklinde ifade edilebilir.
13. Bir yazarın düşüncelerinin yeniden ifade edilmesi zorsa veya anlamını
yitirecekse 40 kelimeden daha fazla olmayan atıflarda kaynaktan alınan ifade tırnak
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işareti içinde belirtilerek yazılmalı ve o ifadenin bulunduğu sayfanın numarası
belirtilmelidir. Örneğin: (Öztürk, 2003: 147). Eğer 40 kelimeden daha fazla atıf
yapılması gerekiyorsa alıntı yapılan kısım, iki sekme içeriden, tırnak içinde
yazılmalı, en sonuna alıntı yapıldığı yerdeki paragraf (para. 15) veya sayfa
numarası (s. 25) belirtilmelidir.
14. Yazar ismi belirtilmemiş bir çalışmaya atıf yapılması gerekiyorsa ve bu
çalışma süreli bir yayındaysa yayının ismi yazar olarak belirtilebilir. Örneğin;
(Wall Street Journal, 2009), (Ticaret Bakanlığı, 1999). Aynı parantez içinde birden
fazla çalışmaya atıf yapılacaksa çalışmalar alfabetik sıraya göre ve aralarına noktalı
virgül konularak yazılmalıdır. Örneğin: (Abrams, 2000; Sullivan ve Hellman,
1999). İkincil kaynaklar, (Blau, 1964’ten akt. Tamer, 2003). Tamer’in (2003),
Blau’dan (1964) aktardığına göre... şeklinde ifade edilerek ikincil kaynaklardan atıf
yapıldığı belirtilmelidir.
15. Elektronik kaynaklara atıf yaparken genel atıf kuralları geçerlidir (Yazar
soyadı, yıl). Eğer bu bilgi mevcut değilse, kaynağa ulaşılan web adresi parantez
içinde verilmelidir. Yani yazarı belli olmayan bir elektronik kaynağa atıf yapmak
gerektiğinde web sitesi parantez içinde verilmelidir. Şayet profesyonel bir web
sitesine, veri tabanına veya bir projenin web sitesine atıf yapmak gerekiyorsa,
elektronik adres parantez içinde verilmeli, kaynakçada da aşağıda ilgili bölümde
verilen örnekte görüldüğü gibi belirtilmelidir. Örneğin: UNICEF web sitesi dünya
çapında çocukların iyiliği için çalışan çeşitli yararlı kaynaklara bağlantılar
sunmaktadır (http://www.unicef.org).
16. Teşekkür notu: Eğer mali destek veya diğer yardımları için teşekkür etmek
istediğiniz kişi veya kurumlar varsa, çalışmanın sonuna bir not ekleyerek
teşekkürlerinizi iletebilirsiniz.
17. Kaynakça 11 punto olarak düzenlenecektir. Yazım kurallarıyla ilgili örnekler
aşağıdadır.
Kitaplar
Brannick, M.T., Levine, E.L. ve Morgeson, F.P. (2007). Job and work analysis.
London: Sage.
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Bloch S. ve Whiteley P. (2010). Düz bir dünyada yöneticilik. (Çev. Ü. Şensoy),
İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Makaleler
Levine, E.L., Ash, R.A. ve Bennett, N. (1980). Exploratory comparative study of
four job analysis methods. Journal of Applied Psychology, 3(1), 524-535.
Yayımlanmamış Çalışmalar
Dağ, İ. (1990). Kontrol odağı, stresle başa çıkma stratejileri ve psikolojik belirti
gösterme ilişkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Welch, K.E. (Baskıda). Technical communication and physical location: Topoi and
architecture in computer classrooms. Technical Communication
Quarterly,14(3).
E-kitaplar
Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency
.http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index adresinden alınmıştır.
Yazarı Belli Olmayan Web Sitesi Makalesi
New

child vaccine gets funding boost. (2001). 21 Şubat 2011’de
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp adresinden alınmıştır.

18. Ekler yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği ve kaynağına dair
kısa bilgi yer alacaktır. Ekler başlıklandırılırken; “EK-A”, “ EK-B” şeklinde
sıralanmalı ve ek içinde “Başlıklar” bölümünde ifade edilen başlıklandırma
kurallarına uyulmalıdır. Ek içindeki tablolar “Tablo A1, B1” şeklinde sıralanarak
isimlendirilmelidir.
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Publication Principles
The articles sent to the Journal of Defence Sciences are required not to have
been published anywhere in the country and abroad and to be original in such a
way that contribute to the related literature. The submitted articles that were
presented in scientific meetings such as congress, symposium, seminar etc. can be
accepted if they have not been published in the related proceedings document and
this is explicitly stated by the article author(s). The articles which will be sent to
the Journal of Defence Sciences for publishing will be added to
dergipark.org.tr/khosbd.
The Articles submitted to the Journal are forwarded to the referees (two
referees) of the particular scientific are by hiding the identity of the author in the
event that the articles meet the formatting requirement mentioned below and the
publication board finds it appropriate for the subject. If the evaluation of both
referees turn out to be positive, the article is accepted for publication. In case one
of the evaluation is positive and the other one is negative, the article is forwarded
to a third referee. In the event that the editors or referees of the Journal request a
change/correction in the text of candidate's article in terms of format, method or
content, this situation is reported to the author and he/she is asked to amend the text
again and deliver it in 15 days at the latest. The emended text can be reviewed
again in case the referee deems it necessary. The articles submitted to the Journal
of Defense Science are published with a final decision of the Publication Board
after two referees give approval as ''publishable''. The articles submitted to the
Journal are not given back in case of publication or non-publication.
The views expressed in the articles published in the Journal of Defense
Sciences are of the personal views of the authors and do not constitute the official
opinion of National Defence University and Directorate of Alparslan Defence
Sciences and National Security Institute with any other institute and organizations.
The writer is responsible for any faulty, missing references or distortions that may
arise in the work. It is compulsory for the author to keep the reference data for
every research for 5 years which was published. There is no copyright payment for
the article sent to the Journal.
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Text Formatting
1. Articles sent to the Journal can be prepared either in Turkish or in English.The
spelling and the punctuation of Turkish articles and the abbreviations in them
should be in accordance with the most recent edition of Turkish Language
Association Spelling Book. The articles should be clear and understandable in
terms of language and expression in accordance with scientific measures.
2. The articles sent to the Journal should be in the range of 2500-6000 words for
the articles written in the engineering field and 5000-10000 words for the articles
written in the social sciences.
3. The articles should include a maximum of 150-250 words of Turkish abstract
and key words (3 to 7 words) and also English title, abstract and key words. Both
of these Abstracts should be in Times New Roman 11 font, one and a half spaced
and in italics. In addition, there will be an Extended Summary at the end of the
article in accordance with the scientific writing rules not to exceed 750 words. The
Extended Summary which will consist of Introduction, Main Titles and a
Conclusion sections will be prepared in English for articles in Turkish, and in
Turkish for articles in English.
4 The names of the authors should be written side by side under the title of the
article; the title of the author, the name of the institution/organization to which
he/she is affiliated and the e-mail address should be indicated in footnote (*) with 9
point.
5. The articles should be written in Times New Roman 11pt, one and a half
spaced, and justified. Page numbers should be stated on the bottom and page
margins should be 4 cm to the right, 4 cm to the left, 5,5 cm to the bottom and 5,5
cm to the tol. The paper type should be A4.
6. After the first page, name of the author should be given to the even pages,
name of the article should be given to the odd pages in 10pt as header.
7. Page number should be given to every page (Table 1, Figure 2 etc. );The title
of the tables should be above and the title of the figures should be below. These
titles should be centered and the first letter should be uppercased in 10pt. For the
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statistics, no more than three letters should be written after the comma. Equations
should be numbered. Page number should be in brackets and located at the right
side of the sheet.
8. Using endnotes in the articles should be avoided and things that will be stated
in this part should be given in the text. If it is compulsory to use endnotes, those
should be stated at the end of the pages after numbered or stated at the end of the
text but before the reference as endnote.
9. Technical terms should be in quotation marks or explained. Using
abbreviations should be avoided for the terms.
10. Five level titles should be used in Journal of Defence Sciences. If it is not
compulsory, these levels should not be exceeded. Introduction and conclusion parts
should not be numbered.
1.

First Level
a. Second Level
(1) Third Level
(a) Fourth Level
(I) Fifth Level

11. Each tested hypothesis should be expressed and numbered separately
(Hypothesis 1 and Hypothesis 1a, 1b etc.). Hypothesis should be indented and in
italics. For instance;
Hypothesis 1: The managers working on public organizations have higher
power distance than the managers working on private institutions.
12. Citation should be arranged alphabetically according to the last names of the
authors. In different studies of the same author or authors, study dating back to an
older date must be stated before. The same studies of the same author or authors
should include ‘’a’’, ‘’b’’ next to the year of the study. Basically, each reference of
studies which is referred, should be given as in the example below.
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Name and year: Organizational Premises, Organizational Justice Perception
(Brewer and Kramer, 1986; Cremer, 2005a, 2005b; Lipponen, 2001, 2006)
Only year: Mael and Ashforth (1992)
In studies with multiple authors, the first citation should include the names of
all authors. Following citations should be abbreviated by using ‘’et al.’’ If there are
more than five authors, it can be stated as ‘’et al.’’ after the last name of the first
author.
13. If paraphrasing is difficult or causing vagueness, it is difficult to re-express the
thoughts of an author or becomes meaningless, the expression taken from the
source in the reference which is no more than 40 words should be written in
quotation marks and the page number of the expression should be stated. For
example: (Ozturk, 2003: 147). If the reference is required to be more than 40
words, quoted text should be in quotation marks, two times indented and paragraph
(para. 15) or page (p.25) should be stated at the end.
14. If a page with no author name is required to be cited and if this is in a
periodical publication, the publication name can be specified as the author. For
example (Wall Street Journal of Trade, 2009), (The Ministry of Trade,1999). To
state multiple sources in the same parentheses, they should be in alphabetical order,
and each should be separated by a semi colon. For example: (Abrahams, 2000;
Sullivan and Hellman, 1999). Secondary sources should be stated as (Blau, from
Tamer in 1963, 2003), according to Tamer(2003) referencing Blau(1964).
15. When refering to electronic sources, general reference rules are valid (last
name, year.). If this information is not reachable, the link of the source should be
stated in parentheses. In short, when it is required to refer an electronic source of
which author is unknown, the website of the source should be given in parentheses.
If it is required to refer a professional website, data base or the website of a project
the electronic address should be given in parantheses and it should also be stated in
the references as shown in the below. For example; the website of UNICEF enables
connections to various useful sources endeavoring for welfare of the children
worldwide.
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16. Acknowledgements: If there is any person or any institutions that you would
like to thank for financial or any other types of support, you can express you
sincere thanks by adding a note at the end of the study.
17.
The references should be in 11 font size. Some examples of writing rules
are givenbelow:
Books
Brannick, M.T., Levine, E.L. ve Morgeson, F.P. (2007). Job and work analysis.
London: Sage.
Bloch S. ve Whiteley P. (2010). Düz bir dünyada yöneticilik. (Çev. Ü. Şensoy),
İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Article
Levine, E.L., Ash, R.A. ve Bennett, N. (1980). Exploratory comparative study of
four job analysis methods. Journal of Applied Psychology, 3(1), 524-535.
Unpublished Works
Dağ, İ. (1990). Kontrol odağı, stresle başa çıkma stratejileri ve psikolojik belirti
gösterme ilişkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Welch, K.E. (Baskıda). Technical communication and physical location: Topoi and
architecture in computer classrooms. Technical Communication
Quarterly,14(3).
E-books
Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency
.http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index. This Article was taken
from this Website.
Web Page Article with no Author
New

child vaccine gets funding boost. (2001). 21 Şubat 2011’de
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp. . This Article was
taken from this Website..
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18.
The attachments will be given at the end of the article and contain brief
information about the contents and source of the document underneath.
Atrachments should be arranged as "APPENDIX-A", "APPENDIX-B" while being
titled, and the heading rules stated in the "Headings" section of the appendix must
be followed. The tables in the Appendix should be named as "Table A1, B1".

