YAYIN İLKELERİ
1. Dergiye alınan çalışmaların, özgün, bilimsel kuram ve metodolojiye
uygun olması; mevcut uygulama ve kuramlara katkıda bulunması esastır.
Çalışmalar Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir ve daha önce yurt içi ve yurt
dışında herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayın için gönderilmemiş
olmalıdır. Bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, seminer vb.)
sunulmuş bir bildiriye dayanan aday makale, ilgili bildiri kitapçığında
yayımlanmamış olması ve bu durumun belirtilmesi koşuluyla kabul
edilebilir. Yazıların e-posta, khobilimdergisi@kho.edu.tr adresine
gönderilmesi gerekmektedir.
2. Yayımlanan çalışmalardaki görüşler yazara aittir ve kesinlikle Türk
Silahlı Kuvvetlerinin resmi görüşünü yansıtmaz. 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.
3. Dergiye gönderilen makaleler, Yazım kurallarında 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.
KHO Bilim Dergisine gönderilen makaleler, iki alan uzmanının
“yayımlanabilir” onayından sonra Yayın Kurulu’nun son kararı ile
yayımlanır. Dergiye gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın
iade edilmez.
4. Dergimize gönderilen çalışmalar düzenli bir şekilde intihal (plagiarism)
taramasına tabi tutulmaktadır. Bu amaçla akademik çalışmalardaki
intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate adlı intihal engelleme
programından istifade edilmektedir.
5. Önceki maddelerde bahsedilen Kara Harp Okulu Bilim Dergisi yayın

ilkeleri doğrultusunda dergiye gönderilen çalışmalar, Yükseköğretim
Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen
hususlar içerisinde hazırlanmalıdır.
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PUBLICATION PRINCIPLES
1. To be accepted to the Journal, studies/articles should be unique,
convenient to scientific studies and methodologies, and should contribute to
current applications and theories. Studies/articles can be written either in
English or in Turkish; but these studies/articles should not be published or
sent to be published to any domestic or foreign party before. 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 must be explicitly stated by the
article author(s). These studies/ articles should be sent to e-mail:
khobilimdergisi@kho.edu.tr
2. Ideas and opinions in these studies completely belong to the author and
do not represent the official declarations or statements of the Turkish Armed
Forces. The author is completely responsible for erroneous information,
deficient data or any other distortions. The data used on each study must be
preserved by the author for following five years. There is no copyright
payment for the article/study sent to the journal.
3. The Articles submitted to the Journal are forwarded to the referees (two
referees) of the particular scientific by hiding the identity of the author if the
articles meet the formatting requirement mentioned in the text formatting
section 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 amended 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 even they are published
or not.
4. Studies/articles sent to the journal are regularly examined against
plagiarism. The application named iThenticate is used to prevent
plagiarism.
5. The studies/articles should be prepared in accordance with The Directives
of Board of Higher Education Scientific Research and Publication Ethics.

