
 

Makale Çağrısı: 
 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  

“100. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı”* 
 

 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de Afyon-

Kocatepe’de başlayıp 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan 

Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu 

kapsamda, 1999 yılından beri hakemli statüde yayımlanmakta olan ve gerek dünya, gerekse ülkemizdeki 

önemli olay, kişi ve konular hakkında da özel sayılar çıkarılmak sureti ile bilim alanına katkılar sunmayı 

amaçlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yıllık çıkarılan dört sayısına ek olarak 

2022 yılının Kocatepe-Büyük Taarruzun 100. yılı olması dolayısı ile “100. Yılında Kocatepe-Büyük 

Taarruz Özel Sayısı” çıkarılacaktır. Bu özel sayı için değerli araştırmacılarımızın belirlenen konu 

başlıklarına uygun özgün çalışmalarını bekliyoruz.  

Özel sayı için gönderilecek çalışmalar, diğer sayılarda olduğu gibi dergimiz şablon ve kurallarına 

uygun biçimde DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir. Yalnızca makale tanıtım (başlık) sayfasının en 

üstüne kırmızı renkte “100. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı.” şeklinde bir açıklama notu 

eklenmelidir. Bu not bulunmayan çalışmalar, özel sayı için yürütülen sürece dâhil edilmeyecektir.  

Gönderilen çalışmanın kabul edilip edilmemesi editör kurulu kararı yanında editöryal ve hakem 

süreçlerinin olumlu sonuçlanmasına bağlıdır.  

 

 

100. Yılında Kocatepe-Büyük Taarruz Özel Sayısı için makale göndermek isteyen yazarların, özgün 

çalışmalarında aşağıda belirtilen konu başlıklarına bağlı kalmaları beklenir: 

 

- Büyük Taarruz Meydan Muharebesi  

- Kocatepe’nin Büyük Taarruz Meydan Muharebesindeki Yeri 

- Afyonkarahisar’ın Büyük Taarruz Meydan Muharebesindeki Yeri 

- Büyük Taarruz Meydan Muharebesi ve Atatürk 

- Atatürk’ün Hayatında Büyük Taarruzun Yeri ve Önemi 

- Büyük Taarruz’un Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi 

- Milli Mücadele ve Büyük Taarruz ve İlgili Diğer Konular 

 

 

ÖZEL SAYI EDİTÖRÜ 

Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ  

 

ÖZEL SAYI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER 

Özel sayıya makale kabulü için son tarih: 15 Temmuz 2022  

(Bu tarihten sonra gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır)  

 

Not: Özel sayı 2022 yılı içerisinde yayımlanacaktır. 

 

 

* Normal sayılar için geçerli olan tüm süreç ve kurallar özel sayı için de geçerlidir. Özel sayı için 

gönderilen çalışmalar da dergimiz şablon ve kurallarına uygun olmalıdır. 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için web adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil 

 

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 28.02.2022-279212


