JOURNAL OF NAVAL SCIENCES AND ENGINEERING (JNSE)
PUBLISHING RULES
Submission of Papers: Manuscripts which are submitted to the journal should not be published elsewhere or sent
to be published. Authors are (preferably) requested to submit an electronic copy of their original works to the
given “System Address” or one hard copy to the address and a soft-copy to the “E-mail Address” which have been
given below. It is necessary for the authors to submit their manuscripts together with the “Copyright Release
Form”. “Copyright Release Form” can be downloaded from the “Copyright Page” of JNSE’s Web Page. Authors
are requested to obtain the relevant documents for their studies that require "Ethics Committee Approval and/or
Legal/Special Permission" and submit these approval documents to the system together with their study.
System Address:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jnse
Address:
Doç.Dr. Ertan YAKICI
Milli Savunma Üniversitesi
Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü
Deniz Harp Okulu Yerleşkesi
34942 Tuzla/İstanbul/Türkiye
E-mail: jnse@dho.edu.tr
Types of Contributions: The journal publishes original papers, review articles, technical notes, book reviews,
letters to the editor, extended reports of conferences and meetings.
Manuscript Evaluation Process: The Peer Review Step:
•
The content and layout format of manuscript are examined and the originality of study is checked by
iThenticate Software Programme.
•

The language and correlation of the English abstract with Turkish abstract are checked.

•
Manuscript which has a similarity index above 40% is rejected. The author is informed about the
manuscript which has a similarity index between 20% and 40% (must not contain more than 4% from a single
source), which is not appropriate for the writing rules of JNSE or needs correction in English and Turkish abstracts
and the author is requested to revise the manuscript within “two weeks”. Otherwise, the article is considered as a
retracted manuscript.
Our journal uses double-blind review, which means that both the reviewer and author identities are concealed
from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. So, the uploaded manuscript does not contain
the name, address and affiliation of author(s). The manuscript evaluation steps are as follows:
•

Editor is assigned by the Editor-in-Chief.

•

The relevant reviewers are assigned by the Editors.

•
As a result of the reviewer’s evaluation, the manuscript may be rejected, accepted or a correction for
the manuscript may be requested.
•
If the negative feedback is given by major number of the reviewers the process is terminated and the
article is rejected.
•
If major/minor revisions are required for the manuscript, the author has to do this revision according to
the reviewers’ comments in “three weeks”.
•

If the revision is accepted by the reviewers, the article is accepted.

The Workflow Diagram for the evaluation process can be accessed from the web page of the journal.
The articles submitted to JNSE to be published are free of article submission, processing and publication charges.
The accepted articles are published free-of-charge as online from the journal website and printed.
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DENİZ BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ (DBMD)
YAYIN KURALLARI
Yazıların Gönderilmesi: Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere
gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanması istenilen yazılar (tercihen) aşağıda verilen “Sistem Adresi”nden
yüklenmeli veya aşağıdaki adrese bir kopya kâğıda basılı olarak ve aynı zamanda “E-mail Adresi”ne dijital olarak
gönderilmelidir. Dergimize makale gönderen yazarların makaleleriyle birlikte “Yayın Hakkı Devir Formu”nu da
göndermeleri gerekmektedir. “Yayın Hakkı Devir Formu”na DBMD Web Sayfasındaki “Telif Hakkı” sayfasından
erişilebilmektedir. Yazarların "Etik Kurul İzni ve/veya Yasal/Özel İzin" gerektiren çalışmaları için ilgili izin
belgelerini temin etmesi ve bu izin belgelerini çalışmalarıyla birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Sistem Adresi:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jnse
Adres:
Doç.Dr. Ertan YAKICI
Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü
Deniz Harp Okulu Yerleşkesi
34942 Tuzla/ İstanbul/Türkiye
E-mail: jnse@dho.edu.tr
Yazı Türleri: Dergide; orijinal yazılar, derlemeler, teknik notlar, kitap incelemeleri, editöre mektuplar ile
konferans ve toplantıların genişletilmiş raporları yayımlanır.
Yazıların Değerlendirilme Süreci: Makalenin Ön Kontrol Süreci:
•
Makalenin içeriği ve yazım formatı incelenir ve iThenticate Programı ile benzerlik taraması yapılır.
•

Makalenin İngilizce özetinin, Türkçe öz ile uygunluğu ve yazım dili kontrol edilir.

•
Benzerlik oranı %40’ın üzerinde olan makale reddedilir. Benzerlik oranı %20 ile %40 arasında olan
(tek bir kaynakla benzerlik %5’ten fazla olmamalıdır), yazım formatına uymayan ya da İngilizce ve Türkçe
özetinde düzeltme gereken makale yazara bildirilir ve “iki hafta” içerisinde makalenin düzeltilmesi istenir. Aksi
takdirde makale geri çekilmiş kabul edilir.
Dergimiz, makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Buna göre değerlendirme
sürecinde hakem ve yazarlar birbirlerinin bilgilerini görememektedir. Bu nedenle, yüklenen ön yükleme
formatında yazar(lar)ın isim, adres ve bağlı olduğu kuruluş(lar) yer almamaktadır. Makale değerlendirme
sürecindeki adımlar ise aşağıdaki gibidir;
•

Baş editör tarafından makaleye Editör atanır.

•

Editörler makale için hakemleri atar.

•
Hakem değerlendirmesi sonucunda makale reddedilebilir, kabul edilebilir veya makalenin düzeltilmesi
istenebilir.
•
Hakem görüşlerinin çoğunluğu doğrultusunda makale reddedilmiş ise süreç sonlandırılır ve makale
reddedilir.
•
Makale için majör / minör düzeltme istenirse hakem görüşleri doğrultusunda yazarın gerekli
düzeltmeleri en geç “üç hafta” içerisinde yapması istenir.
•

Revize edilmiş makale kabul alırsa düzenleme aşamasına geçilir.

Değerlendirme sürecine ilişkin Akış Şemasına, derginin web sayfasından erişilebilir.
DBMD’ye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler; makale gönderim, işlem ve yayın ücretinden muaftır.
Kabul edilen makaleler, ücretsiz olarak basılı şekilde ve dergi web sayfasından çevrimiçi (online) olarak
yayınlanmaktadır.
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