JOURNAL OF NAVAL SCIENCES AND ENGINEERING (JNSE)
WRITING RULES
General: Manuscripts must be prepared in MS Word, single-spaced with justify. Font: Times New Roman, 12
points. Margins: left 4,5 cm- right 3,5 cm, top 5 cm- bottom 7 cm, header 3,25 cm- footer 6 cm, gutter 0. Paper
type: A4. Page numbers should be on the middle of bottom of page with -1-, -2-, -3- etc. format. Using footnotes is
not allowed.
Ethics Committee Approval and/or Legal/Special Permission: The articles must state whether an ethical
committee approval and/or legal/special permission is required or not. If these approvals are required, then it
should be clearly presented from which institution, on what date and with which decision or number these
approvals are obtained.
Body of Text: Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors, Abstract, Keywords, Title (Turkish),
Abstract (Turkish), Keywords (Turkish), Main Text, Appendix (if any), References.
Title: Title should reflect objectives of the paper clearly, be easily understandable and not exceed 15 words.
Abstracts: Each paper should have an abstract with 100-200 words and have a structured form, i.e. standard
structure of an article (background, purpose, material and methods used, results, conclusion).
Paper Length: The manuscript should be minimum 2000 words or 5 pages, maximum 7000 words or 25 pages
including references.
Keywords: Author must provide some keywords (between 3 and 5) that will be used to classify the paper.
Unit:
International
System
of
Unit
(Système
Internationale
d’Unités;
SI)
(https://www.britannica.com/science/International-System-of-Units) should be used for all scientific and
laboratory data.
References: References should be given according to the APA standard as effective from November, 2020 issue.
Abbreviations and Acronyms: Standard abbreviations and acronyms should be used for each related discipline.
Acronyms should be identified at the first occurrence in the text. Abbreviations and acronyms may also be
attached to main text as an appendix.
Equations and Formulas: Equations and formulas should be numbered consecutively. These numbers must be
shown within parentheses being aligned to the right. In the text, equations and formulas should be referred with
their numbers given in parentheses. Comprehensive formulas, not appropriate to be written in the texts, should be
prepared in figures.
Figures and Tables: Figures and tables should be numbered consecutively. In the text referring to figures and
tables should be made by typing “Figure 1.” or “Table 1.” etc. A suitable title should be assigned to each of them.
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DENİZ BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ (DBMD)
YAZIM KURALLARI
Genel Bilgiler: Yazılar; Microsoft Word’de tek satır aralığı ve iki yana yaslanarak hazırlanmalıdır. Yazı tipi:
Times New Roman, 12 punto. Kenar boşlukları: sol 4,5 cm- sağ 3,5 cm- üst 5 cm- alt 7 cm- üst bilgi 3,25 cm- alt
bilgi 6 cm, oluk 0. Kâğıt ölçüsü: A4. Sayfa numaraları sayfanın alt ortasında -1-, -2-, -3- vb. şeklinde yer
almalıdır. Dipnot kullanılmamalıdır.
Etik Kurul İzni ve/veya Yasal/Özel İzin: Makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip
gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinlerin hangi kurumdan, hangi tarihte ve
hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
Yazı Yapısı: Yazı şu sırada hazırlanmalıdır: Başlık, Yazarlar, Özet, Anahtar Kelimeler, Başlık (Türkçe), Özet
(Türkçe), Anahtar Kelimeler (Türkçe), Ana Metin, Ek (varsa), Referanslar.
Başlık: Başlık; açık, net, anlaşılır olmalı ve 15 kelimeyi geçmemelidir.
Öz (Abstract): Yazı, 100-200 kelimelik, arka plan, amaç, yöntem, bulgular ve sonuçtan oluşan yapılandırılmış bir
özeti içermelidir.
Sayfa Sayısı: Dergiye gönderilecek yazıların boyutu, kaynakça dâhil asgari 2000 kelime veya 5 sayfa, azami 7000
kelime veya 25 sayfa arasında olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yazıyı sınıflandırmaya yarayacak, anahtar görevi yapan 3-5 kelime yer almalıdır.
Birimler: Yazının uluslararası alanlarda da kolay izlenebilir ve anlaşılabilir olması için Uluslararası Birim
Sistemine (https://www.britannica.com/science/International-System-of-Units) uygun olarak hazırlanması gerekir.
Referans: Referanslar Kasım, 2020 sayısından itibaren geçerli olmak üzere APA standardına göre verilmelidir.
Notasyon ve Kısaltmalar: İlgili bilim alanının standart notasyon ve kısaltmaları kullanılmalı, yeni notasyonlar ise
metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerekli durumlarda, notasyon ve kısaltmalar ek olarak konulabilir.
Denklem ve Formüller: Denklem ve formüller ardışık olarak numaralandırılmalı ve bu numaralar sağa dayalı
parantez içinde yazılmalıdır. Metin içinde denklem ve formüllere parantez içinde yazılan numaraları ile atıfta
bulunulmalıdır. Metin arasında verilmesi uygun olmayan kapsamlı formüller şekil olarak hazırlanmalıdır.
Şekiller ve Tablolar: Şekiller ve tablolar, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde "Şekil 1."
veya “Tablo 1.” şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil ve tablo için uygun bir başlık kullanılmalıdır.
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