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Submission of Papers: Submission of a paper implies
that it is has not been published previously, it is not
under consideration for publication elsewhere and that if
accepted, it will not be published elsewhere in the same
from, in English or in any other language, without the
written consent of the publisher. Authors are requested
to submit an electronic copy of their original works to
given e-mail address below.
E-mail Address:
Dr. Naval Captain Mustafa KARADENİZ
mkaradeniz@dho.edu.tr
Types of Contributions: Original papers, review
articles; technical notes; short communications; book
reviews; letters to the editor; extended reports of
conferences and meetings.
Manuscript Preparation
General : Manuscripts must be prepared in MS Word,
single-spaced with justify. Font: Times New Roman 12
points. Margins: left 4.5cm., right 3.5 cm, top 5.5 cm
and bottom 7 cm. header 3.25 cm. footer 6 cm. gutter 0.
Paper type: A4. Numbers should be on the middle of
bottom of page with 1,2,3 etc format.
The information about authors should be prepared
separately from main text and should include;
Title
Name of authors
Authors’ associations
postal address
e-mail of the authors
Body of Text: Follow this order when typing
manuscripts: Title, Authors, Abstract, Keywords, Main
text, Appendix (if any), References, Authors’ short bios.
Title: Title should reflect objectives of the paper clearly
and should be easily understandable, should not
exceed 12 words.
Abstracts: Each paper should have an abstract with
100-150 words, reporting concisely on the purpose and
results of the paper.
Paper Length: The size of the manuscript should not
exceed 10 printed pages.
Keywords: Author must provide some keywords
(between 3 and 10) that will be used to classify the
paper.
Units: The SI system should be used for all scientific
and laboratory data.
References: Referring to references should be in the
text by using reference numbers in parenthesis (for
example: [2]). Using footnotes for references is not
allowed.

List of References: Publications cited in the text
should only be presented in a list of references following
the text of the manuscript. References should be listed
according to their orders in which they are cited in the
manuscript, i.e., [1] cited first, [2] cited next, and so on.
Examples:
[1] Hollstein T., Halgamuge S.K., and Glesner M.,
(1996). Computer-Aided Design of Fuzzy Systems
Based on Generic VHDL Specifications, IEEE
Trans. on Fuzzy Systems, vol. 4 (4), pp.403-417.
(journal paper)
[2] Johnson N., and Jajodia S., Steganalysis: The
Investigation of Hidden Information, Proc. IEEE
Information Technology Conference, Syracuse,
NY, USA, Sep. 1998, pp. 113-116. (conference
proc.)
[3] Okamoto G., (1999). Smart Antenna Systems and
Wireless LANs, Kluwer Academic Publishers,
Boston. (books or thesis)
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 parenthesis which are aligned to
right.
Figures and Tables: Figures and tables should be
numbered consecutively. In the text refer to figures and
tables should be made by typing “Figure 1” or “Table 1”
etc. A suitable title should be assigned to each figure
and table and this title must be separately listed with
their reference numbers.
Copyright: Authors are responsible for obtaining
permission from the copyright owner (usually the
publisher) to use any quotations, illustrations, or tables
from another source. The Journal of Naval Sciences
and Engineering does not accept any responsibility if
authors did not follow Copyright Law requirements.
Authors submitting articles to the Journal agree that if
accepted, copyright of the article, including the right of
reproduction in all forms and media, will belong
exclusively to the Journal.
Evaluation Process: All manuscripts are reviewed and
forwarded to peer review committee if manuscripts
match with journal’s minimum publishing rules. At least
two members of peer review committee evaluate
submitted works and send their reports to editorial
board. If editorial board receives any recommendation
on evaluated papers from peer review committee, it
may require necessary revision from author.

DENİZ BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
YAYIN KURALLARI
Yazıların Gönderilmesi: Dergiye gönderilen makaleler
başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak
üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanması istenilen
yazılar aşağıdaki adrese 3 kopya kağıda basılı olarak,
aynı zamanda e-mail adresine de dijital olarak
gönderilmelidir. İngilizce metninin yayınlanmasına karar
verilen makalelerden yazar tarafından Türkçe kopyası
da gönderilen metinler, ingilizce fasikülden ayrı olarak
basılacak olan Türkçe fasiküle de konulacaktır.
Adres:
Dr.Dz.Kd.Alb. Mustafa KARADENİZ
Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Enstitü Müdürü
34942 Tuzla/ İSTANBUL

Referans : Referanslar dipnotlar ile değil metnin içinde
açılacak parantezlerde yer alan referans numarası ile
([2] gibi) yapılmalıdır.
Referans Listesi : Makalenin sonunda sadece yazıda
gönderme yapılan eserler yer almalı, düzenleme şu sıra
ile olmalıdır: Yazarın soyadı ve adı. Yayın yılı. Yazının
adı. Yayınlandığı yerin (kitap/dergi/seminer) adı.
Yayınevi, basım (kitap/dergi)/seminer yeri. Sayfa
numaraları.
Örnek :
Yıldırım, Cemal (1995). Bilimin Öncüleri. Tübitak
Popüler Bilim Kitapları Dizisi:9. Ümit Matbacılık Ankara.
Sayfa: 12-14.

E-mail adresi : mkaradeniz@dho.edu.tr.
Yazı Türleri : Dergide; orijinal yazılar, derlemeler, kitap
incelemeleri, teknik notlar ve editöre mektuplar
yayımlanır.

Notasyon ve Kısaltmalar : İlgili bilim alanının standart
notasyon ve kısaltmaları kullanılmalı, yeni notasyonlar
ise metin içinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır.
Gerekli durumlarda, kullanılan notasyon ve kısaltmalar
bir ek olarak konulabilir.

Yazım Kuralları
Genel bilgiler : Yazılar; Microsoft Word’de tek satır
aralığı, Times New Roman, 12 punto; marjlar: alt 7 üst
5.5 cm; sağ 3,5 sol 4.5 cm; kağıt ölçüsü: A4 formatında
hazırlanmalı ve sayfaları alt ortada 1,2,3 şeklinde
numaralandırılmalıdır. Dergiye gönderilecek yazıların
yazarlarına ait kimlik ve kurum bilgileri, yazıdan
kolaylıkla ayrılabilir şekilde ayrı bir sayfaya hazırlanmalı
ve şu bilgileri içermelidir;
Yazının başlığı
Yazar(lar)ı
Yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar
Yazar(lar)ın kısa biyografisi
Birinci Yazarın fax numarası, posta adresi ve e-mail
adresi
Önerilen ayrıntılı yazı
adresinde mevcuttur.

formatı

www.dho.edu.tr.

Yazı Yapısı : Yazı sırası ile aşağıdaki bölümlerden
oluşur. Başlık,yazarlar, özet, anahtar kelimeler, ana
yazı, ek (varsa), referanslar.
Başlık : Başlık; açık, net, anlaşılır olmalı ve 12 kelimeyi
geçmemelidir.
Özet (Abstract) : Yazı, 100-150 kelimelik, yazının
amacını ve sonuçlarını anlatan özeti içermelidir.
Sayfa Sayısı : Yazılar 10 sayfayı geçmemelidir.
Anahtar Kelimeler : Yazıyı sınıflandırmaya yarayacak,
anahtar görevi yapan 3-10 kelime yer almalıdır.
Birimler : Yazının uluslararası alanlarda da kolay
izlenebilir ve anlaşılabilir olması için Uluslararası
Bilimsel Notasyona ve SI (System International) birim
sistemine uygun olarak hazırlanması gerekir.

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 kullanılmalı ve bunlar
ayrı birer ek olarak şekil ve tablo numaralarıyla birlikte
listelenmelidir.
Telif Hakları : Yazılarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Yasasının hükümlerine aykırı iktibas (alıntı)
bulunması halinde tüm sorumluluk yazar(lar)a ait
olacaktır. Yayımlanmasına karar verilen yazıların telif
hakkı Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisine aittir.
Yazıların Değerlendirilme Süreci : Dergi Yayın Kurulu
yayımlanmak
için
gelen
yazıların
yayımlanıp
yayımlanmamasına
ve
dergide
hangi
statüde
yayımlanacağına karar verir. Yayın Kurulu gerekli
gördüğü takdirde yazının sahibinden değişiklik isteme
hakkına sahiptir.
Gönderilen yazıların basımı öncesinde hakem görüşü
alınır. Yayın kuruluna gönderilen yazıların dergide
yayımlanabilmesi için yayın kurulunca, belirlenen yayım
kurallarına uygun görülmesi ve Hakem Heyeti
tarafından kabul edilmesi gerekir. Yazılar
hakem
kurulunda yer alan en az iki hakem tarafından
değerlendirilir.
Yazı
hakemlerin
değerlendirme
sürecinden geçtikten sonra, eğer varsa, düzeltmeleri
yapması için yazara geri gönderilir. Düzeltmeler
yazarlarca
kendilerine
verilen
süre
içinde
tamamlanmalıdır.

