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We are together with you once more with the second issue of its fourth publishing year
of our Journal of ETA Maritime Science. This issue consists mostly of ‘’marine engineering’’
subjects along with seven precious researches. Researches regarding ‘’vessel traffic
management’’, ‘’ergonomics’’ and ‘’nutrition’’ subjects are presented to our readers first time
in our Journal.
Our efforts to increase the national and international recognition of our Journal still
continue. Tracing process under the scope of Engineering Sciences of TUBITAK-ULAKBIM in
national extent is in progress and we are waiting positive outcome for our application within
this year. We are expecting you to refer to articles of JEMS in your researches sent to national
and international journals for us to comply with the condition precedent of reference for our
international recognition.
As per the Academic Incentive Allocations Act of Turkey published in 2015, JEMS is
covered amongst the journals which are monitored in international indexes except SCIExpanded.

I hereby present our gratitude to our writers who provide their valuable researches,
our reviewers, section editors, foreign language editors and layout editors who strictly
follow our publishing policies and ensure that we publish qualified issues and our sponsor
Esteemed Ibrahim Kontaytekin & Arkas Marine Fleet General Management for their valuable
contribution in publishing and distribution of this issue.
								Selçuk NAS
								Editor
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Journal of ETA Maritime Science ( JEMS ) dergimizin 4. yayın yılının ikinci sayısında sizlerle
birlikteyiz. Bu sayımızda ağırlıklı olarak “gemi makineleri” konuları ile birlikte birbirinden
değerli 7 adet araştırma yer almaktadır. Dergimizde ilk defa “gemi trafik yönetimi”, “ergonomi”
ve “beslenme” konularındaki araştırmalar bu sayıda okuyucularımıza sunulmuştur.
Dergimizin ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırabilmek için çalışmalarımız devam
etmektedir. Ulusal alanda TÜBITAK-ULAKBIM Mühendislik Bilimleri kapsamındaki izleme
sürecimiz devam etmekte olup, bu yıl içerisinde başvurumuzun kabulü yönündeki olumlu
kararı bekliyoruz. Uluslararası tanınırlığımızın baş şartlarından biri olan atıf alma konusu için,
ulusal ve uluslararası dergilere gönderdiğiniz makalelerde JEMS’de yayımlanan makalelere atıf
yapmanızı bekliyoruz.

2015 yılında Türkiye’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ne göre JEMS,
SCI-Expanded dışındaki uluslararası alan indekslerinde taranan dergiler kapsamındadır.

Bu sayı için değerli çalışmalarını gönderen yazarlarımıza, yayın politikalarımızı
titizlikle takip ederek kaliteli yayınlar çıkmasını sağlayan başta hakemlerimiz olmak üzere,
bölüm editörlerimize, yabancı dil editörlerimize ve yayın kurulumuza, sayımızın yayına
hazırlanmasında büyük emekleri olan mizanpaj editörlerimize, bu sayımızın basım ve
dağıtımındaki değerli katkıları nedeniyle sponsorumuz ARKAS Deniz Ticaret Filosu Genel
Müdürlüğü’ne ve Sayın İbrahim Kontaytekin’e teşekkürlerimi sunuyorum.

								
								
Selçuk NAS
								Editör
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