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Dear Colleagues

JEMS, which embraces all the studies conducted related to maritime industry,
is primarily intended to be an environment where Maritime Transportation
Management Engineers and Marine Engineers can present their academic studies.
Receiving its partaking and democratic structure from the principles of the Chamber,
JEMS commenced rendering its services both hardcopy and on-line by 2015 with
support from its members. Refreshed and reinforced academic staff of JEMS
published 2nd Issue of 2nd Volume as both on-line and printed versions at first. We
express our gratitude to all academics and the researchers who supported this issue
with their genuine studies.
Additionally we render our thanks to Asst. Prof. Dr. Alper KILIÇ and his unnamed
heroes who provided the lifeblood of our journal until this issue and to Uzmar
Pilotage and Towage Organization for their support in on-line publishing of the
journal starting with this issue and to Martek for their support in publishing and
distribution of the printed versions.

As the editorial board of the journal, I pay our respects to the board members
of the Chamber and our precious chairman Feramuz Aşkın, who provided the
opportunity for us to serve to our maritime community.
							Best wishes,

							
On Behalf of the Editorial Board
							Selçuk NAS
							Editor in Chief
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Sayın Meslektaşlarım

Denizcilik sektörü ile ilgili yapılan tüm araştırmalara kucak açan JEMS, öncelikle
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendislerinin ve Gemi Makineleri İşletme Mühendislerinin
akademik çalışmalarını sunabilecekleri bir ortam olarak tasarlanmıştır. Paylaşımcı
ve demokratik yapısını odasının prensiplerinden alan JEMS, üyelerinin desteği ile
2015 yılı itibariyle hem basılı hem de çevrimiçi olarak hizmet vermeye başlamıştır.
JEMS’in yenilenmiş ve güçlendirilmiş akademik kadrosu ilk olarak 2. Cilt 2. Sayının
çevrimiçi ve basılı halde yayımını yapmıştır. Özgün çalışmaları ile bu sayıya destek
veren akademisyen ve araştırmacılara teşekkür ediyoruz.

Ayrıca; dergimizin bu sayısına kadar can suyunu veren Yrd. Doç Dr. Alper
Kılıç’a ve isimsiz kahramanlarına, derginin bu sayısından itibaren çevrimiçi
olarak yayınlamasındaki desteği nedeniyle, Uzmar Kılavuzluk ve Römorkörcülük
Teşkilatına, basılı olarak yayınlanması ve dağıtımındaki desteği nedeniyle Martek’e
teşekkür ediyoruz.
Dergi yayın kurulu olarak, denizcilik camiamıza hizmet verme fırsatı sağlayan
oda yönetim kurulu üyelerimize ve değerli başkanımız Feramuz Aşkın’a saygılarımı
sunarım.
		
							İyi dileklerimle,

							Yayın Kurulu Adına
							
Selçuk NAS
							
Editör
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