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We are together with you again with the fourth issue of the fifth publishing year of JEMS.
This issue consists of ‘’engine performance’’, ‘’ship design’’, ‘’burnout level of seafarers’’,
‘’submarine resistance’’, ‘’emergency evacuation operation’’, ‘’ship wave bending moment’’,
‘’ dangerous cargo operations’’ and ‘’liquid cargoes transportation’’ subjects along with
seventeen precious researches. Our efforts to increase the national and international
recognition of our Journal still continue. JEMS has been evaluated by Index Copernicus,
which is internationally recognized index, for three years. I am pleased to mention that
JEMS has gradually increased its score within this period (46.94 (2014), 68.39 (2015),
93.00 (2016)).
We are expecting you to refer to articles of JEMS in researches which will submit to
national and international journals to comply with the condition precedent of reference for
our international recognition.
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 sponsors for
their valuable contribution in publishing and distribution of this issue.
I wish for a peaceful year for 2018.
								Editor
								Prof. Dr. Selçuk NAS
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JEMS'in beşinci yayın yılının dördüncü sayısında tekrar birlikteyiz. Bu sayı on yedi değerli
araştırmacı tarafından yapılan "motor performansı", "gemi dizaynı", "gemiadamlarının
tükenmişlik düzeyi", denizaltı direnci", "acil tahliye operasyonu", "gemilerin dalga eğilme
momenti", "tehlikeli yük operasyonları" ve "sıvı yük taşımacılığı" konularını içermektedir.
Dergimizin ulusal ve uluslararası tanınırlığını arttırma çabalarımız halen devam
etmektedir. JEMS, uluslararası geçerliliği olan Index Copernicus tarafından üç yıl boyunca
değerlendirildi. JEMS'in bu dönemdeki skorunu kademeli olarak arttırdığını belirtmekten
memnuniyet duyuyorum (46.94 (2014), 68.39 (2015), 93.00 (2016)).
Uluslararası tanınmamız için ulusal ve uluslararası dergilere gönderilecek çalışmalarda
JEMS'in makalelerine başvurmanızı bekliyoruz.
Bu sayının yayınlanması ve dağıtımında yayın politikalarımıza sıkı sıkıya uyan ve
nitelikli konuların yayınlanmasını sağlayan değerli araştırmalar yapan yazarlarımıza,
hakemlerimize, bölüm editörlerimize, yabancı dil editörlerimize, mizanpaj editörlerimize
ve derginin basımı ve dağıtımındaki değerli katkılarından ötürü sponsorlarımıza
şükranlarımı sunuyorum.
Huzur dolu bir 2018 yılı diliyorum.
								Editör
								Prof. Dr. Selçuk NAS
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