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Denizcilik Araştırmaları Dergisi: Amfora, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 

tarafından, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi 

Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği ve uygulama alanı denizcilik olan 

çok disiplinli alanlarda Türkçe ve İngilizce dillerinde yayım yapan uluslararası, hakemli ve 

akademik bir dergidir. Amfora, denizcilik alanındaki güncel gelişmelerin, yeniliklerin ve 

yapılan özgün çalışmaların bilim dünyası ile paylaşılmasına ve açık erişimli olarak 

yayımlanmasına imkân sağlayacak dijital bir ortam sunmayı ve aynı zamanda da olumlu ya da 

olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışılabileceği akademik bir platform olmayı amaç 

edinmiştir. Amfora, açık erişimli, odağında denizcilik olan çok disiplinli, çift kör hakem 

politikası uygulayan, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda 

yayınlanan bilimsel bir dergidir. 

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi bünyesinde bir ilk olan Amfora dergisi, ilk sayısında 

beş makale ile yayın hayatına 30 Haziran 2022 tarihinde başlamıştır. Amfora dergi sisteminin 

kurulmasında, oluşturulmasında ve yayın sürecinde emeği olan, öncelikle editör kurulundaki 

çalışma arkadaşlarıma, danışma kurulumuzda ve yayın kurulumuzda yer alan akademisyenlere, 

makaleleri değerlendirerek bizlere destek olan kıymetli hakemlere ve çalışmalarını dergimize 

göndererek akademik dünya ile paylaşan bilim insanlarına teşekkür ederim. Daha sonraki 

yayınlarda da bizlere vereceğiniz destek ile daha güçlü adımlarla yol alacağımızın farkındayız. 

Denizcilik alanında bilimsel bir platform haline gelmeye çalıştığımız bu yolda vereceğiniz her 

türlü destekten dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

 

                                                                                                      Doç. Dr. Murat YORULMAZ 

                                                                                                                              Editör 
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Journal of Maritime Research: Amphora is an international refereed academic journal which 

publish in English and Turkish by Kocaeli University Maritime Faculty the field of publication 

are; Maritime Business Administration, Maritime Transportation and Management 

Engineering, Marine Engineering, and Shipbuilding Engineering. Amphora aims to provide a 

digital environment that will enable the sharing of recent advancements, novel ideas, and 

original research in the field of maritime with the scientific community and their publication 

as open access. Amphora also takes as a goal to be an academic forum where these 

advancements can be discussed, with their positive or negative aspects. Amphora is an open 

access, multidisciplinary scientific journal in the field of maritime, applying a double-blind 

referee policy, and published electronically twice a year, in June and December. 

Amphora journal, which is the first journal of Kocaeli University Maritime Faculty, started its 

publication life on 30 June 2022 with five articles in its first issue. I would like to thank editorial 

board members, academics who serve on the advisory board and editorial board and who 

helped establish and publish the Amphora journal, as well as the scientists who submitted their 

research to our journal and thus shared their findings with the academic world. We are aware 

that we will take stronger steps with the support you will give us in the next publications. As 

we work to establish a scientific platform in the maritime field, I would like to express our 

gratitude in advance for all of your support. 

 

                                                                                       Assoc. Prof. Dr. Murat YORULMAZ 

                                                                                                          Editor in Chief 

 

 

 

 

 

 

 


