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Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 
(BUJSE), fen, mühendislik ve mimarlık alanlarını kapsayan 
disiplinler arası ve hakemli bir dergidir. İlgili alanlardaki güncel 
bilimsel gelişmeleri konu edinen özgün çalışmaları bilim 
insanlarına ve okuyucularına ulaştırmayı amaçlamaktadır. Ulusal 
ve uluslararası teknolojik gelişmelere katkı sunmayı hedefleyen 
derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Beykent Üniversitesi 
Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, yılda iki kez (altı ayda bir) 
yayınlanır. 

Hakemli ve özgün çalışmaları amaçlayan bir dergidir. 
Makalelerin, hakem değerlendirilmesine girmek üzere, yayın 
kurulu sekreterliğine yazar adı, e-postası, cep /telefonu ile 
gönderilmesi gerekmektedir. Yazarlar makalelerinde 
hakemlerin de değerlendirmelerinde dikkate alacağı aşağıdaki 
kriterleri de gözden uzak tutmamalıdırlar: 

a. Makalelerindeki ekseni, dayandığı temel fikri, ikincil 
kaynak incelemesi ve bunlara göre yeniliği, Fen ve 
Mühendislik Bilimleri ve uygulama alanına katkısını, 

b. Araştırmalarının makalenin ana eksenine katkısını, hipotez 
ve metodolojisi, istatistiksel analiz tekniğinin yeterliliğini, 

c. Makalenin mantıksal bütünlüğü ve kendilerini tatmin edip 
etmediğini, 

d. Makalenin başlığa uygunluğu ve anahtar kelimelerin 
makaleyi yansıtabilmesini, 

e. İyi kalitede bir model, şekil, tablo vb. ile öğretime katkı 
seviyesini değerlendirmelidirler.  

 

 

Beykent University Journal of Science and Engineering Sciences 
(BUJSE) is an interdisciplinary and peer-reviewed journal covering 
the fields of science, engineering and architecture. It aims to deliver 
original studies on current scientific developments in related fields 
to scientists and readers. The language of the journal, which aims to 
contribute to national and international technological 
developments, is Turkish and English. Beykent University Journal of 
Science and Engineering is published twice a year (every six months). 

It is a peer-reviewed and original journal. Articles must be sent to the 
editorial board secretariat with the name of the author, e-mail, 
mobile / phone in order to be evaluated by the referee. Authors 
should also keep in mind the following criteria, which the referees 
will also take into account in their evaluations: 

a. Its axis in its articles, the basic idea it is based on, secondary source 
review and innovation according to them, its contribution to the 
field of Science and Engineering Sciences and its application, 

b. Contribution of his research to the main axis of the article, 
hypothesis and methodology, adequacy of statistical analysis 
technique, 

c. The logical integrity of the article and whether it satisfies them, 

d. The relevance of the article to the title and the ability of the 
keywords to reflect the article, 

e. They should evaluate the level of contribution to teaching with a 
good quality model, figure, table, etc. 
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