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Rules and systems are Kurallar ve sistemler
for people, people not insanlar içindir, insanlar
kurallar ve sistem için
for rules and system!
değil!

We are together again with a tiring and full-fledged
page. In spring we came to our 37th issue. Within the
last month the number of members of our publication
table has reached 37 branch editors with a new
participating of our field editors Prof.Dr. Mesut DOĞAN
(Geography) , Prof.Dr. Mesut TEKŞAN
(Literature).Dr.Taylan ENGİN (Lecturer).
As known,we have separated the editors categorically in
the last issue and weedit the Main Branch Editorship
(Main science / Main arts branch)and Field Editorship
(Science / Art Branch) at the point of transition to our
2019 application. With this structure we created, we
almost started to create the academy of the city. In
parallel with 2019, we started to publish a list of those
who refereed for each issue, instead of publishing a block
referee lists in the editorial board. When we take a look
at this issue, about 40 of our referees have been
involved in the publication of articles and contributed in
the name of science to present the articles to the service
of our readers and the scientific community. I would like
to thank them heartily , mainly my branch editors.

Yine yorucu ve dop dolu bir sayıda birlikteyiz. 37.
sayımızın İlkbahar sayısına geldik. Bu sayımızda da,
dergimiz gelişme sürecini devam ettirmekte. Son ay
içinde, dergimize katılan alan editörlerimiz, Coğrafya
alanından, Prof.Dr. Mesut DOĞAN, Edebiyat ve Yazın
alanından, Prof.Dr. Mesut TEKŞAN ve Ulaşım ve Trafik
alanından, Dr. Öğr.Üyesi, Taylan ENGİN, ile birlikte,
yayın masamızın üye sayısı 37 branş editörüne
ulaşmıştır. Bilindiği gibi, geçen sayımızda, editörlükleri
kategorik olarak ayırmıştık. 2019 uygulamamıza geçiş
olması noktasında, (Anabilim / Anasanat Dalı) ve alan
editörlüğü (Bilim / Sanat Dalı) olarak düzenlemiştik. Artık
bu süreci geri dönüşü olmaksızı devam ettireceğiz.
Oluşturduğumuz bu yapı ile, adeta, kentin akademisini
oluşturmaya başladık. Aynı paralelde, 2019 ile birlikte,
editöryal kurulda blok hakem listesi yayınlamak yerine,
her sayı için o sayıda hakemlik yapanların listesini
yayınlamaya başladık. Şöyle bir baktığımızda, bu
sayımızda, yaklaşık 40 civarında hakemimiz, makale
yayın süreçlerinde görev yapmış, makalelerin siz
okuyucularımızın ve bilim camiasının hizmetine
sunulmasına bilim adına katkıda bulunmuşlardır.
Kendilerine başta brans editörlerim olmak üzere yürekten
teşekkür ediyorum.
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Dear Authors:

Sevgili Yazarlarımız;

In the publication period, we send each article submitted
to the referee process, in principle ,by passing the
İthenticate program.However, in the following processes,
articles submitted without using our article template, will
be left to the usual flow, if the articles are created
according to the journal’s template will be given priority.
As of 2019 June, our journal will start to give DOI.

Yayın peryodu içinde gönderilen her makaleyi prensip
olarak Itenticate programından geçirerek hakem sürecine
alıyoruz. Ancak bundan sonraki süreçlerde, makale
şablonumuzun kullanılmadan gönderildiği makaleleri,
olağan akışına bırakmak, şablona göre oluşturulan
makalelerin ise, takipli statüde öncelik verileceğini
belirtmek isteriz. 2019 Haziran ayından itibaren dergimiz
DOI vermeye başlayacaktır.

Our goal is to make our Kent Academy journal a source
of pride for our country in the scientific community and
to become a focus of interdisciplinary, multidisciplinary,
and transdisciplinary studies around the world science by
taking place in indexes such as SCI, SSCI, ISI within a
few years. Our infrastructure works regarding the SCI
and SSCI processes are being carried out rapidly, and we
will have made our application within the next two
months. In addition, our ISI index application is about to
be finalized soon. In this period, the social sciences
directory of SOBİAD started to index our journal.
Our Editor Assoc.Dr.Ebru ERDÖNMEZ is responsible for
the execution and coordination of the TR directory
process.
In line with the growth of our journal, expansion of the
scope and increase of the impact factor, the number of
editors, previously 2 people, has been increased to 4 (as
task fields will be determined ) The division of duties of
editorial editors in the Kent Academy was as follows.:
1.
2.
3.
4.

Assoc.Dr. Armağan ÖZTÜRK (Editorial of the
responsibility of stream broadcasting )
Assoc. Dr.Ebru ERDÖNMEZ ( Editorial of the
responsibility of Index and Index Processes)
Assoc. Dr.Huriye TOKER ( Editorial of the
responsibility of Promotion and Sponsorships)
Dr.lecturer Ercan YÜKSEKYILDIZ (Editorial
the responsibility of Technical Affairs)

of

As well as make me happy I'm sure that, it makes you
also happy, to give new news about to be growing and
strengthening of every new issue,

Hedefimiz, Kent Akademisi dergimizi bilim camiasında
ülkemiz için gurur kaynağı haline getirmek, birkaç sene
içinde SCI, SSCI, ISI gibi indekslerde yer alarak dünya
bilim çevresinde interdisipliner, multidisipliner, ve
transdisipliner çalışmaların odağı haline getirmektir. SCI
ve SSCI süreçlerine ilişkin alt yapı çalışmalarımız hızla
yürütülmekte, önümüzdeki bir iki ay içinde müracaatımızı
yapmış olacağız. Ayrıca, ISI indeks müracaatımız da
yakında sonuçlanmak üzeredir. Bu dönemde SOBİAD
sosyal bilimler dizini dergimizi indekslemeye başlamıştır.
Editörümüz Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ, TR Dizin sürecinin
yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumludur.
Dergimizde daha önce 2 olan editör sayımız, görev
alanları belli olacak şekilde dergimizin büyümesi,
kapsamının genişlemesi ve etki faktörünün artmasına
paralel olarak dörde çıkarılmıştır.
Kent Akademisi’nde Baş Editöre Bağlı Editörlüklerin Görev
Bölüşümü Şu şekilde olmuştur. 1. Yayın Akışından
Sorumlu Editörlük, Doç.Dr. Armağan ÖZTÜRK, 2. Dizin
(index) ve Dizin Süreçlerinden Sorumlu Editörlük,
Doç.Dr. Ebru ERDÖNMEZ, 3. Tanıtım ve
Sponsorluklardan Sorumlu Editörlük, Doç.Dr. Huriye
TOKER, 4. Teknik İşlerden Sorumlu Editörlük ise
Dr.Öğr.Üyesi Ercan YÜKSEKYILDIZ tarafından
yürütülecektir.
Her yeni sayıda büyümeye ve güçlenmeye yönelik yeni
haberler vermek eminim ki beni mutlu ettiği gibi sizleri
de mutlu etmektedir.

Yerel Seçimler, Kentsel
Hizmetlerin Sağlıklı
Yürütülmesini Kesintiye
Uğratmamalıdır!

Local Elections should not
interrupt the regular
execution of urban services!
Local elections in Turkey are scheduled at the end of this
month . Not only in Turkey, but also all in the local
election process of all democratic countries, particularly
the former president (at present time) in case of not renomination or party candidates not to be shown, with the
logic of whatever after me ,former president must not
enter the indifference of the execution of urban
services.In particular, control of such interim periods
should be strictly followed by central government and

Bu ayın sonunda Türkiye’de yerel seçimler yapılmaktadır.
Sadece Türkiye’de değil bütün demokratik ülkelerde yerel
seçimler sürecinde, özellikle eski (halihazırdaki) başkan
yeniden aday gösterilmemiş veya aday olmamışsa,
benden sonra ne olursa olsun mantığıyla kentsel
hizmetlerin yürütülmesinde boş vermişlik psikolojisine
girmemelidir. Özellikle bu gibi ara dönemlerin kontrolü,
merkezi yönetim tarafından ve sivil toplum kuruluşları
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non-governmental organizations.

tarafından titizlikle takip edilmelidir.

In context of this subject and such subjects like this will
be in particularly highlighting at our December issue
(40.th number corresponding), will be publishes by the
thema of "2019 Local Elections in the Turkey and
Urban Projections of Local Politics”.

Bu ve bunun gibi konuların özellikle

In this issue subheadings of our theme will be as
follows: .

vurgulanacağı

kapsamda, dergimizin 40. Yayın periyoduna tekabül eden
Aralık Sayısı, “Türkiye’deki 2019 Yerel Seçimleri ve
Yerel

Siyasetin

Kentsel

İzdüşümleri”

temasıyla

çıkarılacaktır.

1, Propaganda process of the Pre-election

1, Seçim öncesi propaganda süreci,

2, Open and secret alliances in the presidential
system process,
3, the stability of local services due to the change
of candidates in the party, which is in power in the
local election process,
4, results of local elections and
5, The effects of local election results on national
politics in terms of political parties' political future’
It is inevitable for all the cities of the world to turn to
sustainable, ergonomic and aesthetic concerns in urban
centers where population is dense. Passive
mobilization and digitalization in communication
have also deeply influenced the role of cities in the
social structure of cities, and nowadays, cities are
filled with dynamic homosapiences, and the cities
have become the soul for humanity.
Maybe in the last paragraphs, I couldn't make a hearty
word, but especially the leaders of the world and
initiative owners who may be in the path of civilization,
should not neglect this aspect of the issue.
Hoping to meet in many issues and bright tomorrows.

2, başkanlık sistemi sürecinde oluşan açık ve örtülü
ittifaklar,
3, yerel seçim sürecinde yerelde iktidarda olan
partideki aday değişimi nedeniyle yerel hizmetlerin
istikrarı,
4, yerel seçimin sonuçları ve
5, Yerel seçim sonuçlarının siyasi partilerinin politik
gelecekleri bakımından ulusal siyasete etkileri, sayı
temamıza ilişkin çağrımızın alt başlıkları olacaktır.
Bütün dünya kentleri, nüfusun yoğunlaştığı kent
merkezlerinde sürdürülebilir, ergonomik ve estetik
kaygılara yönelmesi kaçınılmazdır. Toplumdaki pasif
mobilizasyon ve iletişimdeki dijitalleşme, kentlerin
sosyal doku rolünü de derinden etkilemiş ve bu gün
artık kentler, dinamik birbirine kayıtsız
homosapienslerle dolup taştığından, kentler
insanlık adına ruhunu arar hale gelmiştir.
Belki son paragraflarda iç açıcı sözcükler edemedim ama
özellikle dünya liderleri ve uygarlığa iz düşümünde
bulunabilecek inisiyatif sahipleri konunun bu yönünü
ihmal etmemelidir.
Nice sayılarda ve aydınlık yarınlarda buluşmak ümidi ile.
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