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General Publication Editor 
On behalf of editorial board 

Dr. Ahmet FİDAN 

 

Terminological Correction: 

Not Zero Waste, Full 

Recycling! 

Terminology is the field of science and occupation that 

we prefer to make a strategic decision in the language 
which we use on an individual and institutional scale. 
Terms are the most accurate (optimum) use of language 

in describing people's intent. Concept of zero waste 
may be defined generally as reducing the 
unnecessary materials to zero, whether in 
individual or in corporate life. This use is both 
irrational and incorrect in terms of subliminal 
messages. Primarily, if the unnecessary material is 
to be used with the definition of “waste”, it is 
impossible to reduce it to level of zero. Secondarily, 
it emphasizes that these materials are some kind of 
waste. However, it should be emphasized to the 
concept of recycling in terms of the establishment 
of a culture of achievement. Likewise, when we 
consider the happening as universal or even super 
universes, the transformation is unchanging and 
divine truth within the existence. Therefore, we 
humans are also a matter in mentioned 
transformation of divine. The important thing is that 
every part of mentioned materials should be seen as an 
absolute economic value. In brief, what needs to be done 

 

Terminolojik Düzeltim: 

Sıfır Atık Değil, Tam 

Geridönüşüm! 

Terminoloji biz insanların bireysel ve kurumsal ölçekte 

kullanmakta olduğumuz dilde tercih ettiğimiz stratejik bir 
kararla ilgili bilim ve uğraş alanıdır. Terimlerin insanların 
meramlarını anlatmada en doğru (optimum) dilin 
kullanımıdır. Sıfır Atık ister bireysel ister kurumsal 
yaşamda, ihtiyaç dışı maddeleri sıfıra indirmek 
olarak kabaca tanımlanabilir. Bu kullanım, hem 
mantık dışı hem de subliminal mesaj açısından 
hatalıdır. İlk olarak eğer ihtiyaç dışı madde “atık” 
tanımı ile kullanılacaksa, bunun sıfıra çekilmesi 
imkansızdır. İkinci olarak, vurguyu bu maddelerin 
“atık” olduğuna yapmaktadır. Oysa ki vurgu, 
bizzatihi kazanım kültürünün yerleşmesi açısından 

“geri dönüşüm” kavramına yapılmalıdır. Zira 
evrensel hatta evrenler üstü olarak olaya 
baktığımızda, dönüşüm, varlığın bizzatihi içindeki 
değişmez ve ulvî gerçektir. Binaenaleyh, biz 
insanlar da bu ulvi dönüşümün içindeki bir 
maddeyiz. Burada önemli olan, bu maddelerin her 
birimlik parçasının mutlak anlamda ekonomik bir değer 
olarak görülmesidir. Hasılı, bunların tam kontrollü olarak 
yeniden dönüştürülmesine yapılacak vurgudur. 
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is the emphasis on fully controlled recycling.  

Here we wanted to provide FULL RECYCLING when using 
the technical terms such as “recycle”, “street economics”, 
“fully recycling”, “conversation/recovery of energy”, 
“decomposition from source”, “separation of waste from 
source” while struggling with these efforts. Even I, 
frequently took abandoned waste to the side of the 
garbage containers when I was travelling around the city 
with my vehicle. I think that this is a perception of life 
and an overlook to the divine of transformation. 

Local Elections Became 

More Important Than 

General Elections 
Within the scope of local government reforms since 2005, 

the change of the local administration has become 

important as well as the change of the centralized 

government. Even the neighborhood headmen have 

started to carry out large scaled campaigns and even the 

candidates for municipal councilors have started to be the 

subject of the several campaigns.  

In particular, the elections of Istanbul were not reflected 

as a change of local power, but as a change of central 

government force. As a result of the renewed election, 

the concussion, the fore and aftershocks still continue.  

In a context where mentioned kind of issues will be 

particularly emphasized, the December issue of our 

journal corresponding to the 40th publication period will 

be published with the theme of “2019 Local Elections in 

Turkey and Urban Projections of Local Politics”: 

 
1. Pre-election propaganda process, 
2. Open and covert alliances in the presidential 
system 
3. In local election process, continuity of local 
services due to the change of candidates in the 
local party. 
4. Results of local elections 
5. The effects of local election results on national 
politics in terms of political parties' political 
futures; 
are the subtitles for our call which is related to our 
theme.  

Dear Reader and Authors; 

We are together again in the summer issue of our 38th 
issue. 

In this issue, our journal continued its development 
process. From this issue onwards, we started to give DOI 
to our published articles. Our journal is started to be 
indexed by IDEAL ONLINE and SOBIAD indexes. We are 
together again in the Summer issue of our 38th issue. We 
have applied for EBSCO Host index. In the last issue, 
together with our field editors who participated in our 

journal, the number of members of our publishing table 
reached to 49 branch editors. Mentioned field editors are; 
Asst.Prof. Baktybek ISAKOV from Kyrgyzstan Turk 

İşte biz onyıllarca, “geri dönüşüm”, “sokak ekonomosi” 
tam geri dönüşüm, “erenjinin korunumu/kazanımı” 
“kaynağından ayrıştırma”, atıkların kaynağından 
ayrıştırılması” teknik tabirlerini kullanırken, bu uğraşların 
mücadelesini verirken, TAM GERİ DÖNÜŞÜMÜ sağlamak 
istiyorduk. Ben bile kent içinde aracımla dolaşırken, çöp 
konteynerlarının yanına terkedilmiş nitelikli atıkları alıp 
çoğu zaman değerlendirmişliğim olmuştur. Bu bir yaşam 
felsefesi ve dönüşümün ulviliğine bakıştır diye 
düşünüyorum. 

Yerel Seçimler, Genel 

Seçimlerden Çok Daha 

Önemli Hale Geldi! 
2005 yılından bu yana yürütülen yerel yönetim reformları 

kapsamında bu gün merkezi yönetim iktidarının el 

değiştirilmesi kadar yerel yönetim iktidarının el 

değiştirilmesi de önemli hale gelmiştir. Artık mahalle 

muhtarları bile büyük kampanyalar yürütmeye başlamış, 

belediye meclis üyesi adaylıkları bile kampanyalara konu 

olmaya başlamıştır. 

Özellikle Türkiye’deki İstanbul Seçimleri, bir yerel iktidar 

değişimi değil merkezi yönetim iktidar değişimi gibi 

yansıtıldı ve yenilenen seçim sonuçları itibarıyla sarsıntısı 

öncü ve artçı şokları halen devam etmektedir. 

Bu ve bunun gibi konuların özellikle vurgulanacağı 

kapsamda, dergimizin 40. Yayın periyoduna tekabül eden 

Aralık Sayısı, “Türkiye’deki 2019 Yerel Seçimleri ve 

Yerel Siyasetin Kentsel İzdüşümleri” temasıyla 

çıkarılacaktır. 

1, Seçim öncesi propaganda süreci, 

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. 

Dear Reader and Authors; 

38. sayımızın Yaz sayısında yine birlikteyiz. Bu sayımızda 
da, dergimiz gelişme sürecini devam ettirmiştir.  

Bu sayıdan itibaren yayınlanan makalelerimize DOI 
vermeye başladık. Dergimiz, başta IDEAL ONLINE ve 
SOBIAD Dizinleri dergimizi indekslemeye başladı. Ebsco 
Host dizin müracaatımızı yaptık. Son sayı içinde, 
dergimize katılan alan editörlerimiz,  Kırgızistan Türk 
Manas Üniversitesi, Kent Antropolojisi 
alanından,Dr.Öğr.Üyesi Baktybek ISAKOV, Çukurova 
Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doç.Dr. Melek AKDOĞAN 
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Manas University-Urban Anthropology, Assoc. Prof. 
Melek AKDOĞAN GEDİK from Cukurova University- 
Local Government Finance, Asst.Prof. Abbas 
KARAAĞAÇLI from Giresun Univeristy-Faculty of 
Economics and Administrative Science, Asst.Prof. Aziz 
AFTEKHAI from Iran Maragheh Univeristy- International 
Relations, and Asst.Prof. Masoumeh DAEI, Urban and 
Civilization History. Prof.Dr. Adem ESEN from Istanbul 
University Public Management, Prof.Dr. Özgür 
EMINAGAOGLU from Artivn Çoruh University, Urban and 
Recreation Areas. 

Since 2019, we have expanded our publication board a 
little further. In order to ensure that field editors do not 
get too tired about the editorial process, we have formed 
the WhatsApp Editorial Board Group of Urban Academy, 
where the work of our editorial board is carried out. We 
are making, publishing the list of article referees 
published in each issue, a publication routine. In this 
issue, around 37 of our referees have participated in the 
publication of articles and contributed to the publication 
of the articles for the benefit of our readers and the 
scientific community. I would like to thank them, 
especially the branch editors. 

Dear Authors; 

In principle, each article submitted within the period of 

publication is passed through the IThenticate program 

and taken into the referee process. However, in the 

following processes, we would like to leave the articles 

that are sent without using our article template to the 

usual flow. We will give priority to the articles created 

according to the template. Since this issue, we have 

started to give DOI number to articles. Previously, the 

IThenticate report was essential for the article pre-review 

phase. From the September issue, IThenticate report will 

be requested from the final revision version after the 

preliminary review process and after the referees return. 

This plagiarism report will be uploaded to the system 

while the last revision file is being uploaded by the field 

editor. In the latest version of the plagiarism report, our 

preference as a journal is itenticate. 

Since the summer term of 2019, in Urban Academy, Prof. 

Serap İNCAZ and Assoc. Prof. Derya ÖZTÜRK joined 

to group of publication editors in charge of publishing 

processes. We congratulate them.  

Goodbye with the hope of meeting in many issues and 
bright tomorrows, growing in every issue and improving 
the quality of the publication. 

GEDİK Yerel Yönetimler Maliyesi, Giresun Üniversitesi 
İİBF Öğr. Üyesi, Dr.Öğr.Üyesi, Abbas KARAAĞAÇLI, 
Uluslararası İlişkiler, Iran Maragheh Universitesi öğr. 
Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Aziz EFTEKHARİ ve 
Assist.Prof.Dr. Masoumeh DAEI, Kent ve Uygarlık 
Tarihi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
öğretim üyesi, Prof.Dr. Adem ESEN, Kamu Yönetimi, 
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi öğr. Üyesi 
Prof.Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU, Kent ve Yeşil Alanlar 
branş editörümüz ile birlikte, yayın masamızın üye sayısı 
49 alan editörüne ulaşmıştır. 

2019 dan itibaren, Yayın Kurulumuzu biraz daha 
genişlettik Alan Editörleri WhatsUp Grubumuzun editöryal 
süreçle ilgili fazla yorulmaması için, Yayın Kurulumuzun 
çalışmalarının yürütüldüğü, Kent Akademisi, Whats Up 
Yayın Kurulu grubunu oluşturduk. Editöryal kurulda her 
sayıda yayınlanan makale hakemleri için ayrı bir liste 
yayınlamayı yayın rutini haline getiriyoruz. Bu sayımızda, 
yaklaşık 37 civarında hakemimiz, makale yayın 
süreçlerinde görev yapmış, makalelerin siz 
okuyucularımızın ve bilim camiasının hizmetine 
sunulmasına bilim adına katkıda bulunmuşlardır. 
Kendilerine başta alan editörlerim olmak üzere yürekten 
teşekkür ediyorum. 

Sevgili Yazarlarımız; 

Yayın periyodu içinde gönderilen her makaleyi prensip 

olarak intihal 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. Bu sayımızdan itibaren makalelere DOI 

vermeye başladık. Daha önce, intihal raporu, makale ön 

inceleme aşaması için şart idi. Eylül sayımızdan itibaren, 

ön inceleme süreci sonrasında, hakemlerin inceleme 

süreç/ süreçlerinden geçip, yazardan düzeltme ile geri 

dönen son revizyon sürümünden de yeniden intihal raporu 

talep edilecektir. Bu intihal raporu, alan editörü tarafından 

son revizyon dosyası yüklenirken sisteme yüklenecektir. 

Son versiyon intihal raporunda dergi olarak tercihimiz, 

itenticate dir. 

Kent Akademisi’nde Yaz 2019 tarihinden itibaren, Yayın 

Süreçlerinden sorumlu olarak Prof.Dr. Serap İNCAZ ve 

Doç.Dr. Derya ÖZTÜRK,  yayın editörlerimiz arasına 

katılmıştır. Kendilerini tebrik ediyoruz. 

Her sayıda büyüyen ve yayın kalitesini artıran nice 

sayılarda ve aydınlık yarınlarda buluşmak ümidi ile esen 

kalınız efendim. 

 


