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Ithenticate (First and Last version of article)
Less than % 20 Each quote, max: % 1
For reader and for author free. The journal does not charge
any fee for the process of application and publication of
articles. (Dergi, makalelerin başvuru ve yayınlanması
sürecinde herhangi bir ücret talep etmez.
3 Double Blind Peer Reviewing (3 Reviewing Per Article) Üç
Karşılıklı (Çift yönlü) Körleme Akran Hakemlik Sistemi

Open Acces (Açık Erişim)
Turkey, ULAKBIM Dergi Systems
Research Articles, Review Article.
Other article categories are published on the portal page
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Description of Journal (Dergi Kısa Bilgisi)
The main purpose of The Journal of Urban Culture and
Management (JOURAC) is to provide scientific and academic
studies for the benefit of the people of the world to ensure
that Turkish and world cities become more prosperous, more
liveable; by publishing the architecture, administrative,
economic, environmental, and engineering studies in the
context of the city; and the literature studies in the context of
the language and culture of the city in an interdisciplinary,
multidisciplinary and transdisciplinary mood while acting as the
academia of the urban areas where the 80% of the world
population live.
By deciding to make the publication period four times a year,
the City Academy aimed to pave the way for scientific
production in urban areas, to contribute to the development
and institutionalization of our cities faster, and to provide more
voluminous added values to the world civilization.
The Journal of Urban Culture and Management aims to;
1. Recognizing the cultural ethnographic identities of the cities
as a world heritage and ensuring the formation of this
awareness,
2. İnsanoğlunun kent kültürü bağlamında dünya mirası
kavramına vereceği önemi sağlamlaştırmayı,
3. It aims to pioneer the preservation and promotion of
prehistoric ruins, together with the cultural composition of
world cities, specifically for Anatolian Geography, which is a
combination of civilizations.
Our peer-reviewed journal is published in four times a year,
March, June, September and December and internationally
acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish
and English. Our journal also includes introduction of works,
letter to the editor and case report articles. Apart from
technically examination of articles in Pre-admission process, the
plagiarism report is also checked.
URBAN ACADEMY, PROFESSIONAL AND DOUBLE-BLIND PEERREVIEWED INTERNATİONAL JOURNAL UNDER THE CRİTERIA FOR
THE APPOINTMENT AND PROMOTION OF THE ASSOCIATE
PROFESSORSHIP REQUIRED BY INTER-UNIVERSITY COUNCIL
Since the first issue of 2019, our journal has been indexed
within the scope of TR DİZİN Social and TR DİZİN Science.
Publication History:
Our journal began to be published monthly in January 2008 and
continued monthly from 2008 to 2010. From March 2010 to
December 2011, the article was published in scientific format
four times a year, without review of referee. Since March 2012,
it has started to publish nationally refereed articles four times a
year, as of 2017 it has been included in the Dergi Park System
as an International, Double Blind Peer Reviewing Journal. In
2021, (from 2019/1) it was accepted into the TR DİNİZ Social
and TR DİZİN Science databases.
As of the summer issue of 2020, at least three blind peer review
systems have been implemented for each article.

Kent Akademisi dergisi (KA), nüfusun % 80 lerini oluşturan dünya
kentlerinde, kentin akademisi sıfatıyla, disiplin içi, disiplinler arası
ve disiplinler üstü yapıda veya içerikte, kente dair, mimari,
yönetsel, ekonomik, çevresel, mühendisliğe ilişkin, ve kentlerin
dili kültürü bağlamında edebiyata ilişkin bütünleşik konuları ve
tek bilim alanına sığamayacak kadar geniş uzanımları olan
çalışmaların yayınlayarak, Türk ve Dünya kentlerinin daha
bayındır, daha yaşanılabilir hale gelmesini sağlamak için bilimsel,
akademik yayınların dünya insanlarının faydasına sunmak
istemektedir.
Kent Akademisi, yayın peryodunu, yılda dört sayı yapma kararı
alarak, kentsel alanlardaki bilimsel üretimlerin önünü açmayı ve
kentlerimizin gelişmesi ve kurumsallaşmasına daha hızlı katkıda
bulunmayı, dünya medeniyetine daha hacimli katma değerler
sağlayabilmeyi amaçlamıştır.
Kent Akademisi Dergisi;
1. Kentlerin kültürel etnografik kimliklerini dünya mirası olarak
kabul ederek, bu bilincin oluşmasını sağlamayı,
2. İnsanoğlunun kent kültürü bağlamında dünya mirası kavramına
vereceği önemi sağlamlaştırmayı,
3. Medeniyetler bileşimi olan Anadolu Coğrafyası özelinde dünya
kentlerinin kültürel bileşimleriyle birlikte, tarih öncesi
kalıntılarının korunması ve tanıtılmasına öncülük etmeyi
amaçlamaktadır.
Dergimiz, Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere, yılda
dört kez yayın yapan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin
yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Makale ön kabul
sürecinde benzerlik raporuna bakılmaktadır.
Makale yazarlarımızdan makale yüklemesi
yaparken, Documentation | Dokumanlar menüsünden makale
şablonu indirerek bu şablona göre yükleme yapmalarını, kaynakça
oluştururken, kaynakçadaki her kaynağın arasına bir satır boşluk
bırakmalarını önemle rica ediyoruz.
DERGİMİZ ÜAK DOÇENTLİK ve YENİDEN ATAMA İLKELERİ
KAPSAMINDA, DİĞER İNDEKSLERE SAHİP ULUSLARARASI DERGİ
STATÜSÜNDEDİR.
Dergimiz 2019 Yılı ilk sayısından bu yana, TR DİZİN Sosyal ve TR
DİZİN Fen Bilimleri kapsamında dizinlenmektedir.
Yayın Tarihçesi:
Dergimiz, 2008 Ocak ta aylık olarak yayına başlamış olup 2008
den 2010'a kadar aylık olarak devam etmiştir. Mart 2010 dan,
Aralık 2011'e kadar yılda dört kez olmak üzere, hakemsiz olarak
bilimsel formatta makale yayınlamıştır. Mart 2012 tarihinden bu
yana yılda dört kez olmak üzere ulusal hakemli makaleler
yayınlamaya başlamıştır, 2017 yılı itibarıyla uluslararası çift kör
akran hakemli dergi olarak Dergi Park Sistemine dahil olmuştur.
2019 yılının ilk sayısından itibaren TR DİZİN Sosyal ve TR DİZİN
Fen Bilimleri veri tabanına alınmıştır.
2020 yılı yaz sayısından itibaren, her makale için en az üç kör
akran hakemlik sistemine geçmiştir.
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