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üvenlik taleplerinin karşılanması noktasında atılan ve atılacak
olan politik adımların, bireyin ve toplumsal aktörlerin içinde
yaşadıkları sosyo-mekânsal birimlerden bağımsız ele alınabilmesi neredeyse imkânsızdır. Nitekim suçla mücadele çerçevesinde, günümüzde, mekânlara, önleyici politikalar, suçu azaltıcı unsurlar noktasında
ayrı bir önem verilmektedir. Üstelik sadece suç önleme politikaları değil,
aynı zamanda, asayişi sağlama ve toplumsal düzeni kurmada da
mekânsal tedbirler ve tasarımlar önem arz etmektedir.
Yaşadığımız dönem, artan kentleşme ve kentlerde nüfusun yoğunlaşması gerçeği ile kırsal alanlardaki toplumsal bağların çözülmesi, modernleşmeye koşut olarak yeni güvenlik önlemlerinin alınması ve bu
doğrultuda yeni stratejilerin belirlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Günümüz kentleri hem siyasal olarak hem de toplumsal açıdan incelendiğinde bireylerin yaşadıkları kentlerde kendilerini güvende hissetmeleri en önde gelen talepleri arasında yer almaktadır. Güvenlik; insanın
temel, fizyolojik ihtiyaçlarının peşi sıra gelen bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Kentleri kırsaldan farklı bir yaşam alanı olarak ele aldığımızda
güvenlik ihtiyacının geçmişten günümüze kadar hissedildiğini görmekteyiz. Eski çağlardaki kent merkezlerinde karşımıza çıkan ve bir güvenlik unsuru olarak oluşturulan surlar, kaleler bunun en temel örnekleri
arasındadır.
Sanayi ve teknolojinin gelişmeye başlamasıyla birlikte kırdan kentlere
göç edenler yeni bir hayat tarzının içine girerek kendilerini bu yaşam
tarzının içine entegre etmeye çalışmışlardır. Göç ve buna bağlı olarak
yaşanan hızlı ve düzensiz kentleşme ‘sosyal düzensizlik’ olarak adlandırılan bir karmaşayı da beraberinde getirmiştir. Göç edenlerin kente adaptasyon süreçleri, işsizlik, aile içi ilişkilerin bozulması, çözülen geleneksel
toplumsal bağlar, kentin hızlı değişen ve belirsizlikler barındıran ekonomik süreçleri, kent yaşamında suç oranlarının artmasını da beraberin-

de getirmiştir. Bununla beraber, yaşanan bu belirsizlikler, suç korkusunu
da kentsel mekânlarda arttırmaya başlamıştır.
Küresel dönemde, kentleşmenin yoğunlaşması, siyasal ve ekonomik
yapının köklü şekilde değişimi, uluslararası sistemde ortaya çıkan yeni
dengeler ve bunun mekânlara yansıması, terör gruplarının kentsel stratejiler üretmeye başlaması, kentlerde güvenliği tehdit eden yeni ve aslında
geçmişle bağlantılı tehdit unsurlarının yeni versiyonlarını doğurduğu
için kentsel mekânlarda güvenlik felsefesinin de bu doğrultuda yeniden
tartışılması, çok boyutlu olarak ele alınması önemli ve aciliyet gerektiren
bir alandır. Üstelik Türkiye’de 6306 sayılı kanunla birlikte kent kır nüfus
oranları değişmiş ve TÜİK verilerine göre şu an Türkiye nüfusunun
%92’si kentsel alanda yaşamaya başlamıştır. Bundan dolayı, söz konusu
sorun alanı, Türkiye gerçeğinde daha da önemli hale gelmektedir.
Kentsel güvenlik, sadece kolluk kuvvetlerini ilgilendiren bir süreç
olmamakta; toplumsal ve siyasal aktörlerin, kamu kurumları ile sivil
toplum kuruluşlarının birarada hareket etmesiyle sağlanabilecek; bu
anlamda kentte farklı çıkarları sahip aktörler ve çoğu zaman çelişkiler
barındıran süreçler dahilinde birarada düşünülmesi gereken bir toplumsal olgudur. Aksi takdirde, çelişkilerin yaşandığı ve biraradalığın bu
denli önemli olduğu kentlerimiz, güvenli mekânlar olmaktan çıkıp suç
ve terör gerçeğinin mekânları haline dönüşme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Unutulmamalıdır ki kentleri kent yapan ve yaşanılmasını sağlayan etmenlerin başında, birarada yaşanan bu sosyo-mekânsal birimlerin
güvenli olduğu düşüncesi gelmektedir.
Bu amaçla İdeal Kent (Kent Araştırmaları Dergisi)nin 2017 de çıkacak
son sayısını “Kent ve Güvenlik” temasına ayırmaya karar verdik. Kentsel güvenlik ile ilişkili olarak çalışan akademisyenlerin ortaya koyacağı
teorik tartışmaların hem ülke güvenliğine hem de kentlerin güvenliğine
yönelik önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Elbette kent ve güvenlik
ana teması etrafında gelecek makaleleri değerlendireceğiz ancak ilham
vermesi açısından aşağıda bazı konu başlıkları şu şekildedir;
 Geçmişten Günümüze Kent Güvenliği
 Kent ve Güvenlik Politikaları
 Risk Toplumu ve Güvenlik
 Sürdürülebilir Kent Güvenliği
 Suç Korkusu ve Kent
 Kentsel Yoksulluk ve Güvenlik
 Mekân ve Suçla Mücadele

 Mahalle, Güvenlikli Siteler ve Kentsel Güvenlik
 Mülteciler ve Kentsel Suç
 Güvenliğin Yerelleşmesi
 Güvenlik Tasarımı (Security Design)
 Sosyo-kültürel Mekânların Güvenlik Sorunu
 Kent İçi Çöküntü Alanlarının Güvenliği
 Kent Denetimi
 Kent ve Suç İlişkisi
 Kentsel Planlama ve Suçla Mücadele
 Altyapı Planlaması ve Güvenlik
 Kent Güvenliğinde Yerel Yönetimlerin Rolü
 Kent Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar
 Toplum Destekli Güvenlik Politikaları
 Kent ve Güvenlik/Suç Hukuku
 Kent Güvenliği ve Cinsiyet
 Göç ve Aşırı Kentleşme
 Kaçak İşçilik ve Kentsel Güvenlik
 Kent ve Terör
 Kentsel Dönüşüm ve Suç

Bu çerçevede, araştırmacıların hazırlayacakları çalışmaları, en geç 31
Ağustos 2017 tarihine kadar idealkent@gmail.com adresine göndermelerini bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.

YAZARLARA NOTLAR

Yayın İlkeleri
İdealkent, disiplinlerarası bir yaklaşımla kenti merkez alarak hazırlanan
çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Dergi; Ocak, Mayıs ve Eylül
aylarında olmak üzere, yılda üç kez yayımlanır.
İdealkent’in yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip
dillerde yazılmış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır.
Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa İdealkent’te yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir.
İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki
bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler,
daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. Bu tür
metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın İdealkent’te yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, kitap eleştirileri de
yayımlanabilmektedir.
İdealkent’te yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir.
Yayım için kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak üzere, tüm yayım hakları İdealkent’e aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin hakları da
İdealkent’e ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir.
Yazıların Değerlendirilmesi
Yazılar, bilgisayar ortamında ve dizgi programlarında kullanılabilecek
şekilde e-postayla ya da cd içerisinde teslim edilmelidir.
Dergiye yayımlanmak üzere yollanan makaleler, “kör hakem” yöntemiyle
değerlendirilmektedir. Editörler tarafından incelenen ve değerlendirilmesi
uygun bulunan çalışmalar, iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin
görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayımlanmasına, yazardan hakem raporuna göre düzeltme istenmesine ya da yazının
reddedilmesine karar verilmekte ve karar yazara iletilmektedir. Basımı
uygun bulunan yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin
hangi sayısında yayımlanacağına editörler karar verir. Yazar, süreç konusunda e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

İdealkent’e ulaşan yazılar için yanıt verme süresi otuz gündür. Bu süre
içinde yanıtlanmayan yazılar ulaşmamış demektir. Yazılarla ilgili olumlu
ya da olumsuz görüş yazara mutlaka bildirilir.
Yazım Kuralları
İdealkent’e gönderilen yazılar için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak,
yazıların en az 5000 en fazla 9000 arası kelime sayısında olması tercih
edilmektedir. Gerekli kısaltma ve uzatmalar yazarla iletişim içinde yapılabilir.
Yazılarla birlikte, toplamda 200-250 kelime aralığında Türkçe ve yabancı
dilde özetle, 5-10 kelime arası Türkçe ve yabancı dilde anahtar kelimeler,
yabancı dilde başlık ve ilaveten Türkçe kısa özgeçmiş de iletilmelidir. Ayrıca, yazarla irtibat kurabilmek için gerekli telefon numarası, adres ve eposta bilgileri de gönderilmelidir.
İdealkent’teki makalelerin imlâ ve noktalamasında yazarın tercihleri geçerlidir. Ancak sehven yapıldığı anlaşılan yazım ve noktalama hataları
düzeltilir.
Yayımlanması talebiyle İdealkent’e ulaştırılan yazılarda, metin içindeki
alıntı ve göndermeler, ayraç içinde (yazar soyadı, kaynağın basım yılı,
sayfa numarası sırasıyla), APA (American Psychological Association)’nın
en son gönderme ve kaynak gösterme kılavuzuna uygun olarak yapılmalıdır. Metin dışında yapılan açıklamalarda, sonnot yerine, o sayfanın altında yer alacak olan dipnot kullanılmalıdır. Atıf kuralları ve kaynakça yazım biçimleri ile ilgili ayrıntılı yönergeye idealkentdergisi.com adresinden Yazarlara Notlar menüsünden bakmanız önerilmektedir.
İdealkent’te yayımlanan makalelerin yazarlarına, yazılarının bulunduğu
sayıdan iki adet verilir.
İdealKent’e yazı göndermek için, idealkent@gmail.com e-posta adreslerini
veya Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 10/5 Balgat-Çankaya / ANKARA
adresini kullanabilirsiniz. idealkent’in gelecek sayılarında işlenecek dosya
konuları internet sitesinden öğrenilebilir.
www.idealkentdergisi.com

