
  
 

Geographies Planning Tourism STUDIOS 

Journal Name (Derginin Adı) Geographies Planning Tourism STUDIOS 

Sub Titl of Journal (Derginin Kısa Adı) GPT-STUDIOS  

Abbreviated Name (Kısa Adı) GPTS 

ISSN No (Print Copy) 2791-7460 

ISSN No (Electronic) 2791-7460 

Year of Foundation (Kuruluş Yılı) 2021 

Web of Journal (Derginin Web Adresi) https://gpt-studios.org/ 

Editorial Process Link (Derginin Süreç Yürütüm Adresi) https://jag.journalagent.com/gpt-studios/ 

Publication Scale (Derginin Yayın Kapsamı) International 

Language of Journal (Derginin Yayın Dili) English 

Primary Language of Journal (Derginin Birinci Dili) English 

Publication of Period (Derginin Yayın Periyodu) June, and December. 

Keywords (Dergi Anahtar Kelimeleri) 

Urban Geography, Regional Geography, Tourism Planning, 
Tourism Geography, Tourism Networks, Tourism 
Entrepreneurship, Planning/Tourism Policy-Management-
Law, Sustainable Tourism, Geographical Information 
Systems, Human Geography 

Indexes (Derginin Kayıtlı Olduğu İndeksler) 
(According to Alphabet) 

• Directory of Research Journals Indexing (2021- 

• TÜRKİYE TURİZM DİZİNİ (2021- 

• ResearchBib (2022- 

• Europub (2022- 

Chief Editor of Journal (Derginin Baş Editörü) 

Co-Editors 
Assoc.Prof.Dr. Emine CİHANGİR 
Prof.Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR 
Assoc.Prof.Dr. Mehmet ŞEREMET   
(Listed in alphabetical order) 

Licences of Journal (Yayın Lisansı) Creative Commons (CC BY NC) 

Plagiarism and Citation Policies and Rate (Atıf Benzerlik 
Politikası ve yüzdeliği) 

Ithenticate, and Turnit in  
Less than 20 Percent  

Fee Policies of Journal (Ücret Politikası) No Subscription Fee 

Refereeing Type and Technique (Hakemlik Türü ve Yapısı) Double Blind Peer Reviewing 

Acces Policies of Journal (Erişim Politikası) Open Acces  

Editorial Proces System (Editoryal Sürec Sistemi) Turkey, Journal Agent.  

Article Publication Categories (Makale Yayın Kategorileri) 
Research Articles, Review Article, Editor and Book Reviews, 
Research Note (Letter), Letters to the Editor.  

The bibliography system of the journal (Derginin 
kaynakça sistemi) 
 

APA 7 



Description of Journal (Dergi Kısa Bilgisi) 

Dünya ve üzerindeki tüm canlı-cansız varlıkların yaşam 
alanlarına yönelik içerikler teknolojik gelişmelere paralel, her 
geçen gün kürenin farklı coğrafyalarında, kentsel ve kırsal 
alanlarda farklı hızlarda değişmekte, ancak her durumda 
hiçbir gün bir öncekinin aynısı olmamaktadır. Bu canlı ve 
cansız varlıklardan oluşan büyüleyici evrenin içeriğine, 
bileşenlerine, ilişkiler-ağlar sisteminin çok boyutlu karmaşık 
ve dinamik yapısına yönelik araştırma, analiz-sentez, 
planlama-tasarlama ve uygulama süreçlerinin anlaşılması 
giderek daha önem kazanmakta; 20.yy’ın disipliner 
çalışmaları 21. yy’da çok disiplinli çalışmalara evrilmektedir. 

GPT-StudioS dergisinin üç temel ayağını  ‘Coğrafya, Planlama 
ve Turizm’ ile bu alanlarla ilgili ortaklıklar oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda stüdyo çalışmaları özellikle mekanla ilişki kuran 
disiplinlerde önemli bir yere sahiptir ve teori ile uygulamayı 
bir araya getirir. Dergi, kentsel ve kırsal yerleşmelerin ve 
bunların üzerinde geliştiği tüm coğrafyaların, insan yaşamının 
ayrılmaz bileşeni olan canlı ve cansız tüm değerlerin görünür 
bir forma büründüğü turizm alanının planlama-tasarım-
yönetim birlikteliklerinin çalışılacağı çok-disiplinli ortak 
alandır. Bu alanda geleceğe dönük açılımların 
yakalanmasında teori ağırlıklı çalışılması öngörülmekle 
birlikte; pratikten beslenmek ve stüdyoların doğal yapısında 
olduğu gibi çok disiplinli-ortak çalışmaları, bir araya getirmek 
hedeflenmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek, genç araştırmacılara 
pozitif ayrımcılık tanımak, sürdürülebilirlikte UN 2030 SDGs 
küresel hedeflerini öne çıkaran tematik dergi içerikleri 
organize etmek ve yeni alanları desteklemek derginin 
önemseyeceği politikalar olacaktır. 

Geographies,Planning & Tourism dergisi birinci sayısından 
itibaren yılda iki kez İngilizce yayın yapan uluslararası bir 
dergidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geographies, urban and rural areas, natural and artificial 
environments are changing at different speeds in different parts of 
the world, parallel with technological developments.  But in any case, 
no day is the same as the previous one.  Understanding this 
fascinating universe of living and non-living environment based on 
research, analysis and synthesis, and targeting detailed knowledge 
about their multidimensional, complex and dynamic structures, 
networks and processes are becoming more and more significant. In 
this fabulous journey, largely single-disciplinary studies of the 20th 
century are progressing into multi-disciplinary co-studies in the 21st 
century. 

The three pillars of the GPT-StudioS journal are ‘Geographies, 
Planning and Tourism’. Studio studies have a special place in 
disciplines related to space and place and connect theory to practice. 
This journal aims to stand at the multi-disciplinary common area of 
these three disciplines in the frame of studio studies. Planning, 
management, and legal associations of tourism studies become 
visible on geographies where urban and rural settlements take place, 
develop and transform.  In GPT-StudioS, although it is mainly 
intended to work with theory in catching future edges in this multi-
disciplinary field, it is also planned to be fed from practice through 
collaborative work, as in the natural structure of studio work. 

This journal's publication policy is to be timely, friendly, and gender-
balanced. For timely, each issue will be online by the end of the 
associated month. Friendly means that we welcome all early-career 
and enthusiastic researchers to edit special and themed issues in 
addition to conventional issues of the journal. This journal respects 
the UN's 2030 Sustainability Goals that embraces ‘gender equality’ 
and ‘reducing inequalities’. 

Geographies,Planning & Tourism is an international journal 
biannually publishes English papers in the relevant scopes. 
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