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All Azimuth, Dış Politika ve Barış Araştırmaları
Merkezi’nin çıkardığı, İngilizce uluslararası hakemli ve
yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. Derginin amaçları;

All Azimuth, journal of the Center for Foreign Policy and
Peace Research, is an English-language, international peerreviewed journal, published biannually It aims:

•

•

•

•
•
•
•

dış politika analizi, barış ve kalkınma çalışmaları
için bir tartışma alanı oluşturmak
Disiplinde az temsil edilen kuramsal yaklaşımları
öne çıkaran, “merkez” ile “çevre” diyaloğuna katkı
yapabilecek ve uluslararası ilişkiler kuramları ile
pratiği arasındaki mesafeyi kapatan çalışmalar
yayınlamak
yerel kaynaklardan beslenen kuramsal ve felsefi
yaklaşımlar öne süren çalışmaları teşvik etmek
klasik kuramsal, yöntemsel, coğrafi, akademik ve
kültürel sınırların ötesine geçmek
hem tecrübeli hem de umut vaad eden yeni
isimlerin çalışmalarına yer vermek ve
akademik yayın ilkelerine bağlı olarak
değerlendirme yapmaktır.

Değerli fikirler içeren tüm eserlerin yayınlanmasını teşvik
için ücretsiz İngilizce dil editörlüğü ve yardımı
sağlanmaktadır.

•

•
•
•

•

to provide a forum for academic studies on foreign
policy analysis, peace and development research,
to publish pieces bridging the theory-practice gap;
dealing with under-represented conceptual
approaches in the field; and making scholarly
engagements in the dialogue between the "center"
and the "periphery“,
to encourage publications with homegrown theoretical
and philosophical approaches.
to transcend conventional theoretical, methodological,
geographical, academic and cultural boundaries,
to highlight works of senior and promising young
scholars,
to uphold international standards and principles of
academic publishing.

To encourage submission of all valuable ideas, full English
language editing and assistance is provided.

Indexed by CIAO, EBSCO, European Sources Online, Gale, Index Copernicus International,
International Bibliography of the Social Sciences, JournalSeek, Left Index, Middle Eastern and Central
Asian Studies, ProQuest, Ulrich’s, Worldwide Political Science Abstracts and Thomson Reuters’
Emerging Sources Citation Index.

Chief Editors: Ali Karaosmanoğlu, FPPR Center
Ersel Aydınlı, Bilkent University
Managing Editor: Gonca Biltekin, FPPR Center

Makale gönderimi kural ve ilkelere
internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
http://www.foreignpolicyandpeace
.org/tr/ALL-AZIMUTH

Editors: Esra Çuhadar Gürkaynak, Bilkent University
Pınar İpek, Bilkent University
Müge Kınacıoğlu, Hacettepe University
Özgür Özdamar, Bilkent University

Paper submission guidelines can
be found at:
http://www.foreignpolicyandpeace
.org/en/ALL-AZIMUTH

