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Makale Çağrısı

DAĞITIM YERLERİNE

          Üniversitemizin yeni dergisi Istanbul Policy Review(IPR) 2022 Aralık ayı içerisinde
yayımlanmaya başlayacaktır. Baş Editörümüz Profesör Göran Therborn'un paha biçilmez
desteği ve tavsiyesiyle, ilk sayısında küresel jeopolitik ve yeni dünya düzeni tartışmalarını
zenginleştirme hedefiyle nitelikli makaleleri 10 Eylül 2022 tarihine kadar kabul etmektedir.

          Istanbul Policy Review (IPR), İstanbul Topkapı Üniversitesi adına Transnational Press
London tarafından 2022 yılından itibaren yılda iki kez yayınlanan, uluslararası, çift-kör
hakemli, ve İngilizce yayın yapan bir dergidir. İstanbul'un doğasından ve jeopolitiğinden
ilham alan IPR, mümkün olan en geniş kitleyle bilgi paylaşımını ve tartışmayı teşvik etmek
amacıyla disiplinler ve kıtalar arasında sosyal bilim toplulukları arasında köprü kurmayı
amaçlamaktadır. IPR, yeni ve devam etmekte olan uluslararası sosyal bilim araştırmalarını
yenilikçi inceleme, yansıtma ve tartışmak için bir forum haline gelmeyi hedeflemektedir. IPR,
yeni sorular soran ve/veya klasik problemlere özgün yöntemler öneren disiplinler arasında ve
akademinin ötesinde etkileri olan bir alan sağlamaktadır. Bu nedenle fikri mülkiyet hakları,
ekonomi, siyaset, toplum, kültür, sanat ve bilim alanlarında yerel, bölgesel ve küresel karar
alma süreçlerini bilgilendiren politika tartışmalarına uyum sağlamaya çalışmaktadır.

          Dergide, makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarında ücret talep
edilmemekte olup, yazarlara telif ücreti de ödenmemektedir. Akademisyenler dergiyi ve ilk
sayı  çağrısını  https://journals.tplondon.com/ipr/announcement/view/44  linkinden
inceleyebilir, yayımlanmasını istedikleri makalelerini bu link üzerinden gönderebilir, soruları
için  banudalaman@topkapi.edu.tr  üzerinden  editöre  ulaşabilirler.  Söz  konusu  makale
çağrımızın Üniversiteniz akademik personeline duyurulması hususunda, gereğini bilgilerinize
arz ederim.
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