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Description of Journal Dergi Kısa Bilgisi 



Journal of Russian Studies, with the short name “JORUS”, is 
an academic journal published twice a year in Turkey every 
June and December with open access via the internet, based 
on scientific principles and international peer-reviewed. 
JORUS has aimed to convey the academic articles and book 
reviews written at the national and international level in 
Turkish, Russian, and English in the field of social sciences 
such as history, international relations, political science, 
economics, strategy, geopolitics about Russia. With this 
perspective, contributing to the scientific and academic 
recognition of Russia and creating a common platform to 
bring together academicians and researchers from different 
disciplines are among the main objectives of the journal. For 
that reason, JORUS supports open access publications in 
order to reach a wider audience and does not charge any fee 
for publishing articles from the authors or accessing 
publications from the readers. 

Journal of Russian Studies, with the short name “JORUS”, is 
an academic journal that is international peer-reviewed, 
open access, published twice a year in Turkey every June and 
December. Call for papers for the journal will be announced 
on the journal’s website and via mail groups. Journal of 
Russian Studies (JORUS) has aimed to convey the academic 
articles and book reviews written at the national and 
international level in Turkish, Russian, and English in the field 
of social sciences such as history, international relations, 
political science, public administration, economics, 
sociology, cultural studies, anthropology, ethnic studies, 
philosophy, literature. Journal of Russian Studies (JORUS) 
accepts academic articles written in Turkish, Russian, or 
English for publication. Manuscripts submitted to the journal 
must be original texts that have not been previously 
published and works are not included in the evaluation 
process of another journal at the same time. All responsibility 
for this matter belongs to the author/authors of the article. 
Any conference or symposium proceeding can be published 
in an extended version by giving the conference or 
symposium details like title, place, and date, etc. The 
manuscripts accepted for publication in the journal, in 
accordance with scientific ethics rules, will be read and 
evaluated by double-blind referees and in this manner, both 
the referee and author identities are concealed from the 
referees, and vice versa, throughout the review process. 

Rusya Araştırmaları Dergisi, kısa adı ile “RUSAD”, Haziran ve Aralık 
aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye’de yayınlanan, internet 
üzerinden açık erişimli ve ilmi esaslara dayalı, uluslararası hakemli, 
akademik bir dergidir. RUSAD, Rusya hakkında tarih, uluslararası 
ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi, strateji, jeopolitik gibi beşeri 
bilimlerin uhdesindeki alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde 
Türkçe, Rusça ve İngilizce kaleme alınmış akademik makaleleri ve 
kitap incelemelerini okuyucuya ulaştırmayı düstur edinmiştir. Bu 
nokta-i nazardan yola çıkarak Rusya'nın bilimsel ve akademik olarak 
daha yakından tanınıp analiz edilmesine katkı sağlamak ve farklı 
disiplinlerden akademisyenler ve araştırmacıları buluşturacak ortak 
bir platform oluşturmak derginin aslî hedefleri arasındadır. RUSAD 
bu minval üzere daha geniş kitlelere ulaşmak maksadıyla açık erişim 
yayınları desteklemekte ve buna binaen yazarlardan makale 
yayınlamak için ya da okuyuculardan yayınlara ulaşmak için herhangi 
bir ücret talep etmemektedir.  

Rusya Araştırmaları Dergisi, kısa adı ile “RUSAD”, Haziran ve Aralık 
aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye’de yayınlanan uluslararası 
hakemli, açık erişimli, bilimsel bir dergidir. Dergi için yapılan makale 
çağrıları, dergi sitesi ve mail grupları üzerinden bildirilecektir. Rusya 
Araştırmaları Dergisi (RUSAD) Rusya hakkında tarih, uluslararası 
ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, ekonomi, sosyoloji, kültürel 
çalışmalar, antropoloji, etnik çalışmalar, felsefe ve edebiyat gibi 
beşeri bilimler sahasında kaleme alınmış akademik makaleleri ve 
kitap incelemelerini yayınlamayı ve okuyucuya ulaştırmayı ilke 
olarak benimsemiştir. Rusya Araştırmaları Dergisi (RUSAD) yayın için 
Türkçe, Rusça veya İngilizce olarak yazılmış akademik makaleleri 
kabul etmektedir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önceden 
yayınlanmamış özgün metinler olması ve aynı anda başka bir 
derginin değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Bu 
husustaki tüm sorumluluk makalenin yazarına/yazarlarına aittir. 
Herhangi bir konferans veya sempozyumda bildiri olarak sunulmuş 
olan çalışmaların genişletilmiş hali, konferansın veya sempozyumun 
adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayınlanabilir. Dergide yayınlanmak 
üzere kabul edilen çalışmalar bilimsel etik kurallarına uygun olarak 
“çift kör hakem” tarafından okunacak ve bu sayede değerlendirme 
sürecinde hem yazarın hem de hakemlerin kimlikleri birbirlerinden 
gizlenmiş olacaktır 
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