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Editorial Introduction  

As the Editorial Board, we are proud to present our second issue of the Journal of Diplomatic 

Research (JDR) under the aegis of the Association for Research on Diplomacy (DARD).  

In this issue, we have four Turkish and one English article that were decided to be published by the 

reports of peer reviewers and editorial board. The extended abstracts in English were annexed to 
each Turkish articles and Turkish extended abstract is also annexed. Beside, our new web site 

emerged. It can be accessed from here https://jdr.diplomasiarastirmalari.org.tr/. As a result of this 
hardworking process, our new issue is out! In this issue, the authors contributed with five articles that 

contribute diplomatic research and international relations. 

In our first article, Filiz Değer discussed the legal status of agreement between Turkey and Libyan 

Government in the context of limiting sea authorities. In our second article, Murat Jane analyzed the 
Russian diplomacy towards Trans-caucasia after the post-Cold War period. In the third article, 

Karadağ and Sıkı analyzed the role of public diplomacy and persuasion processes during combatting 
with terrorism. In the fourth article, Travlos introduced a new approach to both theory and diplomatic 

history and examined the managerial coordination and innovative thinking in the context of Utrecht 
1713 and Vienna Processes. In the last article of this issue, Turgutoğlu focused on Sino-African 

relations to demonstrate how economic diplomacy is affective on economic security. 

Consequently, we have a bad news from our editorial team. Our editorial assistant Ayza Alychieva 

passed away due to her long standing sickness. As the editorial team, we decided to dedicate our 

second issue to memory of her.  

 

 

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA 

               Chief Editor 
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Editörden 

 

Diplomasi Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan Journal of Diplomatic Research-Diplomasi 

Araştırmaları Dergisi’nin ikinci sayısını, editör kurulu olarak sizlerle paylaşmanın gururunu 

yaşıyoruz.  

Bu sayımızda, hakemlerimizin ve editör kurulumuzun kararıyla beş makalenin yayınlanmasına karar 

verilmiştir. Dergimizde Türkçe olarak yayınlanan makalelerde İngilizce genişletilmiş özetler, 

makalelerin sonuna yazarlarımız tarafından eklenmiştir. Bunun yanısıra yeni we sitemiz yayındadır. 

Web sitemize bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://jdr.diplomasiarastirmalari.org.tr/. Yoğun bir 

çalışma sürecinin sonucu olarak yeni sayımız ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda diplomasi çalışmaları ve 

uluslararası ilişkiler disiplinine katkı yapacağını düşündüğümüz dört Türkçe ve bir İngilizce 

makalenin yayınlanmasına karar verilmiştir.  

İlk makalemizde Filiz Değer, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan 

deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın hukuki değerlendirmesini yapmaktadır. 

İkinci çalışmada, Murat Jane, Rusya Federasyonu’nun Soğuk Savaş sonrası dönem özelinde, Trans-

Kafkasya politikasını değerlendirmektedir.  Üçüncü çalışmada Haluk Karadağ ve İsmail Sıkı, terörle 

mücadele süreçlerinde, kamu diplomasisi ve ikna süreçlerinin rolünü açıklamaktadırlar. Dördüncü 

çalışmamız, Konstantinos Travlos tarafından hem teorik hem de diplomasi tarihi açısından önemli 

konumda bulunan Utrecht ve Viyana süreçlerini yönetimsel koordinasyon ve yenilikçi düşünce 

kavramları kapsamında incelemiştir. Ve son makalemizde, Kenan Turgutoğlu’nun makalesinde 

ekonomik diplomasinin ekonomik güvenlik üzerindeki etkileri, Çin-Afrika ilişkileri özelinde 

değerlendirilmiştir. 

Son olarak, dergimizden bir de kötü haberimiz var.  Dergimizin editoryal asistanı olarak görev yapan 

Ayza Alaychieva’yı, uzun bir süredir yaşadığı rahatsızlığı nedeniyle kaybettiğimizi bildirmenin 

üzüntüsünü yaşıyoruz. Editör kurulu olarak ikinci sayımızı onun anısına ithaf ettiğimizi bildiririz.  

 

 

         Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA 

Baş Editör 

https://jdr.diplomasiarastirmalari.org.tr/
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On the memory of Ayza ALAYCHIEVA 

As JDR editorial Assistant  

from Kirsehir Ahi Evran Universty 

 

 

Ayza ALAYCHIEVA’nın anısına 

JDR editoryal asistan 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
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