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Değerli Bilim İnsanları,
Peter Lang Yayınevi ortaklığında basılacak olan “The Effects of Global and Fiscal
Developments to Law” (Küresel ve Mali Gelişmelerin Hukuk Alanına Yansımaları)
başlıklı uluslararası kitap projesi kapsamında çağrıya çıkmış bulunmaktayız. Kitap
projemizin detayları aşağıda yer almaktadır. Kitap projemize bölüm yazarı olarak
katılmak isteyen yazarların, bölüm önerilerini 30 Nisan 2020 tarihine kadar
editor@inglobe.org adresine göndermeleri gerekmektedir.
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TESLİM SÜRECİ
Almanya’nın en büyük ve prestijli yayınevlerinden bir tanesi olan Peter Lang Yayınevi
ortaklığında yayımlanması planlanan uluslararası kitap hakkında başvuru süreci aşağıda
belirtilmiştir:
1) Bölüm önerisi özeti, başlık ile birlikte 1000 ila 2000 kelime arasında olmalı,
çalışma türü, yaklaşımı, bağlamı, kitap ile olan bağını ve diğer gerekli görülen
bilgileri içermeli ve Word (docx) formatında hazırlanmış halde editor@inglobe.org
adresine gönderilmelidir.
2) Bölüm önerisi özeti ile birlikte yazarlar özeti takiben aynı Word dosyasının
sonuna; adı, soyadı, meslek ve unvanları, adresleri, e-posta adresleri ve telefon
numaralarını eklemelidir.
3) 150 kelimeden fazla olmamak kaydı ile aşağıda verildiği gibi yazarlara ait kısa
özgeçmişler aynı Word dosyasının sonuna eklenmelidir.
4) Kabul, düzeltme veya ret bildirimleri takip edilerek cevaplandırılmalıdır.
5) Yazarlar, Cambria fontu ve 12 punto kullanmalıdır.
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Örnek Kısa Özgeçmiş:
1970 Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara’da tamamladı. İnönü
Üniversitesi'nden Sosyoloji Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Sosyoloji Yüksek
Lisans ve Ege Üniversitesi'nden Sosyoloji Doktora derecelerini aldı.
Doktora sonrası çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezinde tamamladı. 2002 yılında Türkiye Bilimler
Akademisi tarafından yurtiçi-yurdışı doktora bursiyerliğine layık görüldü.
Dezavantajlı gruplar, kültürel çalışmalar, kimlik ve uluslararası göç konularında
çalışmakta olan Prof. Dr. Suat Kolukırık; Journal of Muslim Minority Affairs, Middle
Eastern Studies, Journal of World of Turks ve Bilig gibi uluslararası dergilerde; Romanlar,
Abdallar, Teberler, Aleviler, Tahtacılar, Kürtler, Balkan Türkleri, Ahıska Türkleri,
Sığınmacılar, Bölgesel Kalkınma ve Kentleşme politikalarıyla ilgili akademik çalışmalar
yayımladı.
KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI
Her şey gibi hukuk kuralları da eskimeye mahkûmdur. Her ne kadar arzu edilen hukuk
kurallarının eskimemesi, değişen koşullara rahatlıkla uyum sağlayabilmesi, eksiklikler ve
boşluklar içermemesi ve her olaya cevap vermesi olsa da, zamanın akışı ve hızlı toplumsal
gelişmeler bunu imkânsız kılmaktadır. Bu noktada hukukun yaşanan gelişim ve
değişimleri geriden izlemesi sorunu söz konusu olmakta ve hukuk kurallarının yaşanan
gelişmelere bağlı olarak değişmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Toplumsal gelişmelere yol açan ve hukuk kurallarında değişimi kaçınılmaz kılan önemli
faktörler arasında küreselleşme ve malî gelişmeler yer almaktadır. Bu bağlamda malî
hukuk hukukun en dinamik alanlarından biridir. Zira gerek küresel gelişmeler gerekse
malî alanda yaşanan hızlı değişimler bu alanın sürekli güncel kalmasını zorunlu
kılmaktadır. Ancak bu gelişmelerin yol açtığı değişimleri yalnızca malî hukuk özelinde
değerlendirmek yanıltıcıdır. Şüphesiz söz konusu faktörler hukukun ve sosyal bilimlerin
diğer alanlarını da etkilemektedir. Bu noktada bilim insanlarına düşen görev, yakından
takip edilen güncel gelişmeler neticesinde elde edilen tespit ve görüşlerle hukukun
gelişmesine ve yeni hukukun oluşumuna katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla hazırlanan uluslararası çalışmaya, hukuk ve sosyal bilimler alanında çalışan ve
konuya ilgi duyan araştırmacıları katkı sunmaya davet etmekteyiz. İşbirliğiniz ve
katkılarınız için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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