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Değerli Bilim İnsanları,
Peter Lang Yayınevi ortaklığında basılacak olan “Post-Pandemic International System
and Globalization” başlıklı uluslararası kitap projesi kapsamında çağrıya çıkmış
bulunmaktayız. Kitap projemizin detayları ve bölüm çağrısı aşağıda gönderilmiştir. Kitap
projemize bölüm yazarı olarak katılmak isteyen yazarların, bölüm önerilerini belirtilen
tarihe kadar, proje adı ve özgeçmişleri ile editor@inglobe.org adresine göndermeleri
gerekmektedir.
Saygılarımızla
EDİTÖRLER
Prof. Dr. Ali AYATA
Dr. Öğr. Üyesi Sabri AYDIN
YAYIM KOORDİNATÖRÜ
Ragıp PEHLİVANLI – InGlobe Academy
KİTAP DİLİ
İngilizce
Çalışmalarınızı editör incelemesi için Türkçe olarak gönderebilirsiniz.
ÖNEMLİ TARİHLER
Bölüm Önerisi Sonu
Kabul Bildirimleri
Tam Metin Teslimi
Planlanan Yayım Tarihi

: 30 Temmuz 2021
: 30 Ağustos 2021
: 30 Ağustos 2021
: 2021

TESLİM SÜRECİ
Almanya’nın en büyük ve prestijli yayınevlerinden bir tanesi olup dünyanın önemli
şehirlerinde (New York, Berlin, Brüksel, Oxford, Varşova, Viyana, Bern vb.) şubeleri
bulunan ve Sense Ranking of Academic Publishers sınıflamasında CAB International
Publishing, New York University Press, Prentice Hall gibi bilinen yayınevleriyle birlikte CPublishers kategorisinde yer alan 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 yukarıda
belirtilen tarihe kadar gönderilmelidir.
2) Bölüm önerisi özeti ile birlikte yazarlar özeti takiben aynı Word dosyasının sonuna;
adı, soyadı, meslek ve unvanları, fiziki adresleri, e-posta adresleri ve ofis ve cep telefon
numaralarını eklemelidir.
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3) 150 kelimeden fazla olmamak kaydı ile aşağıda verildiği gibi yazarlara ait kısa
özgeçmişler aynı Word dosyasının sonuna eklenmelidir. Özgeçmişe yazar ad soyad bilgisi
eklenmeli ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

4) Kabul, düzeltme veya ret bildirimleri takip edilerek mümkün olan en kısa sürede
cevaplandırılmalıdır.
5) Bölüm 15-20 sayfa aralığında olmalıdır. Yazarlar, Times New Roman yazı fontu ve 12
punto kullanmalıdır. Satır aralığı çift, olmalıdır. Sayfa yapısı A4 formatında; sayfa
kenarlığı sol, sağ, üst, alt 2,5 cm olmalıdır. Sayfa numarası eklemeye gerek yoktur.
6) Çalışmanın başlığı sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, ortalı, koyu ve 16 punto
olmalı ve kısa, öz ve çalışmayı yansıtacak şekilde olmalıdır. Yazarlar ayrıca kitapta üst
bilgi olarak kullanılmak üzere kısa başlık oluşturmalıdır (bkz. örnek kısa başlık formatı).
Örnek kısa başlık formatı:
Örnek Başlık: A Conceptual Evaluation of Personality and the Internal Sources of Emotion
in Service Enterprises
Örnek Kısa Başlık: A Conceptual Evaluation in Service Enterprises

Çalışmanın başlığından hemen önce yazarlar sadece Ad-Soyad bilgilerini eklemeli; unvan,
iletişim bilgileri vb. yazılmamalıdır.
Alt başlıklar girişten başlayarak numaralandırılmalı; Times New Roman yazı formatında,

sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde, sola yaslı, koyu, 16 punto ve satır aralığı çift
olmalıdır. Örnek:
1 Introduction
2 What Is Personality?
3 Personality Traits and Big Five
4 What Is Emotion?
5 Personality and Emotion
6 Internal Sources of Emotion
Conclusion
Bibliography
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Başlıklardan hemen sonra, ilk paragrafta girinti kullanılmamalı, diğer paragraflarda
1,25 cm girinti kullanılmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
7) Alıntıların 3 satırdan fazla olması durumunda, sağdan ve soldan 2cm girinti bırakılmalı
ve italik yazılmalıdır.
8) Notlar bölümü, sonuçtan hemen sonra, kaynakçadan önce yazılmalıdır.
9) Atıf verme ve kaynakça düzenlemede güncel APA formatı dikkate alınmalıdır. Metin
içinde atıf gösterirken çok yazarlı kaynaklarda, son yazarın soyadından önce ‘&’ işareti
konulmalıdır. Kaynakçada atıf gösterirken ‘&’ işareti yerine ‘and’ yazılmalıdır.
Metin içinde örnek:
………. are substantially related to emotional dispositions (Reisenzein & Weber,
2009: 54).
Kaynakçada örnek:
Reisenzein, R. and Weber, H. (2009), Personality and Emotion, In P. J. Corr and G.
Matthews, (Eds.), The Cambridge Handbook of Personality Psychology (pp. 54-–
71), New York: Cambridge University Press.
10) Tablo (başlık tablonun üstünde, sola yaslı), Şekil, Grafik, Çizelge (başlık şeklin altında,
sola yaslı) başlıkları Times New Roman 10 punto, kalın, tek satır aralığı, önce/sonra 0nk
olmalı; Tab.1, Fig.1 şeklinde yazılmalıdır. Tablo, şekil, grafik, resim alıntı olması halinde
atıf “Source: Cloninger, 2009: 4” şeklinde verilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları tek satırı
aşmayacak şekilde, kısa ve öz olarak (yaklaşık 10 kelime) verilmelidir. Tablo içerisindeki
metinlerde yazı karakteri Times New Roman 9 punto olmalıdır. Sığmaması durumunda 8
punto kullanılabilir.
Örnek Kısa Özgeçmiş
Elbeyi PELİT was born in Gümüşhane/Turkey in 1978. He completed his primary, secondary and
high school education in Gümüşhane. He received his bachelor’s, master’s degree in tourism
management from Sakarya University and doctoral degree in tourism management education
from Gazi University. Working in the fields of Tourism, Tourism Education, Tourism Management,
Human Resources Management in Tourism and Tourism policy, Professor Elbeyi PELİT has
published many articles, papers, books and book chapters in these fields and is the editor of the
Journal of Tourist Guide, Journal of Contemporary Tourism Research and Afyon Kocatepe
University Journal of Social Sciences (Turkey). He is still working at the Afyon Kocatepe University
Faculty of Tourism.

KİTAP BÖLÜMÜ ÇAĞRISI
Tüm dünyayı hızlı bir şekilde etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin
yarattığı küresel sorunlarla birlikte normal kavramının sorgulanmaya başlandığı yeni bir düzene
adım atılmış oldu. Pandemi küresel bir mahiyet kazanarak ekonomiden sosyal ilişkilere kadar
geniş bir yelpazede hayatın her alanını etkiledikçe, küresel siyaset üzerinde de dönüştürücü
etkilere sahip olması kaçınılmaz oldu. Uluslararası ilişkileri domine eden ve sistemi
değiştirebilme kapasitesine sahip olan bu pandemi 1918 yılında yaşanan ve elli milyon insanın
hayatını kaybettiği tahmin edilen İspanyol Gribi’nden sonra dünyanın karşılaştığı en büyük
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salgın hastalık konumunda ve belki de II. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyayı etkisi altına
alan en büyük olay.
Umarız yakın zamanda gelecek olan post-Covid-19 döneminin muhtemelen I. Dünya Savaşı
sonrasında yaşanan uluslararası ilişkiler ve uluslararası sisteme yönelik beklentilere benzer
tutumlar tarafından şekillenme olasılığı yüksektir. Bir yanda I. Dünya Savaşı sonrası
uluslararası sistemde barışın hakim olacağına yönelik idealist ve optimist beklentilerin bugün
de yaşanan olumsuzluklardan ders alan insanların pandemi sonrası daha doğaya saygılı, çevreci,
barışçıl vs. olacağı beklentisi varken diğer yandan da I. Dünya Savaşı sonrası idealist tutumun
siyasal gerçekçilik tarafından mağlup olması gibi uluslararası sistemde pandemi sonrası hem
yapısal anlamda hem de aktör davranışlarında hiçbir değişikliğin meydana gelmeyeceği
düşüncesi, I. Dünya savaşı sonrasına benzer ikilemlerin pandemi sonrası da yaşanacağını
göstermektedir. Tüm bunlara rağmen Covid-19 pandemisinin başta ekonomik olumsuzluklar
olmak üzere azımsanmayacak negatif etkilerinin olduğu ve bu etkilerin uzun yıllar kendini
hissettireceği açıktır.
Covid-19 şüphesiz uluslararası ilişkileri ve uluslararası sistemi etkileyecektir. Bu etkinin hangi
boyutlarda olacağını ise salgının süresi ve yaratacağı tahribat belirleyecektir. Küresel ölçekli
ekonomik durgunluk, otoriterliğin güçlenmesi, uzaktan çalışma ve iş ve sosyal hayatta
dijitalleşmenin yaygınlaşması, devlet bütçelerinde sağlık ve acil durum planlamalarına ayrılan
payların artışı gibi gelişmelerin kısa vadede kendini göstereceği açıktır. Bu gibi gelişmelerin
Covid-19 sonrası uluslararası ilişkiler ve küresel düzenin şekillenmesinde direkt etkili olacağı
ortadadır. Örneğin, otoriter ve popülist eğilimlerde artış, çok kültürlülüğe ilişkin şüphecilik,
devlet sınırlarının önem kazanması ve yükseltilmesi, izolasyonist tutumların güçlenmesi,
Avrupa Birliği ve diğer bazı uluslararası kuruluşların varlık nedenlerinin sorgulanması gibi
tutumların Covid-19 sonrası düzende hakim olması beklenmektedir. Bu sebeple, yaşanan ve
yaşanacak gelişmelere binaen Covid-19 sonrası döneme ilişkin tartışmanın seyri bir süre sonra
dönüşümün yaşanıp yaşanmayacağından ziyade dönüşümün ölçeği ve küresel anlamda sistemik
kaymalara sebep olup olmayacağı doğrultusunda değişmesi olasıdır.
Örneğin, en önemli ulus üstü yapılanma ve ekonomik ve siyasal entegrasyon modeli olan
AB’nin krize müdahalede geç kalması, krizle mücadele için uygun bir mekanizmasının
olmaması, özellikle Almaya ve Fransa gibi lider üyelerinin başta ulusal güvenliklerini öne
çıkartmış olmaları ve İtalya gibi pandeminin başında çok zor günler yaşayan bir üye devleti
yalnız bırakmış olmaları ve ulusal sınırların kapatılması hem AB’nin sorgulanmasına hem de
‘tek Avrupa’ anlayışının büyük ölçüde zarar görmesine sebep olmuştur.
Ülke sınırlarının korunması gerekliliğinin tekrar ön plana çıkması ve ulus devletin önemini geri
kazanmasının AB gibi oluşumların zayıflamasına sebep olması beklenmektedir. Bunun yanında
batıda pandeminin etkileri giderek güçlenirken, Çin’in bu sorunun büyük ölçüde üstesinden
gelmiş olması ister istemez batı değerlerinin ve yönetim anlayışınında sorgulanmasına sebep
olması beklenmektedir.
Çin’in Wuhan eyaletinde baş gösteren Koronavirüs başlangıçta sıradan bir salgın gibi
görünmesine rağmen, öyle olmadığı ilerleyen süreçte anlaşılmıştır. Bu çalışma, meydana
getirdiği sonuçlar itibarıyla hâlihazırda küresel boyutta bir sağlık felaketi halini alan salgının
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uluslararası düzeydeki sosyoekonomik ve siyasal niteliği haiz muhtemel etkilerini ele almayı
planlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, Koronavirüs’ün uluslararası sistemde ne gibi
etkilerinin olduğu, devletlerin buna karşı nasıl tepkiler verdikleri, salgının yayılmasında
küreselleşmenin etkileri, olası sistem değişikliğine gidilirse hangi faktörlerin önceleneceği,
salgın sonrası olası uluslararası sistem ve modeller, uluslararası kuruluşlar ve devletlerin etki
sahaları ve dönüşümleri ve küreselleşmeyle ilişkileri, devletlerarasındaki rekabet ve salgına
yönelik tepkiler gibi konu başlıkları öncelenecektir.
Editörler Kurulu

Çankaya / Ankara- TURKEY
Tel/Faks: +903129 11 0799 (TR)
E-posta: info@inglobe.org

Ayrıntılı Bilgi: Büşra YILMAZ
www.inglobe.org

