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M. Mustafa KULU 
TAKDİM
Filistin Araştırmaları Dergisi’nin 10. sayısında siz değerli okurlarımızla
yeniden birlikte olmanın kıvancını yaşıyoruz. Dergimizin en önemli
kullanıcıları olan yayın kurulu, yazar, hakem ve okuyucu dörtlüsü ile
çıktığımız yolda 5. yılımızı bitirmiş ve 6. yılımıza girmiş bulunmaktayız. Bu
yıl dergimiz akademik teşvik ödeneği kapsamına girdiği için akademik
yaşamda önemli olan 3P (para, puan ve prestij) kuralına bir adım daha
yaklaştı.  TR Dizin’de taranmak için yapılan başvurunun olumlu
sonuçlanması ile bu süreç daha da hızlanacaktır.
Eski yılın son saatlerinde yayınladığım bu sayının bilim, hak, hukuk
adalet, demokrasi, sağlık, huzur, barış ve mutluluğun önceki yıla göre daha
ileri olduğunu bir Türkiye ve dünyada okunması en büyük dileğimdir. Bu
sayının umduğumdan daha başarılı olduğunu belirtmek isterim. Bu noktada
yayın kurulu üyelerine ve özellikle Alaattin DOLU’ya katkılarından dolayı en
içten duygularımı iletiyorum. Her biriniz iyi ki varsınız. Ayrıca editörlük
sürecinde yazım ve dil editörü olarak yardımcı olan Sevil HARIKÇI’ya da çok
teşekkür ederim.
2021’in son aylarında yayın kuruluna yeni katılan Qader STEEH’e yayın
kurulu adına hoş geldin diyorum. Dergimizi beş yıl boyunca düzeni ve birliği
sürdürebilmek için aynı yayın kurulu üyeleri ile çıkardık. Altı yılımızda yayın
kurulumuza ilk defa katılan yeni bir üye ile yayın kurulu daha da
güçlenecektir. Dergiye hızlı bir giriş yapması amacı ile bu sayıda benimle
yardımcı editör olarak çalıştı. 2020 yılında Ramallah’ta başlayan
tanışıklığımız dergi editörlüğünü beraber yürüterek ilerlediğini görmek
mutluluk vericidir. Kendisinin dergimize çok önemli katkıları olacağından
eminim. Bundan sonraki süreçte dergimizde daha fazla Arapça makale
yayınlanması bu katkılardan bir tanesi olabilir. Böylece Filistin’deki veya
bölgedeki Filistin araştırmaları ile ilgili Arapça çalışmaların bilim dünyasına
tanıtılmasında dergimiz önemli bir ortam olabilecektir.
Gelecek sayının (Yaz/Haziran 2022) editörü Selim TEZCAN oldu.
Kendisine başarılar diler, derginin kalitesini bir adım daha ileriye götürmesini
dilerim. Hakemlik süreci devam eden bazı makale taslaklarını yeni editöre
aktardım, bu zorlu işte kendisine kolaylıklar dilerim.


Doktora Öğr., Arş. Gör., Selçuk Üni., İktisadi İdari Bilimler Fak., Uluslararası İlişkiler Böl.,
mmkulu@gmail.com, 0000-0002-6625-3727, mmkulu, hWOMxw-wAAAAJ
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Dergimizin Arapça başlığının çevirisini düzelttik. 2017 yılında yayıma
başlayan dergimizin İngilizce ve Arapça başlık çevirilerinin Filistin
Çalışmaları alanında 1971 yılından itibaren İngilizce yayın yapan Journal of
Palestine Studies’in başlığının İngilizce ve Arapça cevirileri ile karışmaması
için başlık çevirisinde biraz değişiklik yapmak gerekmiştir. Dergi
başlığındaki journal yerine bulletin sözcüğü getirilerek “Bulletin of Palestine
Studies” olarak İngilizceye çevrilirken “Arapça başlığının çevrisindeki
(Majallat al-Dirasat al-Filistiniyya) belirlilik takısı (harfi tarif) atılarak “Mecellet
Diraset Filistiniyye” olarak Türkçe çevrimyazısına aktarılmıştır.
Dergimizin 2021 yılı sonu itibariyle yaklaşık olarak üstveri gösterim
sayısı 13 bine, pdf olarak indirilme sayısı ise 40 bine yükselmiştir. Şuan için
bu sayıların ötesinde farklı bilgilerimiz olmadığı için değerlendirmeler
varsayımdan öteye geçememektedir. Sitenin ziyaretçi sayısını, siteyi nasıl
bulduğu, hangi coğrafyadan girildiğini, masaüstü ve mobil kullanıcı oranı
gibi konularda daha doğru bilgiler almak için popüler ücretsiz web sitesi
analiz platformu olan Google Analytics (analytics.filistin.org) kullanılması
planlanmaktadır.
Dergimizin bu sayısında beş araştırma makalesi, bir çeviri makalesi ve
bir kitap değerlendirme makalesi olmak üzere yedi ayrı çalışma vardır.
Yasemin
AVCI’nın
“Kudüs
Hükümet
Konağı:
Osmanlı
Modernleşmesinin Mimari Temsili (1854-1917)” başlıklı makalesinde özelikle
son dönemdeki Kudüs-i Şerif Mutasarrıflığının Moskofiye’deki (Russian
Compund) idari binası başta olmak üzere Kudüs’teki idari yönetimin idari
binası hakkında bilgi verildikten sonra Nikifurya bölgesinde inşa edilmesi
planlanan yeni hükümet konağı projesi hakkında yaşanan tartışmalar
çözümlenmiştir.
Okan AÇIL’nın “Eskiçağda Yahudiye Tarihi Coğrafyası” başlıklı
makalesinde Yahudiye sözcüğünün Eskiçağ Tarihi içerisinde ortaya çıkışı,
sınırları, önemli coğrafi noktaları ve bitkisel ve ticari ürünleri ağırlıklı olarak
çivi yazılı metinleri sonrasındaki antik yazarların eserlerinden
incelenmektedir.
Antik
metinlerin
kutsal
metinlerle
beraber
değerlendirilmesi yer adlarının (toponymy) nasıl geliştiğini anlamak için
eleştirel jeopolitiğe ve dini coğrafya (georeligious) çalışmalarına önemli
katkılar sunacaktır.
Ali İhsan AYDIN’ın “Kudüs’te Görünür Olma Siyaseti: Osmanlı Nişan
Taltifleri (1872-1917)” başlıklı makalesinde Mecîdî Nişanı ve Nişan-ı Osmânî
gibi Osmanlı taltif nişanelerini verme ve kabul işleyişleri ile Kudüs’e
gönderilen nişanelerin türü, sayısı, verildiği kişi ve verilme zamanı hakkında
bilgiler verilmiştir. Yerlilere devlete bağlılığının arttırılması, yabancılara ise
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diplomatik amaçla verilen bu nişanlar Kudüs ve civarındaki Osmanlı
görünürlüğünün bir sembolü idi.
Mehmet Ali DURAN’ın “Filistin’de Yaşanan Arap-Yahudi Çatışmaları
Özelinde Peel Komisyonu Kararları ve Arapların Türkiye’den Beklentileri
(1929-1939)” başlıklı makalesinde manda idaresinin ilanı sonrasındaki
Yahudi göçleri ve Arap-Yahudi çatışmalarının (1929-1936) ile bu çatışmaların
ikinci evresinde (1936-1939) Arapların Türkiye’ye yaklaşımları ve beklentileri
ile Türkiye’nin izlediği siyaset ilgili alan yazınına ve az da olsa arşiv
kaynaklarına dayalı olarak incelenmiştir.
Battal DOĞAN”ın “Filistinli Azınlığın İsrail Devleti’nde Kolektif Kimlik
ve Siyasi Eşitlik Mücadelesi” başlıklı makalesinde, İsrailli/Filistinli Arapların
İsrail devletindeki kimlik arayışı pasif kimlik (1948-1967), Filistinlileşme
(1967-1993), Filistinli azınlık sorununun "yerelleştirilmesi" ve siyasi
örgütlenme ve parti kurma dönemleri başlığında incelenirken siyasi eşitsizlik
İsrail devletinden kaynaklanan yasal engeller ve Filistinli azınlıktan
kaynaklanan engeller olarak incelenmiştir.
Enaya Hammad OTHMAN’ın yazdığı Celal ÖNEY’in çevirdiği “Ortak
Zeminde Buluşma: Amerikan Quaker Kadın Misyonerlerin Filistinli Kadınlar
ile Karşılaşmaları” başlıklı makalede 19. yüzyılın sonlarından itibaren
Amerikan Quaker Kadın Misyonerlerin Filistin’in Ramallah kasabasına
misyonerlik amacı ile gelişleri, öteki kültürden Arap kadınlarla karşılaşmaları
ve zamanla yerel Araplarla bir ortak zeminde buluşma çabaları
çözümlenmiştir.
Orçun NALEZEN’in “19. Yüzyıl Başlarında Kudüs, Abdullah Çakmak”
başlıklı kitap değerlendirme makalesinde ise kitap yazarının sosyal ve siyasi
tarihçiliği bir araya getirerek ülkesel/bölgesel ve yerel koşulları bir arada
düşünerek toplumsal grupların ve siyasi seçkinlerin Kudüs’ün tarihini nasıl
oluşturduğunu arşiv kaynaklarına dayalı olarak incelediği vurgulanarak
anlatılmıştır.
Dergimizde var olan makale türlerine yenilerini ekleyerek çeşitliliği
artırmaya çalışıyoruz. Bu makale koleksiyonunun Filistin araştırmalarına
farklı açılardan katkıda bulunacağını ve daha fazla tartışmaya yardımcı
olacağını umuyoruz. Bu sayıdaki değerli katkıları için tüm
yazarlarımıza/hakemlerimize ve okuyucularımıza şimdiden teşekkür ederiz.
Editörlüğüm döneminde dergi ile yapılan yenilikler hakkında bilgi
vermek istiyorum. Bu dönemde de dergimizin kurumsallaşma çalışmaları
devam etmekte olup bu süreç TR Dizin’e başvuru ile daha da hızlanmıştır. Bu
süreçte Kış 2021 yayın döneminde görüntülü toplantı ile dört yayın kurulu
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toplantısı yapılmıştır. Derginin bilişim altyapısı geliştirilerek editör kurulu,
yazar/okur/ hakemler için bazı kolaylaştırıcı adımlar atılmıştır.
Dağınık iş süreçlerinin daha kolay yönetilebilmesine çözüm sağlayan
DergiPark’ın ve Google’ın bulut bilişim hizmetleri başta olmak üzere farklı
birçok hizmet bir arada kullanılarak bilginin daha da hızlı paylaşılması
planlanmıştır. Bulut bilişim ile bilgiye farklı platformlardan (masaüstü, cep
telefonu) özel uygulamaya gerek kalmadan tarayıcı üzerinden erişme,
paylaşma, eş zamanlı ve art zamanlı güncelleme, ucuza depolama, artırılmış
veri güvenliği sağlama gibi konularda yeni olanaklar sağlamış böylece daha
etkin bir iş akış yönetim sistemi uygulayabilmenin yolu açılmıştır. Ayrıca
derginin alt yapısı güçlendirilerek, ilerde düzenlenecek etkinlikler için gerekli
adımlar sağlanmaya çalışılmıştır.
Başta DergiPark ve Google’ın hizmetleri olmak üzere kullanılan birçok
hizmet için filistin.org’a bağlı alt alan adı yönlendirmesi ile oluşturulmuş
yönlendirme adresleri kullanılarak kullanıcıların tarayıcıda (veya uygulama)
daha az gezinerek sayfalara doğrudan erişebilme olanağına kavuşmaları
amaçlanmıştır (baglanti.filistin.org | link.filistin.org). Oluşturulan
yönlendirme adresleri ile URL adresleri kısalmış (URL shortening), kalıcı
olmuş (permalink) web sayfalarını değişmesiyle URL adresini bozulmasının
(broken) önüne geçilmiş, aynı sayfaya farklı URL adları verilebilmiş, sıklıkla
birbirine karıştırılan iki protokol http ve https uyumlu hale getirilmiş,
coğrafyaya (geotargeting) ve her platforma olarak görüntülenmesi uygun
(responsive) olmuş, böylece sitenin yapısı daha düzeni duruma gelmiştir. Bazı
durumlarda hedef URL tarayıcının adres çubuğunda görüntülenirken bazı
durumlarda alan adı tarayıcının adres çubuğunda görüntülenmiştir.
Derginin yetkili birincil web sitesine ev sahipliği (hosting) hizmeti
sağlayan DergiPark.org. tr’ye “www” alt alan adı ile CNAME kaydı yapılarak
kendi/özel ad (custom name) yeniden kullanılmaya başlanmıştır
(www.filistin.org). Böylece DergiPark’daki makalelere erişilince derginin
alan adı ile makalelere ulaşılabilmektedir. Bu arada derginin dergiparktaki
adresleri de (dergipark.org.tr/fiad & dergipark.org.tr/tr/pub/fiad) adresi de
çalışmaya devam etmektedir. www alt alan adı olmadan alanın kök adresi
(filistin.org) ile de girilebilmesi amacı ile yönlendirme yapılmıştır. Ayrıca
derginin
DergiPark’taki
Türkçe
(dergi.filistin.org)
ve
İngilizce
(journal.filistin.org & bulletin.filistin.org) ara yüzlerine de doğrudan erişeme
olanağına kavuşulmuştur.
Dergiye çalışmalarını göndermek isteyen DergiPark kullanıcıları,
makale gönderme (makalegonder.filistin.org | submitarticle.filistin.org) ve
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sonrasındaki
yazarlık
sürecini
yürüttükleri
yazar
paneline
(yazarpaneli.filistin.org) doğrudan erişebilmektedir.
Derginin editör ve yazarlardan sonra en önemli paydaşlarından birisi
olan
bilim
insanları,
dergimize
doğrudan
hakemlik
isteği
(istek.hakempaneli.filistin.org) gönderebilmekte ve atanmaları durumunda
değerlendirme
sürecini
yürüttükleri
hakem
paneline
(hakempaneli.filistin.org) doğrudan erişebilmektedir.
Derginin farklı özetleme, dizin, veri tabanı, katalog ve referans alıntı
bilgilerine yönlendirme adresleri ile tek tek bağlantı adresleri dizinler
sayfasında (dizin.filistin.org | index.filistin.org) verilmiştir: Google Scholar
Citations/Akademik Alıntılar (scholar.filistin.org), CEEOL (Orta ve Doğu
Avrupa Çevrimiçi Kütüphanesi (ceeol.filistin.org), Dizin Copernicus
Uluslararası (copernicus.filistin.org), Crossref (crossref.filistin.org), Bilimsel
Dizinleme Hizmetleri (sis.filistin.org), Araştırma Dergileri İndeksleme Dizini
(drji.filistin.org), birçok kütüphanenin arşivini listeleyen bir toplu
kataloglama ve dünyanın en büyük bibliyografik veri tabanı olan WorldCat
(worldcat.filistin.org) ve ÜAK Doçentlik başvurularında yer alan “Ulusal
Hakemli Dergi” tanımında yer alan ULAKBİM TR Dizin: (trdizin.filistin.org,
başvuru süreci devam ediyor). Ayrıca dergimizdeki bazı makaleleri İslâm
Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'ne (İSAM) bağlı “Metin Erişimli Veri
Tabanları”ndaki konularına göre uygun veri tabanlarında (Türk Tarih,
Edebiyat, Kültür ve Sanat Tarihi Makaleleri VT ile İlahiyat Makaleler VT) tam
metin olarak yayınlanmaktadır (isam.filistin.org). Böylece dergimiz değişik
platformları kullanan farkı okuyucu kesimlerine daha hızlı ulaşabilecektir
DergiPark’ın hizmetleri yanında Google hizmetlerine yönlendirme URL
adresleri ile erişim sağlanarak herkese açık (bazen Google kullanıcı adı
gerekebilir) bu sayfaları/siteleri görüntüleyebilmesi amaçlanmıştır. Google
ekosisteminin derginin altyapısının gelişmesine önemli katkıları olacaktır.
Filistin Araştırmaları web sitesi (site.filistin.org | en.site.filistin.org) ile
derginin DergiPark'taki yetkili birincil web sitesine ek olarak ikincil web
sitesinin (dergi.site.filistin.org | journal.site.filistin.org) tasarımına başlanarak
Türkiye’de Filistin çalışmalarındaki birikim bir araya getirilmeye
çalışılacaktır.
Google tarafından dizinlenen makalelerin olduğu Filistin Araştırmaları
Dergisi’nin Google Scholar Citations Profil sayfasında (scholar.filistin.org)
DergiPark’taki web sitesinden farklı olarak Filistin Araştırmaları Dergisi’nde
yayınlanan tüm makaleleri (alıntılanma sayısı ile) ve katkıda bulunan
yazarları (yazar.scholar.filistin.org) bir arada görüntüleme olanağı vardır.
Ayrıca
profili
takip
etme
(takip.scholar.filistin.org)
ve
uyarı
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(uyari.scholar.filistin.org) oluşturma ile ilgililerin ilgi alanlarına “Filistin
Araştırmaları” ve/ya "Palestine Studies" etiketini ekleyerek alanla
ilgilenenleri bir arada görüntüleme olanağı vardır.
Kitap veya dergi okuma, önizleme, arama, satın alma, ödünç alma,
indirme, alıntı yapma, bağlantı oluşturma, ekleme, yorumları bulma veya
çevirme olanağı olan Filistin Araştırmaları Kitaplığında (kitap.filistin.org |
book.filistin.org) farklı kitap rafları (tez, yeni, dergi, Eskiçağ, belge, Gazze,
Kudüs, diaspora, Osmanlı (klasik dönem, erken modern dönem, modern
dönem), harita, manda, edebiyat, gazete) vardır. Burada farklı konularda
kitaplar bir araya getirilip okuma listeleri, koleksiyonlar veya kitap serileri
oluşturularak alanla ilgili kaynaklara ulaşılmada yararlı bir başlangıç noktası
olunması planlanmaktadır. Bu raflarda başta Türkçe dilindeki eserler olma
üzere İngilizce, Arapça, İbranice gibi dillerdeki eserlere yer verilecektir.
Google üzerinden ulaşılan ve benzer nitelikteki web sayfalarını
gruplandıran
koleksiyon
sayfasında
(koleksiyon.filistin.org
|
collection.filistin.org) birçok farklı liste (yer, sayfa, görsel, gezi, izleme, kitap,
haber vb) kolayca takip edilebilecektir.
Kullanıcılar “Filistin Araştırmaları Takvimi” yönlendirme adresine
(takvim.filistin.org
|
calendar.filistin.org)
tıklayarak
tarayıcıda
görüntüleyebilecek, Google Takvim’e ekleyerek (abone.takvim.filistin.org |
subscribe.calendar.filistin.org) bildirim veya etkinliklerle ilgili davet ilmeği
alabilecektir.
Türkiye ve dünyada Filistin Çalışmaları ile ilgilenenlerin iletişim
platformu olarak kurulan Filistin Araştırmaları Topluluğu Google eposta
grubu web sayfasının yönlendirme adresi (grup.filistin.org |
group.filistin.org) ile topluluk epostalarını görüntüleme ve gruptan üyelerin
eposta atması daha kolay hale gelmiştir. Ayrıca grubun grup@filistin.org
takma adlı eposta adresi ile de kişisel epostalardan toplu eposta
atılabilecektir.
Kullanıcıların bulutta dosya depolayabilmelerine, paylaşabilmelerine ve
iş birliği yaptıkları kişilerle dokümanları görüntüleyebilmelerine,
yorumlayabilmelerine ve düzenleyebilmelerine olanak veren Drive’deki
Google dokümanlar yerel biçimlerine yönlendirme bağlantı adresleri
verilmiştir.
Dergi kullanıcıları makale için örnek şablon vb belgeler başta olmak
üzere dergi ilgili dosya ve klasörleri için oluşturulan “Filistin Araştırmaları
Ortak Drive” sayfasına yönlendirme adresi (drive.filistin.org) ile erişerek
dosyaları kolayca görüntülenerek indirebilecektir.
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Dergi kullanıcıları dergi ile ilgili belge olan “Filistin Araştırmaları Ortak
Çalışılan Belge” dosyasına (doc.filistin.org) doğrudan erişerek belge üzerinde
ortak çalışılabilecektir.
Dergi ile ilgili değerlendirmelerde bulunulabilmesi için hazırlanan
forma okuyucu ve yazarlar yönlendirme adresi (form.filistin.org) ile erişerek
daha güvenilir değerlendirmeler yapabilecektir.
Dergi kullanıcıları Filistin çalışmaları akademik alanındaki akademik
programlar ve araştırma merkezlerinin konumunu belirlemek (geolocation)
için oluşturulan haritaya yönlendirme adresi (harita.filistin.org |
map.filistin.org) ile erişerek alanla ilgili kurumlar harita üzerinde görsel
olarak görüntüleyebilecektir.
Çok kullanan Google Drive’daki yukardaki birincil birinci taraf
uygulamalar yanında sunum (slide.filistin.org), etablo (sheet.filistin.org),
çizim (drawing.filistin.org), beyaz tahta (jamboard.filistin.org) ve komut
(script.filistin.org) dosyalarının için bağlantılar oluşturulmuştur
Filistin Araştırmaları alanı ile ilgili konularda akademik blog sayfası
(blog.filistin.org) ile yazarların daha önce yayınlanmamış veya yayınlanmış
akademik makalelerini blog yazısına dönüştürme olanağı vardır.
Görüntülü ve sesli iletişim kurmak ve eşzamanlı ve eşzamansız olarak
izlemek/dinlemek için oluşturulan sayfalara yönlendirme adresleri
verilmiştir: Google Takvim ve dokümanlarla birlikte çalışılabilen, kesintisiz
ve kaydetme özelliği olan görüntülü toplantı (toplanti.filistin.org |
meet.filistin.org); video paylaşım ve sosyal medya platformu olan YouTube
kanalı (youtube.filistin.org); video, özet akışı ve sohbet vb özellik ile alanla
ilgilenenleri izleyicilerle gerçek zamanlı olarak etkileşime geçmesine
geçilmesine olanak tanıyan Youtube Canlı yayını canlı yayın (canli.filistin.org
| live.filistin.org) ve çevrimiçi olarak yayınlanan ses dosyalarını indirme,
dinleme ve kanal üye olarak bildirim alma (podcast.filistin.org)
Alanla ilgili çalışmalar düzenlenirken kolay ve etkili şekilde ortak
çalışma yapmak için Google Chat’a (chat.filistin.org) üye olmaya olanak
sağlanmıştır.
Sınıf platformu (sinif.filistin.org | classroom.filistin.org) ile eğitim ve
öğrenimle alakalı her şeyin bir arada bulunduğu etkinlikler yapılabilecektir.
Dünya'nın uydulardan çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafların
görüldüğü arz uygulamasının (arz.filistin.org | earth.filistin.org) gelişmiş
araçları ile harita oluşturulmuş haritalara ulaşma olanağı ortaya çıkmıştır.
Fotoğraflar klasörü ile (fotograf.filistin.org | picture.filistin.org)
görselleri kolayca kaydetme ve paylaşma kolaylaşmıştır.
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Hızlıca bir not alma için yararlı bir araç olan Keep’e (keep.filistin.org)
yönlendirme adresi verilmiştir.
Google ekosisteminin ürün ve hizmetleri yanında diğer önemli sayfalara
da yönlendirme adresleri ile bağlantılar verilmiştir: Bilim adamları için en
önemli sosyal ağ olan ResearchGate (researchgate.filistin.org) ve Academia
(academia.filistin.org) yanında bilimsel araştırmaların iletişim aşamasında
kullanılan mikroblog ve sosyal ağ hizmeti Twitter (twitter.filistin.org),
insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi, fotoğraf, video vb.
paylaşımı amaçlayan bir sosyal paylaşım web sitesi FaceBook
(facebook.filistin.org) ve fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram
(http://instagram.filistin.org).
Tarayıcıdan URL bağlantısı ile eposta (mailto link) atabilmek için en çok
kullanılan Gmail’e ve (gmail.filistin.org) mesaj atabilmek için WhatsApp’a
(whatsapp.filistin.org) yönlendirme adresleri atanmıştır.
Telif ve yazar hakları sayfası (telif.filistin.org | copyright.filistin.org)
eklenmiştir.
Herkese açık bu hizmetlerin yanında sadece yayın kuruluna özel sayfalar
açılarak yönlendirme adresi ile erişim kolaylığı sağlanmıştır. Yayın
kurulunun e-posta veya DergiPark üzerinden mesajla yazışmalarının
yanında farklı hizmetleri kullanmalarının iş akışını daha kolay duruma
getireceği ortadır: Yayın Kurulu’nun toplantı gündemi ve kararları için
oluşturulan belge, görüntülü toplantı, oynatma listesi, takvim sayfası,
takvime abone olma, ortak klasör, editör paneli, domain gibi kısıtlanmış/ özel
sayfalara yönlendirme adresleri ile yalın URL bağlantı adresleri atanmıştır.
Eposta almak için dergimiz Google eposta hesabına yönlendirilen
filistin.org kurumsal alan adı ile uyumlu takma ad e-posta adresleri (bilgi,
info, yayinkurulu, editorialboard, dergi, bulletin, journal ve topluluk)
dergimiz Gmail hesabına eklenerek kurumsal eposta adresinden eposta
gönderiliyormuş gibi görünmesi sağlanmıştır.
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