YARGITAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
1. 1975 yılında yayın hayatına başlayan Yargıtay Dergisi (YD), "Hakemli Dergi" statüsünde üç ayda
bir olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanır.
2. Dergide hakemli ve hakemsiz makalelere birlikte yer verilir. Hakemli olarak yayınlanmasına
karar verilen makalelerin hakemli olduğu dergide ayrıca gösterilir. Hakemsiz makalenin yayınlanıp
yayınlanmayacağına Yayın Kurulu karar verir.
3.Derginin amacı; hukuki konularda bilimsel çalışmalar yayımlamaktır.
4.Yazıların; özgün, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması
gerekir.
5.Ya y ı m l a n a n m a k a l e d e n k a y n a k l a n a n h e r t ü r l ü s o r u m l u l u k y a z a r a a i t t i r.
6. Makale, bilgisayar ortamında Microsoft Word programında yazılır.
7. Makale kaynakça dahil 3.000 kelimeden az ve 14.000 kelimeden fazla olmamalıdır.
8. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer
verilir. Yazı, Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsa dahi 12 kelimeyi
aşmayan "başlık", 150-250 kelime arası "özet" ve 5-8 kelime arası "anahtar kelimelerin" bulunması
gerekir. Makalenin adı, özeti ve anahtar kelimeleri, Türkçe ve İngilizce olarak makale ile birlikte
yer alır. Bu bilgiler sırasıyla yazının başına eklenip, Türkçe veya İngilizce olarak yazarları
tarafından makale ile birlikte gönderilir.
9. Yazar adı ve soyadını, unvanını, görev yaptığı kurumu, iletişim adresi ile telefonunu ve mutlaka
e-mail adresini çalışmasının başına ekleyeceği üst kapak sayfası ile birlikte bildirmelidir. Makale,
A4 boyutunda birinde yazara ilişkin bilgileri içeren kapak sayfası bulunan, diğerinde bulunmayan
iki nüsha halinde gönderilir. Yazı, ana metinde 1,5 satır aralığı ile 12 punto; dipnotlarda tek satır
aralığı ile 10 punto kullanılarak Times New Roman, normal stil karakterinde yazılmalı, metin iki
yana yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
10. Dipnotlar sayfa altında gösterilir ve numaraları noktalama işaretlerinden sonra kullanılır.
Dipnotta kaynak verilirken yazarın soyadı ve adının sadece baş harfleri büyük olur. Verilen kaynak
kitap ise kitabın adı, kitabın basıldığı yer, basım yılı ve atıf yapılan sayfa numarası sırası ile verilir.
Verilen kaynağın makale olması halinde ayrıca, makale adı çift tırnak içine alınır. Ancak makalenin
yer aldığı eserin basım yeri ve tarihinin yazılması gerekmez. Verilen kaynak internet dökümanı ise
makale yazarının soyadı adı, makale adı, dergi adı ve sayısı, hangi tarihte ve hangi siteden erişildiği
bilgilerine sırası ile yer verilir. Tüm göndermeler yazarın soyadı yazılarak yapılır.
Kitap için örnek: Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, s.28.
Makale için örnek: Demir, Mehmet: “Hâkime Hukuki Sorumluluğu Nedeniyle Açılan Tazminat
Davası”, (AÜEHFD, C.VII, S. 2003/3-4, s.805-861), s.826.
İnternetten alınan döküman için örnek: Albayrak, Hakan: Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay
Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
S.2015/4(64), 11.03.2016 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/2071/21478.pdf
adresinden erişildi.
Gönderme örnek: Yılmaz,
1 1 . Yazıların kaynakça kısmında; yazarın soyadı adı şeklindeki düzene uyulmalıdır.
Örneğin: Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012.
Demir, Mehmet: “Hâkime Hukuki Sorumluluğu Nedeniyle Açılan Tazminat Davası”, (AÜEHFD,
C.VII, S. 2003/3-4, s.805-861).

12. Makale yayımlanmak üzere yargitaydergisi@yargitay.gov.tr adresine e-posta ile gönderilir.
13. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle "basıla"
verdikleri kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının
tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir. Makale, Yargıtay Dergisi yayın
ilkelerine uygun değilse reddedilir. Reddedilen yazılar yazarına iade edilmez.
14. “Kör hakemlik” sistemi uyarınca, kapak sayfası olmayan makale nüshası hakemlere gönderilir.
Ya z a r a y a z ı n ı n h a n g i h a k e m e g ö n d e r i l d i ğ i k o n u s u n d a b i l g i v e r i l m e z .
Yazının yayımlanması hakemler tarafından uygun bulunmadığı takdirde durum yazara bildirilir.
Hakem raporları esaslı düzeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtilmeksizin yazara gönderilir.
Yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Bu düzeltmeler yazar
tarafından kabul edilip, işlenmesi ve hakemler tarafından uygun görülmesi koşuluyla makale
yayımlanır. Hakemlerin raporlarının olumsuz olması durumunda tekrar bir hakem incelemesi
yapılmaz.
15. Yazarlara ve hakemlere '23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
''Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik''
çerçevesinde telif ve hakem ücreti ödenir. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde,
elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm yayın hakları Yargıtay
Dergisi'ne aittir. Yazarlar telif haklarını Yargıtay Dergisi'ne devretmiş sayılır. Elektronik yayım için
ayrıca telif ücreti ödenmez.
16. Yayımlanan makalenin yazarına üç adet, hakemlere birer adet dergi gönderilir.
1 7 . Dergide çeviri eserlere, kitap ve karar incelemelerine, mevzuat değerlendirmeleri ile
bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu tür yazılar hakeme gönderilmeyip, Yayın Kurulu kararı ile
yayımlanır.
18. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin kabulü, hakem raporları arasında çelişki
olması halinde editörün görüşü doğrultusunda veya üçüncü bir hakem raporu alındıktan sonra Yayın
Kurulu'nun onayı gerekir.
19. Makale geliş tarihine göre kayıt altına alınarak, sıra numarası verilir.
2 0 . Dergiye yayınlanmak üzere makale gönderen yazar yukarıdaki yayın ilkelerini kabul etmiş
sayılır.

