Yazar Kılavuzu
Aşağıda belirtilen yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun olarak
hazırlanmış̧ yazılar, “makale sunum formu” ile birlikte e-posta yoluyla
aşağıdaki adreslere gönderilebilir.
Çevirisi yapılmış̧ makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için özgün
metinlerin ve makale sahibinden (asıl yazar veya hak sahibi yayınevi)
alınan izin yazılarının da gönderilmesi zorunludur.
Ön inceleme ve hakem değerlendirmesi doğrultusunda geliştirilmek
ve/veya düzeltilmek üzere yazarlarına geri gönderilen yazılar, gerekli
düzeltmeler yapılarak en geç̧ bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır.
Yapılan ön incelemede işbu yazım kurallarına uygun olmadığı tespit edilen
makaleler, düzeltilmesi için yazarına iade edilir ve yayım programına
alınmaz.
Yayın İlkeleri
1. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, hakemli bir dergi
olup, yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır.
2. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmış veya
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır; makalenin dergimize
gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.
3. Makaleler, Microsoft Word programında hazırlanmış olmalıdır. Ana
metin, 1,5 satır aralığı ve Times New Roman karakterinde 12 punto,
dipnotlar tek satır aralığı ve Times New Roman karakterinde 10 punto olarak
hazırlanmış olmalı, CD veya elektronik posta ile editöre gönderilmelidir.
4. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yazı dili
Türkçedir. Makaleler Türkçe yazılmış olsalar da, her makalede en az
100, en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz ile her iki
dilde yazı başlığı ve beşer anahtar kelimenin makalenin başına eklenerek
gönderilmesi gereklidir.
5. Yazarlar unvanlarını, çalıştığı kuruluş bilgilerini, haberleşme
adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini açık ve
doğru bir şekilde bildirmelidirler.

6. Yazarların, dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış
oldukları ve bu haliyle basıma hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yayın
kurulu tarafından yapılan ön incelemede, bilimsellik (alan yönünden
denetim) ölçütlerine ve dergi yazım kurallarına uyulmadığı ve olağanın
üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar geri çevrilir.
Yayın kurulu, yabancı dil özeti ve eser metninde gerekli görülen imla
düzeltmelerini yapabilir.
7. Yayın kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik
sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılar, iki hakeme gönderilir.
Hakemlere gönderilen makalelere “Makale ID” numarası verilir ve bu
numaralar yazarlara bildirilir. Yazarlar, makalenin durumunu makale takip
sisteminden görebilir. Yazarlara makalenin hangi hakemlere gönderildiği
ile ilgili bilgi verilmez. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi
durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklik
yapabilir. Yazar, hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri yaptıktan sonra
hakemlerin önerisi doğrultusunda tekrar hakem denetimine başvurulabilir.
Hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz görüş bildirdiğinde makalenin
yayımlanmasına, editör görüşüne göre karar verilir. Yayımlanmayan
makaleler, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.
8. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap
incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara, yargı kararı
tahliline de yer verilebilir. Bu nitelikteki yazılar yayın kurulunca kabul
edilebilir veya geri çevrilebilir.
9. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik
ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayım
hakları İstanbul Aydın Üniversitesi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını
Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
10. Dergide yayımlanan yazıda ileri sürülen görüşler yazara aittir. Bu
konuda Üniversite herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
11. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar soyadına
göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan
kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot
olarak gösterilmelidir.

Yazım Kuralları
I. Ana Başlık
İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle,
sözcüklerin ilk harfi büyük olacak biçimde yazılmalıdır.
II. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i
Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı koyu, adresler ise normal ve eğik
karakterde harflerle yazılmalı; yazar(lar)ın varsa görev yaptığı kurum(lar),
haberleşme ve e-posta adres(ler)i ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.
III.
Özet
Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 100,
en fazla 150 sözcükten oluşan Türkçe “özet” ve İngilizce “abstract”
bulunmalıdır. Özet içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge
numaralarına değinilmemeli; dipnot kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce
özetleri altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten
oluşan anahtar sözcüklere (keywords) yer verilmelidir. Yazılan İngilizce
özetin (abstract) üzerinde yazının İngilizce başlığı da verilmelidir.
IV. Ana Metin
A4 sayfa boyutunda, MS Word programı, Times New Roman yazı karakteri
ile 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst
3 cm., alt 3 cm., sol 3 cm., sağ 3 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar
numaralandırılmalıdır. Yazılar Türkçe ve İngilizce özet, şekil ve tablo
yazıları da dahil 6.000 (altıbin) sözcüğü geçmemelidir.
V. Bölüm Başlıkları
Yazıda, sistematik bir bilgi akışı sağlamak üzere ara ve alt başlıklar
kullanılabilir. Yazıdaki tüm ara (normal) ve alt başlıklar (yatık) 12 punto
ile sözcüklerin yalnız ilk harfleri büyük, koyu karakterde yazılmalı; alt
başlıkların sonunda iki nokta üst üste konulmamalı ve bir satır sonra
devam edilmelidir.
VI. Kaynakça
Yazının sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla yazılmalıdır.
Örnek

Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı, Yer-Yıl. Örneğin: GÜVEN,
Kudret: General Principles of Turkish Law, B.2, Ankara, 2007. Yazarın
eserine ilk atıf açık olarak, daha sonraki atıf usulü: GÜVEN: s.135. Aynı
yazarın birden fazla kitabına atıf usulü: GÜVEN (Enerji): s.80 ve GÜVEN
(Kişilik Hakları): s.65
Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Derginin İsmi, Cilt Numarası,
Sayı Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları. Örneğin: GÜVEN, Kudret:
Türk, İsviçre ve Alman Hukukunda Boşanma Sebepleri ve Esasları
Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Başkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 1(2): 35-56. Yazarın eserine ilk atıf açık olarak, daha
sonraki atıflarda şu şekilde yapılmalıdır: GÜVEN: s.55.
İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer
almalıdır:
GÜVEN, Kudret: Cinsel Kimlik Üzerinde Hak Kavramı ve Korunması:
Transseksüellik ve İnterseksüellik, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, C.1 Sa.1, s.133-176, (http://hukuk.baskent.edu.tr/dergi/arsiv/sayi1/3. kudretgüven.pdf, Erişim tarihi: 10 Şubat 2016), Yazarın eserine ilk atıf
açık olarak, daha sonraki atıflarda şu şekilde yapılmalıdır. GÜVEN: s.135.
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Author’s Guide
Author’s may send their articles which are prepared in accordance with the
below stated publishing and editorial principles, together with the “article
presentation form” via e-mail to the provided addresses.
Providing the permissions of the authors (the main author or the rightful
publishing house) is obligatory for the translated texts and articles as well.
The articles which are sent to their authors for further improvement and/
or proofreading following the preliminary reviews and referee evaluations,
must be edited accordingly and delivered back to the journal in one month
at the latest.
On the other hand, the articles which are found to be conflicting with this
guideline, will be returned to their authors for further proofreading and
will not be issued.
Publishing Principles
1. Hukuk Fakültesi is a peer-reviewed journal which is prepared and
printed by Istanbul Aydin University, the Faculty of Law twice a year
(June and December).
2. The journal only accepts articles, reviews of judgement and translations,
which are not published or accepted to be published previously. Articles
which are created from the reports that are not published but presented in a
scientific gathering can be accepted provided that the case is clearly stated
in the footnote.
3. The manuscripts that are to be published in the June issue of the
journal must be delivered till the 1st of April and till the 1st of October for
the December issue. The manuscripts received after these dates will be
evaluated for the next issue of the journal.
4. The preliminary evaluation of the manuscripts to be published are
done by the Editorial Board. Those manuscripts that are evaluated by
the Editorial Board and found to conform with publishing principles of
the journal are sent to two different referees. Referees decide whether to
publish, revise or reject the manuscripts and in each case the authors are
informed.

5. In case the referee demands a revision in his report, the author is
expected to change the text only within the limits given by the referee.
The manuscripts that are expected to be revised must be completed and
resend to the Editorial Board within 30 days. Manuscripts that are sent
within the specified period will be queued to be published in the next issue.
The referees who demanded the changes may also evaluate manuscript
revision.
6. In case referee decides to reject the manuscript in his report, a second
referee review is conducted. The manuscripts that are not returned from
referee reviews within the specified period are evaluated for the next issue
of the journal unless the authors demand otherwise.
7. Editorial Board reserves the right to publish manuscripts which have
positive referee reports, in the upcoming issues of the journal depending
on the intensity of the related issue.
8. The manuscripts must be delivered to Istanbul Aydin University, Law
Faculty Deanship prepared as a CD in addition to three other hard copies in
A4 paper size, on the two of which the name of the author is not specified.
The authors are expected to specify their titles, the institutions they work
in, their open address, contact number and e-mail addresses.
9. A copy of the journal will be sent to the authors free of charge.
Editorial Principles
I. Main Title
Written in bold letters, the main title must be congruent with the text
content expressing the treated subject in the best way. The main title must
not exceed 10-12 words of which initials must be capitalized.
II. Author’s Name(s) and Address(es)
The name(s) and surname(s) of the authors must be typed in bold whereas
the addresses must be typed in italic letters. If there are any, the title(s) and
the workplace(s) of the authors as well as their contact information must
be indicated on the first page with a footnote.

III.
Abstract
The article must include an abstract in both English and Turkish (özet)
languages, which briefly and clearly summarizes the subject of the text
and consists of at least 100 and at most 150 words. The abstract must not
refer to the cited sources, figures and graphic numbers used in the text or
contain footnotes. Authors must provide keywords consisting of at least 3
and at most 5 words leaving an empty line under the English and Turkish
abstracts. The Turkish abstract must also have its title in Turkish.
IV. Main Text
The text must be written with Times New Roman font-type, 12-point font
size leaving 1,5 space between lines and 3 cm margins on top, bottom and
both sides of an A4-sized MS Word page. The pages must be numbered.
The text must not exceed 6000 (six thousand) words including its Turkish
and English abstracts, figures and table contents.
V.
Sub-titles
The section and sub-titles may be preferred for delivering the information
in an orderly way. All the section (regular) and sub (italics) titles must
be written in 12- point size, bold characters, capitalizing only the initial
letters of each word in the title. Sub-titles must not be followed by a colon
(:) and the text must begin after an empty line.
VI.
Bibliography
The bibliography must be given at the end of the text in an alphabetical
order.
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