ANNALES DE LA FACULTE DE DROIT D’ISTANBUL YAYIN İLKELERİ
1. Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul, ULAKBİM tarafından taranan “Hakemli
Dergi” statüsünde yılda bir sayı (Mart) olarak yayımlanır. Dergide yapılan yayınlar
uluslararası yayın kategorisindedir.
2. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere
gönderilmemiş olmalıdır. Bu hususta yazarlardan ayrıca taahhütname talep
edilecektir.
3. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan ve yayın ilkelerine uygun
olmadığı saptanan yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri
doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. Yazım yanlışlarının olağanın
dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu
tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir. İlk değerlendirmede uygun bulunan yazılar
yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Yazarlara yazının hangi
hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemlerden gelen raporlar
doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar
verilir.
4. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve
e-posta adreslerini bildirmelidirler.
5. Derginin yazı dili Fransızca, İngilizce ve Almanca’dır. Yazının başlığının İngilizce ve
Türkçe çevirisi ile en az 150, en çok 200 sözcükten oluşan özetinin ve beş anahtar
kelimenin de İngilizce ve Türkçe olarak yazıya eklenmesi gerekmektedir.
6. Makale metni, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığı ve 12 punto,
dipnotları ise tek satır aralığı ve 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Dipnotlar sayfa
altında gösterilir.
7. Yazar isimleri Türkçe ve İngilizce konu başlığının altında ve sağ tarafında yer almalı
ve soyadının bitiminde yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta yazarın unvanı, çalıştığı
kurum, alanı ve e-posta adresi bildirilmelidir.
8. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların, yazarların soyadlarına göre
sıralandığı bir kaynakça bulunmalıdır.
9. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa
kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı
veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları ile makalenin sonunda kaynakçadan
önce yer alan kısaltmalar cetvelinde gösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara
ise, sadece kısaltmalar cetvelinde yer verilmelidir.

10. Dipnotlarında ve kaynakçada kitaplar [Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Başlığı, Basım
Yeri, Yıl, sayfa numarası (p.) veya paragraf/kenar numarası (N.)] şeklinde yer
almalıdır.
Örnek: Peter Forstmoser, Gemeinwohl und Interesse in Wirtschaft, Recht und Politik,
Zürich, 2008, p. 17
Dipnotlarında ve kaynakçada makaleler [Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Başlığı”,
Derginin İsmi, Cilt numarası, Sayı numarası, Yılı, sayfa numarası (p.) veya
paragraf/kenar numarası (N.)] şeklinde yer almalıdır.
Örnek: Nicolas Petit, “Injunctions for Frand-Pledged Standart Essential Patents: The
Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU”, European
Competition Journal, Vol. 9, Iss. 3, p. 32
Birden fazla yazarlı eserlere [Yazarın Adı Soyadı/Adı Soyadı] şeklinde atıf
yapılmalıdır.
Örnek: Richard Whish/David Bailey, Competition Law, Oxford, 2015, p. 212
Sonraki dipnotlarında ise [Yazarın Soyadı, sayfa numarası (p.)] şeklinde atıf
yapılmalıdır.
Örnek: Petit, p. 32
Whish/Bailey, p. 65
Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda yazarın Soyadı, Eserin Başlığı,
sayfa numarası verilmelidir. Eser başlığı kısaltılabilir.
Örnek: Petit, Injunctions, p. 32
Yargı kararlarına yapılan atıflarda ise aşağıdaki örneğe uyulması gerekmektedir.
Mahkeme adı kısaltması, Dairesi, Karar Tarihi, Esas numarası/Karar numarası
(Kararın Yayım Yeri)
Yarg. 4. HD., 10.11.2008, 1699/13767 (Yargıtay Kararları Dergisi, Vol. 35, Iss. 3, 2009, p.
438)
11. Fakülte tarafından yayımlanan nüshalarla sınırlı kalmak üzere; yayıma kabul edilen
makalenin çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki malî
hakları, basılı, görsel, işitsel, sayısal vb. ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında
kullanılmak üzere Fakülte’ye devredilmiştir. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar
tarafından kabul edilmiştir.
12. Dergide, makalelerin yanı sıra dergiye yayın kabul edilen dillerden birine yapılmış
çeviriler de yayımlanabilir. Bu nitelikteki yazılar Yayın kurulunca kabul edilebilir

veya geri çevrilebilir. Çeviri metni ile birlikte asıl metin ve hak sahiplerinin
muvafakatı da iletilmelidir. Çeviriler de hakem değerlendirilmesine tabi tutulur.
13. Annales de la Faculté de Droit d’İstanbul’da yayımlanması istenen yazıların
hukuk_dekan@istanbul.edu.tr veya iuhfdergiler@istanbul.edu.tr e-posta adreslerine
Microsoft Word yazılımı formatında (*.doc, *.docx) gönderilmesi gerekmektedir.

