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DAĞITIM YERLERİNE

1984 yılından bu yana her yıl Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yıldönümü

Sempo4umu'nun bildiri kitabı olarak toplam 35 cilt yayımlanmış olan Anayasa Yargısı, 36.

ciltten itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli dergi formatıyla yayın hayatına

devam etmektedir. Anayasa Yargısı, yayımlandığı yıhn sempozyum bildirilerine yer verdiği

sayısında, sempozyumda ele alınan konuyu dosya konusu olarak işlemektedir. Ancak ilgili

sayılarda da dosya konusu dışında kalan fakat anayasa hukukuna dair makalelere yer

verilmektedir.

40. cildin l. sayısının Haziruı 2023 içinde çıkması planlanmakta olup bu sayıda"

başia "100. Yılında Cumhuriyet ye Anqyasa Yargısı" dosya konusu olmak üzere anayasa

hukukunu ilgilendiren tiim konulara yer verilecektir. ULAKBİM tarafindan taranan Anayasa

yaıgısı Dergisi hakem incelemesine sunulmak tizere her zaman makale kabul etmektedir,

Derginin yayın kuralları yazrn:zri. ekinde bulunmaktadır.

Bu kapsamda 40. cildin l . sayısında yayımlanmak iizere değerlendirilmesi istenen

çalışmaların en geç l 5 Nisan 2023 tarihine kadar ayam@anayasa.gov.tr adresine

gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Dr. Murat ŞEN
Genel sekreter
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Anayasa Yargısı

Yayın Kuralları

l. 1984 ylından bu yana yayımlanan Anayasa Yargısı,2019 yılı ve 36/l say,ısı itibanyla
hakemli dergi olarak ylda iki defa yalımlanır.

2. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.

3. Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere
gönderilmeıniş olmalıdır. Yazılar, akıcı, anlaşılır, dil, yazım ve bilimsel ahfkurallanna uygun,
özgün ve hukuk alanııa katkr yapacak nitelikte otmalıdır.

4, Yazılann ilk sayfasında çalışmanın adı, l50 ili 250 kelimeden oluşan özeti ve 5 anahtar
kelime Tiirkçe ve İrıgilizce olarak yer ahr.

5. Yazılar, .doc veya.docx formatında, yazı tipi Times New Roman, metin içinde 12 punto ve
dipnotta 10 punto, iki yana yaslı ve 1,5 satır aralıklı normal stil olmalıdır.

6. Yazı içerisindeki başhklar şu şekilde diizenlenmelidir:

I. KALIN ve TAMAMI BÜYİIK HARF
A. KALIN ve (bağlaçlar hariç) TAMAMI BÜYÜK HARF

l. Kalın ve Sadece İlk Hariter Büyük
a, İıce ve Sadece İlk Harfler Büyük

i. İnce, jtalik ve Sadece İIk Harfler Büyük
7. Dipnotlar safa alhnda, kaynakça makalenin sonunda gösterilmelidir ve metin içerisindeki
dipnot numaralan noktalama işaretinden önce kullanılmalıdır.

8. Dipnotta kaynak verilirken yazar soyadı sadece baş harfi büyük olacak şekilde yazıldıktan
soıııa virgiil konularak yazar adırun baş harfi büyiık harfolarak yeı almalı, sonra parantez içinde
yayn ylına yer verildikten sonıa nokta konulmahdır. Ardından kitap atlflannda eser adı jıali/r

yazılmalı, yayn yerini müteakip iki nokta üst üste konulduktan sonra yayınevine ve sayfa
numıırasına yer verilmelidir. Verilen kaynak makale ise makale adı çift tımak içine ahnmalı,
sadece eser adı italik verilmeli, cilt numarası, sayı numarasl ve sayfa sayısı sırası ile
gösterilmelidir.

Örnek: Tuıhan, M. (2007). "Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa Yargısı'',
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,C.62., S. 3., s. xx.

Onar, E. (1993). 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme .§orırnu, Ankara: Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakiiltesi Yaynı, s. xx.
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Derleme Kitap:

Göztepe, E. ve Çelebi, A. (Der.). (20l2). Demoloatik Anayasa. İstanbul: Metis Yay.

Derlenmiş kitaptaki bir bölüm veya makale:

Hakyemez, Y. Ş. (2012). Hükiimet Sistemi Arayışlan ve Yeni Anayasa, içinde Göztepe, E. ve

Çelebi, A. (Der.), Demokratik Anayasa (ss. 2'70-297). İstanbul: Metis Yay.

9. Arada başka biı esere atıf yapılmaksızın a)mr esere atıf yapılüğında "a.g.e." yazıldıktan sonra
sayfa numarası verilir ve nokta konulur. Ayrıı esere ikinci kez ve sonraki ahflarda yalnızca
yazar soyadı, adının ilk harfı ve yayın yılı belirtildikten sonra sayfa numarasına yer verilir.

Örnek: a.g.e. s. xx.

Turhan, M, (2007). s. xx,

Onar, E. (2003). s. xx.

l0. Mahkemenin bireysel başwru kararlarına ve Avrııpa İnsan Haklan Mahiemesi kararlanna
ilk atıflar tam, sorıraki ahflar kısalllarak aşağıdaki şekilde yapılır:

Örnek: (İlk atıf AYM) Nilğn Halloraıı, B. No: 2olzl|l84,161712014, § 41.

(Sonıaki ahf AYM) Nilgün Halloran, § 41.

(iık atlf AİHM) Van Der Mussele/Belçika,B. No: 89l9/80, 23llllrg83, §§ 32-34.

(Sonıaki atıf AİHM) Van Der Mussele/Belçikı, §§ 32-34,

1l. Mükemenin norm denetiminde verdiği kararlara aşağdaki şekilde atıf yapılır:

Örnek: AYM, E.Z0l2l3,K.20|3l25,516120|3, (varsa) § 35.

12. Derece mahkemelerince verilen kararlara aşağdaki şekilde ahfyapılır:

Örnek: Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin .. . tarihli ve ... sayılı kararı.

Danıştay Beşinci Dairesinin ... tarihli ve .. . sayılı kararı.

13. Yazılann kaynakça losmında; yazann tamam] büyük harfle soyadı ve yalnızca ilk harfi
büyük olarak adı ardından yalın yıh şeklindeki düene uyulmalı ve makale ve kitap bölümleri
için sayfa aralıklanna yer verilmelidir.

AhlatllbelMahallesilncek sehit savclMehmet selim Xiraz Bulvan No:4 pK: o58o5 cankaya/Ank..aİ o3]2 45] 73 oo F o3]2 463 74 oo wanayasa,govtr E ayam@anayasa.9ov,tr



Ornek: TURHAN, Mehmet (2007). Aıayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa
Y argısı, Ankara Üniversiıesi Siyasal Bilgiler Fabükesi Dergisi, C. 62., S. 3., ss. 379-
404.

ONAR, Erdal (|993). 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirne Sorunu, Aııkara
Ankara Üniversitesi Hukuk Faki.iltesi Yayınlan.

14. Çevirimiçi kaynaklara yapılan ahflarda url adresinden sonra parantez içerisinde erişim tarihi
verilir.

Örnek; htşs ://anayasa. gov.tr/tr/yayinlar/istatistikler/genel-kurul/

(Erişim Tarihi: 1 5 13 12020)

15, Yazı|ır, Anayasa Yargısı Yayın Kurallan'na uygun değilse reddedilir.

16. yazarlaıın; giiıcel unvanlannı, görev yaptıklan kurumlan, haberleşme adresleri ile telefon
numaralannı ve e-posta adreslerini yaynlanmasını istedıkleri yazıylla birlikte
anayasayargisi@anavasa. gov.tr e-posta adresine göndermeleri zorunludur.

l7. yazılar, "kör hakemlik" sistemi uyannca, yazarlann adı yazı metninden çıkanlarak hakeme
gönderilir. yazının hangi hakeme gönderildiği konusunda yazar|ara bilgi verilmez. Hakem
tarafindan yazınn yalımlanması uygun bulunmadığı takdirde bu durum yazara bildirilir.
Hakem raporu düeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtilmeksiz in yazara gönderilir ve
yazının hakem raporuna göre düzeltildikten sonıa yaymlanabileceği bildirilir. Bu süreç
hakemin yazının yayımlanmasını uygun bulmasına kadar devam eder.

18, yazılan yayınlanan yazarlara "kamu kurum ve kuruluşlannca Ödenecek Telif ve işleme
Ücretleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde telif ücreti ödenir,

19. Anayasa Mahkemesi yayımlanması kabul edilen yazıların her tiirlü yayın haklanna sahip
olur.
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