Anayasa Yargısı
Yayın Kuralları
1. 1984 yılından bu yana yayımlanan Anayasa Yargısı, 2019 yılı ve 36/1 sayısı itibarıyla
hakemli dergi olarak yılda iki defa yayımlanır.
2. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
3. Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere
gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, akıcı, anlaşılır, dil, yazım ve bilimsel atıf kurallarına uygun,
özgün ve hukuk alanına katkı yapacak nitelikte olmalıdır.
4. Yazıların ilk sayfasında çalışmanın adı, 150 ilâ 250 kelimeden oluşan özeti ve 5 anahtar
kelime Türkçe ve İngilizce olarak yer alır.
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 başlıklar şu şekilde düzenlenmelidir:
I. KALIN ve (bağlaçlar hariç) TAMAMI BÜYÜK HARF
A. KALIN ve (bağlaçlar hariç) TAMAMI BÜYÜK HARF
1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
a. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük
i. İnce, İtalik ve Sadece İlk Harfler Büyük
7. Dipnotlar sayfa altında, kaynakça makalenin sonunda gösterilmelidir ve metin içerisindeki
dipnot numaraları noktalama işaretinden önce kullanılmalıdır.
8. Dipnotta kaynak verilirken yazar soyadı sadece baş harfi büyük olacak şekilde yazıldıktan
sonra virgül konularak yazar adının baş harfi büyük harf olarak yer almalı, sonra parantez içinde
yayın yılına yer verildikten sonra nokta konulmalıdır. Ardından kitap atıflarında eser adı italik
yazılmalı, yayın yerini müteakip iki nokta üst üste konulduktan sonra yayınevine ve sayfa
numarasına yer verilmelidir. Verilen kaynak makale ise makale adı çift tırnak içine alınmalı,
sadece eser adı italik verilmeli, cilt numarası, sayı numarası ve sayfa sayısı sırası ile
gösterilmelidir.
Örnek: Turhan, 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 Sorunu, Ankara: Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s. xx.
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9. Arada başka bir esere atıf yapılmaksızın aynı esere atıf yapıldığında “a.g.e.” yazıldıktan sonra
sayfa numarası verilir ve nokta konulur. Aynı esere ikinci kez ve sonraki atıflarda yalnızca
yazar soyadı, adının ilk harfi 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.
10. Mahkemenin bireysel başvuru kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına
ilk atıflar tam, sonraki atıflar kısaltılarak aşağıdaki şekilde yapılır:
Örnek: (İlk atıf AYM) Nilgün Halloran, B. No: 2012/1184, 16/7/2014, § 41.
(Sonraki atıf AYM) Nilgün Halloran, § 41.
(İlk atıf AİHM) Van Der Mussele/Belçika, B. No: 8919/80, 23/11/1983, §§ 32-34.
(Sonraki atıf AİHM) Van Der Mussele/Belçika, §§ 32-34.
11. Mahkemenin norm denetiminde verdiği kararlara aşağıdaki şekilde atıf yapılır:
Örnek: AYM, E.2012/3, K.2013/25, 5/6/2013, (varsa) § 35.
12. Derece mahkemelerince verilen kararlara aşağıdaki şekilde atıf yapılır:
Örnek: Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin … tarihli ve … sayılı kararı.
Danıştay Beşinci Dairesinin … tarihli ve … sayılı kararı.
13. Yazıların kaynakça kısmında; yazarın tamamı büyük harfle soyadı ve yalnızca ilk harfi
büyük olarak adı ardından yayın yılı şeklindeki düzene uyulmalı ve makale ve kitap bölümleri
için sayfa aralıklarına yer verilmelidir.
Örnek: TURHAN, Mehmet (2007). Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa
Yargısı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 62., S. 3., ss. 379404.
ONAR, Erdal (1993). 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara:
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
14. Yazılar, Anayasa Yargısı Yayın Kuralları’na uygun değilse reddedilir.
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15. Yazarların; güncel unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon
numaralarını ve e-posta adreslerini yayınlanmasını istedikleri yazıyla birlikte
anayasayargisi@anayasa.gov.tr e-posta adresine göndermeleri zorunludur.
16. Yazılar, “kör hakemlik” sistemi uyarınca, yazarların adı yazı metninden çıkarılarak hakeme
gönderilir. Yazının hangi hakeme gönderildiği konusunda yazarlara bilgi verilmez. Hakem
tarafından yazının yayımlanması uygun bulunmadığı takdirde bu durum yazara bildirilir.
Hakem raporu düzeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtilmeksizin yazara gönderilir ve
yazının hakem raporuna göre düzeltildikten sonra yayımlanabileceği bildirilir. Bu süreç
hakemin yazının yayımlanmasını uygun bulmasına kadar devam eder.
17. Yazıları yayınlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme
Ücretleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde telif ücreti ödenir.
18. Anayasa Mahkemesi yayımlanması kabul edilen yazıların her türlü yayın haklarına sahip
olur.
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