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Makalenin orijinal bir çalışma olduğunu,
Makalenin yazım ve yayın kurallarına uygun olarak hazırlandığını,
Makalenin herhangi başka bir dergide yayınlanmadığını veya yayına sunulmadığını,
Makalenin diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini,
Makalenin tüm etik kurallara uygun olduğunu,
Tercüme eser için 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununa göre gerekli izni almış olduğumu,
Makalenin yazarı/yazarları ile ilgili iletişim bilgilerinin Türkiye Adalet Akademisi
Bilimsel ve Akademik Dergiler Makale Gönderme ve Değerlendirme Sistemi’ne
doğru girildiğini,
Makale yazımına tüm yazarların bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma
için her türlü sorumluluğu aldıklarını, tüm yazarların makaleyi gördüğünü ve
sunulması için kabul ettiğini,
Makalenin hangi dergide ve sayıda yayınlanacağının Türkiye Adalet Akademisi
yayın kurulunun yetkisinde olduğunu kabul ettiğimi,
Makaleyi Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulunun izni olmadan
çekmeyeceğimi,
Taahhüt ederim.
TEMLİKNAME



Patent hakları, yazar/yazarların gelecekte kitaplarında veya diğer çalışmalarında
makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı, makaleyi satmamak
koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikri mülkiyet hakları saklı
kalmak kaydı ile makalenin her türlü yayım, basım, işleme, sunum, dağıtım ve
elektronik ortamda sunulmasından doğan telif hakkını Türkiye Adalet Akademisi
yetkili makamlarınca hiçbir kısıtlama olmadan, sınırsız olarak kullanabilmesine izin
verdiğimi/devrettiğimi,



Sorumlu yazar/yazarlar olarak, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca
istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Türkiye Adalet Akademisi ve Dergi
Editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun Sorumlu yazar
olarak bana ait olduğunu kabul ve garanti ederim.

LAW & JUSTICE REVIEW YAZIM VE YAYIN KURALLARI
(1) Dergide yayımlanacak makalelerin aşağıda
kurallarına uygun olması gerekmektedir.

belirtilen

yazım ve yayım

a) Dergide İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hakemli
verilmektedir.

makalelere yer

b) Dergi, yılda iki defa(Ocak ve Temmuz aylarında) yayımlanmaktadır.
c) Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış
veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Eğer başka bir yerde
yayınlanmışsa da, telif hakkı yazara ait olmalıdır.
ç) Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim ve ileri sürülen görüşler bakımından
sorumluluğu yazara veya yazarlara aittir.
d) Makaleler,lawandjusticereview@taa.gov.tr adresine gönderilir.
e) Makaleler, uluslararası standartlardaki bilimsel yayın ve yazı formatlarına uygun
olmalıdır.
f) Makalelerde 14 kelimeyi aşmayan “Başlık”, 150-250 kelime arası “Özet” ve 3-8
kelime arası “Anahtar Kelimeler” bulunmalıdır. Makalelerde “Başlık, Özet, Anahtar
Kelimeler ile Giriş ve Sonuç” kısımlarına numara verilmemelidir. “Başlık, Özet ve
Anahtar Kelimeler’’in yazılan yabancı dilin yanı sıra Türkçe ve İngilizce de yazılması
zorunludur.
g) Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için OSCOLA kaynak stilinin 4. Edisyonu
kullanılmalı ve dipnot atıf sistemi tercih edilmelidir.
ğ) Makalelerin ana bölümleri ve kaynakça 11, dipnotlar ise 9 punto ile yazılmalı, 1
satır aralığı ile "Times New Roman" karakteri kullanılmalı, metin iki yana
yaslanmalı, sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
h) Makaleler, kaynakça dahil 3.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok
olmamalıdır.ı) Yazarın akademik unvanı, adı ve soyadı, baş harfleri büyük olmak
üzere makale başlığının altında ortalı olarak yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı yer ismi
ile elektronik posta adresi, adı ve soyadına ilişkin dipnotta belirtilmelidir.
i) Makalelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı, makale yazarına e-posta ile bildirilir.
j) Yazar ve hakemlere ödenecek telif ve inceleme ücretleri, Türkiye Adalet Akademisi
Yayın Yönetmeliği’nin 23. maddesi uyarınca, dergi yayınlandıktan sonra ödenir.
Hakem denetiminden geçen bir makalenin telif ücretinin % 20’si hakemlere ödenir.
k) Dergide yazısı yayımlanmış yazarlara ücretsiz iki adet dergi gönderilir.
l) Dergide yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Türkiye Adalet Akademisine aittir.
Makaleler, kaynak gösterilmeden başka bir yerde yayımlanamaz.

m) Derginin elektronik versiyonuna "https://yayin.taa.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.

