DANIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

1. Danıştay Dergisi, “Hakemli Dergi” statüsünde yılda iki sayı olmak üzere, Ocak ve
Temmuz aylarında yayımlanan kurumsal bir dergidir.
2. Derginin yayın konusu; Danıştayın görev alanına giren konular (İdare Hukuku,
İdari Yargılama Usulü Hukuku, Vergi Hukuku, Anayasa Hukuku, Kamu Hukuku) başta
olmak üzere, Medeni Hukuk, Uluslararası Hukuk, İdari Yargılama Usulü Kanununda atıfta
bulunulan hallere ilişkin olmak üzere Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi idari yargıyla ilgili
alanlara ilişkindir.
3. Derginin yazım dili Türkçe’dir. Danıştay Tasnif ve Yayın Kurulunun uygun
gördüğü durumlarda İngilizce yazılar da yayımlanır.
4. Dergiye gönderilecek yazılar, Danıştay Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil
Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun olmalıdır.
5. Dergide yayımlanması istenen yazılar Word formatında, dergi@danistay.gov.tr
adresine e-posta yoluyla ya da CD’ye kaydedilmiş olarak aşağıdaki adrese posta yoluyla
gönderilir: Danıştay Dergisi T.C. Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:149 Çankaya/ANKARA
6. Dergiye gönderilecek yazılar, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
7. “Kör hakemlik” sistemi uyarınca, yazarların adı, yazı metninden çıkarılarak iki ayrı
hakeme gönderilir. Yazara, yazının hangi hakemlere gönderildiği konusunda bilgi verilmez.
Hakem incelemesinden gelen yazılar, hakem inceleme raporlarıyla birlikte Danıştay Tasnif ve
Yayın Kurulu’na sunulur. Yazının yayımlanması, hakemler ve nihai olarak Danıştay Tasnif ve
Yayın Kurulu tarafından uygun bulunmadığı takdirde, bu durum yazara bildirilir. Hakem
raporları esaslı düzeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtilmeksizin yazara gönderilir.
Makale, ancak bu düzeltmelerin yazar tarafından kabul edilerek metne işlenmesi, hakemlerin
ve nihai olarak Danıştay Tasnif ve Yayın Kurulu tarafından uygun görülmesi koşuluyla
yayımlanır.
8. Hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz
görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanabilmesi
için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir. Hakemlerin raporlarının olumsuz
olması durumunda tekrar bir hakem incelemesi yapılmaz.
9. Yayımlanmasına karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine Danıştay
Tasnif ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen yazılardan yayımlanmasına karar verilen
yazılar, yazarına iade edilmez.
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10. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eser sahibinden izin alınmış olması ve bu iznin
belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metni ile birlikte ve yayımlandığı kaynağın da
belirtilmesi suretiyle gönderilir. Çevirilerde de hakemlik sistemi uygulanır. Çeviri eser
üzerinde hakemlik yapacak kişilerde dil yeterliliğine ve akademik unvana dikkat edilir.
11. Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm yayın hakları Danıştay Başkanlığı’na
aittir.
12. Dergide yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Danıştay tarafından
paylaşıldığı ve desteklendiği anlamına gelmez. Dergide yayımlanan yazıların ve çeviri
eserlerin telif haklarıyla ilgili tüm konularda, 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
13. Dergide yayımlanan yazılardan ve çeviri metinlerden ancak kaynak gösterilerek
alıntı yapılabilir.
14. Yazıları yayımlanan yazarlara ve yazıların gönderildiği hakemlere, 23 Ocak 2007
tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre
telif ve hakem ücreti ödenir.
15. Yazarlara üçer adet, hakemlere ise birer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.
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DANIŞTAY DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. Danıştay Dergisine gönderilecek yazılar Word formatında, A4 boyutunda, üst, alt ve
her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde 1,5 satır
aralığıyla, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı, 2.000 kelimeden
az olmamalı ve 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
2. Yazı için hazırlanacak kapak sayfasında yazının başlığı, yazar veya yazarların adı,
soyadı, unvanı, görev yaptığı kurumun adı, kısa özgeçmişi, iletişim adresi ile telefonu ve email adresi yer almalıdır.
3. Gönderilen yazılarda, ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık,
özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) eklenmelidir. Özet, yazının amaç ve
kapsamını en iyi şekilde ifade edecek ve 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile
yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok 5 adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
4. Yazının başlığı büyük harflerle 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazının giriş
ve sonuç bölümleri dâhil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12 punto ile alt başlıklar
ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
5. Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir.
6. Atıflar, sadece dipnot şeklinde yapılmalıdır. Dipnotlar sayfa altında gösterilir ve
metin içindeki dipnot numaraları noktalama işaretinden önce kullanılmalıdır.
7. Dipnot metinleri 10 punto, tek satır aralıklı, yazar adı ve soyadı normal, eser ismi
ise italik olarak yazılmalıdır. Dipnotta kaynak verilirken yazarın soyadının harfleri büyük ve
adının sadece baş harfi büyük olmalıdır. Atıf yapılan kaynak kitap ise, sırasıyla; yazar veya
yazarların soyadı, adı, kitabın adı, çeviren varsa (çev. adı ve soyadı), yayınlayan, yayın yeri,
yayın tarihi ve atıf yapılan sayfa numarası verilir. Eser makale ise, makale adı çift tırnak içine
alınır. İnternetten yapılan alıntılarda, sırasıyla; yazarın soyadı, adı, yazarı yok ise internet
sitesinin ait olduğu kurum (yayın yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi) yer
almalıdır.
İlk yazarı aynı olan eserlerde sıralamayı belirlemek için sırasıyla ikinci ve daha sonra
gelen yazarların soyadları kullanılmalıdır. Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden
yeniye doğru sıralanmalıdır. Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen
küçük harfler kullanılarak "2017a" ve "2017b" şeklinde birbirlerinden ayrılmalıdır. İlk yazarı
ve yılı aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserler de aynı şekilde ayrılmalıdır. Kaynakçada tüm
yazarların soyadları ve diğer adlarının ilk harfleri yer almalıdır.
Kitap: Yazar veya yazarların soyadı, adı, kitabın adı, çeviren varsa (çev. adı soyadı),
yayınlayan, yayın yeri, yayın tarihi, sayfa numarası.
GÖZÜBÜYÜK, Prof. Dr. A. Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016,
s.12.
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WEBER, Max, Hukuk Sosyolojisi, (çev. Latif Boyacı), Yarın Yayıncılık, İstanbul,
2014.
BÜYÜKÖZTÜRK Şener, ÇAKMAK Kılıç Ebru, AKGÜN Özcan Erkan,
KARADENİZ Şirin, DEMİREL Funda, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi
Yayınları, Ankara, 2009, s.6.
Kitaptaki Makale: Yazar veya yazarların soyadı, adı, “makalenin adı”, eserin adı,
derleyen varsa (der. adı soyadı), yayınlayan, yayın yeri, yayın tarihi, sayfa numarası.
GÜLAN, Prof. Dr. Aydın, “Güncellenmesi Gereken Bir Misyon: Danıştayın İstişari
Görevleri”, 150. Yıl Danıştay ve İdari Yargı Sempozyum Günü, Danıştay Yayınları, Ankara,
2018, s. 61.
Dergi Makaleleri: Yazar veya yazarların soyadı, adı, “makalenin adı”, derginin adı,
cilt numarası, sayısı, yayın tarihi, sayfa numarası.
ÜNLÜÇAY, Mehmet, “İdarenin Yargısal Denetimi ve Hukukun Üstünlüğü”, Danıştay
Dergisi, Yıl 34, Sayı 107, 2004, s.1
İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitenin ait olduğu kurum adı
(yayın yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi).
Kamu Denetçiliği Kurumu (2014), “Soma Maden Kazasından Hareketle Kömür
Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Raporu”, https://www.ombudsman.gov.tr/
contents/files/soma%20rapor%2030122014.pdf (Erişim Tarihi: 13.02.2019).
8. Kaynakçada, sadece metinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir. Kaynaklar
yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
Kitap: Yazar veya yazarların soyadı, adı, eserin adı, çeviren varsa (çev. adı soyadı),
yayınlayan, yayın yeri, yayın tarihi.
GÖZÜBÜYÜK, Prof. Dr. A. Şeref, Yönetsel Yargı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016.
WEBER, Max, Hukuk Sosyolojisi, (çev. Latif Boyacı), Yarın Yayıncılık, İstanbul,
2014.
BÜYÜKÖZTÜRK Şener, ÇAKMAK Kılıç Ebru, AKGÜN Özcan Erkan,
KARADENİZ Şirin, DEMİREL Funda, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi
Yayınları, Ankara, 2009.
Kitaptaki Makale: Yazar veya yazarların soyadı, adı, “makalenin adı” eserin adı,
derleyen varsa (der. adı soyadı ), yayınlayan, yayın yeri, yayın tarihi.
GÜLAN, Prof. Dr. Aydın, “Güncellenmesi Gereken Bir Misyon: Danıştayın İstişari
Görevleri”, 150. Yıl Danıştay ve İdari Yargı Sempozyum Günü, Danıştay Yayınları, Ankara,
2018.
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Dergi Makaleleri: Yazar veya yazarların soyadı, adı, “makalenin adı”, derginin adı,
cilt numarası, sayısı, yayın tarihi.
ÜNLÜÇAY, Mehmet, “İdarenin Yargısal Denetimi ve Hukukun Üstünlüğü”, Danıştay
Dergisi, Yıl 34, Sayı 107, 2004.
İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum adı
(yayın yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi).
Kamu Denetçiliği Kurumu (2014), “Soma Maden Kazasından Hareketle Kömür
Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Raporu”, http://www.ombudsman.gov.tr/
contents/files/soma%20rapor%2030122014.pdf (Erişim Tarihi: 13.02.2019).
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