
KIRIKKALE HUKUK MECMUASI 

YAYIN POLİTİKASI VE  

ETİK KURALLARI 

• Dergi yayın tarihleri: Bahar sayısı (Nisan) 30 Nisan’da Güz Sayısı (Ekim) 30 Ekim’de elektronik 
ortamda yayımlanır 
• Makale Kabul Tarihleri, Bahar sayısı için 1 Kasım - 15 Mart; Güz sayısı içinse 1 Mayıs - 15 Eylül 

tarihleri arasıdır. 
• Makaleler dergiye elektronik posta yoluyla gönderilir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir 

yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize 
gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir. 
• Yazının daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması 

gerekmektedir. 
• Her sayıda bir yazarın sadece bir makalesi yayınlanabilir. 
• Çalışmalar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik ortamda tam metin 

olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm telif haklarını devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif 
ücreti ödenmez. Bununla ilgili olarak yazarlar, eserlerini gönderirken yazarlık ve telif hakkı devir 
formunu doldurarak makale ekinde göndermelidirler. 
• Ayrıca, açık erişim sağlama politikaları kapsamında Kırıkkale Hukuk Mecmuası’nda editör 

ve/veya hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel yayınlar “Creative Commons Alıntı-
GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisans (CC BY-NC-ND 4.0)” ile lisanslanmıştır. 
• Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğabilecek tüm sorumluluklar 

yazarlara aittir. Dergimizde yayınlanan makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulması 
zorunludur. 
• Dergi, Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi 

Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” belgelerini takip 
etmektedir. COPE’nin belgeleri ile ilgili olarak bkz. https://publicationethics.org 
• Makaleler kaynakça hariç dipnotlar dahil en az 6.000 en çok 10.000 kelime olmalıdır. Tanıtım 

ve değerlendirme yazıları ise en az 1.500 kelime en çok 2.000 kelime olmalıdır. 
• Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adreslerini, ORCID bilgileri ile 

telefonlarını ve e-posta adreslerini bildirmelidirler. 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, ORCID bilgileri ve e-posta adresi bildirilmelidir. 
• Dergide Türkçe, Almanca ve İngilizce, makalelere yer verilmektedir. 
• Makalelerde -sırasıyla- Türkçe, İngilizce özetler bulunmalıdır. 
• Ön inceleme aşamasında makaleler intihal tarama programında taranır. Azamî %15 benzerlik 

oranını (bibliyografik materyaller, alıntılar ve %1 oranındaki küçük kaynaklar hariç tutulmak 
kaydıyla) aşan makaleler iade edilir. 
• Editörler 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 
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uyulmaması, yazının Editörler Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterlidir. İlk 
değerlendirmede uygun bulunan yazılar, kör hakemlik ilkelerine uygun şekilde hakemlere 
gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakemlere gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakemlerden 
gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine 
karar verilir. 
• Tüm Hakem Raporları, ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı 

Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır. 
• Dergide hakem incelemesinden geçen çalışmaların yanı sıra çeviri makale, karar incelemesi, yasal 

kurallar değerlendirmesi ve kitap eleştirisi gibi yazılara da yer verilir. Bu tür yazıların yayımlanıp 
yayımlanmaması Yayın Kurulunca kararlaştırılır. 

 
 
 

KIRIKKALE HUKUK MECMUASI 

YAZIM KURALLARI 

 

§ Dergiye gönderilecek yazılar, Chicago stiline (Notes and Bibliography / Dipnotlar ve Kaynakça) 
göre hazırlanmalıdır. (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html) 

§ Makalede Times New Roman yazı karakteri esas alınmalıdır. 
§ Makaleler Microsoft Word programında A4 boyutundaki beyaz kâğıtta hazırlanmalı, üstte 2,5 

cm, sol, alt ve sağ taraftan 2 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır. 
§ Metin kısmı 11 punto, 1,15 satır aralıklı, iki yana yaslı, ilk satırlar 1 cm girintili, paragraftan sonra 

6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Satır sonlarında kelimeleri heceye bölmek için “-“ işareti 
kullanılmaz. Bunun yerine MS Word’ün “Otomatik Heceleme” özelliği kullanılır. 

§ Blok alıntılar, 9 puntoda, ilk satır girintisiz, tırnak işareti kullanılmadan, düz biçimde, soldan 
1.25, sağdan girintisiz ve tek satır aralıklı olmalıdır. 

§ Makale Adı: 13 punto, önce ve sonra 12 nk boşluk, 1,15 satır aralıklı olmalıdır. Makale ortaya 
yaslı yazılmalı, boşluklarla beraber toplam 100 karakteri aşmamalıdır.  

§ Öz ve Anahtar Kelimeler: 9 punto, 1.0 (tek) satır aralıklı, soldan 1 cm girintili, paragraftan önce 
ve sonra aralıksız (0 nk) olmalıdır. 

§ Makalenin 150-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetine konuyu tanımlayan 5 Anahtar kelime 
(arada boşluk bırakmaksızın) eklenmelidir. 

§ Başlıklar: Tüm başlıklar, her sözcüğü büyük harfle başlatarak, metin gövdesi ile başlıklar arasında 
satır boşluğu bırakılmaksızın kalın yazı tipiyle yazılmalıdır. 

§ Makale alt başlıkları (Giriş, Alt başlıklar, Sonuç, Kaynakça) düz biçimde 11 punto, paragraftan 
önce 6 nk, sonra 6 nk boşluk bırakılarak, soldan 1 cm girintili yazılmalıdır. 

§ Dipnotlar: 9 punto, 1.0 (tek) satır aralıklı, 0,5 cm asılı (ilk satır diğerleriyle hizalı), iki yana yaslı, 
paragraftan önce ve sonra aralıksız (0 nk) olmalıdır. 

§ Kaynakça: 9 punto, 1,0 (tek) satır aralıklı, 1 cm asılı, iki yana yaslı, paragraftan sonra 6 nk boşluk 
bırakılarak yazılır. 
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