
AVUKAT HAKLARI GRUBU İZMİR 

MAKALE YAZIM KURALLARI 

 

1. Avukat Hakları Grubu İzmir’e ait www.avukathaklariizmir.com sitesinde makalesinin 

yayınlanmasını isteyen tüm hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar, avukatlar, hakimler, 

savcılar ve akademisyenler ahgizmir@gmail.com mail adresine makalelerinin yayınlanması 

talebini iletebilirler. 

2. Yayınlanması talep edilen makalenin tamamlanmış olması şarttır. 

3. Yayını talep edilen makalelerdeki hukuki görüş ve kanaatler yazarına ait olup, Grubumuzun 

herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

4. Söz konusu makalelerin suç ihtiva etmesi, telif haklarını ihlal etmesi, makalede intihal 

bulunması gibi durumlarda Yayın Kurulu’nun makaleyi yayınlamama hakkı olduğu gibi, 

yayınlanmış makaleyi siteden kaldırma hakkı da vardır. Ayrıca bu tip durumlarda mesuliyet 

tamamen yazara ait olup Grubumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

5. Gönderilecek makaleler A4 boyutunca Word dosyası olarak Times New Roman karakterle 12 

(on iki) punto olarak, dipnotlar yine Times New Roman karakterle 10 (on) punto olarak 

kaleme alınmalıdır. Satır aralığı 1.15 veya 1.5 aralığında olmalıdır. Makaleler için herhangi bir 

sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. 

6. Yayınlanması talep edilen makalede sırasıyla başlık, özet, anahtar kelimeler, ana metin, 

kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Kaynakça ihtiva etmeyen ve bilimsel değer arz 

etmeyen makalelerin yayın talebi reddedilecektir. 

7. Makalelerde tablo, fotoğraf, resim vb. materyallere yer verilmesi durumunda bunların telifli 

görsel olmaması gerekmektedir. Telifli olan görsellere yer verilmesi durumunda bundan 

doğacak tüm hukuki sorumluluk yazara ait olacaktır. Grubumuz tarafından telif vb. sebeplerle 

hukuki bir sorumlulukla karşılaşılması durumunda ilgili sorumluluk bakımından Grubumuzun 

rücu hakkı saklı olup makale gönderecek yazar bu hususu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini 

makale göndererek kabul etmiş sayılır. 

8. Dipnotlar yazarın soyadı, adı, eserin adı, eserin yayınlandığı kitap, dergi ve/veya ilgili 

mecmuanın adı, yayın yılı ve (varsa) yayın sayısı, sayfa numarası, internet kaynağı olması 

durumunda ilgili kaynağın linki, erişim tarihi ve saati gelecek şekilde düzenlenmelidir. 

9. Başlık, özet ve anahtar kelimeler Türkçeleri ayrıca yazılmak suretiyle İngilizce olarak da 

yazılabilir. Ancak gövde metnin ve kaynakçanın Türkçe olarak yazılması zorunludur. Özette 

asıl metinde ayrıntılı olarak yapılan açıklamaların özünün yansıtılması gerekmektedir. Bu 

bölümde; makalenin hangi amaçla yazıldığı, makale konusunun kısa tanıtımı, konunun özgün 

değeri ve seçilme nedeni, makalede kullanılan yöntemin ana hatları, makalenin ne gibi 

katkılarda bulunabileceği hususlarında bilgi verilmesi amaçlanmalıdır. 

10. İlgili makalelerin daha evvel başka mecralarda yayınlanmış olmasına karşın sitede yeniden 

yayınlanmasının talep edilmesi mümkündür. Ancak bu durumda daha evvel yayınlanan 

mecranın telif ve sair talepleri bakımından yazarın kendisi sorumlu olacaktır. Grubun bu 

sebeple karşılaşacağı her türlü maddi yaptırımda rücu hakkı saklı olup yazar makale 

yollayarak bu durumu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. 

11. Daha evvel sitede yayınlanmış aynı konuda makale bulunması halinde yeni makalenin 

yayınlanıp yayınlanmayacağına Yayın Kurulu karar verecektir. 

12. Makale başvurusu ile birlikte yazara ait bir fotoğraf da gönderilmesi ayrıca zorunluluk olup 

söz konusu fotoğrafın kurumsal olmasına özen gösterilmelidir. 
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