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ENERJİ HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
1. Enerji Hukuku Dergisi altı aylık periyotlar halinde yayımlanan bir dergidir.
2. Derginin yazım dili Türkçe’dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda İngilizce yazılar
da yayımlanır.
3. Dergiye gönderilecek yazılarda Enerji Hukuku Dergisi yazım kurallarına ve Türk Dil Kurumu
Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.
4. Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere
gönderilmemiş olmalıdır.
5. Dipnotlar sayfa altında gösterilmeli, bibliyografya (kaynakçaya) yer verilmelidir.
6. Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve varsa eposta adreslerini bildirmelidir.
7. Araştırma herhangi bir kurum tarafından destek görmüş ise, makalenin başlığının son kelimesi
üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.
8. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun incelemesine tabidir. Yayın Kurulu
tarafından yapılan inceleme sonucu yazının yayımlanmasına, yazarından düzeltme istenerek
yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar verilebilir.
9. Hakemli çalışmalar, Enerji Hukuku Araştırma Enstitü tarafından belirlenen hakemin uygun
görmesi halinde “Hakemli” olarak; hakem tarafından onay alamayan makaleler, yazarın onayı
olması halinde “Hakemsiz” olarak yayımlanır.
10. Hakem incelemesi için mail ya da herhangi bir yazılı yöntem ile inceleme talebinde
bulunulması gerekmektedir.
11. Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerin adları karşılıklı olarak gizli tutulur.
12. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın, yazarına iade edilmez.
13. Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre
gerekli iznin alınmış olması gereklidir. Çevirilerin orijinal metni ile birlikte gönderilmesi
zorunludur.
14. Enerji Hukuku Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere,
kabul edilen yazıların, tüm yayın haklarına sahiptir. Yazılan yazılar için telif ücreti ödenmez.
15. Dergide yayımlanan yazılar, yazılan yazıdaki görüş ve düşüncelerin Enerji Hukuku Araştırma
Enstitüsü tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
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YAYIN YAZIM KURALLARI
1. İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, 100-150 kelime arasında özet (abstract)
bulunması gereklidir.
2. Makalenin adının, anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi gerekmektedir.
Beşer adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime bulunmalıdır.
3. Dergide yayımlanması istenen yazılar info@enerjihukuku.org.tr adresine gönderilmelidir.
4. Yazarların iş adreslerinin, iş telefonlarının, sakıncası yoksa cep telefonlarının ve e-posta
adreslerinin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir.
5. Makale yazılırken;
a. Microsoft Word veya Open Office programlarının formatlarında (.doc, .odt, .rtf, .txt)
b. Yazı Karakteri: Times New Roman, 12 punto
c. Sayfa Yapısı: Kenar Boşlukları: Üst 3, Alt 3, Sağ 2, Sol 2 cm.
d. Satır Aralığı: Tek satır
e. Başlık: 14 punto, sayfa ortası, koyu, hepsi büyük harflerle.
f. Yazar Adı: 11 punto, sayfa ortası, koyu, sağa eğik harflerle.
g. Yazarın bağlı olduğu kurum ve bölüm: 11 punto, sayfa ortası, italik.
h. Özet: 9 punto, koyu, iki yana dayalı.
i. Yararlanılan Kaynaklar: 9 punto, makalenin sonunda yer alacaktır.
6. İstenilen özelliklerde olmayan yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

