
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN KURULU YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulunun 

çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulunun çalışma 

usul ve esaslarını düzenleyen hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge,  2/5/2019 tarihli ve 30762 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

4 üncü ve 15 inci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 1 inci maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan “Türkiye Adalet Akademisi 

Yayın Yönetmeliği” gereğince düzenlenmiştir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yayın Kurulu 

 

Yayın kurulunun oluşumu 

MADDE 4 – (1) Türkiye Adalet Akademisi Başkanı, Türkiye Adalet Akademisi 

yayınları yazı işleri müdürü ve yayın editörleri yayın kurulunun daimi üyesidirler. Yayın 

kurulu, daimi üyeler ile başkanın üniversitelerin hukuk fakültelerinden seçeceği dört öğretim 

elemanından oluşur. 

(2) Türkiye Adalet Akademisi Başkanı, yayın kuruluna başkanlık eder. 

(3) Türkiye Adalet Akademisi adına yapılacak her türlü süreli ve süresiz yayınlar için; 

sorumlu yazı işleri müdürü ve editörler Türkiye Adalet Akademisinde görev yapan hâkimler 

veya diğer personel arasından Başkan tarafından görevlendirilir. 

(4) Daimi üyeler, görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri de sona ermiş sayılır. 

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden seçilen üyelerin görev süresi bir yıldır, görev süresi 

dolan üye yeniden seçilebilir. 



(5) Yayın kurulunun boşalan üyeliğine aynı usule göre kalan süre için yeni üyeler 

seçilir. 

(6) Yayın kurulu, gerekli gördüğü konularda uzmanların yardımına başvurabilir. 

(7) Yayın kurulunun sekretarya hizmetleri Başkanın belirleyeceği birim tarafından 

yürütülür. 

 

Toplantı ve karar 

MADDE 5 – (1) Yayın kurulu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanının daveti üzerine 

en az beş üye ile toplanır. Türkiye Adalet Akademisi Başkanının yokluğunda, 

görevlendireceği kişi yayın kuruluna başkanlık eder. 

(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği 

halinde yayın kurulu başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

(3) Yayın kurulu üyelerine veya üyelerin eşlerine, üçüncü derece dahil olmak üzere 

kan veya kayın hısımlarına ait eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması toplantılarına ilgili 

üye katılamaz. 

(4) Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen panel, konferans ve sempozyum 

sonuçları ile ders notlarının yayımlanması, meslek öncesi, meslek içi ve hizmet içi eğitim 

hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kitap ve benzeri yayınların satın alınması için yayın kurulu 

kararı gerekmez. 

(5) Yayınlanmak üzere Türkiye Adalet Akademisine gönderilen eser ya da işlenmeler, 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı tarafından belirlenecek kişi veya birim tarafından 

yapılacak ön inceleme ve değerlendirme neticesinde yayın kuruluna sunulur.  

(6) Yayın işlerinin yerine getirilmesi ve Yayın Kurulunun sekreterya hizmetlerinin 

yürütülmesi amacıyla Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde bir birim oluşturulur. 

 

Görev ve yetkiler 

MADDE 6 – (1) Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Türkiye Adalet Akademisinin yayın ilkelerini belirlemek ve bu ilkeler etrafında 

eserlerin basım ve yayımını sağlamak. 

b) Türkiye Adalet Akademisi yayınlarının içerik ve biçim yönünden geliştirilmesini ve 

düzenli yayımlanmasını sağlamak. 

c) Türkiye Adalet Akademisinin yıllık performans programı ve bütçe imkânlarına 

uygun olarak (Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılan seminer, panel, konferans, 

sempozyum ve benzeri bilimsel toplantıların sonuçları ile ders notlarının yayımlanması hariç) 

bastırılması, çoğaltılması, yayımlanması veya sanal ortama aktarılması gereken eserler ve 

işlenmeleri belirlemek. 



ç) Basıma hazır olarak gelen eser veya işlenmeler ile akademik dergilerde 

yayımlanacak makalelerin konu ve nitelik bakımından yayına uygun olup olmadığına karar 

vermek. 

d) Türkiye Adalet Akademisinin bilimsel ve akademik, süreli ve süresiz yayınlarında 

görevlendirilmek üzere ulusal ve uluslararası indeks kriterlerine uygun olarak hakem listesini 

oluşturmak.  

e) Görsel eserler ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve 

yayımlanmasını sağlamak. 

f) Uluslararası kurum ve kuruluşların hukuk ve adalet alanındaki yayınlarını takip 

etmek ve gerekli görülenlerin tercümesine karar vermek. 

g) Araştırmacılar ile uzmanlara hukuk ve adalet eğitimi alanında eserler hazırlatılarak 

yayımlanmasını sağlamak. 

ğ) Her türlü yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yayımlanan eserlerin 

satın alınması, süreli, yazılı ve görsel yayınlara abone olunması konusundaki talepleri 

incelemek ve uygun görülenlerin alımı için teklifte bulunmak. 

h) İhtiyaç duyulması halinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile diğer basın ve 

yayın organlarıyla işbirliği içinde hukuk ve adalet alanında kamuoyunu bilgilendirici yayınlar 

hazırlanmasını temin etmek. 

ı) Yayın dizilerini tespit etmek, bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve çevirmenleri 

belirlemek. 

i) Türkiye Adalet Akademisi tarafından satın alınacak eserleri (meslek öncesi, meslek 

içi ve hizmet içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kitap ve benzeri yayınların satın 

alınması hariç) belirlemek ve satın alımlarını karara bağlamak. 

j) Türkiye Adalet Akademisi tarafından basılacak eserlerin telif hakları, satış fiyatları 

ile indirim oranını belirlemek. 

k) Türkiye Adalet Akademisi tarafından önerilen armağan ve özel sayı çıkarılmasına 

ve içeriğine karar vermek. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Etiğe aykırı davranış 

MADDE 7 – (1) Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu, TÜBİTAK Araştırma ve 

Yayın Etiği Komisyonunun bir yayının hazırlanması veya yayımlanması ile ilgili olarak 

aşağıdaki davranışları “Etiğe Aykırı Davranış” olarak kabul etmiştir. 

a) Uydurma (Fabrication): Araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları rapor 

etmek veya yayımlamak, 



b) Çarpıtma (Falsification): Değişik sonuç verebilecek şekilde araştırma materyalleri, 

cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek, 

c) Aşırma (intihal) (Plagiarism): Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, 

yazılarını ve şekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak, 

ç) Duplikasyon (Duplication): Aynı araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım 

için göndermek veya yayımlamak, 

d) Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın 

bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalar ayırarak çok sayıda yayın 

yapmak, 

e) Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek 

veren kurum veya Komisyonu desteğini belirtmemek, 

f) Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, 

araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla 

bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazarlar eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.  

 

Yayın kurulu üyelerine ödenecek ücretler 

MADDE 8 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 1 

inci maddesi ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 

konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek ve İşlenme Ücretleri Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uyarınca, Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kuruluna kurum dışından 

katılan üyelere ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı başına 2.000 gösterge rakamının 

memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda toplantı ücreti 

ödenir. 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 9 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konular için, ilgili kanun ve 

yönetmeliklerdeki hükümler uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 10 – (1) Bu Yönerge, Yayın Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Başkan yürütür.  

 


