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HAKKIMIZDA
Legal Yayıncılık A.Ş., 2001 yılında avukatlar tarafından kurulmuş, hukukçuların ihtiyaçlarını ve bunlara ilişkin çözümlerin neler olduğunu yakından bilen ve takip eden bir yayınevidir.
Legal Yayıncılık A.Ş., yalnızca hukuk alanında faaliyet göstermekte olup, kuruluş amacını
hukuka katkı olarak belirlemiştir. Yayınlamakta olduğu ürünleriyle Legal Yayıncılık A.Ş. Türkiye’nin hukuk alanındaki en büyük ve saygın basın-yayın organı konumundadır.
Legal Yayıncılık A.Ş.’nin yayınladığı akademik ve uygulamaya yönelik, kör hakemlik esasına
dayalı hukuk dergileri bulunmaktadır. Legal Yayıncılık A.Ş.’nin yayınlamakta olduğu dergiler
ULAKBİM veri tabanında taranmaktadır.
Legal Yayıncılık A.Ş.’nin hukuk alanında yayınlamakta olduğu başlıca dergileri;
• Legal Hukuk Dergisi
• İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi
• Mali Hukuk Dergisi
• Banka ve Finans Hukuku Dergisi
• Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku Dergisi
• Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi
• Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi
• Fikri ve Sınai Haklar Dergisi
• Anayasa Hukuku Dergisi
• Tıp Hukuku Dergisi
• İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
• Revista Akademike Legal
• DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi’dir.
Legal Yayıncılık A.Ş. araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplar yayınlamaktadır. Yayınlamakta olduğu online kitap / E – kitapları ile elektronik hukuk yayıncılığında bir ilke imza atmıştır. Yayınlanan kitaplarını basılı formatının yanında online kitap veya
e-kitap şeklinde de satışa sunmuştur.
Legal Yayıncılık A.Ş., Legalbank isimli elektronik hukuk bankası ile en güncel yüksek mahkeme kararlarına, mevzuat belgelerine, makale, dilekçe ve sözleşme örneklerine erişim imkanı
sağlamaktadır. Legalbank büyüyen yapısı ile konu ayrımı olmaksızın içerik hizmeti sunduğu
“Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası” ile konularına göre ayrılmış içerik sunduğu 68 adet “Mevzuat Paketini” abonelerine sunmuştur.

DERGİ KATALOĞU

LEGAL HUKUK DERGİSİ
LEGAL JOURNAL OF LAW

Ocak 2003 yılında yayın hayatına başlayan ve
aylık olarak yayınlanan dergimiz, hukuksal gelişmeleri yakından izlemeyi hedef alan, kalıcı kapsamda bir başvuru kaynağı olma niteliğini taşımaktadır.
Dergimizin içeriğine kısaca göz atacak olursak;
Yüksek Mahkeme Kararları Kısa Özetleri: Bu bölümde dergimizde yer alan Yüksek Mahkeme kararlarının kısa özetlerine yer verilmektedir.
Hukuki Makaleler: Konusunda uzman uygulayıcıların ve akademisyenlerin kaleme aldığı “hukuki makalelerle” zenginleşen Dergi, yalnızca hukukla ilgili herkesin buluştuğu, bilgi ve deneyimlerini
aktardığı bir yayın değil aynı zamanda hukukun
üstünlüğü ilkesinde “pozitif hukuka” zemin oluşturan bir işlevi de üstlenmektedir. Dergimiz Kör Hakemlik esasına dayalı olup hakeme gönderilecek
makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin
gizliliği sağlanır. Dergimiz ULAKBİM veri tabanında taranmaktadır.
Uzman Görüşleri: Hukuk, ekonomi, maliye, işletme, vergi ve daha pek çok alanda uzman kişilerce hazırlanan yazılar güncel konulardaki olaylara
ışık tutmayı amaçlamaktadır.
Hukuk Haberleri ve Güncel Mevzuat: Dergide, ayın gündemini oluşturan yasa değişiklikleri
ve düzenlemelere ilişkin haberlerin ve hukuksal
değerlendirmelerin yanı sıra, “Güncel Mevzuat”
başlığı altında da, çıkarılan tüm yasalara yer verilmiştir. Ayrıca dergide yer alan kapsamlı bir rehber
niteliğindeki “Resmî Gazete Fihristi” hukukçulara
güncel mevzuatın takibinde önemli katkıda bulunmaktadır.
Yüksek Mahkeme Kararları: Dergimizde en yeni
ve farklı konularda Yüksek Mahkeme kararları yayınlanmaktadır.
Önemli Bilgiler: Hukukçuların takip etmesi gereken önemli ve pratik bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
Arama Dizinleri: Yüksek mahkeme kararları ve
kavramlar için hazırlanan dizinler ile aranılan bilgiye kolay ulaşılması hedeflenmektedir.

*Aylık - Yılda 12 Sayı
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Bu dergiyi “E-Dergi” veya “Online Dergi” olarak da satın alabilirsiniz.

DERGİ KATALOĞU

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ
LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL
Ocak 2004 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve
üç aylık periyotlarla yayınlanan dergimizin temel amacı “İş
Hukuku” ve “Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında ilgili tüm
çevrelerin gerek mevzuat gerekse kararlar yönünden uygulamada karşılaştığı sorunları paylaşmak, karşılıklı bilgi edinmek, müzakere etmek ve bunlardan yararlanmaktır.
Dergimizin içeriğine kısaca göz atacak olursak;
İş Hukuku Bölümü: Bireysel ve Toplu İş Hukukunu içeren
bu bölümde irdelenen ve tartışılan konular, İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun
hizmet akdine ilişkin hükümleri; bu çerçevede dikkate alınan Anayasa’nın ilgili hükümleri, uluslararası sözleşmeler,
ulusalüstü hukuk normları, ILO Sözleşmeleri ve diğer hukuki
düzenlemeler kapsamındaki konular; uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini içermektedir.
Sosyal Güvenlik Hukuku Bölümü: Sosyal güvenlik ile
ilgili hukuki düzenlemelerin tümü; yine Anayasa’dan başlamak üzere Uluslararası Sözleşmeler, ILO Sözleşmeleri ve
Ulusalüstü Hukuk Normları; Sosyal Sigortalar Kanunları gibi
sosyal güvenlik mevzuatı içinde yer alan tüm konular; ortaya çıkan uygulama sorunları ve çözüm önerilerinin esas
alındığı değerlendirmeler; ayrıca “sosyal sigorta” dışında,
“sosyal yardım” ilkesinin de sosyal güvenlik konuları arasında tartışılması, bu bölümde yer alan temaları oluşturmaktadır.
Uzman Görüşleri: İş Hukuku ve sosyal güvenlik hukuku
alanlarında uzman kişilerce hazırlanan yazılar güncel konulardaki olaylara ışık tutmayı amaçlamaktadır.
Karar İncelemeleri: Bu bölümde, İş Hukuku ve Sosyal
Güvenlik Hukuku doğrultusunda Yargıtay 9., 10. ve 21. Hukuk Dairelerinin yanı sıra ilgili diğer Yüksek Yargı Mercilerinin Kararları incelenerek tartışılmakta ve sonuçlarıyla birlikte ortaya konulmaktadır.
Türk Sosyal Hukuku Mevzuat İzleme: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin mevzuat değişiklikleri; okurun mevzuatı kolaylıkla izleyebileceği bu bölümde aktarılan
bilgiler, uluslararası sözleşmelerden yasa, tüzük ve yönetmeliklere, önemli değişiklikleri ya da mevzuata eklenen düzenlemeleri kapsamaktadır.
Yüksek Mahkeme Kararları Bölümü: Dergimizde “İş Hukuku” ve “Sosyal Güvenlik Hukuku” alanında en yeni ve farklı
konularda Yüksek Mahkeme kararları anahtar kavram, ilgili
kanun maddeleri ve özetli olarak yayınlanmaktadır.
Gerekli Bilgiler: “İş Hukuku” ve “Sosyal Güvenlik Hukuku”
alanında çalışanların takip etmesi gereken önemli ve pratik
bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
Arama Dizinleri: Yüksek mahkeme kararları için hazırlanan dizin ile aranılan bilgiye kolay ulaşılması hedeflenmektedir.
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Bu dergiyi “E-Dergi” veya “Online Dergi” olarak da satın alabilirsiniz.

DERGİ KATALOĞU

MALÎ HUKUK DERGİSİ
JOURNAL OF FISCAL LAW

Ocak 2005 tarihinde yayın hayatına başlayan
hakemli ve aylık olarak yayınlanan bu dergimiz
hukukçu gözüyle malî konuları ele almaktadır. Bu
haliyle alanında tek olma özelliğini sürdürmektedir.
Vergi Hukuku, Mali Suçlar ve Cezalar, Şirketler
Hukuku, Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticaret ve Teşvikler, Gümrük Uygulamaları, Muhasebe, Sermaye Piyasası Hukuku ve Avrupa Birliği ile ilgili Mali Hukuk
alanında gerçekleşen değişiklik ve gelişmelerden
mali alanla ilgili olanların güvenli bir şekilde bilgi edinmelerini sağlamayı kendine görev edinen
dergimizde yer alan konular şu şekildedir;
Makaleler: Bu bölümümüzde Vergi Hukuku,
Mali Suçlar ve Cezalar, Şirketler Hukuku, Kambiyo
Mevzuatı, Dış Ticaret ve Teşvikler, Gümrük Uygulamaları, Muhasebe, Sermaye Piyasası Hukuku ve
Avrupa Birliği ile Mali Hukuk alanındaki konularla
ilgili olarak hem değerli hocalarımızın hem de uygulayıcıların görüşlerine yer verilmektedir.
Uzman Görüşleri: Vergi, mali suçlar ve cezalar,
kambiyo, dış ticaret ve teşvikler, gümrük, muhasebe, sermaye piyasası ve daha pek çok mali konuda
uzman kişilerce hazırlanan yazılar güncel konulardaki olaylara ışık tutmayı amaçlamaktadır.
Mali Gelişmeler: Mali alanda gerçekleşen gelişmeler bu bölümümüzde incelenmekte ve abonelerimiz bilgilendirilmektedir.
Yüksek Mahkeme Kararları: Mali Hukuk alanında Yüksek Mahkemelerce verilmiş olan yargı kararlarına yer verilmektedir.
İdari Görüşler: Dergimizin bu bölümünde idari
makamların görüşlerine (sirküler ve muktezalara)
yer verilmektedir.
Resmî Gazete Fihristi: Mali Hukukla ilgili olarak
ay içinde Resmi Gazete’de yayınlanmış konuların
listesi yer almaktadır.
Önemli Bilgiler: Mali Hukuk alanında çalışanların takip etmesi gereken önemli ve pratik bilgiler
bu bölümde yer almaktadır.
Arama Dizinleri: Yüksek mahkeme kararları için
hazırlanan dizin ile aranılan bilgiye kolay ulaşılması hedeflenmektedir.
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DERGİ KATALOĞU

BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

Dergimiz ile, bankacılık ve finans ile ilgili
konularda akademisyenler, bu sektörde çalışan
hukukçular ve uygulamada yer alan uzmanlar
arasında, ihtiyaç duyulan bilgi alışverişinin
yapılması amaçlanmaktadır. Dergimiz, yılda 4 sayı
olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi
esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir.
Dergimizin içeriğine kısaca göz atacak olursak;
Makaleler: Konusunda uzman uygulayıcıların
ve akademisyenlerin kaleme aldığı makaleler
dergimizde yer almaktadır. Dergimiz Kör
Hakemlik esasına dayalı olup makaleler hakem
denetiminden geçmektedir. Dergimiz ULAKBİM
veri tabanında taranmaktadır.
Raporlar: Banka ve finans sektörünün
güncel verilerine dayanılarak hazırlanan değişik
içeriklerde raporlar aylık olarak dergimizde yer
almaktadır.
Haberler ve Güncel Mevzuat: Dergide, ayın
gündemini oluşturan yasa değişiklikleri ve
düzenlemelere ilişkin haberlerin ve hukuksal
değerlendirmelerin yanı sıra, “Güncel Mevzuat”
başlığı altında da, çıkarılan tüm yasalara yer
verilmiştir.
Yüksek Mahkeme Kararları: Dergimizde
banka ve finans hukuku alanında en yeni ve
farklı konularda Yüksek Mahkeme kararları
yayınlanmaktadır.
Uygulamaya İlişkin Bilgiler: Bu bölümde,
uygulamaya yönelik bilgilere yer verilmektedir.
Önemli Bilgiler: Banka ve Finans Hukuku
alanında çalışanların takip etmesi gereken önemli
ve pratik bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
Arama Dizinleri: Yüksek mahkeme kararları için
hazırlanan dizin ile aranılan bilgiye kolay ulaşılması
hedeflenmektedir.
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ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM
68 Konu Başlığı Altında
Düzenlenen Mevzuat Paketleri
Hizmetinize Sunulmuştur

Güncel Mevzuatı ve İlgili Yüksek Mahkeme Kararlarını “Legalbank Mevzuat Paketleri”
Farkı ile Takip Edin
Legalbank, abonelerine hukuki araştırmalarında online olarak geniş ve zengin bir içerik sağlayan, akıllı
arama motoru ile arama yapmak ve aranan belgelere ulaşmayı çok pratik ve kolay hale getiren elektronik hukuk
bankasıdır.
Legalbank, “Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası” ürünümüz ile “Mevzuat Paketleri” ürünümüzden oluşmaktadır.
İhtiyaç duyulan mevzuat belgeleri, dilekçe, yazışma ve form örneği, içtihat, makale ve mevzuat belgelerine
harcadığınız zamandan çok daha azı ile pratik ve kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Mevzuat Grup ve Paketlerimiz:
Vergi Grubu: Amme Alacakları Mevzuatı, Belediye Gelirleri Mevzuatı, Damga Vergisi Mevzuatı, Emlak
Vergisi Mevzuatı, Gelir Vergisi Mevzuatı, Gider Vergisi Mevzuatı, Harçlar Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Mevzuatı, Kurumlar Vergisi Mevzuatı, Mali Müşavirlik Mevzuatı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı, Özel Tüketim
Vergisi Mevzuatı, Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı, Vergi Usul Kanunu Mevzuatı.
İş ve SGK Hukuku Grubu: İş Hukuku Mevzuatı, Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı.
İdare Grubu: Belediye Mevzuatı, Dernekler Mevzuatı, Devlet Memurları Mevzuatı, İhale Mevzuatı, Spor
Mevzuatı, Trafik Mevzuatı, Vakıflar Mevzuatı, Vatandaşlık ve Yabancılar Mevzuatı, Yükseköğretim Mevzuatı.
Gayrimenkul Grubu: Doğal Afetler Mevzuatı, İmar Mevzuatı, Kamulaştırma Mevzuatı, Kat Mülkiyeti
Mevzuatı, Kira Hukuku Mevzuatı, Kooperatifler Mevzuatı, Tapu ve Kadastro Mevzuatı, Toplu Konut Mevzuatı.
Finans Grubu: Banka ve Finans Mevzuatı, Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Mevzuatı, Rekabetin Korunması Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı, Tüketici Mevzuatı.
Kalite Yönetimi Grubu: Basın Mevzuatı, Bilişim Mevzuatı, Çevre Mevzuatı, Enerji Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı, Gıda Mevzuatı, İmalat Mevzuatı, Sağlık Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, Turizm Mevzuatı.
Dış Ticaret Grubu: Avrupa Birliği Mevzuatı, Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı, İthalat
Mevzuatı, İhracat Mevzuatı, Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı.
Yargı Grubu: Anayasa ve İdare Mevzuatı, Avukatlık Mevzuatı, Borçlar Kanunu Mevzuatı, Ceza Kanunu
Mevzuatı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mevzuatı, İcra ve İflas Kanunu Mevzuatı, Medeni Kanun Mevzuatı,
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Tahkim Mevzuatı.

DERGİ KATALOĞU

MEDENİ USÛL ve İCRA İFLÂS HUKUKU DERGİSİ
JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW

Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi,
Hakemli ve yılda üç sayı olarak 2005 yılından itibaren yayınlanmaktadır. Dergimizde maddi hukukun yargılama ve takip hukuku ile kesiştiği tüm
alanlarda, bunun yanında yargılama ve takip hukukunun yan alanı sayılan Noterlik, Tebligat, Avukatlık, Milletlerarası Usul Hukuku gibi alanlarda da
yazılara yer verilmektedir.
Dergimizin içeriği hakkında genel bilgiler şunlardır:
Makaleler: Konusunda uzman uygulayıcıların
ve akademisyenlerin kaleme aldığı “hukuki makalelerle” zenginleşen dergimizin amacı uygulamada karşılaşılabilecek durumlara ve mevcut
değişikler hususunda hukukçuları aydınlatmaktır.
Dergimiz Kör Hakemlik esasına dayalı olup makaleler hakem denetiminden geçmektedir. Dergimiz
ULAKBİM veri tabanında taranmaktadır.
Karar İncelemeleri: Bu bölümde, Yargıtay Hukuk Dairelerinin ilgili kararlarının yanı sıra ilgili diğer Yüksek Yargı Mercilerinin Kararları incelenerek
tartışılmakta ve sonuçlarıyla birlikte ortaya konulmaktadır.
Yüksek Mahkeme Kararları: Dergimizde en yeni
ve farklı konularda Yüksek Mahkeme kararları yayınlanmaktadır.
Yararlı Bilgiler ve Mevzuat: Medeni Usul ve İflas
Hukukuna ilişkin mevzuat değişiklikleri; okurun
mevzuatı kolaylıkla izleyebileceği bu bölümde aktarılan bilgiler, uluslararası sözleşmelerden yasa,
tüzük ve yönetmeliklere, önemli değişiklikleri ya
da mevzuata eklenen düzenlemeleri kapsamaktadır.
Mahkeme Kararları Arama Dizini: Yüksek mahkeme kararları için hazırlanan dizin ile aranılan bilgiye kolay ulaşılması hedeflenmektedir.

* 4 Aylık - Yılda 3 Sayı
ISSN: 1306-1224

Bu dergiyi “E-Dergi” veya “Online Dergi” olarak da satın alabilirsiniz.

DERGİ KATALOĞU

LEGAL FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ
JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Nisan 2005 tarihinde yayın hayatına başlayan
dergi, hakemli ve üç aylık periyotla yayınlanmakta olup, bilimsel ölçütlere uygun nitelikteki bütün
görüşlere, Ulusal ve Uluslararası Mevzuata, Yüksek
Mahkeme Kararlarına ve Yabancı Mahkeme Kararlarına yer verilmektedir. Dergimiz fikri ve sınai
mülkiyet hukukunun kapsamındaki patent, marka, tasarım, coğrafi işaret, telif hukuku gibi alanlara ilişkin yazılara, tartışmalara yer vermenin yanı
sıra; haksız rekabet ve bilişim hukuku ile ilgili her
türlü görüş ve gelişmeleri de siz okuyucularımızla
paylaşmaktadır.
Dergimizin içeriğine kısaca göz atacak olursak;
Makaleler: Konusunda uzman uygulayıcıların
ve akademisyenlerin kaleme aldığı makaleler dergimizde yer almaktadır. Dergimiz Kör Hakemlik
esasına dayalı olup makaleler hakem denetiminden geçmektedir.
Uzman Görüşleri: Fikri ve sınai haklar alanında
uzman kişilerce güncel konulara ilişkin yazılar bu
bölümde yer almaktadır.
Haberler: Dergide, ayın gündemini oluşturan
yasa değişiklikleri ve düzenlemelere ilişkin haberler yer almaktadır.
Yüksek Mahkeme Kararları: Fikri ve sınai haklar
alanında Yüksek Mahkemelerce verilmiş olan yargı
kararlarına yer verilmektedir.
Uygulamaya İlişkin Bilgiler ve Faydalı Bilgiler:
Fikri ve sınai haklar alanında çalışanların takip etmesi gereken önemli ve pratik bilgiler ile uygulamaya yönelik açıklamalar içeren yazılar bu bölümde yer almaktadır.
Arama Dizinleri: Yüksek mahkeme kararları için
hazırlanan dizin ile aranılan bilgiye kolay ulaşılması hedeflenmektedir.
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Bu dergiyi “E-Dergi” veya “Online Dergi” olarak da satın alabilirsiniz.

DERGİ KATALOĞU

ANAYASA HUKUKU DERGİSİ
JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

Anayasa Hukuku Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan ÜÇ DİLDE ULUSLARARASI YAYIN YAPAN hakemli bir
dergidir. Uluslararası hakemli Anayasa Hukuku Dergisi’nin,
ülkemizde, bölgemizde ve dünyada, insan haklarının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün ilerletilmesine katkıda bulunması amaçlanmıştır.
1 Nisan 2011’de kurulan Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (Anayasa-Der), Tüzüğünde belirtilen amaçlar
doğrultusunda etkinliklere başlamış ve aradan geçen bir
yıl gibi kısa sayılabilecek zaman diliminde kurumsallaşma
yolunda somut adımlar atmış bulunuyor.
Anayasa-Der, Anayasa Hukuku Uluslararası Derneği
(IACL) tarafından yılda iki kez düzenlenen yuvarlak masa
toplantılarından 2011’in ilk yarısındakine ev sahipliği yaptı (28-29 Nisan). Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen böyle
bir toplantı, Türkiye’nin sıcak gündemini oluşturan “Anayasanın Yenilenmesi” konusuna özgülendi. Toplantıya,
Brezilya’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne, Güney Afrika’dan
Srilanka’ya, onlarca ülkeden, uluslararası ölçekte tanınan
çok sayıda anayasa uzmanı katıldı. Toplantıya izleyici olarak katılımın yoğun oluşu ve tartışmaların canlılığı, yurt
dışından gelen konuklar üzerinde çok olumlu izlenimler
yarattı; Türkiye’de anayasal sorunların önemi ve güncelliği
hakkında doğrudan bilgi edinmelerini sağladı.
Anayasa ve hukuku, sadece ülkemizde değil, bütün
dünyada, üzerinde yoğun bir biçimde çalışılan bir hukuk,
siyaset bilimi ve insan hakları disiplinidir. Ortak bilimsel etkinlik ve yayınlar, giderek daha çok sayıda yapılmaktadır.
Bölgemizde tanık olunan anayasal ve siyasal dönüşümler de, Türkiye’deki anayasal çalışmaların önemini ulusal sınırlar ötesine taşımış bulunuyor.
Ülkemizde, son yıllarda, gerek anayasa üzerine çalışan meslektaş sayısında, gerekse bu alanda artış gösteren
yayınlar, kayda değer. Bununla birlikte, anayasa konu ve
sorunlarına özgülenen süreli bir yayına duyulan ihtiyaç,
uzun zamandan beri hissediliyordu.
Avrupa Devletlerinde yapılan bu tür yayınlar, ulusal sınırları çoktan aşmış bulunuyor. Bunlar, karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışmalarına en elverişli yayınlardır. Böyle bir
işlev, Anayasa Hukuku Dergisi için de geçerlidir.
Anayasa-Der’in IACL üyeliği dikkate alındığında, Derneğin bir yayın organı olarak düşünülen Dergi’nin, sadece
ülkemizdeki anayasa tartışmaları ve Türkçe ile sınırlı kalması düşünülemezdi.
Dergi adı için üç dilin birlikte kullanılması, böyle bir
amaçla örtüşmektedir. Dergi bilim kurulu üyelerinin çoğunluğunun dünyanın beş kıtasından seçkin anayasa hukukçularından oluşması da, bu süreli yayının uzun vadeli
ereği üzerine fikir vermektedir.
Legal Yayınevi olarak önemli bir tarihi işlevi yerine getirmekteyiz.
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YARGI
KARARLARI
ve MEVZUAT
BANKASI
Legalbank’ın konu ayrımı olmaksızın
tüm karar ve mevzuatı içeren ürünü
“Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası” ;

• Her gün yüzlerce kararın eklenmesiyle daha da zenginleşen,
özenle seçilmiş ve nitelikli 2 milyondan fazla yüksek mahkeme
kararı içerir.

• Akıllı arama motoru ile istediğiniz zaman istediğiniz yerden
bilgi kaynağına erişim imkanı sunar.

• Çoklu kullanıcı abonelikleri şeklinde de tanımlanabilir.
• Tek tıkla Kanun maddesinden ilgili yüksek mahkeme kararı, dava
dilekçesi örneği, mevzuat ve makalelere erişim imkanı sunar.

• Farklı bilgi kaynaklarında araştırma yaparak zamanınızı boşa

harcamadan Yargı Kararları ve Mevzuat Bankası’nda aradığınız
içeriğe en kısa zamanda ulaşmayı sağlar.

• Yüksek mahkeme kararlarının yanı sıra, konu açısından sınırlama

olmaksızın Kanun, KHK, uluslararası sözleşme, tüzük, Bakanlar
Kurulu kararı ve yönetmeliklere (tebliğlere kadar) en güncel hali
ile ulaşma imkanı sunar.

DERGİ KATALOĞU

HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ
LAW AND JUSTICE – CRITICAL LAW REVIEW

Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi altı
ayda bir yayınlanmakta olup, belirli dosya konularını eleştirel bir bakış açısıyla ele alan ve konuları
derinlemesine incelemeyi yayın politikası olarak
benimsemiş “Hakemli” bir dergidir. Dergi bu özelliği ile yalnızca hukukçuların değil, hukuk ile ilgili
diğer kesimlerin de beğenisini kazanmıştır. Yayın
evimiz akademisyenlere ve uygulayıcılara çalışmalarını editöryal bağımsızlığa sahip dergilerde
yayınlayabilme imkanı sağlamayı hedeflemiştir.
Yayın hayatına 2004 yılında başlayan Hukuk ve
Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 2007 yılında 9. sayısı ile birlikte Legal Yayıncılık bünyesine katılmıştır.
Dergimizin içeriğine kısaca göz atacak olursak;
Makaleler: Savaş ve Hukuk, Devlette Reform-Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Avrupa Birliği ve Türk Hukuk Reformu, Küreselleşme
ve Fikri Sınai Haklar, Ceza Hukuku Reformu, Sosyal
Güvenlik Reformu, Terör ve hukuk alanını ilgilendiren her türlü konuları içermektedir.
Görüşler: Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi makaleleri ile hukuku pratik uygulama alanının yanı sıra, sosyoloji, siyaset, felsefe vb. alanlarda
da inceleyen bir dergidir. Dergi hukuka eleştirel
gözle yaklaşan bir yapıya sahip olup, gerek akademisyenlerin gerekse uygulama içinde yer alan
avukat, hakim ve savcı gibi hukuk insanlarının
görüşlerine de yer vermektedir. Derginin sayfalarında hukukla yakın ilgili diğer disiplinlerde yazan
kişilerin de seçkin görüşleri yer almaktadır.
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ELEKTRONİK KİTAP VE
DERGİLERE AÇILAN PENCERE
Türkiye’de Hukuk
Yayıncılığında Bir İlk
“Online Kitap” ve
“Online Dergi”
“E-Kitap” ve “E-Dergi”

Online Kitap/Online Dergi Avantajları Nelerdir?
• Online kitaplar ile kendi kütüphanenizi oluşturun
• Online kütüphanenizde kelime arama özelliği ile aradığınız karar, makale, hukuki
içerikler ve dipnotlara daha hızlı ulaşın
• Sınırsız çıktı alın ve 50 sayfaya kadar kopyalayın
• İnternet destekli tüm cihazlardan erişin (PC, Mac OS X, Tablet, Akıllı Telefon, IOS,
Android, Windows)
• Size özel tanımlanan şifre ile online kütüphanenize istediğiniz yerden istediğiniz
zaman ulaşın
• Anında satın alarak hemen kullanmaya başlayın
E- Kitap/E- Dergi Avantajları Nelerdir?
•
•
•
•

İndirdikten sonra internet bağlantısı gerektirmez
PC, Mac OS X, Tablet, Akıllı Telefon, IOS, Android, Windows ile erişin
Sınırsız çıktı alın ve 50 sayfaya kadar kopyalayın
Anında satın alarak hemen kullanmaya başlayın

DERGİ KATALOĞU

TIP HUKUKU DERGİSİ
JOURNAL OF MEDICAL LAW

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Legal Yayıncılık işbirliği ile yılda iki sayı olarak çıkarılan hakemli dergimiz tıp hukuku alanına
ilişkin çok farklı konulardan çalışmalar içermektedir. Dergi tıp ceza hukukundan, tıp anayasa hukukuna ve insan haklarına kadar geniş bir yelpazeyi
içermektedir.
Bu derginin amacı, öncelikle tıpçı ve hukukçuları bir araya getirmektir. Dergi sadece hukukçuların inhisarında olmayacaktır. Tıpçıların da konuya
ilişkin hukuksal sorunlar içeren yazılarının yayınlanmasını arzu etmekteyiz ve dergimizde bunun
örneklerini görmektesiniz.
Sırf tıp hukukunu ilgilendirmesi nedeniyle başka bir sureli yayınla doğrudan bağlantı kurmakta
zorlanılan yayınlar için de bir mecra oluşturmak
düşüncesi bu derginin çıkışında yatan nedenlerden birisidir.
Dergimizde her biri birbirinden değerli hukukçular ve tıpçılar tarafından hazırlanan makaleler
yer almakta olup, spesifik hukuk dallarından biri
olan tıp hukuku alanında takipçilerine ışık tutmak
amaçlanmıştır.
Dergimiz Kör Hakemlik esasına dayalı olup hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. Dergimiz
ULAKBİM veri tabanında taranmaktadır.
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DERGİ KATALOĞU

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ
JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW (JITAL)
Yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli dergimizde bilimsel ölçütlere uygun nitelikteki Makalelere, Yorum Yazılarına, Çeviri ve Yüksek Mahkeme
Kararlarına yer verilmektedir. Türkiye’de Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku alanında yayımlanan ilk dergidir.
Derginin her sayısında, Türk ve yabancı akademisyenler ile uygulamacılar tarafından yazılan
makaleler; mahkeme veya hakem kararı incelemeleri; yorum yazıları; yabancı mahkeme veya
hakem kararlarının ya da Türk mahkemeleri tarafından verilen ilginç kararların tercümeleri ve karar derlemeleri yer almaktadır. Dergide, İngilizce,
Fransızca ve Almanca yazılar da yayınlandığından
gerek editörler ve danışmanlar kurulunda ve gerekse hakem listesinde yabancı akademisyen ve
uygulamacılara da yer verilmiştir.
Makaleler: Türk ve yabancı akademisyenler ile
uygulamacılar tarafından yazılan makalelerle zenginleştirilen dergi, Türkiye’de alanında yayınlanan
tek dergi olmasıyla da önemini ortaya koymaktadır.
Yorum Yazıları ve Çeviriler: Bu bölümde, uluslararası ticaret ve tahkim hukuku alanında önemli
akademisyenlerin yorum yazıları ve çevirileri yer
almaktadır. Dergi, gerek uluslararası ticaret ve tahkim hukukunun gelişmesine önemli katkılarıyla
gerekse alanında tek ve ilk olmasıyla yayın hayatında yerini hızla almıştır.
Kararlar: Dergimizde en yeni ve farklı konularda
Yüksek Mahkeme kararlarına da yer verilmektedir.
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DERGİ KATALOĞU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI
JOURNAL OF İSTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
Türkiye’nin en eski ve en uzun ömürlü hukuk dergisi unvanına sahip olup, okulumuza katkı amacıyla ve bir vefa borcu olarak baskı ve dağıtımı
Yayınevimizce üstlenilmiştir. Tamamı hakemli olan
dergi yılda iki kez çıkartılmaktadır.
Derginin içeriğinde değerli hocalarımızın,
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ile ilgili yazıları, Karar
İncelemeleri ve çeviriler yer almaktadır.
Fakültemize olan vefa borcumuzu bir nebze de
olsa bu yayın ile ödeyebilme mutluluğunu bize yaşattığı için değerli Hocamız İstanbul Hukuk Fakültesi
Dekanı Sn. Prof. Dr. Tankut Centel ve Prof. Dr. Adem
Sözüer’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Legal Yayıncılık
“İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasının hukukçulara ulaştırılması, yaşatılması ve desteklenmesi amacıyla, dergimizin basım, dağıtım ve satışı Legal Yayıncılık tarafından üstlenilmiş olup, katkı
ve destekleri için Legal Yayıncılık’a teşekkür ederiz.”
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Dergimizin içerdiği başlıca konu başlıkları:
Özel Hukuk Makaleleri
Kamu Hukuku Makaleleri
Karar İncelemeleri
Yabancı Hukuk Makalelerinin Çevirileri
Yabancı Mahkeme Kararlarının Çevirileri
Eser İncelemeleri
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REVİSTA AKADEMİKE LEGAL
LEGAL ACADEMIC JOURNAL

“Legal Publishing Albania” Legal Yayıncılık A.Ş.
yöneticileri Av. Lütfü Başöz ve Av. Ramazan Çakmakcı tarafından kurulan, avukat, hakim, savcı ve
diğer hukuk uygulayıcıları ile hukuk akademisyenlerinin yayın ve bilgi ihtiyacının neler olduğunu
yakından bilen ve bu ihtiyaca güncel, nitelikli, modern, etkin ve hızlı çözümler sunabilen bir basın
yayın kuruluşudur.
“Legal Publishing Albania”nın kuruluş amacı
Arnavutluk hukukunun ve akademisinin gelişimine katkı sağlamak ve Arnavutluğun bu alandaki
yayıncılığının ulusal ve uluslararası düzeydeki en
yetkin ve güçlü kuruluşu olmaktır.
Arnavutluk hukuk ve akademik yayıncılığının
Avrupa Birliği ülkelerindeki benzerleri ile içerik,
baskı kalitesi ve özellikle elektronik yayıncılık alanında eşdeğer bir hale gelmesi “Legal Publishing
Albania”nın hedefleri arasındadır.
İlk sayısı 2016 yılında yayınlanan “Revista Akademike Legal” Legal Publishing Albania’nın Arnavutluk hukukuna ve akademisine katkı sağlama ve
geliştirme amacını gerçekleştirmenin ilk basamağıdır.
Yılda iki sayı olarak yayınlanan “Revista Akademike Legal” hukuk başta olmak üzere hukukla
yakın ilişki içinde olan ve hukuki boyutları da bulunan iktisat, işletme, ekonomi ve maliye alanlarındaki her türlü akademik ve uygulamaya yönelik
makalelere açık bir dergidir.
Arnavutça ve İngilizce olarak hazırlanan “Revista Akademike Legal” Arnavutluk hukuk ve akademik yayıncılığında öncü olmuştur. Dergi ile hukuk
başta olmak üzere hukukla yakın ilişki içinde olan
ve hukuki boyutları da bulunan iktisat, işletme,
ekonomi ve maliye konularına ilişkin makaleler
bir araya getirilmiş, bir başvuru kaynağı oluşturulmuştur.
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DERGİ KATALOĞU

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ
DEHUKAM JOURNAL OF THE SEA AND MARITIME LAW

Türkiye’nin denizlere olan açılımına ve artan
uluslararası deniz hukuku problemlerine paralel
olarak, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında yapılacak çalışmalara duyulan ihtiyaç her geçen gün
artmaktadır. Bu ihtiyaca cevap verecek öğretim
üyelerinin sayıca sınırlı olması, bunların Türkiye
çapında kurulacak bir çatı altında ve birbirleriyle
işbirliği içinde akademik çalışma yürütmesini gerekli kılmaktadır.
Bu amaçla kurulan Ankara Üniversitesi Deniz
Hukuku ve Uygulama Araştırma Merkezi (DEHUKAM); deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, bu alanlarda uzman
personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili ulusal ve
uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek
ve tüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk
deniz hukukunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemiştir.
Bu amaç doğrultusunda yılda iki sayı olarak
yayımlanan hakemli DEHUKAM Deniz Hukuku
Dergisi’nde bilimsel ölçütlere uygun nitelikteki
makalelere yer verilmiştir. ULAKBİM veri tabanında taranmakta olan DEHUKAM Deniz Hukuku Dergisi bir başvuru kaynağı olarak okuyuculara sunulmuştur.
DEHUKAM’ın bünyesinde düzenlenecek bilimsel etkinlikler, kurulacak uzmanlık kütüphanesi
ve yurtdışındaki kuruluşlarla yapılacak ortaklaşa
çalışmalar, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında
farkındalık yaratacak ve bilimsel çalışmaları teşvik
edecektir. Bunun yanı sıra DEHUKAM’ın ilgililere sunmayı planladığı imkânlar, akademisyenleri
deniz hukuku ve siyaseti alanlarında çalışmaya
yöneltecek ve yapacakları çalışmalara fayda sağlayacaktır.
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Mevzuattaki Son Değişiklikleri ve İhtiyaç
Duyduğunuz Yüksek Mahkeme Kararlarını
Legalbank Farkı ile Takip Edin

2 milyondan fazla nitelikli yüksek mahkeme kararı,
Uzmanlık alanlarına göre 68 konu başlığı altında düzenlenen mevzuat paketleri,
Akıllı arama motoru ile istediğiniz zaman istediğiniz yerden erişim,
Çoklu kullanıcı abonelikleri,
Tek tıkla Kanun maddesinden ilgili yüksek mahkeme kararı, dava dilekçesi
örneği, mevzuat ve makalelere erişim
www.legalbank.net
online satış: www.legal.com.tr

Tüm Dergilerimiz TÜBİTAK ULAKBİM’de.
LEGAL YAYINCILIK A.Ş.
Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad.
Sekizler Apt. No: 59 / 6 - 7 Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216 449 04 85-86 Faks: 0216 449 04 87
web: www.legal.com.tr
e-posta: legal@legal.com.tr

