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KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Hukuk veri tabanıdır.

 Hukuk, raporlar, tüzük ve yasaları içerir.

 İçeriğinde 1100’den fazla süreli hukuk dergisi, ünlü hukukçular tarafından 

yazılmış hukukun her alanına yönelik çok sayıda klasik eser, Amerikan 

Mahkeme kararları ve mevzuatı, Nuremberg, Uluslararası Tahkim Odası ve 

Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası yargı organlarının içtihatlarını 

bulabilirsiniz.

 İçeriğindeki bütün hukuk dergilerinin en eski sayılarına ve makalelerin tam 

metinlerine erişim imkanı sağlamaktadır.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘Heinonline’ı aratıp veri 

tabanını açınız.



Hesabınıza ‘’log in’’ 

sekmesinden giriş 

yapabilirsiniz. 

Hesabınız yok ise 

‘’Create an Account’’ 

dan yeni hesabınızı 

oluşturabilirsiniz.



Kendi belirlediğiniz 

kullanıcı adı ve şifre ile 

giriş yapabilirsiniz.

Kayıt olmak için bütün 

alanları doldurup 

register a tıklayıp 

kaydınızı 

oluşturabilirsiniz.



Kategorilerine göre 

ve adlarına göre veri 

tabanlarına buradan 

erişebilirsiniz.

My Hein hesabının 

oluşturulması ile kaydedilmiş 

araştırmalarınıza herhangi 

bir zamanda erişebilirsiniz.



HeinOnline'ın herhangi bir 

yerinden ev düğmesine 

tıkladığımızda ana sayfaya 

döndürecektir.

Aramanızı yapacağınız 

kelime grubunu arama 

kutucuğuna yazarak 

aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz.

Advanced search 

sekmesine 

tıklayarak 

aramanızı ayrıntılı 

bir şekilde 

yapabilirsiniz.



Arama geçmişinizi 

görüntüleyebilirsiniz.

‘Search help’ sekmesinden 

ayrıntılı aramanızı Boolean

işleçlerini kullanarak 

detaylandırabilirsiniz.



‘Advanced search’ e 

tıkladıktan sonra 

arama başlıklarımızı 

‘çocuk’ ve ‘hak’ 

olarak aratalım.

Dilerseniz tarih 

aralığı da 

belirtebilirsiniz.



Arama sonuçlarınızı 

‘Refine your search’ 

başlığı altından 

daraltabilirsiniz.

Arama sonuçlarını 

değiştirebilir, sonuçlarda 

arama yapabilir veya eşleşen 

tüm metin sayfalarını 

genişletebilirsiniz.

Aradığınız terimleri ve 

terimleriniz ile ilgili 

çıkan sonuç sayısını 

verir.



MyHein; yer imleri oluşturmanıza ve 

organize etmenize, araştırma 

sorgularını kaydetmenize, yer imlerine 

veya 

araştırma sorgularına bağlantıları

e-posta ile göndermenize yardımcı 

olur.

PDF'sini indirebilir, diğer 

yazdırma / indirme 

seçeneklerine erişebilir, 

e-posta olarak 

gönderebilirsiniz.



Seçtiğiniz yayınları 

işaretleyip ‘MyHein

Bookmarks’ ı seçip 

‘Save’ e tıklayıp 

kaydedebilirsiniz.

Kayıtlarınızı ‘Saved

Bookmarks’ sekmesinden 

erişebilirsiniz.



MyHein Search Queries seçerek 

arama sorgularınızı kayıt 

edebilirsiniz.

HeinOnline arama sorgusunun 

kriterlerine uyan yeni materyal 

eklendiğinde bir e-posta uyarısı 

gönderilecektir.





Makale 

içerisindeki 

bölümler 

yer alır.

Onay işareti simgesi ScholarCheck

istatistiklerini görüntüler.

Cite simgesi atıf bilgilerini görüntüler.



Gezinme geçmişinizde bir 

veya daha fazla adıma geri 

götürür.

Görüntü araç çubuğu 

çeşitli seçenekler sunar. 

Her aracın üzerine 

geldiğinizde işlevinin 

açıklamasını görebilirsiniz. 



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

http://kutuphane.medipol.edu.tr/

