
HUKUKTÜRK 

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Yargıtay Kararları,

 Danıştay Kararları, 

 Anayasa Mahkemesi Kararları, 

 AİHM Türkiye Kararları, 

 Uyuşmazlık mahkemesi kararları

 T.C. Mevzuatı, 

 T.C. Mevzuatı Grupları, 

 Resmi Gazete,

 Kanun Tasarıları,

 Dilekçe ve Sözleşmeleri içeren kapsamlı bir hukuk veri tabanıdır.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘HukukTürk’ü aratıp veri 

tabanını açınız.



Sağ üst köşeden dil 

seçeneğinizi 

ayarlayabilirsiniz.

Aramak istediğiniz 

hukuk terimini 

arama motoruna 

yazıp aratabilirsiniz.



Bilgi Bankası’na 

tıkladığınızda karşınıza 

ekrandaki liste gelecektir. 

İÇTİHAT BİLGİ BANKASI

Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, 

Uyuşmazlık Mahkemesi, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi ’nin örnek teşkil 

edecek kararlarına ulaşabilirsiniz. 

MEVZUAT BİLGİ BANKASI

Bu bölümde T.C. Mevzuatı’na; yani 

Kanun, KHK, BKK, Tüzük, Yönetmelik ve 

Tebliğ gibi alt başlıklara ulaşabilirsiniz. 

DİĞER

Kaynakça başlığı altında Türk Hukuk Bibliyografyası’na, 

Dilekçe ve Sözleşmeler’de örnek metinlere,

T.C. Resmi Gazete’de ise, 1920 li yıllardan günümüze 

Resmi Gazete’nin tam metinlerine erişim sağlayabilirsiniz.



Varsayılan arama operatörü VE ( AND ) 'dir.

* : Sonuna * konarak yapılan aramalarda 

o terim ile başlayan tüm terimleri arar.

" " : Tırnak içine yazılan terimleri grup olarak 

birlikte arar.

- : DEĞİL ( NOT ) operatörü. Başına - konan 

terimleri içeren sonuçlar filtrelenir.

İçtihat Bilgi Bankasında 

Yargıtay Kararlarını 

seçerek aramamızı 

yapıyoruz.



Bulunan kayıt 

sayısını verir.



Metin içerisinde arama 

yapabilirsiniz.

Metinde anlamadığınız 

bir kelimenin sözlükteki 

açıklamasını verir.

Vurgulama, kelime 

aramasında aradığınız 

kelimeyi kolay takip 

edebilmeniz için üstü boyalı 

getirir. Bu boyalı kelimeleri 

düzeltmek için kullanılır.



Metni istediğiniz bir dile 

çevirir. Bu hizmet, Google 

Translate tarafından 

sağlanmaktadır. 

PDF ve OpenOffice

XML olarak indirebilir 

ve ya yazdırabilirsiniz.

Kararın ilgili olduğu 

mevzuatın maddesiyle ilgili 

diğer kararlara ulaşmak 

için kullanılır.





Diğer aramalarda olduğu 

gibi kararın özel bilgilerinden 

arama yapılabileceği gibi, 

özel hazırlanmış konu 

başlıklarından da karar 

araması yapılabilir. 





Arama kelimemizi yazıp 

ara butonuna basıyoruz.



Bulunan kayıt 

sayısını verir.

Metine yazının 

üzerine tıklayarak 

ulaşabilirsiniz.

Orijinal karar metnine 

ulaşmak için kaynak 

kısmındaki yazının 

üzerine tıklayabilirsiniz.





Mevzuat kutucuklarından 

istediğiniz bölümü 

işaretleyerek arama 

yapabilirsiniz. 
Arama sonuçlarını yeni 

tarihlilerden eskiye doğru 

veya bunu tersine gibi 

sıralayabilirsiniz.



Metine yazının 

üzerine tıklayarak 

ulaşabilirsiniz.



Kanunun 

orijinal 

gerekçesine 

ulaşabilirsiniz.

Y: İlgili Yargıtay kararları,

D: İlgili Danıştay kararlarına 

erişim sağlayabilirsiniz.





TÜRK HUKUK BİBLİYOGRAFYASI ’nın

1930 - 2000 yılları arasındaki temel 

kaynakları ele alınmıştır. Bunlar 

yaklaşık 100.000 kayıttan 

oluşmaktadır. 





TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

