
KAZANCI HUKUK 

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay 

ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını içeren hukuk veri tabanıdır.

 Ayrıca Kanun, Yönetmelik, Mevzuat, Kitaplar, Doktora Tezleri, Yüksek Lisans 

Tezleri, Makaleler, Tercüme Eserler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, 

Yüksek Yargı Kararları İncelemeleri içermektedir.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

Kazancı Hukuk’u aratıp 

veri tabanını açınız.



Karşınıza çıkan ana sayfa bu şekildedir.



Arama motoru yardımıyla 

araştırma yapacağınız konuyu 

kolaylıkla bulabilirsiniz.



Arama kutucuğuna 

araştırma yapacağınız 

konuyu yazabilir, sağ 

taraftaki açılan pencere 

yardımıyla sonuçların 

tarih sıralı veya derece 

sıralı olarak 

sıralanmasını 

seçebilirsiniz.



Arama çubuğunun 

yanında yer alan 

‘Yardım’a tıklayarak 

nasıl araştırma 

yapabileceğiniz 

hakkında geniş 

kapsamlı bilgi 

edinebilirsiniz.

Bu bölümden 

hangi konu 

hakkında 

yardım almak 

istediğinizi 

seçebilirsiniz.



Arama yaptığınız konu 

hakkındaki sonuç sayısını 

burada görebilirsiniz.

Sol tarafta yer alan filtreler 

yardımıyla arama sonuçlarını 

daraltabilirsiniz.

Belge başlığına tıklayarak 

ayrıntılı bir şekilde 

inceleyebilirsiniz.



Belge başlığına tıkladığınızda açılan 

sayfa bu şekildedir. Buradan belgeyi 

inceleyebilirsiniz.



Ayrıca sayfanın üst 

kısmında yer alan 

bölüm yardımıyla 

da araştırma 

yapacağınız belge 

türünü seçip doğru 

sonuca ulaşmanızı 

kolaylaştırabilirsiniz.



Kanunları seçtikten sonra karşınıza 

gelen sonuç sayfasından belge adına 

tıklayarak ayrıntılı arama yapabilir ya 

da arama çubuğunu kullanarak 

kanunlar içinde arama yapabilirsiniz.



Ana sayfada yer alan bu bölümden Kazancı Hukuk Otomasyonu içerikleri hakkında ayrıntılı bilgi 

bulabilir, İçtihat Bilgi Bankası, Mevzuat Bilgi Bankası ve Hukuk Eserleri Bilgi Bankası’na erişebilirsiniz.



İçtihat Bilgi Bankası İçtihat Bilgi Bankası’na tıkladığınızda 

karşınıza gelen sayfa bu şekildedir.



Sol taraftaki menüden açılan 

alt başlıklar yardımıyla 

aradığınız belgeye kolayca 

ulaşabilirsiniz ya da arama 

motoru yardımıyla aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz.



Sol taraftaki menüden seçim yaparak ilgili 

belgeyi görüntüleyebilirsiniz.



Ayrıca İçtihat Bilgi Bankası ana sayfasındaki bölümlerden 

seçerek aradığınız belgeyi bulabilirsiniz.



Mevzuat Bilgi Bankası Mevzuat Bilgi Bankası’na tıkladığınızda 

karşınıza gelen sayfa bu şekildedir.



Sol taraftaki menüden açılan 

alt başlıklar yardımıyla 

aradığınız belgeye kolayca 

ulaşabilirsiniz ya da arama 

motoru yardımıyla aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca Mevzuat Bilgi Bankası ana sayfasındaki 

bölümlerden seçerek aradığınız belgeyi bulabilirsiniz.
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Ana sayfada yer alan bölümler 

yardımıyla adım adım aradığınız 

belgeyi seçip görüntüleyebilirsiniz.



Hukuk Eserleri Bilgi Bankası’na tıkladığınızda 

karşınıza gelen sayfa bu şekildedir.

Hukuk Eserleri Bilgi Bankası



Sol taraftaki 

menüden açılan alt 

başlıklar yardımıyla 

aradığınız belgeye 

kolayca ulaşabilirsiniz 

ya da arama motoru 

yardımıyla aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Hukuk Eserleri Bilgi Bankası ana sayfasındaki 

bölümlerden seçerek aradığınız belgeyi bulabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

