
LEXPERA

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk 

kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının 

olduğu, sürekli güncellenen, kapsamlı bir hukuk veri tabanıdır.

 2 milyonun üzerinde Yargıtay kararının yanı sıra, Danıştay, Anayasa 

Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, İstinaf Kararları , Kamu İhale Kurumu ve 

Rekabet Kurulu kararlarına yer vermektedir.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

Lexpera’yı aratıp veri 

tabanını açınız.



‘Profilimi aç’a tıklayarak 

hesabınız varsa giriş yapabilir 

eğer yoksa yeni hesap 

oluşturabilirsiniz.



Bilgilerinizle giriş yapabilir ya da ‘Profil 

Yarat’ a tıkladıktan sonra gerekli 

bilgileri doldurup ‘Gönder’ butonuna 

tıklayarak yeni hesap oluşturabilirsiniz.



Karşınıza çıkan ana sayfa bu şekilde olacaktır.



Arama çubuğunu kullanarak basit arama 

yapabilirsiniz.

Bu bölümden de yayın tarihi ve 

yayın no bilgilerini girerek arama 

yapabilirsiniz.



Sağ bölümde yer alan filtreleri 

kullanarak arama sonuçlarını 

daraltabilirsiniz.

Arama yaptığınız 

konu hakkındaki 

sonuçlar türlerine 

göre ayrılmış 

durumdadır. 

İncelemek 

istediğiniz türü 

seçip sonuç 

listesini 

inceleyebilirsiniz.

Bu bölümden 

arama 

sonuçlarının neye 

göre 

sıralanacağını 

belirleyebilirsiniz.

Metnin türünü 

burada görebilirsiniz.



Türlerin altında yer alan 

‘Gelişmiş arama’ ya 

tıklayıp daha ayrıntılı 

arama yaparak doğru 

sonuca ulaşmanızı 

kolaylaştırabilirsiniz.

Metnin 

başlığına 

tıklayarak 

ayrıntılı 

inceleme 

yapabilirsiniz.



• ‘İndeks’ e tıklayarak açılır 

pencere yardımıyla 

sistematik indeksten 

incelemek istediğiniz 

bölümü tıklayarak 

doğrudan o bölüme 

gidebilirsiniz.

• ‘Maddeler’ bölümünden 

de madde seçebilirsiniz.

• simgesine tıklayarak 

indirme seçeneklerinden 

istediğiniz formatı seçerek 

bilgisayarınıza 

indirebilirsiniz.

Buraya tıklayarak 

okuduğunuz metni 

favorilerinize 

ekleyebilirsiniz.

Buradan görüntülenme ayarlarını 

değiştirebilirsiniz.



Günlük resmi gazeteleri 

içindekiler listesi ve metin olarak 

görebilirsiniz.



Resmi gazete yayınlanmış andlaşma, kanun, 

yönetmelik vb. yazıların başlığına tıklayarak ayrıntılı 

olarak inceleyebilirsiniz.

Burada gördüğünüz 

filtreler yardımıyla 

aradığınız belgeyi bulmayı 

kolaylaştırabilirsiniz.



‘Etkinlikler’ bölümünden herhangi bir 

günde yürürlüğe giren, yürürlükten 

kalkan mevzuatı ve hukuka ilişkin 

önemli etkinlikleri takip edebilirsiniz.



Takvimden incelemek istediğiniz günün 

üzerine tıklayarak o gün gerçekleşen 

etkinlikleri görebilirsiniz.



Bu simgeye tıklayarak 

kanunda yapılan 

değişiklikleri görebilirsiniz.

Başlıkların üzerine 

tıklayarak ayrıntılı 

inceleyebilirsiniz. Buradan da tarih 

seçimi yaparak 

yapılan son mevzuat 

değişikliklerini 

görebilirsiniz.



Sonuç sayfasında çıkan mevzuat değişikliklerini sıralama 

yöntemini belirleyebilir, filtreler yardımıyla arama 

sonuçlarınızı daraltabilir, mevzuatın başlığına tıklayarak 

ayrıntılı inceleme yapabilirsiniz.



Ana sayfada yer alan bu bölümler yardımıyla tür bazlı arama yapabilirsiniz.



Araştırma yapmak 

istediğiniz türe 

tıkladıktan sonra 

gelen sonuç 

sayfasında araştırma 

yapabilir, sonuçları 

neye göre 

sıralayacağınızı 

seçebilir, gelişmiş 

arama yardımıyla 

doğru sonuca hızlıca 

ulaşmanızı 

kolaylaştırabilir veya 

filtreleri kullanarak 

arama sonuçlarını 

daraltabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

