
❖ Güncel ve geçmişe yönelik tüm hukuki
belgeler yer almaktadır.

❖ İçeriğine 7/24 saat esasına göre online
erişilmektedir.

❖Milyonlarca içtihat, Mevzuat, Dilekçe ve
Belge Örnekleri, Gerekçeler vb. belge
içermektedir.

❖Mevcut belgeler her gün düzenli olarak
güncellenmekte ve yeni belge
eklenmektedir.



İçtihatların ilgili 

mevzuatla 

bağlantısı 

kurulmaktadır. 

İÇTİHAT - MEVZUAT BAĞLANTISI

Tek tıkla madde 

metninden ilgili 

içtihata, mevzuata, 

makaleye,

madde 

gerekçesine, 

dilekçe ve belge 

örneğine 

gidilmektedir.



Emsal içtihatlara 
kavram 

eklenmektedir.

İÇTİHAT KAVRAMLARI



Emsal içtihatlar 
özetlenmektedir.

İÇTİHAT ÖZETLERİ



Mevzuatın İçtihat 
bağlantısı kurulmakta 

olup;
Tek tıkla madde 

metninden ilgili içtihata, 
gidilmektedir.

MEVZUAT – İÇTİHAT İLE BAĞLANTISI



Mevzuatın diğer 
mevzuat ile 
bağlantısı 

kurulmakta olup;
Tek tıkla madde 
metninden ilgili 
diğer mevzuata 
gidilmektedir.

MEVZUAT – MEVZUAT BAĞLANTISI



Mevzuatın dilekçe 
ve belge örnekleri 

ile bağlantısı 
kurulmakta olup;
Tek tıkla madde 
metninden ilgili 
dilekçe ve belge 

örneğine 
gidilmektedir.

MEVZUAT – DİLEKÇE VE BELGE BAĞLANTISI



Mevzuatın kanun 
maddesi gerekçesi 

ile bağlantısı 
kurulmakta olup;
Tek tıkla madde 
metninden ilgili 
kanun maddesi 

gerekçesine 
gidilmektedir.

MEVZUAT – GEREKÇE BAĞLANTISI



Mevzuatın makalelerle 
bağlantısı kurulmakta 

olup;
Tek tıkla madde 
metninden ilgili 

makaleye gidilmektedir.

MEVZUAT – MAKALE BAĞLANTISI



Değişen kanun 
maddelerinin önceki 

metinleri yürürlük tarihi 
aralığı ile Madde Geçmişi 

bölümünde 
görüntülenmektedir.

MEVZUAT MADDE GEÇMİŞİ



Dilekçe ve belge 

örneklerinin dayanak 

mevzuat ile bağlantısı 

kurulmuş olup; tek 

tıkla ilgili mevzuata 

gidilmektedir.

DİLEKÇE VE BELGE – MEVZUAT BAĞLANTISI



Dilekçe ve belge 

örnekleri Word 

formatında 

indirilmektedir.

DİLEKÇE VE BELGELERİN WORD FORMATINDA İNDİRİLEBİLMESİ



Makalelerin dayanak 

mevzuat ile bağlantısı 

kurulmuş olup; tek 

tıkla ilgili mevzuata 

gidilmektedir.

MAKALE – MEVZUAT BAĞLANTISI



Arşivim özelliği ile 

sık 

kullanılan/saklamak 

istenilen belgeler 

kişisel arşivinize 

kaydedilmektedir.

KİŞİYE ÖZEL ARŞİV OLUŞTURMA; ARŞİVİM



Ana sayfada yer alan 

genel arama 

kutucuğu ile tüm 

sistem üzerinden 

arama yapılmaktadır.

GENEL ARAMA



MAHKEME KARARLARI KELİME ARAMASI

Genel arama 

kutucuğu ile 

kelime/kavram/

sayı araması 

yapılmaktadır.



MAHKEME KARARLARI GELİŞMİŞ ARAMA

Gelişmiş Arama 

bölümünde Esas 

Numarası, Karar 

Numarası ve Karar 

Tarihi alanlarından bir 

veya birkaçını 

doldurarak arama 

yapılmaktadır.



Kanun maddesi 

üzerinden 

içtihat araması 

yapılmaktadır.

MAHKEME KARARLARI KANUN MADDESİNDEN ARAMA



MAHKEME KARARLARI KAVRAMDAN ARAMA

Kavramdan Mahkeme 

Kararı Arama 

bölümünde kavramlar 

üzerinden arama 

yapılmaktadır.



MEVZUAT KELİME ARAMASI

Arama kutucuğuna 

aramak istediğiniz 

kelimeyi, kavramı, 

belge numarasını 

veya tarihini yazıp 

Ara butonuna 

basarak arama 

yapılmaktadır.



MEVZUAT GELİŞMİŞ ARAMA

Gelişmiş Arama linkine 

tıklayarak; Mevzuat 

numarası, RG 

numarası ve Tarihi 

alanlarından bir veya 

birkaçını doldurarak 

arama yapılmaktadır.



Arama 

kutucuğuna 

aramak istediğiniz 

kelimeyi, kavramı, 

yazıp Ara 

butonuna basarak 

arama 

yapılmaktadır.

DİLEKÇE ve BELGE ARAMA



Arama 

kutucuğuna 

aramak istediğiniz 

kelimeyi, kavramı 

yazıp Ara 

butonuna basarak 

arama 

yapılmaktadır.

MAKALE KELİME ARAMASI



Yayın alanını 

doldurarak 

yayın bilgisi 

üzerinden 

arama 

yapılmaktadır.

MAKALE YAYIN ARAMASI



Yazar alanını 

doldurarak 

yazar bilgisi 

üzerinden 

arama 

yapılmaktadır.

MAKALE YAZAR ARAMASI



Telefonla canlı 
destek ve 

sitemizden 
çevrimiçi destek 
sağlanmaktadır. 


