HUKUK TÜRK Hukuk Bilgi Bankası

hukuk alanında Kanunlar, Kanun Hükmünde

Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Kararlar(Bakanlar Kurulu Kararları, A.H.İ.M. Türkiye
kararları, Danıştay, Yargıtay, Anayasa mah. Kararları), Genelgeler, Tebliğler, Hukuk Bibliyografyası,
TC Resmi Gazete, Kanun Tasarıları, Hukuk Sözlüğü, Yeni ve değişen mevzuat’ı içeren bir veri
tabanıdır.
Ana sayfada yer alan “KELİME ARAMA” kutusunun alt bölümünde bulunan kutucuğa aramak
istediğiniz kelime yazılarak arama yapılır. Kutucuğun üstündeki işaret kutucukları aramak
istediğiniz kelime ya da terimin nereden aranmasını istediğinizi belirlemek içindir. Bunlardan
herhangi biri ya da birkaçı işaretlenerek o kategori altında arama gerçekleştirilir. Ancak temel
Kategoriler olan “İçtihatlar, T.C. Mevzuatı ve Diğer” seçeneklerinin sadece biri işaretlenebilir.
Birden çok seçenek sadece aynı kategori altında olan bölümleme için geçerlidir.

Kategori seçim ve terim yazma işleminden sonra ARA butonu ile arama başlatılır. Karşımıza arama
sonuçlarını içeren sayfa gelecektir. Sonuçlar arama kutusunda belirlenen alt kategoriler
doğrultusunda T.C.Mevzuatı – Kanunlar, T.C.Mevzuatı – Kanun Hükmünde kararnameler gibi
gruplar halinde gelmektedir.

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi Kanunun adı, Numarası ve yayınlandığı Resmi Gazete sayı ve
tarihi de basit sonuç sayfasında görüntülenmektedir. Daha sonra tam metnine erişilmek istenen
kanunun satır sonunda bulunan büyüteç işaretine tıklandığında metnin tamamı karşımıza
gelecektir.

Tam metin ekranında istenirse bu tam metin yazıcıdan alınabilir. Kanunun başında bu kanunla ilgili
GEREKÇE metnine de ulaşılabilen bir ikon bulunmaktadır.

Gelen tam metin ekranının en üstünde bu arama ilgili diğer kategorik yaklaşımlar görülebilir.
Yukarıdaki örnekte Türkiye İş Kurumu Kanunu detayında İlgili Mevzuat Grupları ve İlgili içtihatlar
gösterilmiştir. Mevzuat Grupları altındaki linklerlerden birine tıklandığında o konu ile ilgili mevzuat
yine mevzuat türüne göre ayrılmış listeler halinde karşınıza gelecektir.

Bu listeler kısaltılmış durumdadır. Kategorilerin yanındaki TÜM LİSTE butonuna tıklanarak listenin
bütününe erişilebilir. Eğer aranan metin listenizde görünüyorsa ilgili metnin üzerine gelerek
tıklamanız yeterlidir.

Bu veri tabanı da gelişmiş arama seçenekleri sunmaktadır. Ana ekranda ve her alt ekranda sabit
olarak ekranın solundaki kısıtlamalar gelişmiş arama seçeneklerini oluşturmaktadır.

Bu kolon sayesinde çeşitli akara ve mevzuatı türe, maddeye, konuya,
esas numarasına, karar numarasına ve benzeri kriterlere göre
arayabilirsiniz.

Kelime arama seçeneğinde VE, VEYA operatörlerinin kullanımı söz konusudur. Bu operatörlerin veri
tabanında nasıl kullanılacağı kelime arama kutucuğunun hemen yanındaki “?” ‘ne tıklandığında
örnekleriyle görüntülenmektedir:

