Legal Yayıncılık Online Kütüphane
(https://legal.com.tr/kitaplik)
Bütün basılı hukuk kitaplarımız ve dergilerimiz “Online” olarak hizmetinizde...
* Dergilerimiz de Akademisyenlerin, Uzman Avukatların makaleleri, Uzman görüşleri yanı
sıra ilgili kanunlardaki yenilikler yer almaktadır.
* Online dergilerimiz Genel Hukuk dergisi olan Legal Hukuk dergisi ile beraber alan
dergilerini de kapsamaktadır.
* Online kütüphanenin arama özelliği sayesinde her türlü araştırmanızı hızlı ve kolayca
yapabilirsiniz.
* Kendinize oluşturacağınız “Online Kütüphane”nizde yer alan “arama
kutucuğunu” kullanarak aramak istediğiniz karar, makale, kavram vb. içeriği girerek
kütüphanenizde bulunan kaynaklarda arama yapabilir ve çıkan sonuçları
görüntüleyebilirsiniz.
* Online dergi ve kitaplarda ayda 50’şer kopyalama yapabilir, sınırsız çıktı alabilirsiniz.
*Tüm veri tabanımızı Ip numaralarınıza tanıma yaparak, geçmişten bugüne kadar çıkmış ve
üyeliğiniz sürece çıkacak tüm dergi ve kitaplarımızı görüntüleyebileceksiniz.
Online Dergilerimiz;











Legal Hukuk Dergisi (Aylık)
Mali Hukuk Dergisi (Aylık)
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (3 Aylık)
Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi (3 Aylık)
Banka ve Finans Hukuku Dergisi (3 Aylık)
Medenî Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi (4 Aylık)
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi (6 Aylık)
Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (6 Aylık)
Tıp Hukuku Dergisi (6 Aylık)
Anayasa Hukuku Dergisi (6 Aylık)

Dergi Sayılarının Şuan ki Rakamı : 505
Kitapların Şuan ki Rakamı : 311
Not: Kitaplarımız ve dergilerimizin yıl içinde sayılarında artış olacaktır.

Legalbank Elektronik Hukuk Programı;
( www.legalbank.net)

Yargı Kararları ve Mevzuat Kararlar Bankası ve 8 Gruptan oluşan mevzuat paketinden
oluşmaktadır..

YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

GAYRİMENKUL GRUBU

KARARLAR BANKASI

DIŞ TİCARET GRUBU

FİNANS GRUBU

İDARE GRUBU

İŞ VE SGK HUKUKU GRUBU

KALİTE YÖNETİMİ GRUBU

VERGİ GRUBU

www.legalbank.net Yargı Kararları ve Mevzuat Kararlar Bankası” programını
tıklayarak ulaşabilmektesiniz.
* Yenilenen görünümü ile “Yargı Kararları ve Mevzuat Kararlar Bankası” programı artık
daha pratik ve kolay! Aradığınız tüm karar, mevzuat, belge ve dilekçelere hızlıca
ulaşabileceksiniz.
* Artmaya devam eden karar sayımız 1400.000 ‘i aşmıştır. Uzman hukukçu kadromuz
tarafından özetlenen, ilgili mevzuat ile ilişkilendirilen ve kavramlanan Yüksek Mahkeme
kararlarına kolayca ulaşabilecek ve faydalanabileceksiniz. Yaptığınız arama sonucunda
ulaşamadığınız kararları mail yolu ile talep edebilirsiniz.
Legalbank Mevzuat ve Kararlar Bankası isimli ürünümüz güncel ve geçmişe yönelik tüm
hukuki belgelere internet üzerinden erişebilmenizi sağlayan bir elektronik hukuk bankasıdır.
www.legalbank.net internet sitesi üzerinden 7/24 saat esasına göre online erişilebilmektedir.
Legalbank yüz binlerce Yüksek Mahkeme Kararı, Mevzuat, Dilekçe ve Belge Örnekleri,
Gerekçeler vb. bilgi ve belge içermektedir.
Mevcut belgeler her gün düzenli olarak güncellenmekte ve yüzlerce yeni belge
eklenmektedir.
Her sabah Resmi Gazete doğrultusunda güncellenen sistemimiz sayesinde tüm hukuki
belgelerin en son hallerine ulaşabileceksiniz.

8 Gruptan Oluşan Mevzuat Paketi;
Yargı Kararları ve Mevzuat Kararlar Bankası + Alt Mevzuat + Makaleler den oluşmaktadır..
Gelişmiş arama motoru sayesinde arama yapmak istediğiniz tüm kelime, kavram ,imakale..vs
hızlı bir şekilde erişim sağlayabileceksiniz.

