CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
LEXPERA KULLANIM KILAVUZU

LEXPERA, içeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları,
makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi
sistemidir. Kapsamındaki kaynak türleri aşağıdaki gibidir:
• Güncel mevzuat,
• İçtihat (İstinaf kararları dahil),
• Tam metin hukuk kitapları, makaleler, bilgi notları, kanun yorumları, pratik çalışmalar,
raporlar, rehberler ve bibliyografik bilgiler,
• Çeşitli konularda yüzlerce dilekçe, sözleşme, değişik iş kararı, gerekçeli mahkeme
kararı, tensip tutanağı ve yazışma örnekleri.
LEXPERA’ya Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin www.mk.gov.tr adresli web
sayfasındaki Veritabanları sekmesi altından erişim sağlanmaktadır.
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LEXPERA ana sayfasında sağ üst köşede bulunan “Profilimi Aç” butonuna tıklayıp kendi
profilinizi oluşturarak, favoriler, bildirimler, arama ve belge geçmişi gibi kişiselleştirme
özelliklerinden yararlanabilirsiniz.
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LEXPERA’da “Yayın Tarihi” ve “Yayın Numarasına” göre arama yapılabilmektedir.

Aramak istediğiniz kavramı veya mevzuat adı/numarasını yazıp arama simgesine tıklayarak
arama yapmaya başlayabilirsiniz.

LEXPERA’da aramalarınız içeriğin tamamında yapılır ve arama sonuçları hukuki niteliğine
göre Mevzuat, İçtihat, Literatür ve Örnekler sekmeleri altında kategorik olarak listelenir.
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Internet arama motorlarına benzer bir sistemde çalışan LEXPERA, daha kısa sürede daha fazla
kaynağa ve doğru bilgiye ulaşabilmeniz üzere tasarlanmıştır. Tek bir arama sonucunda ilgili
belgelere ulaşabilirsiniz. Ancak yine de “Gelişmiş Arama” seçeneklerini kullanmak isterseniz
her sekmenin içerisinde bulunan alanları kullanabilirsiniz.

Sıralama seçeneklerini
kullanarak arama
sonuçlarını tercihinize
göre tekrar
sıralayabilirsiniz.
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MEVZUAT SEKMESİ
Gelişmiş Arama: Mevzuat Adı, Mevzuat No, Resmi Gazete No ve Yayım Tarihi alanlarını
doldurarak arama yapabilirsiniz. Bir düzenlemeye dayanılarak çıkarılmış olan ikincil mevzuatı
madde düzeyinde filtreleyebilirsiniz.
Düzenlemeleri çıkaran Kuruma göre filtreleyebilirsiniz. Sıralama seçeneklerini kullanarak
arama sonuçlarını tercihinize göre tekrar sıralayabilirsiniz.

Mevzuat Türü, Yürürlük Durumu, Son Değişiklik Tarihi (tarih aralığı) seçerek arama
sonuçlarını filtreleyebilirsiniz.
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İÇTİHAT SEKMESİ
Gelişmiş Arama: Mevzuat Adı, Mevzuat No, Resmi Gazete No ve Yayım Tarihi alanlarından
birini doldurarak arama yapabilirsiniz. Sıralama seçeneklerini kullanarak arama sonuçlarını
tercihinize göre tekrar sıralayabilirsiniz.

Ekranda ilgili
seçeneklere göre
filtrelemeler
yapılabilmektedir.
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LİTERATÜR SEKMESİ
Gelişmiş Arama: Yazar ve Kaynak Adına göre arama yapabilirsiniz veya Mevzuat Adı ve
Madde Numarası yazarak ilişkili dokümanlara ulaşabilirsiniz. Sıralama seçeneklerini
kullanarak arama sonuçlarını tercihinize göre tekrar sıralayabilirsiniz.

Filtreleme seçeneklerinden
sadece tam metni olan
kaynakları seçebilirsiniz.
Eğer bibliyografik bilgileri
ve diğer referans
kaynakları görmek
isterseniz bu alanı boş
bırakınız.
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ÖRNEKLER SEKMESİ
Aradığınız doküman türüne göre sonuçları filtreleyebilir ve seçeceğiniz sıralama ölçütüne göre
tekrar sıralayabilirsiniz.

DOKÜMANLARIN
UYGULAMALAR
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Örneğin “Ticaret kanunu” ile ilgili arama yapılıp üzerine tıklandığında dokümanı görüntülemek
mümkündür.

METNİN ÜST KISMINDAKİ ARAÇ ÇUBUĞUNDAKİ SİMGELERİN GÖREVLERİ

İndeks
İlgili düzenlemenin sistematik
indeksine ulaşabilir. Burada
yer alan bölüm başlıklarına
hızlı erişim sağlayabilirsiniz.
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Maddeler
İlgili düzenlemenin
maddelerine hızlı erişim
sağlar. Mavi zeminli maddeler
görüntülenen sürümde değişen
maddelerdir. Bej zeminli
maddeler ise başka sürümlerde
değişmiş maddelerdir.

Versiyon Karşılaştırma: İlgili düzenlemenin görüntülenen sürümü ile bir önceki
sürümünü karşılaştırmalı olarak aynı ekranda görüntüleyebilirsiniz. Bu ekranda iki sürüm
arasında farklılık gösteren maddelerin tümü karşılaştırmalı olarak gösterilir.
Geçerli belgenin bilgilerine ulaşmanızı sağlar.
Geçerli belgeyi PDF/TIFF/WORD formatlarında kaydedip yazdırmanızı sağlar.
Ayrıca referans bilgilerini buradan kopyalayabilirsiniz.
Görünüm ayarlarını özelleştirmenizi sağlar.
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İlgili metin ve ikincil mevzuat değişiklikleri hakkında kişisel bildirim ayarlarıdır.
Favori klasör oluşturma veya klasöre eklemedir.
MADDE NUMARALARININ YANINDA BULUNAN BAĞLANTI SİMGELERİNİN
GÖREVLERİ

Madde Karşılaştırma: Bu simge üzerindeki sayı, o maddenin kaç kez değiştiğini
göstermektedir. Tıklandığında maddenin yürürlük bulmuş tüm hallerinin birbirleriyle
karşılaştırılabildiği kıyaslama ekranına ulaşılır.

Bağlantılar: İlgili madde ile ilişkilendirilmiş tüm dokümanlara ulaştırır. Hukuki
niteliğine göre gruplanmış olan bu dokümanlar; Yargı kararları, literatür kaynakları, ikincil
mevzuat ve atıflara ilişkin bağlantılardır.
Özel Bağlantılar Simgesi: Bu simgeye tıklandığında maddeye ilişkin özel bağlantılar
görüntülenir. Özel bağlantılar arasında İptal/İtiraz Başvuruları, İkincil Mevzuat, Gerekçe, Eski
Kanundaki Karşılık Madde yer almaktadır.
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SAĞ TARAFTAKİ BAĞLANTILAR LİSTESİ
Zaman Çizelgesi Bağlantısı
Düzenlemenin geçirdiği
değişiklikleri kronolojik olarak
gösteren ve zaman içerisinde
yürürlük bulmuş hallerine
erişim sağlayan listeye
ulaştırır.
Listedeki karşılaştırma
simgesini kullanarak
dokümanları önceki
sürümleriyle
karşılaştırabilirsiniz.

Etkilendiği Mevzuat
Bağlantısı
Görüntülenen düzenlemede
değişikliğe neden olmuş tüm
işlemleri gösteren listeye
erişim sağlar.
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Hukuki Dayanak Bağlantısı
İkincil mevzuata dayanak
teşkil eden mevzuatın tam
listesine ve içeriklerine
ulaştırır.

İkincil Mevzuat Bağlantısı
Bir düzenlemeye dayanılarak
çıkarılmış olan veya bu
düzenlemenin uygulanmasına
ilişkin esasları belirleyen
ikincil mevzuatın tam listesine
ulaştırır.

Gerekçe Bağlantısı
Kanun genel gerekçesi, madde
gerekçeleri ve komisyon
raporlarına ulaştırır.
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Yargı Kararları ve Literatür
Bağlantıları
İlgili kanun ile ilişkilendirilmiş
tüm yargı kararlarına ve
literatür kaynaklarına ulaştıran
bağlantılardır.
Madde
ile
ilişkili kararlara ve literatür
kaynaklarına ulaşmak için
madde numarasının yanındaki
bağlantılar kullanılmalıdır.

RESMİ GAZETE VE MEVZUAT GÜNCELLEME

Resmi Gazete, her sabah hukukçu editörler tarafından sisteme aktarılır ve yayımlanan
düzenlemelerin neden olduğu değişiklikler günlük olarak ilgili mevzuata işlenir. Yayım tarihi
veya numarasına göre arama yapılmasına imkân verecek şekilde indekslenmiş arşivde
istediğiniz günün Resmi Gazetesine erişebilirsiniz. Yön tuşlarını kullanarak önceki ve sonraki
günlerin Resmi Gazetelerine hızlı geçiş yapabilirsiniz.
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Etkilediği Mevzuat
Değişikliklerden
hangi
düzenlemelerin etkilendiğini
görebilir,
özellikle
torba
kanunların meydana getirdiği
değişikliklerin
takibinde
zaman tasarrufu ve hata
korumasından faydalanırsınız.

ARAMA İPUÇLARI
Daha özellikli sonuçlar elde etmek veya arama sonuçlarını sınırlandırmak istiyorsanız
aşağıdaki arama işaretlerini kullanabilirsiniz.
• İbare olarak aramak istediğiniz sözcükleri tırnak içine alınız (Ör: “Belirsiz Alacak Davası”).
• Arama sonuçları içinde geçmesini istemediğiniz sözcüklerin önüne (NOT) koyunuz (Ör:
“İhtiyar Heyeti” NOT Tebligat).
• Arama sonuçları içerisinde mutlaka geçmesini istediğiniz sözcük öbeklerinin arasına (AND)
koyunuz. (Ör: “Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması” AND “Usulsüz Kredi” )
• Arama dizisindeki herhangi bir sözcüğün sonuçlarda gelmesi için sözcükler arasına (OR)
koyunuz (Ör: "Emniyeti Suistimal" OR Hırsızlık).
• Aynı anda birden fazla arama işaretini kullanabilirsiniz (Ör: “Türk Ceza Kanunu” AND
Sigorta).
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Öneri I
LEXPERA kullanımı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için içeriğinde yer alan “Sıkça
Sorulan Sorular”, “Tanıtım Videosu” ve “Başlangıç Rehberi”den yararlanılabilir.

Öneri II
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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