HeinOnline Hakkında

İmaj Her Şeydir!
Tü mü PDF Formatından İmaj Tabanlı

HeinOnline; ç evrim iç i, tam olarak araş tırılabilir, imaj tabanlı
formatta mevcut 100 milyondan sayfadan fazla hukuk tarihi

HeinOnline

ile

baskılarındaki gibi tam sayfa imajlarını sağ lamaktadır. Yani

Hein’ın

baş

ç evrim

içi

ürünüdür. HeinOnline

PDF

formatında

dokü manların

orijinal

baş langıcından itibaren 1.800’den fazla hukuk ve hukukla

tü m ç izelgeler, grafikler, tablolar, resimler, el yazısı notlar,

ilgili sü reli yayın ile kapsamlı iç erik sağ layarak hukuk

fotoğ raflar ve dipnotlar ait oldukları yerde gö rü nmektedir!

tarihindeki

boş luğ u

koleksiyonuna

doldurur.

ilaveten

Geniş

HeinOnline

hukuk
aynı

dergisi

zamanda

Kongresel Kayıt İliş kili ciltleri, 1754’e kadar ABD Raporlarını,
1700lerin baş ına uzanan dü nyaca ü nlü duruş maları, 18 ve
19ncu yü zyıllardan hukuki klasikleri, Birleş miş Milletler ve
Milletler Cemiyeti Anlaş ma Serilerini, tü m Birleş ik Devletler
Anlaş malarını, 1936’dan itibaren Federal Kaydı, 1938’den
itibaren CFR’i ve ç ok daha fazlasını iç erir.

Artık 175’den fazla ü lkede 3.200’den fazla yerde HeinOnline
dü nyanın

en

bü yü k

imaj

tabanlı

hukuki

araş tırma

koleksiyonudur ve hukuk tarihinin 9 yü zyıldan fazlasını
iç erir. HeinOnline hukuki bir yayıncı, sü reli yayın abonelik
acentesi ve hukuki sü reli yayınlar konusunda dü nyanın en
bü yü k distribü tö rü

olarak 50 yıldır kü tü phanelere hizmet

sağ layan William S. Hein & Co., Inc.'in bir ürünüdür.

İrtibata Geçin

œdˆ l Sahibi
ve Tan¸nan

Baş langıcından kısa bir sü re sonra HeinOnline 2001 yılında
Amerikan Hukuk Kü tü phaneleri Birliğ i’nden En İyi Yeni Ürün

Sorularınız veya HeinOnline'ın ü cretsiz deneme
sü rü mü
talebiniz iç in bizimle irtibata geç in:
William S. Hein & Co., Inc.
2350 N.Forest Rd., Getzville, NY 14068
(800) 828-7571 ya da (716) 882-2600
Fax- (716) 883-8100
marketing@wshein.com
Yurtdış ından Arayan Mü ş teriler iç in: 716 882 2600

Ö dü lü nü ve 2002 yılında Uluslararası Hukuk Kü tü phaneleri
Birliğ inden En İyi Ticari Web Sitesi Ö dü lü nü alarak bü yü k bir
beğ eni

aldı.

2007

yılında

endü strisindeki en ö nemli

HeinOnline

“ dijital

ş irketler listesi”

olan

iç erik
2007

Encontent 100 iç in ö nerildi. 2009 yılında HeinOnline’ın yeni
bir ü rü nü

olan Eyalet Hukukları Veri Tabanı Derlemesi

Amerikan Hukuk Kü tü phaneleri Birliğ i'nden En İyi Yeni Ürün
Ö dü lü nü

aldı. 2010 yılında Resimli Dü nya Anayasaları

Choice Dergisi’nden Ö ne Ç ıkan Akademik Unvan ö dü lü nü
aldı.

Abonelik seç eneklerini gö rü ş mek ü zere lü tfen bir
satış
temsilcisi ile irtibata geç in:
Wm. Shannon Hein
(800)828-7571, Dahili 165
shein@wshein.com
Roxanne Marmion
(800) 828-7571, Dahili 163
rmarmion@wshein.com

Steve Roses
(877 726-2590
sroses@wshein.com

Abonelik Seçenekleri

Sektö rü mü zdeki En İyi Mü şteri Hizmetleri

Ana Abonelik Paketi

Şirket olarak misyonumuz endüstrideki en iyi müşteri

HeinOnline;

Hukuk

Dergisi

Kü tü phanesini,

Federal

hizmetlerini sağ lamaktır. Kullanıcılarımızın ilave ö zellik ve

tescil/CFR’i, Birleşik Devletler Kanunlarını, Birleşik Devletler

geliştirme taleplerini hızla cevaplandırırız ve HeinOnline ara

Yargıtay Kü tü phanesini, Hukuki Klasikleri, Birleşik Devletler

yüzünün genel kullanımı hakkındaki geri bildirimlerinizi

Başkanlık

memnuniyetle karşılıyoruz. Birçok ö zellik ve veri tabanında

İngiliz

Kü tüphanesini,

Raporları,

Anlaşmaları ve

Geniş

Ö lçekte

Sö zleşmeleri,

Birleşik

Devletler

Mevzuatlarını, Birleşik Devletler Federal Yasamaya İlişkin
Geçmiş

Kü tüphanesini,

Görüşlerini,

Pentagon

Birleşik

Devletler

Dokümanlarını,

yapılan

geliştirmeler

doğrudan

kullanıcı geri

bildirimi

sonucunda oluşmuştur.

Başsavcı

Revize

Edilmiş

HeinOnline Hakkında Sö ylenenler

Kanada Mevzuatlarını, Kanada Yargıtay Raporlarını, Avrupa
Azınlık Merkezi Yayınlarını, Eski Amerikan İçtihadı, Patent
İnceleme

Prosedü rü

Yönetim

ve

Kılavuzunu,

Teknoloji

Hukuki

Trendlerini,

Kütüphane

Amerikan

Hukuk

“HeinOnline hukuki bilgi topluluğundaki ‘başarılı küçük
motordur’. Mükemmel bir kaynak.”
Information Today Inc. Blog

Kütü phaneleri Birliğini ve Amerikan Hukuk OkullarıBirliğ ini
içeren bir ana abonelik paketi dahil bir seri abonelik

“HeinOnline yeni arama aracıözelliği uygulayarak kullanıcı

seçeneğ i sunmaktadır.

geri bildirimini cevaplar. Kü tüphanecileri ve diğ erlerini
dinlemeyi ciddiye alan firmaya teşekkü rler.”Twitter

Alakart Koleksiyonlar
“Bu temsilci tü m sorularımı tam olarak ve profesyonel bir
Güçlü bir hukuki araştırma koleksiyonu oluşturmak için bir

şekilde cevapladı. Tü m müşteri hizmetleri departmanları

aboneliğ e eklenebilecek bir seri alakart kütü phane de

böyle olmalı. Teşekkü rler.”Canlı Sohbet Geri Bildirimi

bulunmaktadır.
Devletler

Bu

Kongresel

kü tü phanelerin

bazılarına

Birleşik

Dokümanları,

Birleşmiş

Milletler

Hukuku Koleksiyonu, Eyalet Hukuklarının Konu Derlemeleri,
Kluwer Hukuku Uluslararası Dergi Kü tü phanesi ve daha
fazlası dahildir! Lütfen mevcut kü tüphanelerin tam listesi

%100
Memnuniyet
Garantisi

Risksiz Para ³adesi Garantisi
Art¸k gˆ venle alabilirsiniz.

için bu broşürün arkasındaki alakart kütü phaneler listesine
bakın.

Memnuniyetiniz bizim için ö nemlidir ve %100 garanti

İçerik Mü lkiyet Seçenekleri

altındadır. Herhangi bir nedenle aboneliğinizin ilk yılında
memnun olmazsanız paranızıkesinlikle iade edeceğ iz.

28’den fazla HeinOnline kü tü phanesi için dijital içerik
mülkiyeti seçenekleri de sunuyoruz. Dijital içerik mülkiyeti
ile

31/12/2014

itibariyle

kütüphanede

bulunan

tü m

sayfaların taranan imajlarının PDF dosyalarının mülkiyet
haklarını elde ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için lütfen
aşağıdaki adreste mevcut olan Dijital İçerik Mülkiyeti

Memnun değ ilseniz sadece Satış Temsilciniz ile irtibata
geçin

veya

gönderin.

marketing@wshein.com

Böylece

yıllık

abonelik

adresine

ücretinin

e-posta

tam

geri

ödemesini yapacağ ız veya gelecek Hein veya HeinOnline
alımlarında kullanabileceğ iniz bir kredi sağlayacağız.

broşürüne bakınız:
http://heinonline.org/HeinDocs/ownershipoptions.pdf

Risksiz para iadesi garantimiz yeni kurumsal HeinOnline
aboneleri veya mevcut aboneliğ inize* eklediğ iniz yeni

Daha fazla detay veya fiyat teklifi için lütfen bir Satış
Temsilcisiyle irtibata geçin veya marketing@wshein.com
adresine e-posta gönderin.

HeinOnline koleksiyonu için geçerlidir. Risksiz para iadesi
garantisi her bir HeinOnline koleksiyonu için sadece bir
kere

uygulanabilir.

**

Risksiz

para

iadesi

garantisi

aboneliğ in ilk gü nü itibariyle bir yıl için geçerlidir.

Fiyatlandırma
Abonelik ücretleri aboneliğin uzunluğu ve içeriğ i yanı sıra
Kurumunuzun boyutuna ve türüne bağlıdır. Bir Lisans
Sözleşmesi gereklidir. Daha fazla detay veya fiyat teklifi için
lütfen

bir

Satış

Temsilcisiyle

irtibata

geçin

marketing@wshein.com adresine e-posta gö nderin.

veya

* Mülkiyet seçeneklerinde veya kısa dönemli aboneliklerde uygulanamaz.
** Bir koleksiyona abone olur ve sonrasında aboneliği iptal eder ve daha
sonra tekrar abone olmayı seçerseniz risksiz para iadesi garantisi geçerli
olmaz.

Kullanımı Kolay Ara Yü z

Ö zel Amaç lı İç erik iç in Ö zelleş tirilmiş
Araş tırma Araç ları

Alıntı Kılavuzu
Alıntı Kılavuzu aracı bir İngiliz Kabinesi Basılı Raporu alıntısı

Araştırma materyallerini bulmayıdaha hızlı ve kolay kılmak

girmenize ve bir sayfayıhızla çekmenize geçit verir.

için bazıHeinOnline kütüphaneleri özel araştırma araçlarına
sahiptir.
·

Birleşik

Devletler

Kongresel

Dokümanları

Kütüphanesi Günlük baskıdan İlişkili ciltteki bir
sayfayı hızla bulmanıza geçit veren DailytoBound
Konum Belirleyici Aracına sahiptir.
·

Hukuk Dergisi kütüphanesi konu, ülke veya Birleşik
Devletler eyaleti itibariyle arama yapmanıza geçit
verir.

·

CFR’deki

bir

bölüme

erişmek

hızla

Tam Metin Arama, Katalog Arama, Giriş Yaptığ ınız

Başlık/Kısım/Bölüm hızlı konum belirleyici aracını

Anda Alıntı Kılavuzu

kullanın.

için

Giriş yaptıktan sonra doğrudan hoş geldiniz sayfasında
mevcuttur, Tam Metin Arama, Katalog Arama veya Alıntı
Kılavuzu kullanarak abone olduğunuz tüm içerik boyunca
arama yapabilirsiniz. Sonuçlar çok boyutlu olacaktır ve

·

Anlaşmalar ve Sözleşmeler kütüphanesinde belirli

koleksiyon, tarih veya doküman türü itibariyle sonuçları

anlaşma verisini aramak için Anlaşma MetaVeri

daraltmanıza geçit verir.

arama özelliğini kullanın.
·

Birleşik Devletler Federal Yasamaya İlişkin Geçmiş
kütüphanesinde bir kamu hukukuna ilişkin tüm

Kapsamlı Arama Seç enekleri

dokümanları bulmak için Derlenmiş Yasamaya
İlişkin Geçmiş Veri TabanıKaynaklarınıkullanın.

Dokümanlar boyunca terimleri, makale veya doküman
başlıklarını, yazarları ve diğer veriyi bulmak için gelişmiş

·

İngiliz Raporlarına ilişkin Dava Bulucu dava ismini,

aramayı kullanın. “Bu Sonuçlar Arasında Ara” özelliğini

İng. Rep. Alıntısı, nominatif alıntı veya bir anahtar

kullanarak aramanızı daraltın veya bir tıkla aramanızı hızla

kelime girerek bir davayı hızla aramanıza geçit
verir.

bir diğer kütüphanede gerçekleştirin. Dokümanları PDF
olarak indirin ve PDF okuyucunuzu kullanarak metni arayın.

·

Ve çok daha fazlası!

MyHein, Kiş isel Araş tırma Aracınız
MyHein; yer imleri oluşturmanıza ve organize etmenize,
araştırma sorgularını kaydetmenize, yer imlerine

veya

araştırma sorgularına bağlantıları eposta ile göndermenize
ve kendi kişisel araştırma hesabınızı kullanarak başlık/eTOC
uyarıları oluşturmanıza geçit veren hediye niteliğinde bir
araçtır. Doğrudan bir makaleden veya bir dokümandan
veya arama sonuçlarından bir yer imi oluşturabilirsiniz. Aynı
zamanda

yer

imlerini

bir

e-postaya,

CSV

dosyasına,

RefWorks’e veya EndNote’a ihraç edebilirsiniz.

MyHein

hesabının

oluşturulması

ile

kaydedilmiş

araştırmalarınıza herhangi bir zamanda erişebilirsiniz. Her
kullanıcı sadece kendisinin erişime sahip olacağı kendi
kullanıcıismini ve şifresini oluşturabilir.

Hein’ın ScholarCheck’i

Kütüphaneci Köşesi

Sosyal endekslemeye akademik yaklaş ımımız.
HeinOnline’ın Kü tü phaneci Kö ş esi, HeinOnline kullanımını
Hein’ın

ScholarCheck’i

boyunca

entegre

ç eş itli

edilmiş ,

HeinOnline

araş tırdığ ınız

kü tü phaneleri
konu

ü zerinde

desteklemek
materyaller

için
ve

kullanabileceğ iniz

logolarımızın

dijital

promosyonel

dosyalarını

iç erir.

ö nemli etkiye sahip dergi makalelerini gö rü ntü lemenize

Mevcut araç ve kaynaklara posterler, web ihtiyaç larınız iç in

geç it veren bir seri araç ve ö zelliktir. Bu araç lar ve ö zellikler

grafik reklamlar, bir Hukuk Dergisi Kü tü phanesi alıntısı veya

HeinOnline’deki anılan materyale doğ rudan bağ lanmak iç in

arama bileş eni, renkli ve siyah/beyaz logolar ve daha fazlası

Sayfa

dahildir.

Ü zerine

Alıntılar

ö zelliğ i

kullanılarak

sayfa

Mevcut

olanlara

için

bakmak

home.heinonline.org/library-corner adresini ziyaret edin.

gö rü ntü leme seviyesinde bulunabilir.

Aynı zamanda okuduğ unuz makale veya dokü manı anan
makalelerin listesini gö rü ntü leyebilirsiniz.

HeinOnline İle Bağlanın
Eposta bü ltenleri yoluyla HeinOnline’a bağ lanarak tü m
yeni
ScholarCheck seç ilmiş HeinOnline kü tü phanelerinde arama
sonuç larına
listelenen

entegre
makale

gö rü ntü lemek

edilmiş tir.
veya

iç in

“ [#]

Bir

arama

dokü manı

anan

tarafından

Anılan”

sonucunda
makaleleri
bağ lantısına

tıklayın.

iç erikler,

kü tü phaneler,

geliş tirmeler

ve

yapılan

değ iş ikler ile gü ncel bilgiye sahip olun. Bu bü ltenlere
HeinOnline’a eklenen yeni iç eriklerin, yeni kü tü phanelerin,
geliş tirmelerin

ve

daha

fazlasının

bir

listesi

ile

aylık

gü ncelleme dahildir! Ö zel e-posta tercihleri bizden ne tü r epostalar almak istediğ inize tam olarak karar vermenize
geç it

verir.

Kaydolun

ve

tercihlerinizi

seç mek

iç in

http://home.heinonline.org/contact/emailnewsletters/sign-up-for-newsletters adresini ziyaret edin.
Arama sonuç larını bir makale veya dokü manın anılma sayısı
itibariyle

de

sınıflandırabilirsiniz.

HeinOnline’daki

ç eş itli

Hein’ın

kü tü phaneler

ScholarCheck’i
boyunca

entegre

edilmiş tir. ScholarCheck araç larının ve ö zelliklerinin nerede
kullanılabileceğ ini

tespit

etmek

iç in

Bir

seri

sosyal

medya

kanalı

yoluyla

da

bize

bağ lanabilirsiniz veya home.heinonline.org/blog adresinde
bulunan blogumuzu okuyun.

ScholarCheck

ikonuna bakın.

Hein’ın ScholarCheck’i ile okuduğ unuz Birleş ik Devletler
Yargıtay davasını anan kanun inceleme makalelerine ve
mevzuatlara bağ lanabilir, 50 eyalet araş tırma bilgisini ve eski
İngiliz tarihi dokü manlarına referanslar bulabilir, eski İngiliz
davalarına

bağ lanabilir,

hukuki

klasiklere

referanslar

bulabilir, eş hukuk ve kanunlara dair alıntılar bulabilir ve
daha fazlasını yapabilirsiniz! Hein’ın ScholarCheck’i tü m
hukuki

araş tırmanızı

bir

araya

getirir,

HeinOnline

tam

HeinOnline HesabınızıMarkalaştırın
Kullanıcılarınıza

HeinOnline’ın

ş irketinizin

desteğ i

ve

fonlaması ile kendilerine mevcut kılınan değ erli bir kaynak
olduğ unu iletmenizin sizin iç in ne kadar ö nemli olduğ unu
anlıyoruz.

HeinOnline

markalaş tırmasını

sunarak

hesabınızın
bu

mesajı

ücretsiz

kullanıcılarınıza

iletmenize yardımcı olmak iç in kolay, maliyetsiz bir yol
geliş tirdik. Markalaş tırma ç evrim iç i katalogunuza, yardım

gü cü nü deneyimlemenizi sağ lar.

masanıza veya diğ er sıkç a ziyaret edilen bağ lantılara ö zel
bağ lantılar ile HeinOnline hoş geldiniz sayfasında logonuzu

Help.heinonline.org

gö rü ntü lemenize geç it verir. Aynı zamanda HeinOnline’ın
HeinOnline
Sayfasında

Yardım
video

ve
dersleri,

Destek

bir

eğ itim

kü tü phane katalogunuza bir ISSN bağ lantısı veya aç ık URL

kılavuzları, SSSler, arama ö rnekleri vb
dahil

eğ itim

ö ğ renme

kaynaklarını
araç larını

help.heinonline.org
edin!

ve

tam

metnini

iç ermediğ i

bağ lantısı oluş turmanıza geç it verir.

e

bulabilirsiniz!
adresini

baş lığ ın

ziyaret

hallerde

yerel

Ana Abonelik Paketi
HeinOnline araş tırma ihtiyaç larınızı karş ılamak ü zere bir seri abonelik seç eneğ i sunuyor.
HeinOnline aş ağ ıda
belirtilen iç erik tabanına eriş im ile bir Ana Abonelik Paketi sunuyor. İlaveten hukuki
araş tırma

Artık
Fastcase
ile
çalışan
İçtihada erişim içeriyor
Home.heinonline.org/caselaw

Ana Abonelik Paketi aş ağ ıdaki kü tü phanelere eriş imi iç eriyor:
Kanada Yargıtay Raporları– YENİ!
HeinOnline’ın Kanada Yargıtay Raporları, Yargıtay Yasası yetkisi altında
yayınlanmış resmi, iki dilli serileri iç eriyor. Bu koleksiyon arka plan bilgisini,
mevzuatları ve dü zenlemeleri, anılan yazarları, analizleri ve kararı iç eren
9.400’den fazla dava iç eriyor.

Birleşik Devletler Kanunu (U.S.C.)*
Birleş ik Devletler Kanunu (U.S.C.)* geniş
ö lç ü de Mevzuats’lerde
yayınlanmış olara dayanarak Birleş ik Devletlerin genel ve sabit federal
kanununun konu itibariyle bir derleme ve kodifikasyonudur. HeinOnline’ın
iç eriğ i baş langıcı (19251926) itibariyle bilgiler iç erir.

Eski Amerikan İçtihadı– YENİ!
20.000’den fazla dava iç eren tü m Federal Davalar 30 kitap serisini (18941897) iç erir. Aynı zamanda Amerikan Kararları, Amerikan Raporları ve
Amerikan Eyalet Raporlarını iç eren Ü ç lü Serilerini de iç erir.

Birleşik Devletler Başsavcıve Adalet BakanlığıKoleksiyonu
Bu koleksiyon Birleş ik Devletler Baş savcının resmi gö rü ş lerini iç erir (hem
Birleş ik Devletler Baş savcının resmi gö rü ş leri hem de Birleş ik Devletler
Adalet Bakanlığ ı Hukuk Mü ş aviri Bü rosu gö rü ş leri).

İngiliz Raporları, Tam Tekrar Basım (12201867)*
HeinOnline’dan İngiliz Raporları ç evrim iç i baskısı koleksiyonu
tamamlamak iç in Endeksler ve Ç izelgeler Kitabı ile birlikte orijinal İliş kili
tekrar basımın (100.000'den fazla dava iç eren) tam sayfa imajlarını sağ lar.
İlaveten, Dava Bulucu, Ç izelge Aracı gibi navigasyon araç ları ve Geliş miş
Arama ö zelliğ i belirli davalara eriş im kolaylığ ını geliş tirir.

Birleşik Devletler Kongresel Dokümanlar*
Bu koleksiyon gü nlü k olarak gü ncellenen gü nlü k versiyon yanı sıra tü m
Kongresel Kayıt İliş kili versiyonu iç erir ve geriye doğ ru 1980’e kadar bilgiler
iç erir. Aynı zamanda ü ç ö ncel baş lığ ı iç erir: Kongre Tarihi Olayları (1789
1821), Mü nazara Kaydı (18241837), Kongresel Dü nya (18331873),
Kongresel Duruş malar ve diğ er ö nemli kongresel materyaller. Dailyto
Bound Bulucu Aracını kullanarak Gü nlü k baskıdan İliş kili ciltteki bir sayfayı
hızla bulabilirsiniz.

Federal tescil / Federal Düzenlemeler Kanunu*
HeinOnline’ın Federal Kaydı kapsamlıdır ve baş langıcı (1936) itibariyle
bilgiler
iç erir.
Federal
tescil
HeinOnline’da
GÜ NLÜ K
OLARAK
GÜ NCELLENİR, yani her zaman ö nceki iş gü nü ndeki materyallere
eriş ebilirsiniz. CFR'nin kapsamı da baş langıcı (1938) itibariyle bilgiler iç erir.
İlave dokü manlara baş langıcı (1935) itibariyle Birleş ik Devletler Hü kü met
Kılavuzu ve baş langıcı (1965) itibariyle Baş kanlık Dokü manlarının Haftalık
Derlemesi dahildir.
Hukuk Dergisi Kütüphanesi
HeinOnline’daki Hukuk Dergisi Kü tü phanesi 1.800’den fazla hukuk ve
hukukla ilgili sü reli yayının koleksiyonudur. Kapsamı tü m sü reli yayınların
ilk baskılarından itibarendir ve yayıncılar ile yapılan sö zleş melere gö re izin
verilen en yeni baskıya doğ ru devam eder.
Hukuki Klasikler*
Tarihteki en ö nemli hukuk adamlarının bazılarından 3.000’den fazla
ç alış ma HeinOnline’ın Hukuki Klasikler koleksiyonunda bulunabilir. Birç ok
“ klasiğ e” ilaveten bu koleksiyon aynı zamanda dü nya ç apında sadece az
sayıda kü tü phanede bulunan nadir ö ğ eleri iç erir.
Pentagon Dokümanları– YENİ!
Ulusal Arş ivler Haziran 2011'de tü m Pentagon Dokü manlarını kamuya
sağ lamış lardır. Dokü manlar Birleş ik Devletler’in 19451967 arasında
Vietnam’daki politikaskeri katılım hakkındaki raporların bir serisidir.
Revize Edilmiş Kanada Mevzuatları– YENİ!
Resmi basılmış ciltlerden tü m Revize Edilmiş Kanada Mevzuatları iç eriğ i.
Anlaşmalar ve Sözleşmeler Kütüphanesi
Bu koleksiyon halen yü rü rlü kte olan, son bulmuş veya henü z resmi olarak
yayınlanmamış tü m Birleş ik Devletler anlaş malarını iç erir. Bu Birleş ik
Devletler anlaş ma ve sö zleş melerine dair dü nyanın en bü yü k ve en tam
ç evrim iç i koleksiyonudur ve Bevans, Miller, Malloy ve birç ok diğ erinden
ü nlü setler yanı sıra Birleş ik Devletler Anlaş maları ve Diğ er Uluslararası
Sö zleş meler seti (genel olarak “ Blue set” olarak anılmaktadır) gibi ö ne
ç ıkan koleksiyonlar iç erir.
* Bu kü tü phane iç in dijital iç erik mü lkiyeti seç eneğ i de sunuyoruz.
Lü tfen detayları
sorunuz.

Birleşik Devletler Federal Bürosu Dokümanları, Kararları ve
Temyizleri Kütüphanesi*
Bu eş siz koleksiyon Federal İletiş im Komisyonu (FCC), Ulusal İş gü cü
İliş kileri Kurulu (NLRB) ve Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC)
gibi bazı Birleş ik Devletler Federal Bü rolarının raporlarını, kararlarını ve
kayıtlarını iç erir.
Birleşik Devletler Federal Yasamaya İlişkin Geçmiş Kütüphanesi
Birleş ik Devletler GPO ve ö zel yayıncılar tarafından yayınlanmış olan
kapsamlı federal Yasamaya İliş kin geç miş lerin dahil edilmesine ilaveten
Birleş ik Devletler Federal Yasamaya İliş kin Geç miş Koleksiyonu aynı
zamanda Nancy Johnson’un ö dü llü ç alış ması Derlenmiş Yasamaya İliş kin
Geç miş Kaynakları’na dayanan eş siz bir bulma yardımı iç erir. Araş tırmacılar
Birleş ik Devletler federal Yasamaya İliş kin geç miş araş tırmalarına belirli bir
Yasamaya İliş kin geç miş konusunda ç oğ u kez kanun inceleme
makalelerine referanslar iç eren bu ç evrim iç i bulma yardımı ile
baş lamalıdır.
Birleşik Devletler Başkanlık Kütüphanesi*
HeinOnline’ın Birleş ik Devletler Baş kanlık
Mesajları ve Dokü manları, Baş kanların Kamu
(Baş kanlar), Baş kanlık Dokü manlarının Gü nlü
Birleş ik Devletler baş kanlarına iliş kin diğ er dokü

Koleksiyonu Baş kanların
Dokü manları, CFR Baş lık 3
k Derlemesi gibi baş lıklar ve
manlar iç erir.

Geniş Ö lçekte Birleşik Devletler Mevzuatları*
Geniş Ö lç ekte Mevzuatların tam iç eriğ i bu HeinOnline koleksiyonunda
bulunabilir ve ç oklu tarama ve arama ö zellikleri basılı ciltler karş ısında
ç evrim iç i değ eri artırmaktadır.
Birleşik Devletler Yargıtay Kütüphanesi*
Resmi Birleş ik Devletler Raporları İliş kili ciltlerinin tam iç eriğ i ve ilk baskılar,
slip opinion’lar, Birleş ik Devletler Yargıtay ile ilgili kitaplar ve sü reli yayınlar
bu kü tü phaneye dahildir.
HeinOnline’ın ana abonelik paketi aynı zamanda aş ağ ıdaki koleksiyonları
iç erir: Amerikan Hukuk Kü tü phaneleri Birliğ i (AALL), Amerikan Hukuk
Okulları Birliğ i (AALS), Avrupa Azınlık Merkezi Yayınları, Patent İnceleme
Prosedü rü Kılavuzu ve Hukuki Kü tü phane Yö netim ve Teknoloji Trendleri.

Alakart Kütüphaneler

Amerikan Kızılderili Kanunu(indian law) Koleksiyonu*
Amerikan Kızılderili Kanununa adanmış 800’den fazla eşsiz başlık ve
870.000 sayfa ile bu koleksiyon kapsamlıanlaşmalar, federal mevzuatlar ve
düzenlemeler, federal içtihat, kabile kanunları, anayasalar ve içtihat bilimi
arşivi içermektedir. Bu kütüphane aynızamanda Felix S. Cohen tarafından
düzenlenmiş olan daha önce çevrim içi erişilebilir olmayan nadir
derlemeler içerir.

Uluslararası Hukuk Tarihi*
Bu kütüphane Hans kelsen, Samuel Pufendorf ve James Brown Scott gibi ünlü
yazarlardan klasik kitaplar içeriyor. Aynızamanda UluslararasıHukuk Çalışmaları
Serileri [Birleşik Devletler Deniz Harp Akademisi], Uluslararası Uzlaşma, Uluslar
Ö tesi Yasal Politika Üzerine Çalışmalar gibi önemli seriler ve çok daha fazlasını
içeriyor. Ayrıca araştırmacılar uluslararası hukuk tarihini tartışan akademik
makalelere ve diğer çalışmaların bibliyografyasına bağlantılar bulacaklar.

Amerikan Hukuk Kurumu Kü tü phanesi (ALI)*
Bu koleksiyon ALI Yıllık Raporlarının, ALI Yıllık Toplantılarının
Tutanaklarının, ALI Raportörünün, UCC dokümanlarının, Yeniden
İfadelerin, Ö rnek Ceza Kanununun (birçok eyalette ceza kanunu olarak
uyarlanmıştır) tarihsel içeriğini ve “Ö nemli İnsan Hakları Beyanı” gibi
önceden yayınlanmamış dokümanlarıve çok daha fazlasınıiçerir!

Yargıtay Tayinlerinin Tarihi – YENİ!
Bu kütüphane Senato Adli Komitesi tarafından Yargıtay Adaletinin Başarılı ve
Başarısız Tayinleri üzerine Birleşik Devletler Duruşmalarının ve Raporlarının tam
basılı serisini içerir. Adalet seçeneği ile tarama, makalelere ve diğer çalışmaların
bir bibliyografyasına bağlantılar ve Akademik Makalelere bağlantılar dahil
Adalete ilişkin ilgili çalışmalarıgörmenize geçit veriyor.

Baro Dergileri Kü tü phanesi
Bu kütüphane 90’dan fazla Baro Dergisi içerir. Makale başlığı, yazar,
açıklama, tarih itibariyle veya makalelerin tüm metni boyunca arama
yapabilirsiniz. Hein’ın ScholarCheck’inin entegrasyonu ile okuduğunuz
Baro
Dergisini
anan
diğer
kanun
inceleme
makalelerini
görüntüleyebilirsiniz.

Birleşik Devletlerde Gö çmenlik Yasası ve Politikası*  YENİ!
Bu muazzam koleksiyon göçmenlik yasasındaki mevcut duruşmalar,
münazaralar ve son gelişmeler yanı sıra Birleşik Devletlerde göçmenliğe ilişkin
en önemli tarihi dokümanların ve mevzuatların bir derlemesi. Bu ilk kapsamlıveri
tabanı BIA Ö rnek Kararları, Yasamaya İlişkin tarihler, kanun ve politika başlıkları,
suçluların iadesi başlıkları, akademik makaleler, kapsamlıbir bibliyografi ve diğer
ilgili çalışmalarıiçeriyor.

Kongre ve Mahkemeler – YENİ!
William H. Manz’ın Kongre ve Mahkeme: Bir Yasamaya İlişkin Geçmiş 1787
2010'u içeriyor, dahil olan materyaller Makale III Mahkemelerin
kompozisyonu ve yapısı ile kongresel kaygıları yansıtıyor. Aynı zamanda
Federal Adli Merkez Yayınları, Süreli Yayınlar, Akademik Makalelere
Bağlantılar, CFR Başlık 28 – Adli İdare, Diğer İlgili çalışmalar ve çok daha
fazlasıda dahil.
Yabancı ve Uluslararası Kanun Kaynakları Veri Tabanı (FILRD)*
Yabancı ve Uluslararası Kanun Kaynakları Veri Tabanı; 100’den fazla
uluslararasıalmanak, Birleşik Devletler Hukuk Ö zetleri, UluslararasıAdalet
Lahey Mahkemesi yayınları ve Uluslararası Tahkim Karaları Raporlarını
içeriyor. Bu koleksiyon ile araştırmacılar dünyanın bazı en iyi uluslararası
kanun yayınlarıyoluyla kolayca arama yapabilir veya tarayabilir.
Birleşik Devletler Dış İlişkiler(FRUS)*
Birleşik Devletler Dış İlişkiler Serisi 1861’de başladıve şu an 600’den fazla
kitap içeriyor. Ö nemli Birleşik Devletler dış politika kararlarının ve önemli
diplomatik faaliyetlerin resmi dokümanter geçmiş kaydını sunuyor. Dış
İlişkiler ciltleri çeşitli Başkanlık kütüphanelerinden, Dışişleri ve Savunma
Bakanlığından, Ulusal Güvenlik Konseyinden, Merkezi İstihbarat Bürosu ve
diğer dış işleri bürolarından dokümanlar içeriyor.
Harvard Uluslararası Hukuk Araştırması
Bu koleksiyon Çağdaş Analiz ve Değerlendirme yanı sıra orijinal Harvard
Uluslararası Hukuk Araştırması’nın yeniden basımına erişim içeriyor. Bazı
diğer dergi makalelerine ve anlaşmalara bağlantılar ve sizi HeinOnline’daki
diğer çalışmalara ve sitelere yönlendirmek üzere dipnotlar için bağlantılar
sağlıyor.
Hague (Lahey) Akademisi Ders Derlemeleri*
Bu koleksiyon 1923’deki başlangıçları itibariyle ders derlemelerinin tüm
arşivini, on iki periyodik indeksi ve artı Akademi tarafından organize
edilmiş Çalıştaylardan resmi yayınları içeriyor. Aynı zamanda Çalışma ve
Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan ve özel ilgili gören çalışmaların
bir koleksiyonu olan Akademinin Hukuk Kitaplarını ve araştırmacıların
makaleleri ile birlikte Çalışma Direktörlerinin raporlarınıiçeriyor.
İflas Tarihi: Amerika’da Vergilendirme ve Ekonomik Reform, Kısım III*
Bu kütüphane Amerika Arşivindeki Vergilendirme ve Ekonomik Reformun
IIIncü Kısmı. Amerika’da iflas ile ilgili 350.000’den fazla sayfa Yasamaya
İlişkin tarih, anlaşmalar, dokümanlar ve daha fazlasını içeriyor. Kamu
hukuku sayısı veya popüler isim ile tarayın ve bir kamu hukuku hakkındaki
ana meta veriyi görüntüleyin. İflas hakkında kitaplar ve akademik
makalelere bağlantılar da dahildir.

Yabancı Hukuki Sü reli Yayınlar Endeksi – YENİ!
Yabancı Hukuki Süreli Yayınlar Endeksi, dünya çapında yayınlanan 500’den fazla
hukuki dergide görünen makaleler ve kitap incelemeleri için rakipsiz çok dilli
endeks. Kamu ve özel uluslararası hukuk, karşılaştırmalı ve yabancı hukuk,
Birleşik Devletler, İngiltere, kanada ve Avustralya haricindeki tüm yetki
alanlarının kanunu ile ilgili derinlemesine içerik sağlıyor. IFLP aynı zamanda
hukuki denemeler, Festschriften, Melanges ve her yılki kongre raporları dahil
yaklaşık seksen münferiden yayınlanmış koleksiyonun içeriğini analiz ediyor.
Fikri Mü lkiyet Kanunu Koleksiyonu*
Telif haklarına, patentlere ve ticari markalara ilişkin Yasamaya İlişkin tarihler,
anlaşmalar, dokümanlar, klasikler ve daha fazlası ile bu koleksiyon
araştırmacıların bir veri tabanında tüm fikri mülkiyet kanunu materyalleri
boyunca arama yapmasına geçit veriyor. Kayda değer başlıklara şunlar dahil:
1909 Telif HakkıKanunun Yasamaya İlişkin Tarihi (1976), Kamenstein Yasamaya
İlişkin Tarih projesi: 1976 Telif Hakkı Kanununa Yönlendiren Materyallerin bir
Ö zeti ve Analitik İndeksi, ve Robinson’un YararlıBuluşlar için Patentler Kanunu.
Bu kütüphane aynı zamanda CFR Başlık 37, Birleşik Devletler Kanunu Başlıklar 17
ve 35'i, Patent İnceleme Prosedürü Kılavuzunu ve daha fazlasınıiçeriyor!
İsrail Kanunu Raporları
Bu koleksiyon İsrail Kanunu Raporları Cilt 115 200420062 (19482006)’nın tüm
arşivini ve başlangıcından sözleşmeye göre izin verilen en son yayınlanan
baskısına kadar İsrail Kanunu İncelemesine erişim içerir. Bu dijital koleksiyon ile
220’dan fazla davaya erişebilir, alıntıitibariyle davaları bulabilir ve Hukuk Dergisi
Kütüphanesindeki İsrail Kanunu Raporlarınıanan makalelere bağlanabilirsiniz.
Kluwer Kanunu Uluslararası Dergi Kü tü phanesi
HeinOnline, size Kluwer Kanunu Uluslararası Dergi Kütüphanesini sunmak için
Wolters Kluwer ile ortaklık yapmıştır. Bu kütüphane Karşılaştırmalı İş Hukuku ve
Endüstriyel İlişkiler Uluslararası Dergisi, Avrupa Kamu Hukuku, Avrupa Ö zel
Hukuk İncelemesi ve Ekonomik Entegrasyonun Hukuki Yayınları dahil olmak
üzere yirmi bir dergi içermektedir.
Eş Eyalet Hukuku ü zerine Komiserler Ulusal Konferansı (NCCUSL)*
NCCUSL koleksiyonu Konferans tarafından taslağı hazırlanmış, önerilmiş veya
uygun bulunmuş tüm Ö rnek Kanunların tam metnine erişim sağlar. NCCUSL –
Arşiv Yayınlarını, NCCUSL EL Kitabınıve Yıllık Konferans Toplantısı Tutanaklarını,
120nci Konferansı (18912011) ve Hizmet Yüzyılı: Eş Eyalet Hukukları Ulusal
Komiserler Konferansının Yüz Yıllık Tarihi, 1991’i içerir.
* Bu kü tü phane iç in dijital iç erik mü lkiyeti seç eneğ i de sunuyoruz. Lü tfen detayları
sorunuz.

Ulusal Rekabet Münazara Meclisi
New York Ş ehri Baro Birliğ i ile bir dü zenleme yoluyla bu koleksiyon
1ncisinden en son yapılan (1950bugü n) yıllık Ulusal Rekabet Mü nazara
Meclisi’nin kayıtlarına, ö zetlerine ve ilgili organizasyonel materyallerine
dijital eriş im sunmaktadır.
New York Hukuki Araştırma Kütüphanesi
Bu uzman kü tü phane NY Baş savcısının raporlarını ve gö rü ş lerini, Eyalet
Kaydını, Vergi Davalarını, NY Eyalet Celse Kanunlarını, NY Hukuk
Dergilerini, NY Eyalet Baro Birliğ i Dergisini, New York’dan veya New York
hakkında hukuki klasikleri ve NY denemelerini iç ermektedir. Aynı zamanda
1800lerden ve 1900lerin baş ından NY Eyalet Raporlarını ve 1923 ö ncesi
tarihi NY kanunlarını iç ermektedir.
Parker Yabancıve Karşılaştırmalı Hukuk Okulu Yayınları*  YENİ!
Bu koleksiyon Columbia Hukuk Fakü ltesindeki prestijli Parker Yabancı ve
Karş ılaş tırmalı Hukuk Okulundan 50’den fazla yayın iç eriyor. 22 ciltlik set,
Yabancı ve Karş ılaş tırmalı Hukuk ü zerine Bibliyografi gibi yayınları
gö rü ntü leyin. Diğ erleri yanı sıra E. Allan Farnsworth tarafından yazılan
Birleş ik Devletler Hukuki Sistemine Giriş İle birlikte İngilizce dilinde Charles
Szladits tarafından yazılan Kitap ve Makaleler.
Philip C. Jessup Kütüphanesi
Uluslararası Hukuk Ö ğ rencileri Birliğ i (ILSA) ile yapılan ö zel bir dü zenleme
yoluyla bu koleksiyon Problemlere, Hakimlerin Ö zetlerine, Kurallara ve
1960’dan beri her bir Rekabeti oluş turan ö ncü yazılı bildirilere eriş im
sağ lamaktadır. Bu dokü manlara ilaveten ILSA’nın bazı yayınları da
mevcuttur.
İskoç Hukuk Tarihi: Stair Society'nin Ö nemli Yayınları
Bu koleksiyon İskoç Kanunu hakkında 20’den fazla kitap ve ö zetler yanı sıra
Stair Society Ana (Yıllık) Serisini ve Tamamlayıcı Serileri iç ermektedir. Aynı
zamanda Hukuk Dergisi Kü tü phanesinden İskoç Kanununu tartış an
akademik makalelere bağ lantılar sağ lamaktadır.
Selden Society Yayınlarıve Eski İngiliz Kanunu Tarihi
Bu kü tü phane Selden Society Yıllık Serilerine ve Tamamlayıcı Serilere,
1987’de yayınlanan Selden Society Yayınları iç in Yü z Yıllık Kılavuza ve
Ames Vakfı Yayınlarına eriş im iç ermektedir. Ö zetler ve sö zlü kler dahil
200’den fazla İngiliz hukuk tarihi klasiğ i de bulabilirsiniz. Ayrıca eski İngiliz
İç tihat’a eriş ebilecek ve Eski İngiliz Kanunu Tarihi ü zerine diğ er ç evrim iç i
yayınlara bağ lanabileceksiniz.
Session Laws Kütüphanesi*
HeinOnline’ın Dijital Session Laws koleksiyonu Kanada, Avustralya, Porto
riko, Virgin Adaları ve D.C. Kaydı yanı sıra tü m 50 Birleş ik Devletler
eyaletinin session laws’ını iç ermektedir. Tü m eyaletler baş langıç itibariyle
mevcuttur!
Spinelli’nin Hukuk Kütüphanesi Referans Rafı
Kü tü phaneciler, akademi ve ö ğ renciler iç in ç alış malar, akademik makaleler
ve araç lar koleksiyonu! Bibliyografiler, hukuki sö zlü kler, kataloglama
yayınları, AALL GDSIS Eyalet Bibliyografileri, AALL Yayınları Serileri,
Kongre Sınıflandırma Programları ve Konu Baş lıkları Kü tü phanesi, Eski
Amerikan Hukuku Bibliyografisi, Greenslips, seriler ve akademik
makalelere bağ lantılar iç erir.

Eyalet Hukuku Konu Derlemeleri
2009 AALL EN İYİ YENİ Ü RÜ N Ö DÜ LÜ SAHİBİ!
Eyalet Hukuku Konu Derlemeleri Cheryl Nyberg ve Carol Boast
Robertson’un Konu Derlemeleri Bibliyografi Serilerinden 22.000’den fazla
bibliyografik kayda eriş im sağ layan bir veri tabanına sahiptir. Birç ok kayıt
HeinOnline’daki makalelere ve diğ er dokü manlara doğ rudan bağ lantılar
ile kapsamlı ek aç ıklamalar iç erir.
Amerika’da Vergilendirme ve Ekonomik Reform, Kısım I ve II, 1781
Bugün*
Bu tarihi arş iv 3.500'den fazla cilt ve 2 milyondan fazla sayfa Yasamaya
İliş kin geç miş materyali ve diğ er dokü manlar iç ermektedir. Birleş ik
Devletlerin 19091950 arası dahili gelir kanunlarına iliş kin yaklaş ık 42 yıllık
tarihi yasa iç eren tü m Carlton Fox Koleksiyonunu iç erir. Aynı zamanda
vergilendirme, ekonomik reform ve uyaran planları ile ilgili 100’den fazla
diğ er Yasamaya İliş kin geç miş iç erir.
Birleşmiş Milletler Hukuku Koleksiyonu
Bu koleksiyon Birleş miş Milletler Anlaş ma Serilerinin, Milletler Cemiyeti
Anlaş ma Serilerinin, Anlaş maların ve Uluslararası Sö zleş melerin Aylık
Beyanının, UNCITRAL Yayınlarının, Birleş miş Milletler Yasamaya İliş kin
Serilerinin tü m koleksiyonu dahil ö nemli Birleş miş Milletler hukuki
yayınlarının tam yeniden basımlarını ve ç ok daha fazlasını iç erir.
Birleşik Devletler UluslararasıTicaret Kütüphanesi: Güncel ve tarihi
Arşiv  YENİ!
1930 tarihli Tarife Yasası 337nci Bö lü mü nü n tarihi yanı sıra Birleş ik
Devletler ve diğ er uluslar arasındaki mal ve hizmetlerin alış veriş ini iç erir,
bu koleksiyon bir milyondan fazla sayfanın iç eriğ ini bir araya getirir. Dahil
olanlar USITC Yayınları Arş ivi, Yasamaya İliş kin Geç miş ler, CFR ve Birleş ik
Devletler Kanunu Baş lık 15 ve 19: Ticaret ve Dış Ticaret ve Gü mrü k Harç ları,
Kayda Değ er Yayınlar, Akademik Makaleler ve ç ok daha fazlasıdır!
Resimli Dünya Anayasaları: Çağdaş ve Tarihi Dokümanlar ve
Kaynaklar*
CHOICE MAGAZINE TARAFINDAN 2010 Ö NE ÇIKAN AKADEMİK BAŞLIK
Bu kü tü phane hukuk ö ğ rencilerinin dü nyadaki her bir ü lkenin anayasal ve
politik geliş imini araş tırmasını sağ lar. Her bir ü lke iç in orijinal dil
formatında mevcut anayasayı ve yaklaş ık 150 ü lke iç in ö nemli anayasal
geç miş i iç erir. Anayasal dokü manları, klasik kitapları ve kanun inceleme
makalelerine bağ lantıları iç erir. Aynı zamanda anayasal sü reli yayınları,
Dü nya Vaka Kitabı gibi diğ er ilgili ç alış maları, diğ er ç evrim iç i kaynaklara
bağ lantılar ve bibliyografik referanslar iç erir. Bu koleksiyon baş langıç
aş amasındadır ve her bir ü lkenin anayasal zaman ç izelgesini doldurmak
iç in dokü man, kitaplar, bağ lantılar ve bibliyografik referanslar eklemeye
devam ettikç e bü yü yecektir.
Dünya DuruşmalarıKütüphanesi*
Bu koleksiyon Amerikan Eyalet Duruş malarının tam seti, Howell’in Eyalet
Duruş maları ve Nuremberg Duruş maları dahil 3.300’den fazla duruş ma
iç erir. Aynı zamanda Philadelphia Jenkins Hukuk Kü tü phanesinden,
Cornell Ü niversitesinden ü nlü duruş maları ve Missouri Ü niversitesi
Columbia’nın duruş ma koleksiyonlarını iç erir.

Eyalet BaşsavcıRaporlarıve Görüşleri – YENİ!
Baş savcı Raporları ve Gö rü ş leri her bir eyalet iç in geç erli kanun
ç erç evesinde bü tü nleş ik bir ö ğ e oluş turur ve birincil ve ikincil yetkili merci
ö zelliklerine sahiptir. Bu koleksiyon Portoriko ve Virgin Adaları yanı sıra elli
eyalet iç in Eyalet Baş savcı Raporları ve Gö rü ş lerine eriş im iç erir. Aynı
zamanda Birleş ik Devletler Adalet Bakanlığ ı Hukuk Mü ş aviri Bü rosu
Gö rü ş lerine ve Birleş ik Devletler Baş savcısının Resmi Gö rü ş lerine eriş im
iç erir.
Eyalet Mevzuatları: Tarihi Bir Arşiv – YENİ!
Eyalet Mevzuatları: Tarihi Bir Arş iv elli eyalet iç in yerine geç en eyalet
mevzuatları iç erir. Mevzuatları eyalet, tarih, aç ıklama ve metin itibariyle
arayın. Kapsamı 1717’lere kadar uzanmaktadır.
* Bu kü tü phane iç in dijital iç erik mü lkiyeti seç eneğ i de sunuyoruz. Lü tfen detayları
sorunuz.
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