
HeinOnline, hukuk, hukuk tarihi ve ilişkili alanlarda 100 milyondan fazla sayfayı online, tümüyle 
aranabilir ve görsel tabanlı formatta sunar. HeinOnline, içerdiği 2,000’den fazla süreli yayını en 
geniş kapsamları ile sağlayarak hukuk tarihi alanındaki kaynak boşluğunu doldurur. HeinOnline, 
büyük bir hukuk dergisi koleksiyonuna ek olarak, Congressional Record Bound ciltlerinin 
tamamını,  U.S. Reports’un 1754’e kadar uzanan içeriğinin tamamını, 1700’lerin başlarına kadar 
uzanan ünlü davaları, 16. Yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki hukuk klasiklerini, the United Nations and 
League of Nations Treaty Series’i, kapsamı 1936’ya kadar uzanacak şekilde the Federal Register’ı, 
1938’den itibaren CFR’yi ve çok daha fazlasını erişilebilir hale getirir. 

HeinOnline, basılı dokümanlardaki sayfaları orijinal görünümünde PDF formatında sunar. Bu da 
şu anlama gelmektedir: tüm tablolar, grafikler, resimler, el ile yazılmış notlar, fotoğraflar ve 
dipnotlar ait oldukları yerde yani orijinal nasılı dökümandaki yerlerinde durmaktadırlar. Görsel 
tabanlı PDF içeriği dışında HeinOnline’ı eşsiz yapan bir başka özellik de tarihi değeri ve başlıklara 
ilk yayınlanma tarihinden itibaren eriştirebilmesidir. 

175’in üzerindeki ülkenin 3,200’den farklı konumunda kullanılan HeinOnline, dünyanın en büyük 
görsel tabanlı hukuk araştırma koleksiyonudur ve hukuk tarihine dair 9 yüzyıllık içerik barındırır. 
HeinOnline, hukuk alanındaki süreli yayınlar için dünyanın en büyük distribütörü olan ve 90’a yıla 
yakın bir süredir kütüphane dünyasına hizmet eden William S. Hein & Co. Inc. kuruluşunun bir 
ürünüdür. 

HeinOnline includes with more than 100 million pages of law, legal history, and related contents 
available in an online, fully-searchable, image-based format.  HeinOnline bridges the gap in legal 
history by providing not only more than 2000 law and law-related periodicals, but also the 
Congressional Record Bound volumes in their entirety, complete coverage of the U.S. Reports 
back to 1754, famous world trials dating back to the early 1700′s, legal classics from the 16th to 
the 20th centuries, the United Nations and League of Nations Treaty Series, all United States 
Treaties, the Federal Register from inception in 1936, the CFR from inception in 1938, and 
much more. 

HeinOnline provides exact page images of the documents in PDF format just as they appear in 
the original print. This means that all charts, graphs, tables, pictures, hand written notes, 
photographs, and footnotes appear where they belong! What makes HeinOnline unique aside 
from its image-based PDF content is its historical value and the availability of titles back to their 
inception. 

Now, in more than 3,200 locations in over 175 countries, HeinOnline is the world’s largest 
image-based legal research collection and contains more than 9 centuries of legal history.  
William S. Hein & Co., Inc., has been serving the library community for nearly 90 years as a legal 
publisher, periodical subscription agent, and the world’s largest distributor of legal periodicals. 

 

 

 

 


