
Her şeyin bir arada olması ne
kadar güzel, değil mi

Westlaw International, çevrimiçi ortamda bulunan birçok hukuki bilgiye, habere ve ticari bilgilere doğrudan
erişim imkanı sunar.

Westlaw International, uluslararası hukuk camiasının çevrimiçi ortamda araştırma yapmasını sağlayan en seçkin
araçtır. Bu sayede hukuk uzmanları, akademisyenler ve öğrenciler, yalnızca birkaç saniye içerisinde davalar,
kanuni hükümler, haberler ve bülten makaleleri gibi bilgilerin yanı sıra hukuki materyaller, haber materyalleri ve
ticari materyallerinin de yer aldığı geniş bir global kütüphaneye ulaşabilirler. 

westlawinternational.com

Kilit bilgiler arasında:

Davalar:
• 1865 yılından itibaren Birleşik Krallık
• 1658 yılından itibaren Birleşik Devletler (Federal & Eyalet)
• 1952 yılından itibaren Avrupa Birliği
• 1903 yılından itibaren Avustralya
• 1905 yılından itibaren Hong Kong
• 1825 yılından itibaren Kanada

Kanuni Hükümler:
• 1267 yılından itibaren Birleşik Krallık Hükümleri (eksiksiz 

birleştirilmiş)
• Birleşik Eyaletler Yasası (eksiksiz açıklanmış)
• Kapsamlı Avrupa Birliği Mevzuatı 
• Kanada Kanuni Hükümleri

1,000’den fazla Bülten:
• Harvard Law Review (Harvard Hukuk İncelemeleri) 
• European Competition Law Review (Avrupa Rekabet Hukuku 

İncelemeleri)
• Criminal Law Review (Suç Hukuku İncelemeleri)
• McGill Law Review (McGill Hukuk İncelemeleri)
• Melbourne University Law Review (Melbourne Üniversitesi 

Hukuk İncelemeleri)
• Hong Kong Law Journal (Hong Kong Hukuk Bülteni)

Haberler:
• New York Times
• Financial Times
• Thomson Financial News
• AP Newswires
• Economist
• Büyük haber kanallarının arşivleri yer almaktadır.

Neden Westlaw International’ı seçmeliyim? 

Ekonomiktir.
Önceden belirlenebilen sabit bir aylık ücretle, üyelik paketinizde
yer alan tüm yasal bilgi kaynaklarına sınırsız erişimden 
yararlanın..

24 saat destek alabilirsiniz.
Piyasadaki en iyi müşteri hizmetleri ile araştırmanızın sorunsuz
ilerlemesini sağlayın. Yıl boyunca haftada 7 gün, günde 24 saat
Danışma Avukatlarına ulaşabileceğiniz araştırma yardım
hattına, telefon eğitimine ve sürekli teknik desteğe erişim
kazanın.

Kullanım geçmişinizi kolayca takip edebilirsiniz
Westlaw International kullanım geçmişinizi, istediğiniz zaman
ayrıntılarıyla görüntüleyebilir; faturalandırma işlemlerinizi 
kolaylaştırmak için araştırma masraflarını belli bir müşteriye
veya maliyet merkezine tahsis edebilirsiniz.

Kolay erişilebilen güvenilir bilgilerin avantajları hakkında daha
fazla bilgi edinmek için enquiries@westlaw.co.uk adresinden
Westlaw International Hesap Yöneticinize elektronik posta 
gönderebilir veya ücretsiz danışma numaralarını öğrenmek için
westlawinternational.com/contact.htm adresini ziyaret 
edebilirsiniz.




