
                                   MUHARREM KAZANCI 
41. YILINDA YAYIMCILIK GEÇM İŞİ ve TELİF  ÇALI ŞMALARI 
 

 
 
 



1972 – Ortaöğretim ve Yükseköğretim yılları boyunca da destek olduğu, belirli dönemlerde 
aktif olarak çalıştığı, babası rahmetli Avukat Sadi Kazancı’nın yayınlarının (T.C.  
KANUNLARI – T.C. TÜZÜKLER İ – İLM İ VE KAZA İ İÇTİHATLAR DERG İSİ ve 
diğerleri) “profesyonel yönetimle, kurumsal hale gelebilmesi için” idaresini üstlendi. 
 

 
 
Satış/pazarlama, dağıtım, eklerin süresinde yayımlanması ve abonelere ulaştırılması, satış 
sonrası takip ve abonelere destek v.b. gibi faaliyetlerle rahmetli, Avukat Sadi Kazancı’nın 
eserlerini bir şirket yönetimi düzeninde yayımlamayı sürdürdü. 
 
1974 – Ankara’da İş Matbaacılık ve Ticaret’in yarı hissesini satın alarak eserlerin bir kısmını 
burada bastırmaya başladı. 
 
1976 – “KAZANCI ED İTÖRLÜK BASIM YAYIM VE DA ĞITIM” adı altında firmasını  
kurup bir çok akademisyen ve hukukcunun kitaplarını “KAZANCI HUKUK YAYINLARI ” 
adı altında numara sırası ile ve editörlüklerini de yaparak yayımlamaya başladı. 
 

         
 
 
Bu eserler “İşAkdinin Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması – 
Dr. Sarper Süzek (Ankara Ü. Hukuk Fakültesi)”, “Türk 
Ceza Kanunu Açılaması – 4 cilt- Dr. iur. Abdullah Pulat 
Gözübüyük (Yargıtay Daire Başkanı)”, “Borçlar Kanunu 
Şerhi – 2 cilt – Lütfü Dalamanlı (Yargıtay Üyesi)”, “T.C. 
Vergi Resim ve Harç Kanunları – 2 cilt – Prof. Dr. Akif 
Erginay (Ankara Ü. Hukuk Fakültesi) ”, “Kaçakçılık 
Mevzuatı ve Tatbikatı – Cevdet Menteş – (Yargıtay 
Başkanı)” ile başlayıp 1988 yılına kadar sürdü.  



 
1980 – Rahmetli E. Hakim Amiral Fahri Çoker ve Ziya 
Çoker ile birlikte “GÜVENL İK KUVVETLER İ ile 
İLGİLİ MEVZUAT ” – 4 föyvolan klasör” hazırladı, ek 
ve değişiklikleri tek ba şına hazırlayarak yayımlamayı 
sürdürdü. 
 
 
 

 
 
 
 
 
1981 – Turhan Yüksel’in hazırladığı “T.C. MİLL İ 
EĞİTİM MEVZUATI  – 1 cilt” nı tamamen revize 
ederek, 4 föyvolan klasör halinde hazırladı, ek ve 
değişiklikleri tek ba şına hazırlayarak yayımlamayı 
sürdürdü. 
 

 
 
 
 
 
1983 - Rahmetli E. Hakim Amiral Fahri Çoker “T.C. 
KANUNLARI ve T.C. TÜZÜKLER İ” ile ilgili tüm telif 
haklarını Muharrem Kazancı’ya devretti. Bu tariten 
sonra ek ve değişiklikler ve KÜLL İYATLAR’ın yeni 
basımlarını hazırladı ve yayımladı. 
 
 
 
 
 

 
 
1985 – 13 değerli akademisyen ve hukukcu ile birlikte “İŞ 
VE SOSYAL GÜVENL İK HUKUKU  – 10 föyvolan 
klasör”, 8 klasörü 19 ayrı kitaptan ve 2 klasörü mevzuattan 
oluşan eserin mevzuat bölümünü hazırladı, ek ve 
değişiklikleri de hazırlayarak yayımını sürdürdü. 
 



1985 – Kardeşleri ile birlikte, İstanbul Büyükçekmece – Çatalca arasında 14 lojman ve kitap 
depolarının da yer aldığı modern teknolojik makinaların bulunduğu KAZANCI 
MATBAACILIK SANAY İİ A.Ş.’yi kurdu. 
 
1988 – 64 numaralı kitaptan sonra, KAZANCI HUKUK YAYIMLARI  adı altında 
yayımladığı tüm mevcut kitapları devrettiği KAZANCI K İTAP TİCARET A.Ş.’yi 
kardeşleri ile kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı ve editörü oldu. Yeni Şirket yayım hayatına 65 
numaralı kitapla başladı. 

 
 
65 numaralı 4. ciltten oluşan, Dr. iur. Abdullah 
Pulat Gözübüyük (Yargıtay Daire Başkanı)’ün 
“Türk Ceza Kanunu Açılaması” eserinin tüm 
içtihatlarını güncelledi, 5. Basısını yaptığı ve 
hacmi diğer basılara göre güncellenen 
içtihatlarla 2 misli artan eseri, “TÜRK CEZA 
KANUNU GÖZÜBÜYÜK ŞERHİ” adı ile 
yayımladı. 
 

 
 
 
1988 – “T.C.  KANUNLARI – T.C. TÜZÜKLER İ – İLM İ VE KAZA İ İÇTİHATLAR 
DERGİSİ - GÜVENL İK KUVVETLER İ ile İLGİLİ MEVZUAT - T.C. M İLL İ EĞİTİM 
MEVZUATI - İŞ VE SOSYAL GÜVENL İK HUKUKU” eserlerinin de içerisinde yer 
aldığı “KAZANCI HUKUK KAYNAKLARI BASIM YAYIM A. Ş.’yi kurdu. Bütün 
foyvolan eserlerin eklerini hazırlama ve yayımlama çalışmalarını sürdürdü.  
 
1990 - Lütfü Dalamanlı (Yargıtay Üyesi) ve Faruk Kazancı ile birlikte yayımladığı, 4 ciltten 
oluşan “İLM İ VE KAZA İ İÇTİHATLARLA AÇIKLAMALI BORÇLAR KANUNU ” 
eserinin tüm içtihatlarını bizzat hazırladı. 
 
1991 - Lütfü Dalamanlı (Yargıtay Üyesi) ve Faruk Kazancı ile birlikte yayımladığı, 5 ciltten 
oluşan “İLM İ VE KAZA İ İÇTİHATLARLA AÇIKLAMALI TÜRK MEDEN İ 
KANUNU ” eserinin tüm içtihatlarını bizzat hazırladı, 157 maddenin açıklamasını yazdı. 
 

 
 



 
 
Prof. Dr. Münir Ekonomi, Prof. Dr. Öner Eyrenci ve Doç. Dr. 
Tankut Centel’den oluşan Yayın Kurulu ile birlikte “İŞ 
HUKUKU DERG İSİ” ni yayımlamaya başladı. Genel Yayın 
Yönetmeni olarak görev üstlendi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1994 – Rahmetli Dr. iur. Abdullah Pulat Gözübüyük (Yargıtay 
Daire Başkanı)’ün son eseri, “CEZA MUHAKEMELER İ 
USULÜ KANUNU GÖZÜBÜYÜK ŞERHİ”  nin tüm 
içtihatlarını bizzat hazırladı. 
 
 
 
 
 
 
 

 
“KAZANCI HUKUK YAYINLARI” şirket haline dönüştükten sonra da, basılan her 
kitabın editörlü ğünü üstlendi, içtihat ve içerik konusunda destekler sağladı. 
 
1995 ve sonrası – Şirket tarafından yayımlanan föy-volan mevzuatları elektronik ortama 
bilgisayar programı olarak aktarmak amacı ile çalışmalara başladı.  
 
Oğlu Serkan KAZANCI “aynı zamanda Şirketlerin hissedarı” büyük bir başarı ile “HUKUK 
PROGRAMI’nın” ilk versiyonunu Adobe Acrobat program yazılımı altında, 1996’da “ANA 
MEVZUAT ” adı verilen (T.C. Kanunları - T.C. Tüzükleri - T.C. K.H.K.’leri - T.C. 
Yönetmelikleri ) programı, daha sonra (T.C. Milli E ğitim Mevzuatı, T.C. Güvenlik 
Kuvvetleri Mevzuatı) ve son olarak (Türk Medeni Kanunu ve İlgili Mevzuat İçtihatları  ) 
programlarını hazırladı. 
 
Muharrem Kazancı, başlattığı çalışmalarında, oğlu Okan KAZANCI “aynı zamanda 
Şirketlerin hissedarı” ile birlikte, o zamana kadar yapılmamış özgün bir tarzda TÜRK 
MEVZUATI’nı (9) ana ba şlık altında toplamış, her ana MEVZUAT paketinin altındaki 
ilgili MEVZUAT’larla, toplam (54) adet MEVZUAT pake ti için, 1923’den başlayarak 
tüm Resmi Gazeteleri, tüm Düsturları ve Kamu Kurumlarının yayımladığı mevzuat 
kitaplarını inceleyerek MEVZUAT paketleri içinde yer alması gereken, KANUN, 
K.H.K., TÜZÜK, YÖNETMEL İK, BAKANLAR KURULU KARARLARI, TEBL İĞ, 



GENELGE, SİRKÜLER v.b. gibi MEVZUATLARI tek tek liste haline g etirmi ş, 
yürürlükten kalkanları tespit etmiş ve değişiklik yapanları ilgili bölümlere işlemiştir.  
Hazırlanan metinler, Şirket dışında profesyonel  kişi ve şirketlere dizdirilmiş metin 
düzeltmeleri yaptırılmış ve bilgisayarda kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu çalışmalar 
1996’da başlamış ve 2002 yılı sonunda tamamlanabilmiş ve sonrasında, 100’lerce 
akademisyen ve hukukcuların katkıları ile, MEVZUAT B İLGİ BANKASI haline 
gelmiştir. 
 
Muharrem Kazancı, içtihat çalışmalarına 1998 yılında başlamış, Ankara’ya her gidişinde 
Yargıtay’da kararları bizzat tarayarak fotokopilerini almaya, çeşitli kaynaklardan karar temin 
etmeye ve bir taraftanda dizgi ve metin düzelttirme işlemlerini de yaptırtmaya başlamış, kısa 
yada üzün süreli olarak bir çok hukukçuyla birlikte (11) ana başlık altında İÇTİHAT 
PAKETLER İNİ sırayla hazırlamış, bunlar müstakil paketler halinde tek tek hizmete 
sunmuştur.  Bu süreç 2003 yılına kadar sürmüş, 2003 yılında Muharrem KAZANCI’nın, 
100’ün üstünde akademisyen ve hukukcu ile telif haklarını alarak, yıllar süren 
çalışmaları, KAZANCI İÇTİHAT B İLGİ BANKASI ve KAZANCI MEVZUAT B İLGİ 
BANKASI’na dönü şmüştür 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Kazancı Hukuk Kaynakları Basım Yayım A.Ş., 
28.02.2001 tarihli protokolle, mevcut programları (Ana 
Mevzuat “Kanun – Tüzük – Yönetmelik” ve “Medeni 
Kanun İçtihatları 3.200 adetten ibaret”) bilgisayar 
ortamında yayınlamak üzere, tüm  satış haklarını, abone 
kayıtlarını ve tüm ticari haklarını, Kazancı Bilişim 
Teknolojileri Ltd. Şti.’ne devir etmiş, elektronik 
faaliyetini sonlandırmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.02.2001 tarihinde devir edilen programlar karşılığı, Muharrem Kazancı ve ailesi, 
Kazancı Kitap Ticaret A.Ş. ve Kazancı Matbaacılık Sanayii A.Ş.’nde sahip oldukları 
tüm hisseleri, kardeşlerine devir etmişlerdir. 
 
03.11.2003 tarihi itibari ile de, Muharrem Kazancı ve ailesi, Kazancı Hukuk Kaynakları 
Basım Yayım A.Ş.’deki tüm hisseleri kardeşlerine devir etmiş ve kuruluşlarına önderlik 
ettiği ve yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı, genel koordinatör, editör ve yazar 
olarak hizmet verdiği Şirketlerinden ayrılmı ştır. 



 
Ayrıldıktan sonra, bilgisayar programları ile ilgili çalışmalarını, önce KAZANCI B İLİŞİM 
TEKNOLOJ İLERİ LTD. ŞTİ., daha sonra kuruluşlarına önderlik ettiği KAZANCI 
ELEKTRON İK HUKUK YAYIMCILI ĞI VE YAZILIM T İCARET LTD. ŞTİ. ve 
KAZANCI ELEKTRON İK VE BASILI YAYIMCILIK A. Ş.’de sürdürmüş ve sürdürmeye 
devam etmektedir. 
 
1995 yılında başladığı “KAZANCI HUKUK OTOMASYON – MEVZUAT B İLGİ 
BANKASI – 54 paket” içeriğinin tümünü, açıklamalarla ve dipnotlarla işleme eser 
niteliğinde hazırlamış ve hazırlatmıştır. 
 
1988 yılında başladığı “KAZANCI HUKUK OTOMASYON – İÇTİHAT B İLGİ 
BANKASI ” içeriğinin tümünü, KAVRAM, ÖZET VE İLGİLİ Kanun madde atıfları ile 
işleme eser niteliğinde hazırlamış ve hazırlatmıştır. 40.000 adetin üzerinde Yüksek 
Mahkeme Kararını bizzat kendisi işlemiş, bütün asistanlarının hazırladıklarının ise telif 
haklarını almıştır. 
 
Halen, “KAZANCI HUKUK OTOMASYON – MEVZUAT B İLGİ BANKASI” 
programının her gün güncellenmesini, kontrolü ve internet sitesinde yayımlanması 
çalışmalarını sürdürmektedir.  
 
“KAZANCI HUKUK OTOMASYON – İÇTİHAT B İLGİ BANKASI” programının 
güncellenmesi, yeni Yüksek Yargı kararlarının “KAZANCI HUKUK OTOMASYON” 
formatında,  kavram, özet ve ilgili Kanun maddelerinin hazırlanmasınını işleme eser 
haline getirmeyi bizzat sürdürdüğü gibi, asistanlarından gelen tüm kararları da birlikte 
çalıştığı 3 hukukcu ile birlikte değerlendirmektedir. 
 
2003 yılında önderliğinde çalışmalarını başlattığı “KAZANCI BÜRO, DAVA VE İCRA 
TAK İP PROGRAMI ” nın yazılımı, geniş ve yetenekli hukukcu ve bilgisayar mühendisleri 
tarafından 2.5 senede tamamlanmıştır.  Bu program sadece bir Büro, Dava ve İcra Takip 
programı olmayıp, bunun dışında bir Hukuk Bürosunun veya bir Kurumun Hukuk 
departmanının ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuksal işlemin hazırlanması ve  
kontrolüyle elektronik ortamda saklanması amacıyla hazırlanmıştır. 
 
2008 yılında önderliğinde çalışmalarını başlattığı ve editörlüğünü üstlendiği “HUKUK 
ESERLERİ BİLGİ BANKASI ”, kişisel sözleşmeler yapılan 300 akademisyen ve 
hukukcunun bilimsel çalışmaları ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi başta olmak 
üzerinde, tüm dergi ve yayımlarıyla destek sağlayan 6 Hukuk Fakültesi ve çeşitli kamu 
kurumlarının aynı şekilde destek ve katkılarıyla 2010’da, Türk Hukuk Camiasının 
istifadesine sunulmuştur. 
 
Muharrem Kazancı, oğulları Okan KAZANCI ve Serkan KAZANCI ile birlikte,  müşterek 
Şirketlerindeki çalışmalarını ilk günün heyecanı, 40 yılın tecrübesiyle sürdürmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 


