
	  
	  
	  
Tarih:	   02.03.2017	  
	  
Konu:	   Kanunum.com	  Yayın	  Direktörü	  pozisyonu	  
	  
Kanunum.com	  (Karakullukçu	  Danışmanlık	  A.Ş.):	  
	  
Kanunum.com	  dijital	  hukuk	  araştırma	  ve	  veri	  tabanı	  servisi,	  elekrtronik	  yayının	  
içerik	  ve	  sunum	  olarak	  gelişimi,	  güncellenmesi	  ve	  araştırmacılarla	  buluşturulması	  
konularında	  servisi	  yönetmek	  üzere	  Yayın	  Direktörü	  aramaktadır.	  	  	  	  
	  
Yeni	  Direktör	  çalışmasının	  ilk	  döneminde	  önceki	  Yayın	  Direktörleriyle	  birlikte	  
çalışacaktır.	  	  Yayın	  Direktörü,	  yayının	  güncellenmesi,	  geliştirilmesi	  ve	  tanıtımında	  
bire	  bir	  görev	  almanın	  ötesinde,	  Kanunum.com’un	  Yönetim	  Kurulu’yla	  birlikte	  
Kanunum	  ekibini	  koordine	  edecek	  ve	  yayının	  yazılım,	  hukuk	  bilişim	  teknolojileri	  
ve	  ortak	  yayın	  alanlarındaki	  projelerinin	  tasarımında	  yer	  alacaktır.	  	  Yerli	  ve	  
yabancı	  yayıncı	  ve	  yazarlarla	  ortak	  yayın	  çalışmalarının	  editoryal	  ve	  idari	  yönetimi	  
de	  Yayın	  Direktörü’nün	  sorumlulukları	  arasında	  olacaktır.	  	  	  	  
	  
Aranan	  Özellikler:	   Hukuk	  fakültesi	  mezunu	  olmak	  ve	  en	  az	  bir	  yıl	  çalışma	  
tecrübesine	  (avukatlık	  stajı,	  akademik	  görevler	  vb.)	  sahip	  olmak	  koşulları	  ötesinde,	  
Yayın	  Direktörü’nün	  resmi	  hukuki	  metinlerin	  işlenmesi	  ve	  güncel	  sunumunun	  
gerektirdiği	  yüksek	  hassasiyet,	  disiplin	  ve	  özene	  sahip,	  ancak	  hukuk	  bilgisinin	  
dijital	  ortamda	  zenginleştirilmesi	  ve	  yayılması	  prensiplerine	  de	  hem	  düşünce	  hem	  
yetenek	  olarak	  yatkın	  olan	  bir	  hukukçu	  olması	  gerekmektedir.	  	  	  
	  
Bu	  ikincisi,	  Yayın	  Direktörü’nün	  bir	  yandan	  geleneksel	  hukuk	  bakışına,	  diğer	  
yandan	  yapay	  zeka,	  doğal	  dil	  teknolojileri	  ve	  makine	  öğrenmesi	  (“machine	  
learning”)	  gibi	  uzmanlıkların	  alanımıza	  getirdiği	  olanakları	  değerlendirecek	  teknik	  
yatkınlığa	  ve	  hayal	  gücüne	  sahip	  olmasını	  gerekli	  kılmaktadır.	  	  Yayın	  Direktörü,	  
Türkiye’nin	  birçok	  önemli	  hukuk	  bürosu,	  üniversitesi	  ve	  devlet	  kurumunu	  
kullanıcıları	  arasında	  sayabilen	  Kanunum’un	  belli	  bir	  araştırma	  kültürüne	  sahip	  
kullanıcılarından	  gelen	  talepleri	  anlayacak,	  değerlendirecek,	  ve	  bunlar	  için	  çözüm	  
önerecek	  kapasitede	  olmalıdır.	  
	  
Yayın	  Direktörü,	  yasal	  mevzuatın	  hukuk	  yayıncılığına	  getirdiği	  koşullara	  uyum	  
konusunda	  Yönetim	  Kurulu	  ve	  Kanunum	  Yayın	  Sorumlusu’nun	  danışmanlığında	  
çalışacaktır.	  	  	  	  
	  
Çalışma	  koşulları:	   Yayın	  Direktörü’nün	  minimum	  2	  yıllığına,	  tam	  zamanlı	  olarak	  
görevlerini	  sürdürmesi	  beklenmektedir.	  	  Net	  maaş,	  adayın	  eğitim	  ve	  
tecrübesindeki	  avukatların	  güncel	  maaş	  düzeyiyle	  uyumlu	  olacaktır.	  
	  
Adaylar,	  CV	  (Rezüme),	  pozisyona	  ilgilerini	  açıklayan	  kısa	  bir	  ön	  yazı	  ve	  iki	  
referansın	  isim,	  kurum,	  görev	  ve	  iletişim	  bilgilerini	  info@kanunum.com	  adresine	  
ileterek	  başvuruda	  bulunabilirler.	  
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