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‘Rekabet Hukuku ve Uygulamalar’, Kanunum (in partnership with
LexisNexis):
Türk rekabet hukuku üzerine uzmanlaşan avukatların katkılarıyla yeni bir
yayın ve yeni bir site
Rekabet hukuku alanında tecrübeli uzmanlar, tüm hukuk danışmanlarının
karşılaştıkları rekabet sorularını yanıtlarken danışabilecekleri ayrıntılı, güncel ve
anlaşılması kolay bir kaynak ortaya koyuyor. Yüzlerce örnekle desteklenen ve
rekabet hukukunun önemli alanlarını kapsayan yeni site, rekabet hukukunda
uzmanlaşan ekiplerin pratik tecrübesini ve birikimini yansıtıyor.
REKABET HUKUKU VE UYGULAMALAR, paket satış kampanyalarından, hisse
devirlerine, pazar, teşebbüs, uyumlu eylem gibi temel kavramlardan, teşebbüs
birliklerinin karşılaşabilecekleri incelemelere, rekabet hukukunda ticari
girişimlerin değerlendirmesi gereken sorulara yanıt ararken ihtiyaç duyacağınız
genel ve spesifik bilgileri toplayan bir kaynak. Yüzlerce örneğin yanısıra, özet
başlık, şema ve bilgiler arası bağlantılar gibi araçlar, yayında sözü edilen
mevzuat ve kılavuzlarla ilgili yeni gelişmlere dair bilgiler, kuralların ve
istisnaların kolaylıkla değerlendirilmesini ve güncel biçimde izlenmesini
amaçlıyor.
REKABET HUKUKU VE UYGULAMALAR sitesi, Kanunum veri tabanının
ve Kanunum arama teknolojisinin getirdiği araştırma kolaylıkları eşliğinde
güncel Rekabet Kurulu karar koleksiyonu içinde araştırma yapma olanağı da
sağlıyor.
REKABET HUKUKU VE UYGULAMALAR, uluslararası elektronik hukuk
servislerinde yaygınlaşan sonuca ve uygulamalaya yönelik yaklaşımı bu yayında
tüm avukat ve müşavirler için hayata geçiriyor.
KANUNUM Hakkında
Kanunum.com Türk mevzuatı, yüksek yargı kararları, idari kararlar ve meclis
rapor ve tutanaklarından oluşan, güncellenen ve içinde arama yapılabilen
çevrimiçi elektronik bir veri tabanı servisidir. Kanunum’da kullanılan Türkçe
arama sistemi, Kanunum’un danışmanları ve yazılım mühendislerince
geliştirilmiş arama teknolojileri ve stemmer uygulamaları (Türkçe ek-kök analiz
uygulamaları) üzerine kuruludur. Kanunum, geliştirdiği Türkçe dil teknolojileri
uygulamalarını ve hukuk bilişim araçlarını, veri tabanını ve hukukçuların
araştırma olanaklarını derinleştirmek için hayata geçirmektedir.
Kanunum, elektronik hukuk yayıncısı olmanın yanında bir dil teknolojileri şirketi
de olan Karakullukçu Danışmanlık A.Ş.’nin bir girişimidir. Şirket, kural-bazlı,
bağlantılı bir metin uzayı oluşturan hukuk metinleri korpusu içinde 10 yıla yakın
süredir devam ettirdiği dijital güncelleme ve işleme çalışması sırasında oluşan
birikim ve veriyi dil teknolojileri alanında daha geniş uygulamalar için
değerlendirmektedir.
Kanunum’da işlenmiş veri, dil örüntülerinin
bulunmasında, Türkçe stemmer uygulamalarının ve farklı doğal dil işleme
teknolojilerinin (NLP) eğitilmesinde, otomatik varlık eşleştirme, ilişkilendirme

ve anlamsal analiz tekniklerinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Kanunum
(Karakullukçu Danışmanlık A.Ş.) Avrupa’nın dil teknolojileri sektörel forumu LTInnovate’in kurucu üyelerindendir.
LexisNexis Hakkında
LexisNexis Legal & Professional, müşterisi olan kurumlara karar süreçlerini daha
sağlıklı kılmalarında, verimliliklerini artırmalarında ve daha başarılı sonuçlar
elde etmelerinde ve tüm dünyada hukukun üstünlüğü ilkesini geliştirmelerinde
destek olan, hukuk, regülasyon ve yatırım & şirket haberleri alanlarında dünya
ölçeğinde öncü bir veri analizi ve bilgi sağlayıcısıdır.
Tarihleri 19ncu yüzyıla dayanan, alanlarında otorite haline gelmiş, İngiltere,
Kanada ve Asya-Pasifik bölgelerinde Butterworths®, Fransa’da Les Editions du
JurisClasseur, dünya çapındaysa Matthew Bender® gibi çeşitli hukuk yayıncılık
markaları LexisNexis bünyesinde yer almaktadır.
LexisNexis hukukçuların işlerini daha verimli biçimde yönetmeleri, danışmanlık
verdikleri kişi ve kurumlara daha iyi hizmet vermeleri ve işlerini büyütmeleri
için, ve şirketlerin faaliyet gösterdikleri pazarları daha iyi anlamaları için veri,
bilgi ve analizi birleştirir. 130'dan fazla ülkede 10,000 çalışanla hizmet veren
LexisNexis, RELX Group'un parçasıdır.
‘Rekabet Hukuku ve Uygulamalar’ hakkında daha fazla bilgi için
Daha fazla bilgi ve kullanım & üyelik koşulları
için, bizi
https://www.kanunum.com/hukuk-ve-uygulamalar/rekabet adresinde ziyaret
edebilirsiniz.

