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YEPYENİ BİR
HUKUK VERİ TABANI
Dünyada yaygın olarak kullanılan uluslararası hukuk
araştırma servislerinin yaklaşımı esas alınarak geliştirilen
Kanunum.com, kanunları ve hukuku herkes için daha
ulaşılabilir bir hale getiriyor

K

anunum.com, kayıtlı üyelerine hızlı, çevrimiçi araştırma
olanağı veren güncel bir hukuk veritabanı ve elektronik
araştırma servisi... Sitenin amacı yalnızca kurumların ve
hukuk alanında çalışan profesyonellerin değil, bireylerin de
hukuki sorularına yanıt ararken kullanabildikleri etkin ve kullanışlı bir araç ve referans kaynak olmak. Hukukçu Melih ve
Memduh Karakullukçu’nun kurduğu Karakullukçu Danışmanlık
Ltd. Şti.’nin bir hizmeti olan Kanunum.
"Kanunum.
com, Eskişehir Teknoloji Geliştirme
com Birkaç
Bölgesi ve İstanbul’daki ofislerinde
hukukçu, mühendis, avukat ve akademisyılda Resmi
yenlerce geliştirilmiş. Avrupa Konseyi,
kaynaklardan
T.C. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük
toplanan
Millet Meclisi ve İstanbul’un en önemli
Hukuki içeriĞİN
avukatlık bürolarından bazıları da siteBASİT BİR ARAMA
nin kurumsal kullanıcıları arasında…
MOTORU ÜZERİNDE
Kanunum.com Genel Müdürü Süha
SUNULDUĞU BİR
Urgan ile bu yeni oluşumun ayrıntılarını
PORTAL DEĞİL.
konuşmak üzere bir araya geldik.

BUNUN ÇOK

Nasıl bir teknik altyapıyla hizmet veriyorsunuz?
Teknik altyapımızın en önemli öğesi akademik düzeyde çalışmaları olan mühendislerimiz. Kanunum.com,
2008 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Özgür Yılmazel’in yönetiminde ve Barış Yılmazel’in baş
mühendisliğinde geliştiriliyor. Projede doğal dil işleme
ve yapay zeka teknolojileri alanında Koç Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Yüret’ten danışmanlık
alınıyor. En son olarak da TÜBİTAK maddi desteğiyle yürütmüş olduğumuz Türkçe hukuk metinlerine
yönelik anlamsal analiz ve imla normalizasyonu projesi
önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Bu konuda oldukça heyecanlıyız çünkü bu sayede metinler arasındaki
anlamsal ilişkileri otomatik kuruyor olacağız. Boyutu
çok büyük olan hukuk verisini yüksek kalitede sunulabilmesi için bu gibi teknolojiler elzem. Bu gerçek,
yabancı elektronik hukuk yayıncıları ile olan görüşmelerimizde sık sık gündeme geliyor.

Kanunum.com’un içeriğinden bahseder
ÖTESİNDEYİZ VE
misiniz, kullanıcılar sitede neler
ÖTESİNDE OLMAK
bulabilirler?
ZORUNDAYIZ"
Kanunum’un veritabanı yasama, yürütme
ve yargı kurumlarının ürettiği hukuki
metinleri elektronik ortamda kolay arama yapılabilen bir arayüz ile birlikte sunuyor. Metinlerimizi teyidi yapılmış, metinsel
tarihçesi oluşturulmuş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş bir şekilde
paylaşmaya özen gösteriyoruz. İçeriğimizle Türk hukuk külliyatının önemli bir bölümünü yakaladığımızı düşünüyorum. Özellikle
yönetmelik, tebliğ ve mukteza gibi kurum mevzuatı alanında
benzer servislerin önünde olduğumuza inanıyoruz. Bunun ötesinde 1928 sonrası Resmi Gazete ve TBMM tutanakları üzerinde
Türkiye’de en ayrıntılı aramanın yapılabildiği servisiz. Elbette,
kapsamlı yargı kararı koleksiyonumuz da içeriğimizin önemli bir
parçası. Burada vurguladığımız, bilinçli kullanıcı için şeffaf bir
sunuma sahip olmamız. Diğer bir deyişle, kullanıcılarımızın sorularına hangi kaynaklar içinde yanıt arandığını biliyor olmaları
bizim için önemli.
Site hangi konularda fark yaratıyor?
Öncelikle belirtmek isterim ki kanunum.com, birkaç yılda resmi
kaynaklardan toplanan hukuki içeriğin basit bir arama motoru

üzerinde sunulduğu bir portal değil. Bunun çok ötesiyiz
ve ötesinde de olmak zorundayız. Çünkü Türkiye’de
halen süregelen bir sorun var ki, ciddi hukuki analizin
önünü tıkıyor. O da güncel mevzuata erişim sorunu.
Kanunum.com hukukçu ve mühendisleri 4 yılı aşan
itinalı bir çalışma sonucu, Türk içtihat ve mevzuat
metinleriyle ilgili güncelleme ve yürürlük bilgisi sorunlarını aşmayı başardı. Yayınladığımız metinler çoğunlukla başka hiçbir kaynakta bulamayacağınız yürütmeyi durdurma, metinsel tarihçe veya gelecek metinsel
değişiklik gibi kritik bilgiler eşliğinde sunulur. İkinci
"TÜBİtak
vurgulamak istediğim konu
desteğiyle
hukuk yayıncılığına bakışıyürüttüğümüz
mızda teknolojinin temel bir
türkçe hukuk
unsur olması. Kanunum.com
metinlerine
projesi iki hukukçu ve üç bilyönelik anlamsal
gisayar mühendisi ile başlaanaliz ve imla
dı. Ekibimizdeki mühendis ve
hukukçuların ortak vizyonu
normalizasyonu
kanunum.com’u şekillendirprojesi
meye devam ediyor. Örneğin,
önümüzdeki
Eskişehir Teknoloji Geliştirme
aylarda
Bölgesi’ndeki Ar-Ge ünitemiz,
tamamlanacak.
Türkçe’ye has metinsel arama
Bu konuda
teknolojileri üzerinde uzmanheyecanlıyız"
laşıyor. Kanunum.com doğal
dilde aramanın yanında, uluslararası ürünlerde kullanılan
kompleks arama komutlarını da destekliyor. Bu sayede,
tutanaklardan alt mevzuata, tasarılardan yargı kararlarına milyonlarca sayfalık içerikte, genel ifadelerle
veya tanımlayacağınız koşullarda hızla arama yapmak
mümkün oluyor.

Kanunum.com Genel Müdürü Süha Urgan

Hedef kitleniz ve siteye üyelik ücretleri hakkında
bilgi verir misiniz?
Hedef kitlemiz hukukçular ile sınırlı değil. Bir hukuki soruya yanıt arayan, bilişim çağına ait tüm birey

ve kurumlar hedef kitlemiz arasında yer alıyor.
Servisimiz 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olmakla
beraber, kurumsal satış sürecimiz 4 ay kadar önce
başladı. Öncelikli olarak uluslararası sıralamalarda
ilk 500 içinde yer alan Türk hukuk bürolarını kullanıcımız yapmak istedik. Yaptığımız görüşmelerin
büyük çoğunluğunda da bunu başardık. Katıldığımız
bütün toplantılarda özellikle tecrübeli hukukçular
servisteki bilgi derinliğinden ve arama motorunun
performansından etkilendiler.
Buna ek olarak İstanbul dışından farklı kanallardan
gelen üyelik talepleri de giderek artıyor. Örneğin,
hukuk eğitimi olmayan bir mimar kullanıcımız, bir
mevzuat üzerindeki araştırmasını kanunum.com’da
kolaylıkla yapabiliyor. Bir başka örnek de, Columbia
Hukuk Fakültesi’nde lisansüstü araştırmalarında
kanunum.com’dan faydalanan bir üyemiz. Ve hatta,
avukatından aldığı bilgiyi teyit etmek isteyen ve bu
amaçla kanunum.com kullanıcısı olan bir işadamı
üyemiz var.
Bu gibi birbirinden çok farklı araştırma ihtiyaçlarına, farklı üyelik seçenekleri ve uygun fiyatlarla
çözüm üretebiliyoruz. Bireysel kullanıcılar için sadece temel içeriği kapsayan 12 aylık üyelik 500 TL iken,
tüm içeriğimize erişim sağlayan 12 aylık uzman üyeliğimizin fiyatı 1000 TL. Kurumsal üyelerimiz için
farklı çözümler ve fiyatlamalar sunuyoruz.

”YARGI KARARLARI TÜRK
MİLLETİ’NİN MALIDIR”
Kanunum.com, tüm içtihat ve mevzuat metinlerinin
eksiksizce ve güncel biçimde resmi kanallar yoluyla, ücretsiz olarak kamuya açılması için Yargıtay,
Danıştay, çeşitli kamu kurumları ve T.C. Başbakanlık
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nezdinde
mücadelesini sürdürüyor. İtirazlarımız sonucu T.C.
Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
kesinleşmiş yargı kararlarının ‘Türk milletinin malı
olduğu’ gerçeğini teyit etmiştir. Kanunum.com,
kamu kurumlarının görevlerinin arasında içtihat ve
mevzuat gibi hukukun kaynak metinlerini ücretsizce halka duyurmak olduğuna inanıyor. Özel hukuk
yayıncılarının görevi ise bu metinler içinde en etkili
araştırma olanağını sağlayan teknolojileri ve yayınları üretmektir. Kanunum.com da bu çerçevede
bireylerin derin analiz ve bilgiye engelsiz erişim
bekledikleri çağa ait bir elektronik yayın olarak farkındalık yaratıyor.

