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İÇERİK KATEGORİSİ Tam 
Koleksiyon

Güncel/Teyidli  
Metin Aranabilirlik İleri Arama Tarihçe Bilgisi Anotasyon ve 

Uyarılar

Yürürlükteki Kanunlar √ √G √ √ √ √

Yürürlükteki Kanunlarda Değişiklik Yapmış olan Yeni ve Mülga Araç Kanunlar √ √G √ √ O √

Diğer Kanunlar (Diğer Mülga, Özel Kanunlar, Af Kanunları vbg.) √ O √ √ O O

Kanun Hükmünde Kararnameler (Yürürlükte) √ √G √ √ √ √

Kanun Hükmünde Kararnameler (Mülga) √ O √ √ O O

TBMM Esas Komisyonu'nda ve Genel Kurulu'nda görüşülen tasarılar √ √G √ √ √ √

TBMM Esas Komisyon Raporu & Gerekçe ve Tasarı Metinleri (Yürürlükteki Kanunlara ait) √ √G DOSYA O N/A √

TBMM Esas Komisyon Raporu & Gerekçe ve Tasarı Metinleri (Mülga Kanunlara ait) √ O DOSYA O N/A X

Anayasa Mahkemesi Kararları (Resmi Gazete'de yayımlanan) √ √G √ √ √ √

Anayasa Mahkemesi Kararları (Resmi Gazete'de yayımlanmamış) √ √H √ N/A N/A √

Anayasa Mahkemesi’nde görülmekte olan  güncel davalar O N/A √ N/A N/A O

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları √ √G √ √ N/A O

Diğer Yargıtay Kararları O O √ √ N/A O

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları O O √ √ N/A O

Diğer Danıştay Kararları O X √ √ N/A O

Sayıştay Kararları √ √A √ √ N/A O

Diğer Mahkeme Kararları SINIRLI O √ √ N/A X

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları (Resmi olarak Türkçe’ye tercüme edilmiş) √ √H √ √ N/A O

Tüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları √ √A √ √ N/A X

Bakanlar Kurulu Yönetmelik ve Tüzükleri √ √G √ √ √ √

Diğer Bakanlar Kurulu Kararları O √G √ √ √ √

Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelik ve Tebliğleri √ √G √ √ √ √

Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları √ √G √ √ √ √

Sermaye Piyasası ile ilgili Mektuplar (VOP, TSAKP,TAKASBANK, Altın Borsası) √ √H √ √ N/A √

Sermaye Piyasası ile ilgili Genelgeler (İMKB, BİST) √ √H √ √ N/A √

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri √ √G √ √ √ √

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kararları √ √H √ √ √ √

Kamu İhale Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri √ √G √ √ √ √

Kamu İhale Kurumu Kararları √ √H √ √ N/A O

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri √ √G √ √ √ √

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kararları √ √H √ √ N/A √

Maliye Bakanlığı Yönetmelik ve Tebliğleri (Yürürlükte) √ √G √ √ √ √

Maliye Bakanlığı Özelgeleri (GİB sayfasında yayımlananlar) √ √A √ √ N/A √

Maliye Bakanlığı Sirkülerleri (GİB Sayfasında yayımlananlar) √ √H √ √ N/A √

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri √ √G √ √ √ √

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Kararları √ √H √ √ N/A √

Rekabet Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri (Yürürlükte) √ √G √ √ √ √

Rekabet Kurumu Kararları √ √G √ √ N/A √

Diğer Regülasyon Kararları O √G √ √ √(12/2013) √(12/2013)

Resmi Gazete (2000 - ) √ N/A √ √ N/A N/A

Resmi Gazete (1928-2000) √ N/A √ SINIRLI N/A N/A

Meclis Tutanakları (1920-2011) √ N/A √ SINIRLI N/A N/A

Yukarıdaki tablodaki işaretler:

√ : Söz konusu özelliğin içeriğin tamamında mevcut olduğunu,
√G (H, A) : İlgili içerikte güncellemelerin Günlük (G), Haftalık (H) veya Aylık (A) olarak yapıldığını,

O : Söz konusu özelliğin, ilgili içerikte kısmi olarak mevcut olduğunu (veya söz konusu özelliğin içeriklerin tamamında değil, bir kısmında mevcut olduğunu)
N/A : Söz konusu özelliğin bu içerik türü için anlamlı olmadığını,

X : Söz konusu özelliğin bu içerikte mevcut olmadığını, ifade eder.
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İleri Arama:  Bu özellik yakınlık araması ve eş anlamlı sözcüklerle arama yapmanızı sağlayarak araştırma yapılan konuyla doğrudan ilgili içeriklerin listelendiği (İlgisiz içeriklerin dışlandığı) 
özelleştirilmiş arama yapma imkanının varlığını ifade eder.

Yakınlık araması sayesinde kullanıcı, anahtar kelimelerin kendisinin belirlediği uzaklık içerisinde yer aldığı metinleri görüntüler. Örneğin “anonim ortak devir”/22 şeklinde yapılan yakınlık 
aramasıyla, aranılan kelimeler birbirine en fazla 22 kelime uzaklıkta yer alır. Bu arama tekniğiyle, yazılan kelimelerin aynı cümlede ya da aynı paragrafta geçtiği metinlere daha hızlı bir şekilde 
ulaşılır. Ayrıca eşanlamlı arama özelliğini kullanarak, kullanıcı herhangi bir aramasında pay VEYA hisse kelimelerinin birbirinin alternatifleri olarak aramaya dahil edilmelerini talep edebilir.

Sonuçlar listelenirken arama çubuğunda belirlenen koşullara uyan metin bölümleri renklendirilerek öne çıkarılır. Bildiğimiz kadarıyla hukuk içeriği arama hizmetleri veren kuruluşlar içerisinde 
Kanunum bu özelliğe haiz tek arama motorudur.

Anotasyon ve Uyarılar:  :  Anotasyonlar kullanıcılara görüntüledikleri metinlerin açıklayıcı notlarla birlikte sunulduğunu ifade etmektedir. Bu açıklayıcı notlar:  

• Yasalaşmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş kanun değişiklikleri,
• Anayasa Mahkemesinin söz konusu mevzuatla ilgili vermiş olduğu Resmi Gazete’de yayımlanmayı bekleyen iptal kararları,
• Görüntülenen mevzuata dair uygulamayı değiştiren, erteleyen veya açıklayan mevzuat,
• Mevzuatla ilgili Danıştay tarafından verilmiş yürütmeyi durdurma kararları,
• Kanun görüşmeleri sırasında mecliste önerge ile yapılan değişikliklerin komisyon raporuna yansımayan gerekçeleri,
gibi birçok ayrıntılı bilgiyi sunmaktadır.

Mevzuat ve içtihada dair açıklamalar söz konusu olduğunda, esas alınan standartlar konusunda hukukçu ve araştırmacılar arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, tabloda bu 
özellik için bir içerik kategorisinde √ kullanıldığında bunun anlamı, ilgili içeriğin açıklama ve uyarılar bağlamında Kanunum’da esas alınan temel standartla uyumlu olduğudur.  "Anotasyon ve 
Uyarılar" konusunda daha ayrıntılı bilgi için, Kanunum'la iletişime geçebilirsiniz.

Özelliklere ilişkin açıklamalar:

Tam Koleksiyon: “Tam Koleksiyon”, tanımlanan kategoriye ait içeriğin tamamının veritabanımızda bulunduğunu ifade eder. Söz konusu içerikler çoğunlukla ilgili kurum/kuruluşların resmi 
internet sitelerinden ve yazılı kaynaklardan elde edilir.  Örneğin 2003 yılı sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve tebliğler Başbakanlık tarafından elektronik ortamda 
yayımlanırken, 2003 yılı öncesi yönetmelikler ve tebliğler, halen yürürlükte olsalar bile, Başbakanlık tarafından elektronik ortamda yayımlanmamaktadır.  Bu yönetmelik ve tebliğlerin bir kısmı 
kurumların kendi web sayfalarında yer almaktadır. Kurumların sayfalarında da yayımlanmayan tebliğ ve yönetmelikler için ilgili kurumla iletişime geçerek, araştırmanın derinleştirilmesi 
gerekmektedir. Konuya ilişkin diğer bir örnek, AİHM kararlarıdır. Kararlar, AİHM’nin resmi internet sitesinden haftalık olarak takip edilerek kurumun yayın hızına eş zamanlı şekilde 
veritabanımıza eklenmektedir.

Güncel/Teyidli Metin: Bir içerik kategorisinin bu özelliğe sahip olması, o kategori altında yer alan mevzuat ve içtihat metinlerinin günlük, haftalık veya aylık periyotlarla takip edildiği ve yapılan 
mevzuat değişiklikleri veya ortaya çıkan farklı versiyonların, görüntülenen metne yansıtıldığı anlamını taşır. Editör ekibimiz farklı kaynaklardan yararlanarak, değişiklikleri öngörerek ve 
gerekirse AR-GE ekibimiz tarafından geliştirilen yazılım araçlarını kullanarak metinlerin güncelliğinin korunmasını sağlar. Örneğin kanun değişikliği teklif ve tasarıları, komisyon aşamasından 
itibaren takip edilmektedir. Söz konusu teklif ve tasarılar yürürlüğe girmeden önce ilgili değişiklerle birlikte metne işlenir ve yürürlülük tarihinde kullanıcılara değişikliklerin yansıtıldığı güncel ve 
doğru kanun metni sunulur.

Bir başka örnek ise Danıştay tarafından incelenen ve yürütmenin durdurulmasına ve/veya iptaline karar verilmiş tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin izinin sürülmesi ve iptal edilmiş normlarının 
tespit edilmesidir. Bu işlemler yine editör ekibimiz tarafından söz konusu düzenleyici işlemlerle ilgili olan ajans ve bakanlıkların hukuk müşavirlikleriyle kurulan iletişimle sağlanmaktadır.  
(Uyarı: Düzenleyici işlemlerle ilgili mahkeme kararlarının bilgisine eksiksiz olarak ulaşılması her zaman mümkün olmamaktadır.) Bunun yanında birçok yüksek mahkeme karar metni de 
sistemimize ilgili kaynaklardan, metne herhangi bir müdahalede bulunmaksızın, otomatik olarak alınmaktadır.


