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BÖLÜM BİR

FULL & EGAL ARAMA MOTORLARI
Full & Egal, hukuk eserlerinin ve hukukçuların bilgilerinin depolandığı, gelişmiş arama
teknolojileri kullanılarak aranan bilgiye ya da kişiye çok kısa sürede ulaşılmasını sağlayan ve
sürekli dinamik olarak düzenlenen içtihatları ile takip edilen uluslararası içtihat arama
motorudur. Full & Egal, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’nin içtihatlarını değil,
aynı zamanda uluslararası mahkemeler ve diğer ülke mahkemelerinin içtihatlarına da
ulaşabilmeyi mümkün kılar.
Milyonlarca kararın yanında, kullanıcıların kendi yüklediği e-eserlerin (kitap, makale,
dilekçe vs.) ücretli ve veya ücretsiz olarak kullanımına sunulduğu bir veri bankası üzerinde
detaylı arama yapmaya olanak sağlar. Full & Egal bunların yanında farklı uzmanlık
alanlarında faaliyet gösteren avukatlara ulaşmak için oluşturduğu hukukçu arama motoru ile
de hizmetinizdedir.
1.1 İçtihat Arama Motoru


İçtihat arama motorunu kullanmaya başlamak için öncellikle giriş sayfasından
bölümüne girilir.



Ardından açılacak olan ‘arama motoruna hoş geldiniz’ ekranının sağındaki
pencereden



içtihat seçeneği seçilir.

Bu seçenek detaylı arama için ulaşılmak istenilen içtihatın hangi ülkede aranacağı,
aranılacak içtihatın hangi mahkemeye ait olduğu, arama yapılacak anahtar
kelimelerin hangi dile çevirilerek araştırılacağı ve son olarak sonuçların yakın
tarihe göre mi yoksa en iyi skoru alan içtihata göre mi sıralanacağı belirlenerek
gerekli bölümlere girilir.



Son olarak arama yapılması istenilen anahtar kelimeler metin halinde yazılarak
büyüteç imlecine basılarak arama gerçekleştirilir.

1.1.1 Daha İyi Sonuç İçin Öneriler


Bulmak istenilen karar için konunun içeriği yerine anahtar kelimeleri yalın
kullanmanız arama performansınızı arttıracaktır.



Arama yapılırken içtihat içerisinde geçen birden fazla kelimeyi yan yana bulmak için
iki tırnak içerisinde (“aile konutu şerhi”), şeklinde yazabilirsiniz.

1.1.2 Dil Algılama Özelliği
İçtihat araması yaparken, arama penceresine yazdığınız kelimelerin hangi dile ait olduğu
otomatik olarak algılanır. Otomatik dil algılama özelliğimiz sayesinde içtihat araması
yaparken ana dilinizde veya herhangi bir dilde anahtar kelime kullanabilirsiniz. Ana dilinizde
yazdığınız anahtar kelimeleriniz içtihatın orijinal diline çevrilerek veri tabanında aratılmakta
ve böylece en uygun hukuki terim çevirisi yapılarak en iyi sonuçlar karşınıza gelmektedir.
Farklı dildeki içtihatlarda arama yapmak için filtrelerde bulunan “Arama Metnini Çevir”
penceresinden arama metinlerinizi çevirmek istediğiniz ve içtihat metinlerine ait olan dili
ve/veya dilleri seçiniz.
Örneğin: Alman Federal Mahkemelerinde “muhdesatın aidiyetinin tespiti” kelimelerini arama
kutucuğuna Türkçe olarak yazıp aratabilmek için;


Sağ tarafta bulunan filtrelerden Ülke: Almanya seçtikten sonra içtihatlarını aratmak
istediğiniz Alman Federal Mahkemelerini Mahkeme penceresinden çoklu olarak
seçiniz.

Filtreler Bölümü
Ülke

: Almanya

: Almanya Federal Adalet Divanı ve Almanya Federal Anayasa
Mahkemesi vb.)
Arama Metnini Çevir : Almanca
Mahkeme

1.1.3 Çoklu İçtihat Arama Özelliği
Arama metinlerinizi aynı anda tek bir arama ile birden fazla ülke ve mahkemelerde
aratabilirsiniz.


Örneğin; “kıdem tazminatı” kelimelerini Türkçe yazıp

Filtreler Bölümü
Ülke

: Türkiye, Almanya, Uluslararası Mahkemeler

Mahkeme

: Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi, Alman Federal Adalet
Mahkemesi, Alman Federal İş Mahkemesi, AİHM

Arama Metnini Çevir : Almanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Danca,
Rusça, Arapça, Portekizce, Polonyaca, Norveçce

1.1.4 İçtihat Metninin İstenilen Dile Çeviri Özelliği




Sonuçlarını görüntülemekte olduğunuz yabancı dildeki içtihatların üzerine tıklayarak
içtihat okuma sayfasına geliniz.
Sağ üstte bulunan dil kutucuğundan içtihatı çevirmek istediğiniz dilin üzerine
tıklayınız.
Yeni sekmede açılacak olan Çeviri metinde içtihatınızın istediğiniz dildeki
profesyonel çevirisini okuyabilirsiniz.

1.2 Hukukçu Arama Motoru
FULL & EGAL’ e kayıtlı farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış üyelerimize ulaşabilmek
için öncelikle;






Arama motorları bölümüne
giriş yapılır.
Daha sonra karşınıza çıkan Arama Motorlarına Hoş geldiniz ekranının sağında
bulunan pencereden
Hukukçu ibaresi seçilir.
Eğer aranan hukukçunun isim ve soy isim bilgileri biliniyor ise arama penceresine
bu bilgiler girilerek doğrudan arama yapılabilir.
Eğer bu bilgiler bulunmuyor ise Arama Motoruna Hoş Geldiniz ekranının sağında
bulunan detaylı arama bölümünden ülke, şehir, il, ilçe ile uzmanlık ve meslek
bilgileri girilerek de arama yapılabilir.

1.3 Eser Arama Motoru
FULL & EGAL, üyelerinin kitap, makale, dilekçe, mütalaa ve sözleşme örneklerini ücretli
ve veya ücretsiz yayınlamasına olanak sağlar. Bu e-eserlere ulaşabilmek için yapılması
gerekenler;


Eğer aranılan eserin ismi veya yazarının isimi biliniyor ise, bu bilgiler arama
penceresine yazılarak büyüteç imleci ile direkt olarak arama yapılabilir.



Eğer bu bilgiler bilinmiyor ise, eser arama bölümünde detaylı arama
penceresineeserin dili, ana bilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek de arama
yapılabilir.

BÖLÜM İKİ

ESER YÜKLEME TALİMATI

1. Eseriniz sadece hukuki konular üzerine yazılmış olmalıdır.
2. Eserinizin türünü belirlemelisiniz.


Fullegal’e kitap, tez, makale, dilekçe ve bilgi notu yükleyebilir ve tüm eser
türlerini ücretli veya ücretsiz olarak yayımlayabilirsiniz.

3. MS Word.doc programında son halini verdiğiniz eserlerinizin kısımlarını kopyalayapıştır yaparak editör bölümlerine ayrı ayrı girebilir ve böylece eser formatınızı
koruyabilirsiniz. Dilerseniz editörümüzü kullanarak eserinizi yazabilir ve son
halini verebilirsiniz.
 Eserinizin İçerik Dökümanı: Eserinizin telif hakkına tabi içeriğidir. Tüm eser
türlerinde bu dosyanın yüklenmesi zorunludur.


İçindekiler Dökümanı



Önsöz Dökümanı



Kaynakça Dökümanı



Dizin Dökümanı



Kapak Fotoğrafı

4. Eserin telif hakkı kısmen veya tamamen size ait olmalıdır.
 Eserinizde başka bir şahısa ait eserlerden kısmen ve/veya tamamen alıntıladığınız
paragraf, bölüm veya cümleleri, yazara atıfta bulunmadan kullanmanız ve benzeri
fiiller telif ihlali ve intihal sayılır.


Sizden hariç başka yazar ve/veya yazarları olan bir eseri yüklerken diğer
yazarları da yazarlar bölümüne eklemelisiniz. Diğer yazarları ekleyebilmeniz için
o yazarların Fullegal’e üye olmaları gerekir. Siz bir esere, bir veya daha fazla üye
yazarımızı eklediğinizde ilgili üyelerimize onaylaması veya reddetmesi için
bildirim gider.

5. Eseri yüklerken zorunlu kısımları doğru bir şekilde doldurmanız gerekir.
 Eserin “İçerik Dosyası” eserinizin kendisidir ve tüm eser çeşitlerinde yüklenmesi
zorunludur. Kalan diğer dosya çeşitlerinden olan “İçindekiler, kaynakça, önsöz,
kapak fotoğrafı’’ gibi bölümleri her bir eseriniz için yüklemeniz, kullanıcı
memnuniyeti için önerilir.



Eser yükleme modülündeki ekranlarda; Eserin başlığını, eserin ilgili olduğu
hukuk alanını ve/veya alanlarını, yazar ve/veya yazarlarını ilgili alanlara girerek
zorunlu kısımları şahsen düzenlemelisiniz.

6. Eseriniz ücretliyse; özgürce belirleyeceğiniz eser fiyatı son satış fiyatı olmalıdır.
 En
sondaki ücret tabında eserinizi ücretli veya ücretsiz olarak
yayımlayabilirsiniz. Ücretli olarak satılması için yayımlayacağınız eserin ücretini
özgürce siz belirlersiniz. Bu fiyat elektronik eserin KDV dahil kullanıcıya
ulaşacak son satış fiyatı olmalıdır.


Önceden ücretli olarak sattığınız bir eseri Güncelleyerek ücretsiz olarak tekrar
yayımlayabilirsiniz.

7. Fullegal editörlük hizmeti sağlamamaktadır.
 Yükleyeceğiniz eserler son hali verilmiş ve imla hatalarından tarafınızca
arındırılmış olmalıdır.
8. Onay/Ret – Yayım - Satım
 Eserinizi yükledikten sonra Fullegal her bir eseri tek tek inceler ve kurallara
uygun eser yüklemelerini onaylar ve yayımlar. Eserlerde telif ihlali incelemesi
yapılmaz. Uygun olmayan eserler “Düzeltme” için eser sahibine gerekçeli olarak
iade edilir. Herhangi bir sorun bulunmayan eserleriniz yayımlanır. Eseriniz
ücretliyse sizin belirlediğiniz satış fiyatı üzerinden satılmaya başlanır. Satın
alınan eserler, satın alan üyelerin “Kütüphanem” linkinde saklanır.
9. Versiyonlama
 Onaylanmış ve yayımlanmış ücretli veya ücretsiz tüm e-eserlerinizde daha
sonradan “Güncelleme” yaparak eserinize yeni versiyonlar kazandırabilirsiniz.
Versiyonlama işlemi eserinizi gelişen ve değişen hukuki bilgi, yasa ve içtihatlara
uyumlu hale getirmek için onaylanmış ve yayımlanmış eser üzerinde yapılır. Bu
versiyonlar önceden satın alınmış ve hali hazırda yayımda bulunan eserinizin
içerik dosyasını değiştirir ve eski versiyonu siler. Köklü değişikliklerde ortaya
çıkacak eseri yeni bir satış veya yeni bir baskı olarak yüklemeniz önerilmektedir.

