Mevzuatta Arama

Mevzuatta Arama


Bu alana aramakta olduğunuz konuyla ilgili ipucu kelime ya da kelimeleri yazabilirsiniz.



Yanyana geçmesini istediğiniz kelimelerin başına ve sonuna çift tırnak “…” koyabilir ve istenirse ilave ek
kelimelerle daha hızlı aramış olduğunuz belgeye ulaşabilirsiniz.



İpucu kelime ya da kelimelerden sonra Arama Yapılacak Mevzuatı Seciniz ’butonunu tıklayarak hangi
mevzuatta aratmak istiyorsanız o mevzuatı veya mevzuatları seçerek Palmiyede Ara butonuna
tıklayabilirsiniz.



Ayrıca bu bölümde arama motoruna yazdığınız kelime veya kelimeleri aşağıda bulunan Kanuna Göre Filitrele
sekmesinden Kanun Numarası seçerek sadece seçtiğiniz Kanunda arattırabilirsiniz.



Karşınıza çıkan sonuçlardan ilgilendiğiniz belgenin en güncel haline ulaşabiliyorsunuz.



Aynı zamanda ilgili belgenin yan tarafında belgeyle iliştirilmiş ilgili mevzuat veya ilgili içtihat bağlantılarıda
mevcut olup belgeden çıkmadan buralardaki bağlantıları inceleyebiliyorsunuz.



İncelediğiniz belgenin içinde başka mevzuatlara atıf varsa aynı sayfadan linkler vasıtasıyla ilgili belgeleri farklı
bir sayfada görüntüleyebiliyorsunuz.

İçtihatta Arama

İçtihatta Arama


Bu alanda Yargıtay-Danıştay gibi Yüksek Mahkeme Kararlarında arama yapabilirsiniz



Bu alana aramakta olduğunuz konuyla ilgili ipucu kelime ya da kelimeleri yazabilirsiniz.



Yanyana geçmesini istediğiniz kelimelerin başına ve sonuna çift tırnak “…” koyabilir ve istenirse ilave ek
kelimelerle daha hızlı aramış olduğunuz Karara ulaşabilirsiniz.



İpucu kelime ya da kelimelerden sonra Arama Yapılacak İçtihat Seciniz ’butonunu tıklayarak hangi Yüksek
Mahkeme Kararlarında aratmak istiyorsanız seçip, isteğe bağlı olarak aşağıda çıkan Dairelerde filtreleme
yapabilir ardından Palmiyede Ara butonuna tıklayabilirsiniz.



Bu alanda Alfabetik aramanın haricinde Numerik aramada yapabilirsiniz. Aramış olduğunuz kararların ESAS
ya da KARAR numaralarından herhangi birini yazıp palmiyede arayabilirsiniz. Bu şekilde bir arama yaparken
aşağıdaki Sadece İçtihat Numaralarında Ara sekmesini tıklayınız.



Ayrıca yine bu bölümde aramak istediğiniz kararda ONANAN veya BOZAN Kararlar diye de ilave bir filtreleme
yaptırabilirsiniz.



Karşınıza çıkan sonuçlardan ilgilendiğiniz Kararın en güncel haline ulaşabiliyorsunuz.



Aynı zamanda ilgili Kararın yan tarafında belgeyle iliştirilmiş ilgili mevzuat veya ilgili içtihat bağlantılarıda
mevcut olup belgeden çıkmadan buralardaki bağlantıları inceleyebiliyorsunuz.



İncelediğiniz belgenin içinde başka mevzuatlara atıf varsa aynı sayfadan linkler vasıtasıyla ilgili belgeleri farklı
bir sayfada görüntüleyebiliyorsunuz

Mevzuat Fihristi VE İçtihat Fihristi

Mevzuat Fihristi VE İçtihat Fihristi



Bu alanda seçtiğiniz Mevzuat Fihristinde öncelikle aradığınız mevzuat türünü seçiyoruz



Seçtiğiniz mevzuat türünde ister numerik ister alfabetik ipucu rakam veya kelime yazarak aramış olduğunuz
mevzuata ulaşabiliyorsunuz.



İlgilendiğiniz mevzuata tıklattıktan sonra ister Tümünü Göster diyerek belgenin tamamını isterseniz de
bakmak istediğiniz belgenin içindeki madde numarasını arama butonunun yanındaki BUL sekmesine yazarak
ilgili maddeyi çağırabiliyorsunuz.



İçtihat Fihristinde ise Kararların KARAR TÜRÜ-KARAR DAİRESİ-KARAR YILI gibi seçeneklerden ilerleyip ilgili
tüm Kararlara erişebiliyor, ardından da Bulunan Kararlarda Filtreleme Yap butonundan bir adım daha
filtreleme yapabiliyorsunuz. Bu kısım daha çok genel bir arama yapmakta kullanılmakta olup aranacak Konu
veya Esas ya da Karar numarası biliniyorsa yukarıdaki İçtihat arama motorunun kullanılmasını tavsiye
ediyoruz.

Palmiye Yazılım Haber Bildirim

Palmiye Yazılım Haber Bildirim


Bu alan Bilgisayarınız acık ama Palmiye programınız kapalıyken dahi sizi haberdar etmek için düzenlenmiştir.
Yoğunluktan dolayı mevzuatı takip edemeyen ve güncel mevzuatsal bilgilerden haberdar olmak isteyen
kullanıcılar için aktif edilmiştir.



Palmiye programıyla beraber kurulur ve bilgisayarınızın sağ alt tarafında acık olarak durur.



Günlük acil duyurular veya güncel mevzuatlar veya güncel makaleler mevcuttur.



Bu ekranda aynı zamanda Günlük resmi gazeteye bakabilirsiniz



Döviz kurlarından Dolar VE Euro’yu bu ekranda sizleri bilgilendirme yapılır.



Yasal faiz oranlarını – tefe tüfe oranlarını görebiliyorsunuz.



Yine bu alandan Programı Aç butonunu kullanarak direkt olarak palmiye programını açabiliyorsunuz.

PROGRAM MENÜLERİ

T.C.TÜM KANUNLARI
TEBLİĞLER
YÖNETMELİKLER
BAKANLAR KURULU KARARLARI (ARŞİV)
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI
GENELGELER/GENEL YAZI /DPB GÖRÜŞLER

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
ÖZELGELER
SİRKÜLER
TÜZÜKLER
İKİLİ ANDLAŞMALAR
KANUN GEREKÇELERİ
MÜLGA MEVZUAT
DANIŞTAY KARARLARI
YARGITAY KARARLARI
SAYIŞTAY KARARLARI
KAMU İHALE KURULU KARARLARI
AİHM KARARLARI
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
TARİFE VE SÜRELER
TASARI VE TASLAKLAR
DİLEKÇE ve SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ
GÜNCEL HABER VE MAKALELER
GÜNCEL DUYURULAR
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ
KARAR TALEP FORMU
KAMU İHALE KARARLARI FORMU
DÖVİZ KURLARI
ALTIN-GÜMÜŞ KURLARI
GÜNLÜK RESMİ GAZETE VE RESMİ GAZETE ARŞİVİ
YENİ CIKAN MEVZUAT ARŞİVİ
AYLIK VE YILLIK MEVZUAT HABER ARŞİVİ
SECİLİ İÇTİHAT ARŞİVİ
HABER YORUM MAKALE ARŞİVİ
DUYURU ARŞİVİ
SORU CEVAP ARŞİVİ
KOLAY KASA PROGARMI
HABER BİLDİRİM PROGRAMI

İMAR CEZA HESAPLAMA PROGRAMI
PRATİK BİLGİLER PROGRAMI
PALMİYE PC MODÜLÜ
PALMİYE WEP MODÜLÜ
PALMİYE GSM MODÜLÜ
PALMİYE USB MODÜLÜ

PALMİYE GSM MOBILE YGULAMASI/KURULUM
Yükleme ve kullanım ile ilgili aşağıdaki sıralamayı takip etmenizi, lisanslama için ise ilgili firmaya isim ve cep teldeki
program ID NUMARASINI vererekten sistemi aktif hale getirebilirsiniz.



Play Store veya Apple Store uygulamasına girin.




Play Store arama kısmına “palmiye mevzuat” yazıp aratınız.
Çıkan sonuçlardan en üstteki “Palmiye Mevzuat ve İçtihat Müşavir” programına tıklayarak yükleyebilirsiniz.



Yükleme sonrasında Aç butonuna tıklayınız.



Uygulama ve bildirim izinlerinin tümüne izin ver veya evet diyoruz.



En son aşamada ekrana gelen Lütfen aşağıdaki ID numarasıyla kayıt olunuz başlıklı ID dizinini yine orada
yazan telefonu arayıp lisansınızı aktif ediyorsunuz.

