1-Ana Sayfa: Palmiyede yeni çıkan mevzuatlar, güncel haber ve yorumlar, aylık programa tasniflenerek atılan mevzuat
ile içtihatlar ayrıca güncel duyular ve formlar programın ana sayfasında hizmetinize sunulan bazı kısa yollardır.
2-Güncel Bülten-Aylık Bülten: Mevzuatı günü gününe takip edebilmeniz için tasarlanmış olan bölümlerde gerek günlük
gerekse de aylık olarak nelerin yenilendiğini ve programa ilave edildiğini görebilirsiniz.
3-Diğer Kararlar: Yargıtay kararlarının haricinde Danıştay, Anayasa mahkemesi, Aihm, Kik, Uyuşmazlık ve Sayıştay
Kararları da programda mevcuttur.
4-Külliyat: Mevzuatlarda ki Kanunlar haricinde olan Tebliğ, Khk, Bkk, Sirkü, Özelge, Genelge, Yönetmelik ve Mülga
mevzuat gibi diğer mevzuat başlıklarına ulaşabileceğiniz alanları gösterir.
5-Menü: Pratik bilgiler, Dilekçe ve sözleşmeler, Hukuk sözlüğü, Haber arşivi ve REGA gibi her zaman elinizin altında
bulunması gereken bilgilere kısa yollarla ulaşabilmenizi sağlayan bölümümüzün adıdır menü.
6-Kolay Kasa: Günlük ofis içerisinde yaptığınız harcamaları yazabileceğiniz, alacak vereceklerinizin takibini ve personele
yaptığınız maaş veya avans ödemelerini kayıt edebileceğiniz ve en nihayetinde aylık olarak rapor çıkarabileceğiniz küçük
bir programcıktır palmiye içersinde.
7-Aylık İndeks-Yıllık İndeks: Programınıza her gün atılan mevzuat güncellemelerinin aylık ve yıllık olarak tasniflenerek
ayıklanmış bir şekilde hizmetinize sunulmuş halidir. Aynı zamanda her ilave edilen değişikliklerin belli bir başlıkta
toplanarak kullanıcılara geriye dönük derli toplu bir inceleme ve araştırma olanağı verir ki buda günümüz çalışma
hayatındaki zaman sorunundan günlük olarak takip edilemeyen mevzuatta herhangi bir eksiklik olmadan takip etmenizi
sağlayacaktır.
8-Gelişmiş Arama: Bu arama motorlarımızdan google gibi faydalanabilirsiniz. Aradığınız kelime veya kelimeleri yazarak
arayabilirsiniz. Bu arama motorunu ister tüm mevzuatta isterseniz ise “ARA” tuşuna tıkladığınızda acılan pencerede
seçtiğiniz herhangi bir mevzuatta işaretleyerek arayabilirsiniz ki bu şekilde bir arama size daha sağlıklı sonuçlar
verecektir. Bu alan alfabetik ve nümerik olarak düzenlendiğinden aradığınız kelime ve numaralı mahkeme kararını
yazarak bir kaç saniyede tüm atıflarıyla beraber ulaşmanızı sağlayacaktır. Ayrıca Yargıtay kararlarında sadece bizim
programda olan bozan ve onayan kararlarda arayabilme özelliği, kavramlarda özetlerde arayabilme özelliği de
mevcuttur.
9-Fihristte Ara: Bu arama motorunda inceleyeceğiniz kanun veya Khk, tebliğ, yönetmelik, genelge ve tüzüklere ister
nümerik isterseniz alfabetik olarak herhangi bir ipucu yazarak direkt ulaşmanızı sağlar.
10-Kanun Arama: Herhangi bir kanunun numarasını ve o kanunun içerisindeki herhangi bir maddesini yazıp tek
tıklamayla ilgili bölüme sizi direkt ulaştırır.
11-Karar Arama: Yüksek mahkeme kararlarını Esas veya Karar numaralarından ya birini ya da her ikisini yazarak
istediğiniz karara direkt ulaşmanızı sağlayan bu arama motorumuz size ayrı bir hız kazandıracak ve direkt aradığınız
yüksek mahkeme kararını bulmanızı sağlayacaktır.
12-Ayıklama: Seçtiğiniz mevzuat bölümünde, ayıklama butonuna yazdığınız anahtar ipucu kelime veya numara ile ilgi
mevzuatları bir arada filtre edilmiş bir şekilde görmenize olanak sağlar.
13-Bu bölümdeki kısa yollar sayesinde sayfa içerisinde oklar vasıtasıyla geri-ileri gidebilir, acılan sayfayı kopyalayabilir,
worde taşıyabilir, yazdırabilir ve isteğe bağlı olarak belirlediğiniz kişinin mail adresine gönderebilirsiniz. Aynı zamanda
yine bu kısa yollar sayesinde açtığınız sayfada herhangi bir kelimeyi aratabilir, sayfayı sık kullananlara ekleyip çıkartabilir
ve en önemlisi programı açıp şu ana kadar tüm gezindiğiniz yerlere tekrar kısa bir yolla geri dönmenizi sağlayacak
“geçmiş” butonu sayesinde tekrar gelebilirsiniz.
14-Kolay erişim penceresi: Başlıkta ve içinde arama sayesinde fihrist üzerine herhangi bir kanun herhangi bir maddesine
çok hızlı bir biçimde ulaşmanızı sağlayan arama motorumuzdur.

15-İncelenen madde ya da belge ile ilgili diğer mevzuatlara yapılmış tüm atıflar incelenebilir. İlgili diğer tüm mevzuatlarla
beraber varsa Yargıtay-Danıştay kararları sizin yerinize bizler tarafından ilgili dökümanlar olarak hizmetinize
sunulmuştur.
16-İncelediğiniz her belgede başka bir mevzuata bir iliştirme veya aynı mevzuatın herhangi bir maddesine veya başka bir
mevzuatın başka bir maddesine, fıkrasına bir yönlendirme var ise buradaki linkler vasıtasıyla aynı anda o yönlendirilen
dökümana gitme ve okuma şansına sahip olabiliyorsunuz. Bu sayede kazandığınız hız ve edindiğiniz kapsam işlerinizi
yaparken size ekstra bir ivme kazandıracak ve farklı olmanızı sağlayacaktır. İncelenen belgede size sağlanan bu kapsayıcı
destek ve hız programımızın en önemli hedef ve vizyonudur aslında; ”ZAMANINIZ SİZE KALSIN”

