
Palmiye KAMU İHALE KARARLARI (KİK) Programı 

 

 

Ne İşe Yarar? 

 

 Güncel KİK Kararları uzmanlarımız tarafından hazırlanan özetiyle beraber sunulur.  

 Uzmanlarımız tarafından hazırlanan Kavram bölümü ile alanında tek uygulamadır. 

 İlgili kanunlara ait tebliğ ve yönetmelikler son ve sürekli güncel olarak verilir.  

 KİK Kararlarına güncel ve arşiv olarak ulaşılmasını sağlar. 

 Güncel KİK Kararları Özet / Karar metni ve İlgili mevzuatlarıyla beraber gösterilir. 

 4734, 4735 ve 4857 Sayılı kanunları ilgilendiren bir programdır.  

 Bu Mevzuat başlıklarını ilgilendiren tüm KİK Kararları mevcuttur. 

 Tüm KİK Kararlarında ve kavramlarında ister numerik ister de KİK Kavram/Konu odaklı 

alfabetik arama yapılabilmektedir. 

 KİK Formları, KİK Duyuruları anlık olarak programa ve son kullanıcıya iletilmektedir. 

 Günlük olarak öne çıkan KİK kararları haber bildirim aracılığıyla son kullanıcıyı 

bilgilendirmektedir. 

 Muhtelif arama motorlarıyla istenilen belge ve bilgiye 1-2 saniyede ulaşılır. 

 Kurum kullanıcıları dâhilin de uzman danışmanlarımıza soru sorabilir danışmanlık 

alabilirsiniz. 

 



Arşiv ve eski KİK kararlarıyla beraber güncel KİK kararlarına hızlı bir şekilde ulaşılmasını 

sağlayan program güncel KİK Kararlarının özetlerini çıkarması sayesinde metin içerisinde 

zaman kaybetmenizi engeller.  

Başlıktan özete, özetten ilgili KİK kararına oradan da kararı ilgilendiren mevzuatlara hızlı, 

güvenilir ve güncel bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. Tüm bu işlerin aynı ekranda yapılıyor 

olması ayrıca bir kolaylıktır. 

Günlük olarak önemli ve güncel kararların haber bildirim aracılığıyla kullanıcıya gönderilmesi 

gerek hatırlatma ve gerekse bilgi tazeliği acısından bir başka özelliktir. 

GSM ve PC de kullanılabilir olması kullanım ve erişim acısından önemli bir avantajdır.  

 

 

 

Kimler Kullanabilir? 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapan kamu kurum ve kuruluşları 

programımızı kullanabilirler. Palmiye KİK Kararları Programı son derece anlaşılabilir bir dil ve 

ara yüzle hazırlanmıştır, kullanımı kolay bir program olup başlangıç düzeyinde bilgisayar 

bilgisi yeterlidir. 

 

 Belediyeler (Büyük, orta ve küçük ölçekli ihale düzenleyen tüm müdürlükleri) 

 İl Özel İdareleri 

 Hastaneler 

 Üniversiteler 

 İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

 İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Müdürlükleri 

 Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili Başkanlıkları 

 Karayolları, DSİ, İller Bankası, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları 

 Sosyal Güvenlik Kurumları 

 Kamu ihale kanunu kapsamında ihale yapan tüm kurum ve kuruluşlar.  

 

Palmiye KİK size hız ve zaman kazandırır. Bu sayede KİK Kararı arama ve kavrama ile 

uğraşmak yerine diğer çalışmalarınıza odaklanabilirsiniz. 

 



EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VE KULLANMA KILAVUZU 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bu bölümde ister metinde, isterseniz de 

Karar numarasında arama yapa bilirsiniz. 



 
 

 

 
 

 

İhale usulünü seçin 

İhalenizi ilgilendiren kanun maddesini seçin 

İsterseniz İhalenizi ilgilendiren kelimelerle kararları filtreleyin 

Açılan kararlar da uzmanlarımız tarafından hazırlanan Özet bölümü 

karşınıza çıkacaktır. 



 

 

 

Metin butonuna tıkladığınız da Karar metninin 

tamamını görebilirsiniz 

İlgili mevzuat kısmında sadece bu karar ile bağlantılı 

Kanun/Tebliğ/Yönetmelikleri görebilirsiniz. 



 
 

 
 

 

 

Listeden kanunu seçmeniz yeterli, maddeler alt 

kısma listelenecektir. 

Listeden kanunu seçmeniz yeterli, 

seçtiğiniz kanunu ilgilendiren tebliğler 

aşağıda listelenecektir. 



 
 

 
 

Kamu İhale Kanunlarını ilgilendiren 

yönetmeliklerin tamamı 

listelenmiştir. Yönetmeliği 

seçtiğinizde maddeler alt kısma 

listelenecektir. 

Uzmanlarımız tarafından kararlara 

ait kavramlar oluşturulmuştur. 

İhalenize uygun kavramı seçerek ilgili 

kararlara anında ulaşabilirsiniz. 



 
 

 
 


