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Bilindiği üzere, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla ülkemizde sebze ve
meyve ticareti ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine
ilişkin usul ve esaslar, uygulanacak yaptırımlar ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin
görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

Mezkur Kanunun 8 inci maddesinde cezalı hal rüsumu, 14 üncü maddesinde idari para
cezaları düzenlenmiş, Kanuna istinaden yürürlüğe konulan, Sebze ve Meyve Ticareti ve
Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında; idari para
cezalarına ilişkin Yönetmeliğin 1 nolu ekinde ve cezalı hal rüsumuna ilişkin Yönetmeliğin 2
nolu ekinde yer alan tutanakların denetim yapmakla görevli yetkili personelce düzenleneceği,
ayrıca Bakanlığın kararı üzerine bu tutanakların Hal Kayıt Sistemine işlenebileceği, Pazar
Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; idari para
cezalarına ilişkin Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan tutanağın, denetim yapmakla görevli
yetkili personelce her eylem için ayrı olmak üzere düzenleneceği, Bakanlığın kararı üzerine,
bu tutanakların sisteme işlenebileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, idari para cezaları ile cezalı hal rüsumlarının Hal Kayıt Sistemine
işlenebilmesi için “Ceza İşlemleri Modülü” uygulamaya alınmış ve modülün kullanımına
ilişkin olarak “Ceza İşlemleri Kullanıcı Kılavuzu” hazırlanarak Hal Kayıt Sistemi web
sayfasında (www.hal.gov.tr) 12/06/2018 tarihinde yayımlanmış, yine aynı tarihte İl
Müdürlüklerimize sözkonusu uygulama hakkında belediyelere bilgilendirme yapılması
konusunda talimat verilmiştir.

Bu itibarla, belediyelerimizin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilen denetim
faaliyetlerinin etkinliği Sisteme işlenen ceza tutanakları üzerinden Bakanlığımızca takip ve
analiz edilecek olup, belediye personelince düzenlenen idari para cezası ve cezalı hal rüsumu
tutanaklarının Ceza İşlemleri Kullanıcı Kılavuzunda yer verilen bilgilere uygun olarak “Ceza
İşlemleri Modülü”ne işlenmesi hususunda azami hassasiyetin gösterilmesi önem arz
etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Fatih METİN
Bakan a.

Bakan Yardımcısı
Dağıtım: Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 34190135-3e66-4795-bbbd-6d06e11c386d kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.


