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1. HAL KAYIT SİSTEMİ’NE GİRİŞ  
Ceza uygulamaları işlemlerini gerçekleştirebilmek için ilk olarak Hal Kayıt Sistemi’ne giriş yapmak 

gerekmektedir. Bunun için https://hks.hal.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.  

 

Açılan sayfada kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu bilgileri girildikten sonra sisteme giriş yapılır ve ana 

menüden “Ceza işlemleri” sekmesi seçilir ve işlemlere başlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hks.hal.gov.tr/Pages/Account/Login.aspx
https://hks.hal.gov.tr/Pages/Account/Login.aspx
https://hks.hal.gov.tr/Pages/Account/Login.aspx
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2.CEZA İŞLEMLERİ  
2.1. CEZA UYGULAMA 
 

Ceza işlemlerini gerçekleştirmek için üst başlıklardan ilgili alana gidilir ve “Ceza Uygulama” sekmesi 

seçilerek işlemlere başlanır.    

 

Aşağıda görüleceği üzere; açılan sayfada uygulanacak cezaya göre karşımıza “Pazaryerleri”, “Toptancı 

Halleri ve Diğer Yerler” ile “Cezalı Hal Rüsumu” sekmeleri çıkacaktır. Yapılacak işleme göre sekmelerden 

birisi seçilecektir. 
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2.1.1. PAZAR YERLERİ 
Pazaryerlerinde yapılan denetimler sonucunda pazarcılara kesilen cezaları sisteme aktarmak için            

“Pazaryerleri” sekmesi seçilerek açılan ekranda zorunlu olarak doldurulması gereken alanlar 

doldurulmalıdır.   

   2.1.1.1. Ceza Uygulanan Pazarcı Bilgileri 
HKS’de ilgili Pazar yeri belirtilerek pazarcı olarak kayıtlı olan kişinin TC No yazıldıktan sonra “Sorgula” 

butonu ile bilgileri sorgulanır. Kişi sistemde kayıtlı olduğu takdirde yapılacak sorgulama ile sistemdeki 

bilgiler çağırılacak zorunlu alanlar otomatik olarak dolacak ve pazarcının faaliyet gösterdiği pazar listesi 

ve tezgâh no bilgileri çıkacaktır. Ceza hangi pazara ait ise ilgili Pazar seçilerek ileri sekmesi kullanılarak 

bir sonraki sayfaya geçilecektir.   
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Kişi sistemde pazarcı olarak kayıtlı değil ise  “Kayıtlı Kullanıcı Değil” işaretlenerek ilgilinin  “TC No” ile 

“Pazar ve Tezgâh No” bilgisi yazılıp sorgula butonu kullanılarak kişi bilgileri çağrılacaktır. Sorgulama 

sonrası Ad-Soyad bilgileri Sistem tarafından otomatik olarak doldurulacak,  ileri sekmesi kullanılarak bir 

sonraki sayfaya geçilecektir.   

 

 

 

 

2.1.1.2. Ceza Bilgileri 

 Bu kısım idari para cezası tutanağında yer alan “Cilt No”, “Sıra No”, “Ceza Türü Kodu”, “Ceza Tutarı”, 

“Ceza Türü Açıklaması”, “Ceza Açıklaması”, “Mal Miktarı” ve “Yeni Ceza Tutarı” kısımlarından 

oluşmaktadır. Sisteme bu bilgilerin sırası ile girişinin yapılması gerekmektedir. 
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2.1.1.2. 1. Cilt No 
İdari para ceza tutanağının sağ üst köşesinde yer alan “Cilt No” bilgileri, açılan ekran bulunan cilt no 

alanına girilecektir. Mevcut tutanakta “Cilt No” boş geçilmiş ise ekran üzerinde yer alan “Cilt No” boş 

geçişe izin vermeyeceği için  bu alana  “0 (sıfır)” yazılarak bir sonraki adıma geçilecektir. 

 

 

 

2.1.1.2.2. Sıra No 
Cilt No bilgileri girildikten sonra idari para ceza tutanağın sağ üst köşesinde “Sıra No” olarak belirtilen 

alanda, yer alan bilgiler buraya girilecektir. 
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2.1.1.2. 3.  Ceza Türü Kodu- Ceza Türü Açıklaması-Ceza Tutarı 
5957 sayılı Kanunun 14. Maddesinde yer alan idari para cezaları “Ceza Türü Kodu” kısmında yer almakta 

olup uygulanacak cezaya göre ilgili ceza seçilip işaretlenecektir. 

 

 

“Ceza Türü Açıklaması” seçilen “Ceza Türü Kodu”na göre sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir. 
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“Ceza Tutarı” seçilen “Ceza Türü Kodu”na göre yine sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir. 

 

 

 

2.1.1.2.4.  Ceza Açıklaması 
“Ceza Açıklaması” girilmesi gereken bir bilgidir. Bu kısım boş geçilmeyerek Tutanakta yer alan açıklamalar 

yazılacaktır. 
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2.1.1.2.5.  Mal Miktarı 
“Mal Miktarı” kısmına cezaya konu olan malın miktarı yazılacaktır. 
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2.1.1.2.6.  Tutar Değişikliği-Yeni Ceza Tutarı 
İdari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, yeniden değerlendirme oranında 

artırılması nedeniyle, bu kısma ilgili yıla ait değerleme oranında artırılmış ceza miktarının girilmesi 

gerekmektedir. 

 

 

2.1.1.3.  Ceza Uygulayan Bilgileri 
Ceza tutanağından isim ve imzaları bulunan yetkili kişi/kişilerin bilgi girişi, “TC No” yazılıp “Ceza 

Uygulayan Kişi Ekle” butonu kullanılarak sistemden getirilecektir. Ceza uygulayan Kişi sayısı birden fazla 

ise her defasında “TC No” yazıp “Ceza Uygulayan Kişi Ekle” denilerek istenilen sayıda kişi 

eklenebilecektir. 
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2.1.1.4. Ceza Özeti 
Tespit Edilen Eylem, Ceza uygulanan Pazarcıya ait bilgileri içeren “Ceza Özeti”, yapılan işin kesin kayıttan 

önceki son ön kontrolü niteliğinde olup herhangi bir alanda hata yapılması durumunda geri butonu  

kullanılarak  hatalı alana dönüş sağlanıp  gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.  

Herhangi bir hata ile karşılaşılmaması durumunda kaydet butonuna basılarak elektronik ortamda ceza 

tutanağımızın oluşması sağlanarak, açılan sayfada “Ceza Uygulama İşleminin Başarıyla Gerçekleştiği" 

onay bilgisi alınacaktır. 
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2.1.2.TOPTANCI HALLER VE DİĞER YERLER 
Toptancı Haller ve Diğer yerlerde yapılan denetimler sonucunda kesilen cezaları sisteme aktarmak için 

“Toptancı Haller ve Diğer Yerler” sekmesi seçildikten sonra açılan ekranda öncelikle zorunlu olarak 

doldurulması gereken alanlar doldurulmalıdır.   
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  2.1.2.1. Ceza Uygulanan Kişi Bilgileri 
HKS’de kayıtlı olan tarafın TC /Vergi No(MERSİS No) yazıldıktan sonra “Sorgula” butonu kullanılarak 

bilgiler sorgulanır. Kişi sistemde kayıtlı olduğu takdirde yapılacak sorgulama ile sistemdeki bilgiler 

çağırılacak zorunlu alanlar otomatik olarak dolacaktır Eğer, ceza kesilen taraf HKS’de kayıtlı değil ve  

bilgileri sistemde bulunmuyor ise;  “Kayıtlı Kullanıcı Değil” işaretlenerek ilgilinin  TC No yazılıp sorgula 

butonu kullanılarak kişi bilgileri çağrılacaktır. Sorgulama sonrası Ad-Soyad bilgileri Sistem tarafından 

otomatik olarak doldurularak bilgi girişi yapılması sağlanacaktır. Bilgi girişinin yapılmasının ardından ileri 

butonu ile bir sonraki sayfaya geçilecektir. 
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2.1.2.2. Ceza Bilgileri 

Bu kısım idari para cezası tutanağında yer alan “Cilt No”, “Sıra No”, “Ceza Türü Kodu”, “Ceza Tutarı”, 

“Ceza Türü Açıklaması”, “Ceza Açıklaması”, “Mal Miktarı” ve “Yeni Ceza Tutarı”ndan oluşmaktadır. 

Sisteme bu bilgilerin sırası ile girişinin yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

2.1.2.2. 1. Cilt No 
İdari para cezası tutanağının sağ üst köşesinde yer alan “Cilt No” bilgileri,  açılan ekranda bulunan “Cilt 

No alanına” girilecektir. Mevcut tutanakta “Cilt No” boş geçilmiş ise ekran üzerinde yer alan “Cilt No” 

boş geçişe izin vermeyeceği için bu alana  “0 (sıfır)” yazılarak bir altta yer alan adıma geçilecektir. 
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2.1.1.2.2. Sıra No 
İdari para cezası tutanağının sağ üst köşesinde Sıra No olarak belirtilen alanda yer alan bilgiler aynı 

şekilde bu kısma girişi yapılacaktır. 

 

 

 

2.1.1.2. 3.  Ceza Türü Kodu- Ceza Türü Açıklaması-Ceza Tutarı 
5957 sayılı kanunun 14. Maddesinde yer alan idari para cezaları “Ceza Türü Kodu” kısmında yer almakta 

olup uygulanacak cezaya göre ilgili ceza seçilip işaretlenecektir. 
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“Ceza Türü Açıklaması” ise seçilen “Ceza Türü Kodu”na göre sistem tarafından otomatik olarak 

getirilecektir. 

 

 

“Ceza Tutarı” ise seçilen “Ceza Türü Kodu”na göre sistem tarafından yine otomatik olarak getirilecektir. 
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    2.1.2.2.4.  Ceza Açıklaması 
“Ceza Açıklaması” girilmesi gereken bir bilgidir. Bu kısım boş geçilmeyerek Tutanakta yer alan 

açıklamalar bu kısma yazılacaktır. 

 

 

    2.1.2.2.5. Mal Miktarı 
“Mal Miktarı” kısmına cezaya konu olan malın miktarı yazılacaktır. 
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2.1.2.2.6. Tutar Değişikliği-Yeni Ceza Miktarı 
İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerlendirme oranında artırılması 

nedeniyle bu kısma ilgili yıla ait değerleme oranında artırılmış ceza miktarının girilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

2.1.2.3. Ceza Uygulayan Bilgileri  
Ceza tutanağından isim ve imzaları bulunan yetkili kişi/kişilerin bilgi girişi, “TC No” yazılıp “Ceza 

Uygulayan Kişi Ekle” butonu kullanılarak sistemden getirilecektir. Ceza uygulayan kişi sayısı birden fazla 

ise her defasında “TC No” yazıp “Ceza Uygulayan Kişi Ekle” denilerek istenilen sayıda kişi eklenebilecektir. 
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2.1.2.4. Ceza Özeti 
“Tespit Edilen Eylem”, “Ceza Uygulanan Kişi” bilgileri içeren bu alan, yapılan işin kayıt öncesindeki 

kontrolün son adımını oluşturmakta olup herhangi bir alanda hata yapılması durumunda “Geri” butonu 

kullanılarak hatalı alana dönüş yapılıp gerekli düzeltilmelerin sağlanması gerekmektedir. Herhangi bir 

hata ile karşılaşılmaması durumunda ise kaydet butonuna basılarak elektronik ortamda ceza 

tutanağımızın oluşması sağlanacaktır. Kayıt sonrası açılan sayfada “Ceza Uygulama İşleminin Başarıyla 

Gerçekleştiği" onay bilgisi alınacaktır. 
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2.1.3.CEZALI HAL RÜSUMU 
 

Belediye tarafından yapılan denetimler sonucunda uygulanan cezalı hal rüsum tutanaklarını sisteme 

aktarmak için “Cezalı Hal Rüsumu” sekmesi seçildikten sonra açılan ekranda öncelikle zorunlu olarak 

doldurulması gereken alanlar doldurulmalıdır 
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2.1.3.1. Ceza Uygulanan Kişi Bilgileri  
Ceza Uygulanan Kişi Bilgileri sayfasında; HKS’de kayıtlı olan tarafın TC /Vergi No(MERSİS No) yazıldıktan 

sonra “Sorgula” butonu kullanılarak bilgiler sorgulanır. Kişi sistemde kayıtlı olduğu takdirde yapılacak 

sorgulama ile sistemdeki bilgiler çağırılacak zorunlu alanlar otomatik olarak dolacaktır.  

 

 

Eğer, ceza kesilen taraf HKS’de kayıtlı değil ve  bilgileri sistemde bulunmuyor ise;  “Kayıtlı Kullanıcı” değil 

işaretlenerek ilgilinin TC/Vergi No(MERSİS No) yazılıp sorgula butonu kullanılarak kişi bilgileri çağrılacaktır. 

Sorgulama sonrası Ad-Soyad bilgileri Sistem tarafından otomatik olarak  doldurularak bilgi girişi yapılması 

sağlanacaktır. Bilgi girişinin yapılmasının ardından ileri butonu kullanılarak bir sonraki sayfaya geçilecektir. 
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2.1.3.2.Ceza Bilgileri  
Bu kısım iki bölümden oluşmakta olup İlk Bölüm; “Cilt No”, “Sıra No”, “Ceza Türü Kodu”, “Ceza Türü 

Açıklaması” ve “Ceza Açıklaması”ndan, İkinci Bölüm ise; cezaya konu olan mal ile ilgili olarak “İl”, “İlçe”, 

“Belde/Semt”, “Malın Adı”, “Malın Türü”, “Malın Cinsi”, “Malın Miktarı”, “Cezai Rüsum Miktarı”ndan 

oluşmaktadır. Manuel olarak tutulan tutanakta yer alan bu bilgilerin sırası ile girişinin yapılması 

gerekmektedir. 
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2.1.3.2. 1. Cilt No 
Ceza Bilgileri girişinin ilk adımını oluşturan “Cilt No” Bilgi girişi alanına, Cezalı Hal Rüsum Tutanağının sağ 

üst köşesinde yer alan “Cilt No” bilgilerinin girişinin yapılması gerekmektedir. Mevcut tutanakta “Cilt 

No” boş geçilmiş ise açılan ekran üzerinde yer alan “Cilt No” alanı sistem tarafından boş geçişe izin 

vermeyeceği için boş geçilmeyerek  “0 (sıfır)” yazılacak ve bir sonraki adıma geçilecektir. 
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2.1.3.2.2. Sıra No 
Cilt No bilgileri girildikten sonraki adımı oluşturan Sıra No bilgi girişi alanı, Cezalı Hal Rüsum Tutanağının  

sağ üst köşesinde yer alan “Sıra No” olarak belirtilen alandaki bilgilerin sisteme aktarılmasından 

oluşmaktadır.  

 

 

 

 

2.1.3.2.3.  Ceza Türü Kodu- Ceza Türü Açıklaması 
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun  8. Maddesinde sıralanan para cezaları “Ceza Türü Kodu” kısmında yer 

almakta olup uygulanacak cezaya göre Kanunun 8. Maddesinin ilgili fıkrası seçilip işaretlenecektir. 
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“Ceza Türü Açıklaması” ise seçilen “Ceza Türü Kodu”na göre sistem tarafından otomatik olarak 

getirilecektir. 

 

 

    2.1.3.2.4.  Ceza Açıklaması 
   “Ceza Açıklaması” girilmesi gereken bir bilgi alanı olup sistem tarafından boş geçişe izin verilmemektedir.  

Bu kısma manuel olarak tutulan ceza tutanağında yer alan açıklamalar yazılacaktır. 

 

 

 

2.1.3.2.5.  İl Bilgisi 
“İl” bilgisi bilgi giriş alanı ceza tutanağımızın ikinci bölümünü oluşturmakta olup cezaya konu olan malın 

künye bilgileri niteliğini taşımaktadır. Bu alana,  malın üretildiği “İle” ilişkin bilgilerin girilmesi 

gerekmektedir. 
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2.1.3.2.6. İlçe Bilgisi 
“İlçe” bilgisi bilgi giriş alanına ilçe ile ilgili bilgilerin girilmesi gerekmektedir. 

 

 

2.1.3.2.7. Belde/Semt Bilgileri 
 “Belde Semt” bilgileri bilgi giriş alanı, cezaya konu olan malın belde/semt bilgilerinin girişinden 

oluşmaktadır.  
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2.1.3.2.8.Künye No 
Bildirimi bulunan, ancak Kanunda belirtilen diğer hususlar nedeniyle cezaya tabi olan mallara ilişkin olarak, 

Künye No işlem adımı kullanılarak mevcut künye bilgileri yazılıp sorgulama yapılarak o mala ait bilgi 

girişlerinin otomatik olarak sistem tarafından getirilmesi sağlanacaktır. 

 

 

2.1.3.2.9.Malın Adı 
Cezaya konu olan malın ismi “Seçiniz” başlığı tıklanarak ilgili alandan seçilip işaretlenerek bir sonraki 

adıma geçiş yapılacaktır. 
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2.1.3.2.10.Malın Türü 
Malın türü olarak belirtilen işlem adımı; cezaya konu olan ürünün “geleneksel(konvansiyonel)”, “iyi 

tarım” ve “organik tarım” olarak belirtilen üretim şekillerinden herhangi birinin seçilmesinden 

oluşmaktadır. 

 

 

2.1.3.2.11. Malın  Cinsi 
Malın cinsi olarak belirtilen işlem adımında “Seçiniz” başlığı tıklanarak sözkonusu ürünün cinsinin seçilip 

işaretlenmesinin sağlanması gerekmektedir. 
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2.1.3.2.12. Mal Miktarı 
Manuel olarak tutanakta yer alan cezaya konu olan mal miktarının doğru girişi önem taşımakta olup, 

cezai rüsum miktarı bu adıma göre belirlenecektir. 

 

2.1.3.2.13. Cezai Rüsum Miktarı 
“Cezai Rüsum Miktarı” bilgi girişi alanına, 5957 sayılı Kanunda belirtilen oranlara ve şartlara göre cezaya 

konu olan malın miktarı esas alınarak hesaplanan cezai rüsum miktarının yazılması gerekmekte olup,  bu 

alan ceza bilgilerinin son adımını oluşturmaktadır. Gerekli bilgi girişinin yapılmasının ardından ileri 

butonu kullanılıp bir sonraki sayfaya geçilecektir. 



31  

  

 

2.1.3.3. Ceza Uygulayan Bilgileri 
Ceza tutanağından isim ve imzaları bulunan yetkili kişi/kişilere ait bilgi girişi, “TC No” yazılıp “Ceza 

Uygulayan Kişi Ekle” butonu kullanılarak sistemden getirilecektir. Ceza uygulayan kişi sayısı birden fazla 

ise her defasında “TC No” yazılıp “Ceza Uygulayan Kişi Ekle” butonu kullanılarak istenilen sayıda kişi 

eklenebilecektir 
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2.1.3.4.Ceza Özeti 
“Tespit Edilen Eylem”, “ Mala Ait Bilgiler” ve “Ceza Uygulanan Kişi” bilgilerini içeren bu alan, yapılan 

işlemin kaydı öncesindeki kontrolün son adımını oluşturmakta olup, herhangi bir alanda hata yapılması 

durumunda “Geri” butonu kullanılarak hatalı alana dönüş yapılıp gerekli düzeltilmelerin sağlanması 

gerekmektedir. Herhangi bir hata ile karşılaşılmaması durumunda ise kaydet butonuna basılarak 

elektronik ortamda ceza tutanağının oluşması sağlanacaktır. Kayıt sonrası açılan sayfada “Ceza 

Uygulama İşleminin Başarıyla Gerçekleştiği" onay bilgisi alınacaktır. 
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2.2. CEZA İŞLEMLERİ ONAYLAMA SÜRECİ   
Belediye yetkilileri tarafından kesilen ve sisteme girişi yapılan cezalar Belediye Encümeni kararı ile 

kesinlik kazandıktan sonra uygulanan cezaların onaylama süreci için Ceza işlemleri sekmesinden “Ceza 

Onaylama” menüsünün seçilmesi gerekmektedir. Onaylama sürücü “Onay” ve “Red” başlığı altından iki 

sekmeden oluşmaktadır.   
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2.2.1. Ceza Onaylama 
Sisteme girişi yapılan cezanın onaylanarak kesinleşmesi için “Onayla” seçeneği seçilecek, seçimle 

beraber açılan ekranda doldurulması istenilen “Karar No ve Karar Tarihi” alanına Encümen “Karar Tarihi 

ve Karar No”  yazılarak “Kaydet” butonuna basılacak ve cezanın onaylanması işlemi gerçekleşmiş olacak  

 

 

 

 

2.2.2. Ceza Reddetme 
 

Sisteme girişi yapılan cezanın Encümen kararı ile veya herhangi bir durumdan kaynaklı olarak 

reddedilmesi durumunda  “Reddet” seçeneği seçilecek, seçimle beraber açılan ekranda “Reddetmek 

istediğinize emin misiniz” sorusuna “Tamam” cevabı verildikten sonra açılan küçük ekranda reddetme 

gerekçesi yazılıp kaydet butonuna basılarak ceza tutanağının reddedilmesi sağlanacaktır.  
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2.3. CEZA İŞLEMLERİ SORGULAMA 
 

Sorgulama İşlemi yapabilmek için “Ceza İşlemleri” üst başlığından “Ceza Sorgulama” menüsü 

seçilecektir. Bu menü raporlama niteliğinde olup Belediyelerin uyguladığı, onayladığı, reddettiği tüm 

cezalara sorgulama yapılarak ulaşılmasına imkân tanımaktadır.  

 

Ceza Sorgulama tıklandıktan sonra açılan sayfada “Ceza Türü”, “Cezanın Kesildiği Tarih Aralığı”, “Karar 

No”,”Tutanak No”, “Durum”, “Tutanak Düzenleyen Kişi TC No”, “Tutanak Düzenlenen Kişi TC /Vergi 

No(MERSİS No)”  ve “Genel” şekilde sorgulamalar yapılarak istenilen bilgilere ulaşılacaktır. 
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2.3.1. Cezanın Türüne Göre Sorgulama 
5957 Sayılı Kanunun hangi maddesinin hangi fıkrasına istinaden ne kadar ceza uygulandığı verilerine 

ulaşılmak istenildiğinde “Ceza Türü” seçilerek sorgulama yapılacaktır. 

 

2.3.2. Cezanın Kesildiği Tarih Aralığına Göre Sorgulama 
Bu kısımda “Başlangıç ve Bitiş Tarihi”ne göre sorgulama yapılabilecektir. 
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2.3.3. Encümen Karar No ile Sorgulama 
Bu kısım Belediye yetkilileri tarafından uygulanan cezaların, Belediye Encümeni kararı ile onaylanarak ya 

da reddedilerek kesinleştirilmesinden sonraki sorgulamasını içermektedir. Kesinleşmeyen cezalarla ilgili 

verilere bu kısımdan ulaşılması mümkün değildir. 
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 2.3.4.  Tutanak  No ile Sorgulama 
Uygulanan cezanın Tutanak No ile sorgulama yapılmak istenildiğinde “Tutanak Numarası” yazılarak 

sorgulama yapmak yeterli olacaktır. 

 

2.3.5. Cezanın Durumuna Göre Sorgulama 
Cezanın duruma göre yapılan sorgulamada ise  “Onaylanan”, “Reddedilen” ve” İptal “ edilen  cezalar  

hakkında  seçilecek duruma göre sistem bilgi vermektedir. 
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2.3.6. Tutanak Düzenleyen Kişi TC No İle Sorgulama 
“Tutanak Düzenleyen TC No” ile yapılan sorgulamada kişinin düzenlediği tutanakların bilgisine 

ulaşılabilecektir.    
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2.3.7.  Hakkında Tutanak Düzenlenen Kişinin TC/Vergi No(MERSİS No) ile Sorgulama 
Hakkında tutanak düzenlenen kişinin TC No/Vergi No(MERSİS No)  ile yapılan sorgulamada, ilgili kişiye 

daha önce hangi maddelerden ceza kesildiği bilgisine ulaşılabilmektedir. 

 

 

2.3.8. Genel Sorgulama 
Genel Sorgulama ilgili Belediye tarafından uygulanan tüm cezalara ait bilgilere aynı anda ulaşılması 

imkanı tanınmaktadır. Bu adımı kullanabilmek için hiçbirşey seçmeden sadece “Sorgulama” yapılması 

yeterli olacaktır. 
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2.3.9. Onaylanan Cezaların İptali 
Sisteme girişi yapılan cezanın Mahkemeye, Hal Hakem Heyetine taşınması veya herhangi bir durumdan 

kaynaklı olarak onayının iptal edilmesi durumunda sözkonusu cezanın sistemden iptal edilmesi için      
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“İptal” seçeneği seçilecek, seçimle beraber açılan ekranda “İptal etmek istediğinize emin misiniz” 

sorusuna “Tamam” cevabı verildikten sonra açılan ekranda iptal etme gerekçesi yazılıp kaydet butonuna 

basılarak ceza tutanağının onayının iptal edilmesi sağlanacaktır.  
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2.3.10. Cezalara İlişkin  Rapor  Düzenlenmesi 
Cezalarla ilgili rapor alınmak istenildiği takdirde sorgulama menüsünden istenilen sorgulama seçilerek ya 

da genel sorgulama yapılarak sistem üzerinden rapor alınabilecektir.  

Rapor alınması için öncelikle istenilen rapor bilgisine göre ya da genel duruma göre sorgulama yapılarak 

cezaların dökümünün yapılması sağlanacaktır.  

Sorgulama sonrası sorgulama butonun altında bulunan  “Excel Çıktısı”  butonu tıklandığında karşımıza çıkan 

kutucukta istenilen işlemin açılması, kaydedilmesi ya da iptali sorulacaktır.  

Raporun bilgisayarımıza kaydedilmemesi isteniyor ise sadece “Aç” tıklanacak, sözkonusu raporun 

bilgisayarımıza kaydedilmesi isteniyorsa “Kaydet” tıklanacak ya da rapor alınmaktan vazgeçilmiş ise “iptal” 

tıklanacaktır.  

 

Seçilecek duruma göre Excel çıktısı açıldığında ya da kaydedildiğinde, istenilen ceza bilgilerine rapor 

şeklinde ulaşılması mümkün olacaktır. 
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