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5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, üreticiler ile
meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında bu Kanunun
uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde
hal hakem heyetlerinin oluşturulacağı hüküm altına alınmıştır. Mezkur maddenin devamında hal
hakem heyetlerinin oluşumuna, çalışmalarına ve kararlarına ilişkin genel hükümlere yer verilmiş
ve son fıkrada bu heyetlerin kuruluşu, görev ve yetkileri, üyelerinin belirlenmesi ve bunların diğer
nitelikleri, görev süresi ile üyeliğin sona ermesi, kararları ve bu kararlara karşı yapılacak itirazların
şekil ve süresi ile hal hakem heyetine ilişkin diğer hususların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
düzenleneceği ifade edilmiştir.
11/07/2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hal Hakem
Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelikte de heyetin oluşumuna, görev ve
yetkilerine, toplantılarına ve kararlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiş ve mezkur
Yönetmeliğin raportörün yetkilerini düzenleyen 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d)
bendinde; karar defterlerini tutmak ve kararlara ilişkin bilgileri Sisteme aktarmak görevi
raportörlere tevdi edilmiş ve aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında; kararlara
ilişkin bilgilerin Sisteme aktarılacağı ve Bakanlığımızca uygun görülen bilgilerin uygun vasıtalarla
ilan edilebileceği gibi Sistem üzerinden herkes tarafından incelenebileceği belirtilmiştir.
Hal Hakem Heyetlerine yönelik başvuru, toplantı ve karar işlemleri ile ilgili verilerin elektronik
ortamda takip edilmesi ve bu şekilde elde edilecek verilerden hareketle, hakem heyetlerinin iş ve
işlemlerine yönelik gerekli planlama ve yönlendirme çalışmalarının yapılabilmesi ve
uygulamadaki farklılıkların önüne geçilmesi amacıyla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
hazırlanan Hal Hakem Heyeti İşlemleri Sistemi, heyetin çalışma ve kararlarına yönelik olarak
Yönetmelikte belirtilen görevleri yürütmek üzere görevlendirilen raportörlerin kullanımına

açılmış, Sistemin nasıl kullanılacağına ilişkin hazırlanan “Hal Hakem Heyeti İşlemleri Sistemi
Kullanıcı Kılavuzu” www.hal.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.
Bu itibarla, Hal Hakem Heyetlerine yapılacak başvuruların 05/12/2014 tarihinden itibaren anılan
Sisteme işlenmesi, bu tarihe kadar karara bağlanmamış olan önceki başvuruların da Sisteme
aktarılması ve bu tarihten sonraki tüm toplantıların Sistem üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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