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NEVŞEHİR VALİLİĞİ 

Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü 

 

Sayı   : 41836654-659-E.6666 16/12/2015 

Konu :  İdari Yaptırım Kararlarına İlişkin Usul 

 ve Esaslar Hakkında Valilik Genel  Emri  

 

 

VALİLİK MAKAMINA 

 

        İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

   AMAÇ: 
 

        Madde: 1- Nevşehir İli sınırları içerisinde, kabahatlerle ilgili idari yaptırım kararlarına 

ilişkin olarak karar alma süreci, kararın tebliği edilmesi, idari para cezasının peşin ve taksitli 

ödenmesi, kararlara karşı kanun yolu, idari yaptırım kararlarının yerine getirilmesiyle ilgili 

yetkili ve görevli idarelerce dikkat edilmesi gereken usul ve esasları açıklamaktır. 

KAPSAM: 
Madde: 2- Bu Genel Emir, amaç maddesi doğrultusunda Nevşehir il sınırları içerisindeki 

ilgili idarelerce yapılacak işlemleri kapsar. 

DAYANAK: 
Madde: 3- Bu Genel Emrin Yasal Dayanakları; 

a)  5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,  

b)  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 

c)  12.05.2007 tarih ve 442 Seri Numaralı Tahsilat Genel Tebliği, 

GENEL ESASLAR: 

İDARİ PARA CEZALARINDA YETKİ:  
Madde: 4- İdari para cezasının uygulanması konusunda yetkili olan makamlar; kabahat 

dolayısıyla idarî para cezası vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idarî kurul, makam veya 

kamu görevlileri yetkilidir. Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve 

kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir. İdarî kurul, makam veya kamu görevlileri, 

ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler 

dolayısıyla idarî para cezası vermeye yetkilidir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer 

bakımından yetki kuralları kabahatler açısından da geçerlidir.  

İDARİ PARA CEZASI KARARI: 
Madde: 5- İdarî para cezası uygulama konusunda yetki verilmiş kamu görevlilerince 

düzenlenen idari para cezasına ilişkin tutanakta; hakkında idari para cezası kararı verilen 

kişinin kimlik ve adresi, idarî para cezası kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, bu fiilin 

işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin 

kimlikleri açık bir şekilde yazılır. Kararda başvurulacak kanun yolu, peşin ve taksitli 

ödemenin usul ve şekilleri yer alır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve 

zaman gösterilerek açıklanır. (İdari para cezasına ilişkin tutanak örneği EK:1) 

İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞİ: 
Madde: 6- İdarî para cezası kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili 

kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve 

süresi açık bir şekilde belirtilir. İdarî yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda 

verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun 

yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını 

imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar 



 

 

tutanağının bir örneği kişiye verilir. Tüzel kişi hakkında verilen idarî yaptırım kararları her 

halde ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir. (İdari para cezasına ilişkin tutanak örneği EK:1) 

İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ VE ÖDEME YERİ: 
Madde: 7- İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir. İdarî para cezası, kanunda alt ve üst 

sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idarî para cezasının miktarı 

belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte 

göz önünde bulundurulur. Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin 

rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir.  

İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil 

edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez. İdarî 

para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununu uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.  

GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLEN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ:  
Madde: 8- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nda yer alan hükümler ve 12.05.2007 tarih ve 442 

Seri Numaralı Tahsilat Genel Tebliği’ndeki açıklamalar doğrultusunda: 

a) İdari para cezalarının kesinleşmeden önceki ödeme yeri: 

İdari para cezaları genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından verilmiş ise söz 

konusu cezalar, Muhasebe yetkilisi mutemetleri ve muhasebe birimleri (Merkez Muhasebe 

birimi, mal müdürlükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) vasıtasıyla tahsil edilir. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan 

kamu idarelerince verilen idari para cezaları ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 

Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları kesinleşmeden önce Muhasebe 

yetkilisi mutemetlerine ve vergi dairelerine veya vergi daireleri adına tahsilat yetkisi bulunan 

bankalara ya da posta idaresine ödenir. 

b) İdari para cezalarının kesinleştikten sonra ödeme yeri: 

İdari para cezalarının kesinleşmesi üzerine ödemeler ilgili vergi dairesinin hesabının 

bulunduğu bankalara veya vergi dairelerine yapılacaktır. 

İDARİ PARA CEZASININ KESİNLEŞMESİ: 
Madde: 9- Kesinleşme; idari para cezaları ile ilgili olarak verilen kararlarda kanun yoluna 

başvurulmaması halinde ilgili kanunda belirtilen sürenin geçmesi, kanun yoluna başvurulduğu 

hallerde ise yargılama aşamasının son bulduğu andır. 

ÖDEME ZAMANI: 
Madde: 10- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nda idari para cezalarının ödenmesine ilişkin 

herhangi bir süre belirtilmemiş olup, 12.05.2007 tarih ve 442 Seri Numaralı Tahsilat Genel 

Tebliğinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda idari para cezalarının ödeme süresi ilgili 

kanunlarında yer alan sürelerdir. 

İdari para cezalarının ilgili kanunlarında da ödenme sürelerine ilişkin bir belirtme 

bulunmaması halinde; idari para cezasının ödenme süresi, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 37. maddesinde yer alan genel hüküm ve 442 Seri 

Numaralı Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda, Kabahatler 

Kanunu’nun 26. maddesine göre yapılacak tebliğ tarihinden itibaren bir aydır. 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Madde: 11- Yersiz kovuşturma giderlerine, haksız haciz işlemlerine ve gereksiz yargılama 

işlemlerine neden olunmaması için; kesinleşme öncesinde ödenen idari para cezalarının 

tahsilatını yapan birim tarafından ödeme bilgisi, idari para cezası kararını veren birime 

bildirilecektir. Ayrıca tahsilat bilgisini alan birim de tahsil şerhi ile birlikte dosyayı tekemmül 

ettirir. 

İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLU: 
Madde: 12- 5326 Sayılı Kabahatler Kanuna göreidarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım 

kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, Sulh 

Ceza Mahkemesine başvurulabilir. İdari para cezası kararı veren yetkili idarelerce başvuru 

yolu ile ilgili bilgi, düzenlenecek idari para cezası kararı tutanağında da belirtilir. 



 

 

2-) Tutanakta ayrıca belirtilen süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî para 

cezasının kesinleşeceği de belirtilir. 

YETKİLİ İDARELERCE VERİLECEK İDARİ PARA CEZASI KARARINA İLİŞKİN 

DÜZENLENECEK TUTANAK ÖRNEĞİ:   
Madde: 13- Nevşehir İl sınırları içerisinde, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında, 

yetkili idarelerce verilecek idari para cezaları ile ilgili düzenlenen tutanakların asgari olarak 

bu genel emrin EK:1 kısmında gösterilen tutanak örneğinin şartlarını taşıması gerekir. 

KURUM AMİRLERİNİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR: 
Madde: 14- Her bir kurum amiri yetki ve sorumluluğunda yer alan idari para cezası 

verilmesine ilişkin kanun hükümlerinin uygulanmasını titizlikle takip edecek, idari para cezası 

uygulanan vatandaşın hak ve sorumluluklarını bilmesi ve mağdur olmaması açısından da, 

İdari Para Cezası Karar Tutanağında, Sulh Ceza Mahkemesine itiraz hakkı, peşin ve taksitli 

ödeme hakkı gibi hususlar belirtilecektir. 

Nevşehir il sınırları içerisinde işlenen kabahatlere karşı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

gereğince kurum amirlerince uygulanacak idari yaptırımlarda; özel bir kanun bulunması 

halinde, özel kanunda yer alan hükümler de dikkate alınacak, konu ile ilgili özel bir kanun 

bulunmaması halinde ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve bu Valilik Genel Emrinde yer 

alan düzenlemelere uyulacaktır. 

İLAN: 
Madde: 15- Bu Valilik Genel Emri Valilik internet sayfasından yayımı ve ilgili kamu 

kuruluşlarına tebliği ile ilan olunur. 

YÜRÜRLÜK: 
Madde: 16- Bu Valilik Genel Emri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME: 
Madde: 17- Bu Genel Emir hükümlerini Nevşehir Valiliği yürütür. 

 

Birgül DULKAR TAŞ 

Hukuk İşleri Şube Müdürü 

 

Uygun görüşle arz ederim. 

19/10/2015     

 

Halil BERK 

Vali Yardımcısı 

 

O L U R 

19/10/2015 

 

 

Mehmet CEYLAN 

Vali 

EK: İdari Yaptırım Karar Tutanağı (1 Sayfa)

 



 

 

 

İDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI  

I. KİMLİK BİLGİLERİ 

a) T.C. Kimlik No:  

b) Adı Soyadı:  

c) Baba Adı:  

ç) Doğum Tarihi ve Yeri  

d) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl  

e) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe  

f) Mahalle/Köy  

g) İkamet Adresi  

ğ) Ev Tel  

h) Cep Tel  

II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 

1. Kabahat Fiili: 

2. Kabahatin İşlendiği Yer: 

3. İşlendiği Tarih ve Saat:  

4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller:  

5. Uygulanan İdari Para Cezasının Miktarı: TL (Rakam ve yazı ile)  

6.Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar: TL (Rakam ve yazı ile) 

7. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idari yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen 

şahsa  …../..…./20 ….. Tarihinde aşağıda isimleri sıralanan yetkili görevliler tarafından tebliğ edilmiştir. 

8. İdari Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden) 

9. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası: 

III. İDARİ YAPTIRIM KARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ 

                                                         Görevli: 1 Görevli: 2 

1. Adı Soyadı    

2. Unvanı    

3. Birimi   

4. İmza   

IV:KANUN YOLU, PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME, VB. HUSUSLAR 

1 - İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza 

Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru 

yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 

2 – Tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, Muhasebe veya Mal Müdürlüklerine kanun yoluna başvurmadan 
öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. Kişinin 
ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde 
ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî 
para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. 
 

3 - Kişinin imzadan kaçınması halinde bu durum tutanağın II.7 nolu bölümünde belirtilir. 

4 - İdari para cezasının kesinleşmesini takiben Tebliğ tarihinde ödenmemiş tutar 6183 sayılı Kanun uyarınca takip 

edilecektir.  


