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1- 15 Yaşını İkmal Etmemiş Çocuklar Hakkında İdarî Para Cezası 

 

Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında idarî para cezasının 

tatbik edildiği tespit edilmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 11/1. maddesi uyarınca, fiili işlediği sırada on beş 

yaşını doldurmamış çocuklar hakkında idarî para cezasının uygulanamayacağının 

bilinmesi,  

 

2- İdarî Para Cezalarının Kesinleşmeden Tahsili 

 

Tebligat yapılmasına rağmen on beş günlük kesinleşme süresi beklenmeksizin, idarî 

para cezaları tahsil edilmek üzere kararların müzekkere ile vergi dairesine gönderildikleri 

gözlemlenmiştir.  

 

(… sayılılar.) 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 27/1. maddesi gereğince, idarî para cezası kararlarına 

karşı, tebliğ veya tefhim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde 18/06/2014 tarih ve 

6545 sayılı Yasa’nın 83. maddesi ile 5320 sayılı Yasa’ya eklenen Ek-1. maddenin 1. 

fıkrasının a bendi uyarınca Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulabileceği, bu süre içinde 

müracaatın yapılmamış olması halinde kararın kesinleşeceği, aynı Kanun’un 17/4. 

maddesi uyarınca da kesinleşen kararların, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili için Maliye Bakanlığınca belirlenecek 

tahsil dairelerine gönderileceğinin bilinmesi,  

 

3- İdari Yaptırım Kararlarının Şekli  

 

Bazı idarî yaptırım kararlarında; hakkında yaptırım uygulanan kişinin kimlik ve adresi 

/ fiilin işlendiğini ispata yarayacak deliller / kabahati oluşturan fiil ile işlendiği yer ve zaman / 

atılı fiilin temas ettiği kanun maddesi ve fıkrası / karar tarihi’nin belirtilmediği müşahede 

edilmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* İdari yaptırım kararlarında, Kabahatler Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen 

hususlara yer verilmesi,  

 

4- İdarî Yaptırım Kararlarının Usulünce Tebliğ Edilmemesi  

 

Gıyapta verilen idarî yaptırım kararlarının, ilgililerine usulüne uygun olarak tebliğ 

edilmediği izlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 26/1. maddesi uyarınca, yoklukta verilen idarî 

yaptırım kararlarının 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ 

edilmesi gerektiğinin unutulmaması,  
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5- İdari Yaptırım Kararından Sonra Yeni Bir İşlem Yapılması  

 

Kabahatler Kanununa dair evrakın tetkikinde, verilen kararların ilgilisine tebliği 

akabinde, ödeme yapılmadığı ve itiraz edilmediği belirlendikten sonra tekrar bir karar daha 

yazılarak infazı için tahsil dairesine gönderildiği veya itiraz süresi içerisinde para ödenip 

makbuz ibraz edildiğinde yeniden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği anlaşılmıştır. 

 

(…sayılılar.) 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 23, 25, 26, 27, 17/4. maddelerindeki sıralamaya uygun 

şekilde hareket edilerek, karardan sonra tekrar bir işlem yapılamayacağı ve itiraz 

üzerine kararı değiştirme yetkisinin 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Yasa’nın 83. maddesi 

ile 5320 sayılı Yasa’ya eklenen Ek-1. maddenin 1. fıkrasının a bendi uyarınca Sulh Ceza 

Hâkimliğinde olduğunun unutulmaması, işlemlerde karışıklığa sebebiyet veren ve 

Kanun’da yer almayan hatalı uygulamadan derhal vazgeçilmesi,  

 

6- Kesinleşen Evrakın İnfaza Geç Gönderilmesi 

 

Bir kısım kabahat evrakının kesinleşmesine rağmen infazı amacıyla merciine 

gönderilmeyerek 1 aydan 5 aya varan sürelerle elde tutulmaya devam edildiği belirlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 17/4. maddesi uyarınca, kesinleşen kararların zaman 

geçirmeksizin Maliye Bakanlığınca belirlenmiş tahsil dairesine gönderilmesinde gerekli 

hassasiyetin gösterilmesi, evrakın infaz dışı kalmasının önüne geçilmesi,  

 

7- Kesinleşmiş İdari Para Cezası Kararlarının Cumhuriyet Başsavcılığı 

Tarafından İnfaz Edilmesi 

 

İdari para cezasını havi kesinleşmiş bir kısım evrakın tahsili için Mal Müdürlüğüne 

gönderilmeyip, biri peşin olmak üzere dört eşit taksitte Cumhuriyet başsavcılığınca infazına 

çalışıldığı saptanmıştır. 

 

( …  sayılılar.) 

 

* 5326 sayılı Kanun’un 17/6. maddesine göre, idarî para cezasının ilgilinin rızası 

ile derhal veya kanun yoluna başvurmadan önce ödenmesi halinde bunun dörtte üçünün 

tahsil edileceğinin, 27/1. maddesi gereğince de, idarî para cezası kararlarına karşı, tebliğ 

veya tefhim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Sulh Ceza Hâkimliğine 

başvurulabileceği, bu süre içinde müracaatın yapılmamış olması halinde kararın 

kesinleşeceği, aynı Kanun’un 17/4. maddesi uyarınca da kesinleşen kararların, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsili için 

Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderileceğinin hatırlanması,  

 

8- Peşin Ödeme Yapılması Halinde İndirim Yapılmaması 

 

Bir kısım kabahat dosyalarında, idarî yaptırıma konu olan idarî para cezalarının 

ilgilinin rızası ile peşin olarak veya kanun yoluna başvurmadan önce ödenmesine rağmen, 1/4 

oranında indirim yapılmayıp tamamının tahsil edildiği gözlenmiştir. 
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(… sayılılar.) 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 17/6. maddesine göre, idarî para cezasının ilgilinin 

rızası ile derhal veya kanun yoluna başvurmadan önce ödenmesi halinde bunun dörtte 

üçünün tahsil edileceğinin bilinmesi,  

 

9- Süresinden Sonra Yapılan Ödemelerle İlgili İndirim Uygulandığı 

 

Bir kısım kabahat evrakında idari para cezasının tebliğinden itibaren 15 günlük süre 

içerisinde ödeme yapılmadığı halde 1 / 4 oranında indirim uygulandığı belirlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 17/6 ve 27/1. maddeleri uyarınca söz konusu 

indirimin, ilgili kararın tebliğ ve tefhiminden itibaren kesinleşme tarihine kadar geçen 

süre içerisinde mümkün olduğunun bilinmesi,  

 

10- Yeniden Değerleme Oranlarının Dikkate Alınmadığı veya Yanlış Uygulandığı 

 

Kabahatler Kanunu’na göre verilen bir kısım idari para cezasına ilişkin evrakta 

yeniden değerleme oranı üzerinden artırım yapılmadığı, 

Bu bağlamda; 

 

… sayılıda, 03/03/2016 tarihinde işlenen sarhoşluk eylemiyle ilgili olarak … yerine … 

TL idari para cezasına karar verildiği,  

 

Tespit edilmiştir. 

 

* 5252 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin 7. 

fıkrasındaki “ İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 

04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi 

hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak 

uygulanır… Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından 

uygulanmaz.” hükmü karşısında idari para cezalarının artırım yapılmak suretiyle 

uygulanacağının bilinmesi, 

 

11- Yüze Karşı Verilen Karar Tutanaklarında İlgililerin İmzasının Eksikliği 

 

İlgilisinin yüzüne karşı verilen idari yaptırım kararlarında, muhatabın imzasının 

alınmadığı gözlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 26/2. maddesine göre; idari yaptırım kararının ilgili 

gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu hususun açıkça belirtilmesi, bu 

karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak 

bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalamasının istenmesi, imzadan 

kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtileceği, ayrıca karar tutanağının 

bir örneği kişiye verilmesi gerektiğinin bilinmesi,  
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12- Zamanaşımı Sürelerine Riayetsizlik 

 

Zamanaşımına uğramış bir kısım kabahat evrakının infazına çalışıldığı, 

Örneğin; 

 

… sayılıda, … tarihli kumar oynamak suçuna ilişkin evrakın … , 

 

Tarihlerine kadar kesinleştirilemediği için zamanaşımına uğradığı anlaşılmasına 

rağmen evrakın derdestler arasında tutulmaya devam edildiği saptanmıştır. 

 

* Kabahatler Kanunu’nun 20. maddesinde ön görülen süreler içerisinde 

kesinleştirilemeyen idari yaptırım kararlarının infazlarının mümkün bulunmadığının 

unutulmaması, 

 

13- Derdest Kabahat Evrakı ile İlgili İşlemlerin Geç Yapılması 

 

Bazı dosyaların deftere kaydını müteakip gerekli işlemin yapılması veya kabahatliler 

hakkında idari yaptırım kararı düzenlenmesi gerekirken denetim tarihi/sonraki işlem tarihine 

kadar 5 ila 8 aya varan sürelerle evrakın sürüncemede bırakıldığı,  

 

(… sayılılar. ) 

 

Bazılarında ise yazılan müzekkerelere cevap verilmemesine rağmen 6 - 8 aya varan 

süreler geçtikten sonra akıbetlerinin araştırıldığı ya da 4 ila 6 ay gibi uzun süreler önce 

hazırlanarak sunulduğu anlaşılan müzekkere cevaplarının dosya arasına alınırken havale 

tarihlerinin yazılmadığı, 

 

(… sayılılar.) 

 

Tespit olunmuştur. 

 

* Kabahat işlemlerinin ehemmiyeti de göz önünde tutularak; ilgililerin 

mağduriyetine sebebiyet verebilecek ve mesuliyeti davet edebilecek bu gibi hatalı 

muamelelerin önüne geçilmesi, verilen kararların içeriğinin daha dikkatli tetkikiyle 

muhtevasına uygun şekilde yerine getirilmesinin temini, kanun hâkimiyeti ve ceza 

adaletinin sağlanması; ancak süratle ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine bağlı 

bulunduğundan, kabahat evrakına gereken önem atfedilerek işlemlerin 

geciktirilmeksizin yapılması,  


