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KABAHATLER KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI 

VE İDARİ PARA CEZALARININ YARGISAL DENETİMİ 

Mehmet Akif BARDAKCI 

ÖZ 

 İdari makamlar kamu düzenini korumak ve sağlamakla görevli ve 

yetkilidirler. Bu sebeple, Devlet idareye, kamu düzenini ihlal eden bireylere idari 

nitelikte yaptırım uygulama yetkisi vermiştir.  

İdari yaptırımlar yaygınlaşmakta ve birey hayatının her alanında var 

olmaktadır; bu yüzden idari yaptırımlarla ilgilenen yeni bir hukuk dalı oluşmaktadır. 

Doktrin tarafından bu hukuk dalına idari ceza hukuku adı verilmektedir. İdari ceza 

hukuku idarenin kolluk faaliyetinde temelini bulmaktadır. 

İdari yaptırımlar, özellikle de idari para cezaları, idari işlem olarak 

adlandırılan, idarenin tek taraflı iradesiyle karar alma yetkisine sahip olduğu 

işlemlerin bir türüdür. Bu nedenle, idari para cezaları idari işlemin yetki, usul, şekil, 

sebep, konu ve amaç unsurları çerçevesinde incelenmelidir.  

Bireyler, idarenin diğer işlem ve eylemlerinde olduğu gibi, idari para 

cezalarına karşı da yargısal makamlara başvurabilmelidirler.  

Türkiye gibi “idari rejim”i tercih eden ülkelerde, idari mahkemeler adliye 

mahkemelerinden ayrı olarak teşkilatlanmışlardır. Bu nedenle, idari otoritelerin işlem 

ve eylemleri, istisnai olarak adliye mahkemelerinin görev alanına dahildir; idarenin 

yargısal denetimi idari mahkemelerin görevidir. 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu idari para cezalarının yargısal denetimini sulh 

ceza mahkemelerinin görev alanına dahil etmiştir. İdari rejim nedeniyle idari para 

cezalarının yargısal denetimi kural olarak idari mahkemelerin görev alanında 

olmalıdır. İdari bir uyuşmazlığın adliye mahkemelerinin görev alanında olabilmesi 

kamu yararının bunu gerektirmesine bağlıdır. 

ABSTRACT 

Administrative agencies are obligated and warranted to protect and provide 

the public order. For this reason, The State enables the administration to put 

administrative sanctions into effect against individuals who violate the public order.  
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Administrative sanctions are becoming prevalent and it exists every scope of 

individual’s life; thus a new branch of law is coming into being that interests 

administrative sanctions. This branch of law is called “administrative penalty law” 

by the doctrine. Administrative penalty law is based on the police function of 

administration.  

Administrative sanctions, especially administrative monetary penalties are a 

dimension of the unilateral decision-making power that called administrative act. 

Because of this, administrative monetary penalties must be examined with the 

elements of administrative act; they are power, procedure, form, cause, outcome and 

aim.  

Individuals must be able to apply judicial authorities against administrative 

monetary penalties, like that other acts and actions of administration.  

In the countries, which choose “administrative regime”, like that Turkey; 

administrative courts separated from ordinary courts. Because of this, acts and 

actions of administrative authorities are exceptionally within the scope of ordinary 

courts; judicial control of administration is the function of administrative courts.  

The Misdemeanours Act bearing the Number 5326 inserts the judicial control 

of administrative monetary penalties in the scope of sulh penalty courts. Because of 

the administrative regime, for the rule, the judicial control of administrative 

monetary penalties is within the scope of administrative courts. Exceptionally an 

administrative conflict can be within the scope of ordinary courts, if the public 

interest necessitates this. 
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ÖNSÖZ 

Bu çalışma, idarenin yaptırım uygulama yetkisiyle en çok karşılaştığımız 

idari para cezaları konusunda, yeni düzenlemeler neticesinde oluşan hukuksal 

durumun ve bu cezalara karşı yargısal denetim yollarının incelenmesi amacıyla 

yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.  

Tezde amaçlanan, idari para cezalarının hukuksal konumunun 

somutlaştırılması ve bu cezaların anatomik yapısının ortaya konulmasıdır. İdari para 

cezalarına karşı yargısal denetim yollarının ortaya konulması, bu cezaların yargısal 

denetiminin idarenin genel olarak yargısal denetimiyle olan benzerliklerinin ve 

farklılıklarının belirlenmesi ve mevcut kanuni düzenlemelerin değerlendirilmesi; 

idari para cezalarının yapısal olarak ortaya konulması ve özelliklerinin saptanması 

neticesinde mümkün olabilecektir.  

Öncelikle, tez danışmanlığı görevini kabul ederek her türlü konuda bana 

yardım ve desteğini esirgemeyen tez danışmanım ve Hocam İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğreti Üyesi  Prof. Dr. Zehreddin 

ASLAN’a teşekkür ederim. Tez çalışmam sırasında tıkandığım bütün noktalarda 

yardımını talep ettiğim ve bıkmak, usanmak bilmeden bana yardım eden Hocam 

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı 

Başkanı Yrd. Doç Dr. Şebnem SAYHAN’a da teşekkürü bir borç bilirim. 

Kendisinden tezle ilgili olarak yardım talep ettiğim zamanlarda yardımını 

esirgemeyen Hocam İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul 

Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU’na da teşekkür 

ederim. 

Haziran, 2006 

Mehmet Akif BARDAKCI 
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GİRİŞ 

 İdari para cezaları idarenin uygulama yetkisine sahip olduğu yaptırımlardan 

en sık kullanılanıdır. İdarenin yaptırım uygulama yetkisi, idarenin kamu düzenini 

koruma görev ve yetkisini ifade eden kolluk faaliyetinden kaynaklanmaktadır. Bu 

nedenle idari para cezaları birer kolluk işlemidir. 

 Kamu düzenini ihlal eden ve suçlara göre daha hafif nitelikte olan fiillere 

yaptırım uygulama yetkisi idareye verilmiştir. Hukukumuzda idareye bu şekilde 

yaptırım uygulama yetkisi veren düzenlemeler sayılamayacak kadar çoktur. Bu 

düzenlemeler arasında ne idari para cezalarının kararlaştırılmasına dair usuller ne de 

bunlara karşı yargısal denetim yollarında bir birlik vardır. 

Bunların yanında Mahkemelerin işyükünün artması nedeniyle ceza 

kanunlarında yer alan “kabahat” fiillerinin, ceza hukukunun konusu olmaktan 

çıkarılarak, bu fiillere yaptırım uygulama yetkisinin idareye verilmesi, son yarım 

yüzyılda Ülkemizde ve diğer ülkelerde genel eğilim olmuştur.  

Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması eğilimi, 765 Sayılı Türk Ceza 

Kanununun yürürlükten kaldırılarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ve 5326 

Sayılı Kabahatler Kanununun yürürlüğe girmesiyle amacına ulaşmıştır. Öyle ki; 

idarenin yaptırım uygulama yetkisine sahip olduğu fiiller eskiden bir suç kategorisi 

olan “kabahat” kavramı altında toplanmıştır.  

İdareye verilen yaptırım  uygulama yetkisinin genişlemesi ve kabahat -

buradaki kabahat deyimi idarenin yaptırım uyguladığı fiiller anlamındadır- fiilleriyle 

ilgili düzenlemelerin mevzuatımızdaki dağınıklığı; genel bir düzenleme ile bu 

konunun yaptırımlar, sorumluluğun esasları, idareye tanınan yetkiler ve uygulanan 

yaptırımların yargısal denetimi bakımından standart bir hukuksal düzleme 

oturtularak toparlanması ihtiyacını gerektirmiştir.  

Yasama organı kabahatleri ceza kanunundan çıkarma iradesinin yanında 

kabahatlerle ilgili genel ilkeleri ortaya koyma iradesini de 5326 Sayılı Kanunla 

açıklamıştır.  

5326 Sayılı Kanun kabahatlerle ilgili genel bir kanun olarak öngörülmesine 

rağmen içerisinde barındırdığı eksiklikler ve hukuksal yanlışlıklar nedeniyle bu 

“genel kanun” unvanını hak etmekten uzak kalmıştır.  
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Tezin ilk bölümünde idarenin yaptırım uygulama yetkisinin kaynağını ifade 

eden kolluk faaliyeti ve kolluk faaliyetinin amacı olan kamu düzeni, diğer bölüm ve 

kısımlardaki açıklamalara temel oluşturacak kadarıyla açıklanmıştır.  

Doktrinde idarenin yaptırım uygulama yetkisinin artmasına koşut olarak 

“idari ceza hukuku” adı altında, ceza ve idare hukuku genel teorilerinden beslenen 

bir hukuk dalının oluştuğu görüşü hakimdir. Bu nedenle birinci bölümün  ikinci 

kısmında idari ceza hukukunun fiiller ve yaptırımlar bakımından kapsamının tayinine 

ve ilkelerinin ortaya konulmasına çalışılmıştır. 

İkinci bölümde, idari para cezalarının hukuksal niteliğiyle ilgili tartışmalara 

değinilmiş ve idari para cezalarının diğer parasal nitelikli yaptırımlardan ayırt 

edilmesine yarayacak kriterler belirlenmiş ve idari para cezalarının ayırıcı özellikleri 

ortaya konulmuştur.   

Bu bölümde idari para cezalarının yapısal özelliklerinin ortaya konulması 

amacıyla idari para cezalarının idari işlemin yetki, usul, şekil, sebep, konu ve amaç 

unsurları bakımından tahlili yapılmıştır. Bu konuyla bağlantılı olarak idari para 

cezalarının yerine getirilmesi ve zamanaşımı meselelerine de değinilmiştir.  

Üçüncü bölümde idari para cezasına ilişkin yaptırım kararlarının yargısal 

denetimi konusu ele alınmıştır. Bu bölümde idari para cezalarının yargısal 

denetimine geçmeden önce genel olarak idari işlemlere karşı başvuru yollarına ve 

kolluk işlem ve eylemlerinin yargısal denetiminin arz ettiği özelliklere kısaca 

değinilmiştir. 

Çalışmada idarenin yaptırım uygulama yetkisini ele alan hukuk dalı için 

“düzene aykırılıklar hukuku” kavramı yerine, Doktrinde çoğunluk tarafından 

kullanılan ve herkesin daha alışık olduğu “idari ceza hukuku” kavramı tercih 

edilmiştir. 

İdari ceza hukukuna konu olan fiiller için “idari suç”, “idari kabahat” ya da 

“düzene aykırılık” gibi kavramların kullanılmasından kaçınılmış ve kanuni bir 

kavram olması nedeniyle “kabahat” kavramı benimsenmiştir.  

İdari ceza hukukunun yaptırım araçları için “idari müeyyide”, “idari ceza”, 

“genel yaptırım” gibi kavramlar yerine Doktrince daha çok benimsenen ve 5326 

Sayılı Kanunun da benimsediği “idari yaptırım” kavramı tercih edilmiştir. 



I.BÖLÜM 

İDARENİN KOLLUK FAALİYETİ VE İDARİ CEZA HUKUKU 

1. KOLLUK FAALİYETİ 

İnsanların toplum halinde yaşamaları belirli bir düzenin varlığını gerektirir. 

En ilkel ve sadesinden en gelişmiş ve karmaşığına belirli bir toplumsal düzene 

ihtiyaç duymayan bir toplum varolmamıştır.1 Bu nedenle kamu gücünün en eski 

kullanım biçimi toplum düzenini (polis) sağlamak amacıyla yürütülen kolluk 

faaliyetleri olmuştur. Grek Medeniyetinde şimdiki anlamından çok farklı olarak 

kullanılan “polis”, tüm kamu hizmetini kapsar biçimde; şehir, devlet, kent, belde 

anlamının yanı sıra “şehir düzeni”, “kent yönetimi” veya “yönetim” işlevlerini ifade 

etmek üzere kullanılmaktaydı.2  

 Grekçe’de de kullanıldığı biçimiyle devletle düzenin yani kamu düzeninin 

örtüşmesinin doğal sonucu olarak, Batı dillerinin Grek-Latin kökenli olanları ya da 

bu eski dillerinden esinlenmiş bulunanlarında, İdarenin kamu düzeninin bozulmasını 

önleme, bozulduğunda da geri getirilmesine ilişkin faaliyetlerini gerçekleştirmek için 

üstlendiği ve sürdürdüğü hizmet ile kullandığı örgüt ve personele “polis” 

denilmektedir.3 Bugünkü kullanımımızda ise “polis”, İdarenin kolluk faaliyetinin 

yerine getirilmesinde kullandığı personelin yalnızca bir kısmını ifade eder. 

 Kolluk, İdarenin kamu düzeni bozulduğu veya bozulma tehlikesi baş 

gösterdiği zaman kamunun güvenliğini, huzur ve sağlığını gerçekleştirmek amacıyla 

genel veya bireysel olarak alınan ve bireylerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayan 

tedbirler ve bunun için gerçekleştirilen faaliyetleri ve bu faaliyetleri gerçekleştiren 

personeli anlamındadır.4 Bu tanımlamadan anlaşılacağı gibi kolluk kavramı birisi 

fonksiyonel diğeri de örgütsel olmak üzere iki anlama gelmektedir.5 Fonksiyonel 

                                                
1 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1982, s. 248. 
2 Füsun Sokullu-Akıncı, Polis Alt kültürü ve İnsan Hakları, İstanbul, Gümüş Basımevi, 1990, s. 18. 
3 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2004, s. 721. 
4 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. c., İstanbul, Marifet Basımevi, 1952, C. 
I, s. 1056 
5 Doktrinde Waline kolluk kavramını üç anlamda kullanmaktadır. Birinci anlamda kolluk bir kamu 
idaresi, makamı tarafından genel olarak günlük hayatın çeşitli fiilleri ve faaliyetleri veyahut belirli bir 
faaliyetin gerçekleştirilmesi için vatandaşlara yüklenilen yükümlülüklerin, hareket kurallarının 
tamamıdır. Bu anlamdaki kolluğa geniş anlamda kolluk faaliyeti diyebiliriz. Waline’e göre kolluğun 
diğer iki anlamından ilki kamu düzeninin korunmasına yönelik olarak ihdas edilmiş bulunan 
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anlamda kolluk kamu düzeninin korunmasına yönelik olarak İdarenin 

gerçekleştirmekle yükümlü olduğu görevleri; örgütsel anlamda kolluk ise kolluk 

makamlarını ve kolluk personelini anlatır.  

 Bu tanımlamanın öğelerinden biri de kolluk faaliyetinin bireylerin temel hak 

ve hürriyetlerini sınırlama istidadı taşımasıdır. Bu bakımdan kolluk faaliyetlerinde 

keyfiliğin hakim olması “hukuk devleti” ilkesinin rafa kalkarak “polis devlet” 

anlayışının egemen olmasına yol açabilecektir. Yani kamu düzenin korunması 

amacıyla da olsa devlet organları temel hak ve hürriyetlere gereğinden fazla 

sınırlama getirmemelidir. Bu nedenle temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının bir 

hukuki rejime sahip olması ve bu sahada belirliliğin hakim olması gerekmektedir.  

 Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması rejiminin ana ilkeleri 

Anayasamızın 13. ve onu takip eden maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre temel 

hak ve hürriyetler “öz”lerine dokunulmaksızın, Anayasanın o hakkı düzenleyen 

hükmünde öngörülen “özel sınırlama ölçütleri”6ne dayanılarak ve ancak “kanun”la 

sınırlanabilecektir. Kanunla yapılacak sınırlamada dahi Anayasakoyucu bazı 

sınırlamalar öngörmüştür. Buna göre yapılacak sınırlama Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 

ilkesine aykırı olmayacaktır. İdarenin kolluk faaliyeti açısından buradan çıkan sonuç 

idarenin temel hak ve hürriyetleri sınırlama noktasındaki yetkisinin ikincil bir yetki 

olduğu, yani yasama organının birincil yetkiye sahip olduğu ve en son çare olarak bu 

yola başvurulması gerektiğidir.  

Bunun yanında idarenin hem teşkilat hem görev bakımından kanuniliğini 

düzenleyen Anayasanın 123. maddesinde de bu durum teyit edilmektedir. Yani 

hukuk devletinde devletin tüm görev ve yetkilerinde olduğu gibi idarenin yürüttüğü 

kolluk faaliyetinde de kolluk faaliyetinin ne anlama geldiği, bu yetkinin kimler 

tarafından ve hangi usullerle kullanılacağı kanunla düzenlenmek zorundadır.7 

İdarenin kolluk alanındaki yetkileri temel hak ve hürriyetleri sınırlama istidadı 

                                                                                                                                     
düzenlemeleri hayata geçirme, yani dar anlamda kolluk faaliyeti; sonuncusu  ise kolluk personelidir. 
(Waline’den nakleden; A.e., s. 1056-1057) 
6 Anayasamızın 03.10.2001 Tarihli ve 4709 Sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 13. maddesinde 
özel sınırlama ölçütlerine ek olarak genel sınırlama ölçütleri de öngörülmüştü. Yapılan değişiklikle 
genel sınırlandırma ölçütlerinin kaldırılması temel hak ve hürriyetler açısından yerinde olmuştur. 
7 Şükrü Karatepe, İdare Hukuku, İzmir, Üniversite Kitabevi, 1993, s. 223. 
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gösterdiği için, bu alanda idareye tanınan yetkiler dar yorumlanmalı ve idare 

organlarının bu alandaki takdir yetkisi pek geniş olmamalıdır. 

Kamu düzeninin korunması toplumun ortak çıkarlarını gerçekleştirmeye 

yönelik bir faaliyet olduğu için, kolluk faaliyeti de esas itibarıyla bir kamu 

hizmetidir. Bu itibarla kolluk faaliyeti kamu hizmetinin özel bir görünüş biçimi 

olmasına rağmen iyi işlemediği zaman diğer kamu hizmetlerini de anlamsız kılan bir 

faaliyettir. Gerçekten kamu düzeni olmadan kamu yararına yönelik olarak yürütülen 

diğer faaliyetlerin bir anlamı kalmamaktadır. Kolluk faaliyetinin amacı ve genel 

olarak da devletin amacı olan kamu düzeninin unsurları nelerdir, bunları irdelemek 

gerekmektedir. 

1.1. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni 

Bir insan grubunun gerçek anlamda bir toplum olmasına olanak veren 

herkesin özgürlüklerden yararlanmasını sağlayan iç barıştır.8 İdarenin kolluk 

faaliyetinin amaç unsurunu oluşturan kamu düzeni de bu iç barışın sağlanmasının 

maddi temelini teşkil eder. 

Başlangıçta şu belirtilmelidir ki, kolluk faaliyetinin amacı olarak kamu 

düzeni; ceza yargılamasında ve idari yargılamada mahkemelerin görev ve yetkisinin 

kamu düzeni ile ilgili olması durumlarından veya hukuk yargılamasında 

mahkemelerin görevinin her zaman, yetkisinin ise bazı durumlarda kamu düzeninden 

olduğu hallerden; borçlar hukukunda sözleşmenin hükümsüzlüğü sebeplerinden olan 

kamu düzeninden veyahut da kanunlar ihtilafı kurallarının uygulanmasını bertaraf 

eden kamu düzeninden farklı bir anlama gelir. Kamu düzeni kavramı kolluk 

faaliyetinin amacı olarak anlaşıldığı zaman toplumun “maddi düzeni”nin 

korunmasını ifade eder. Toplumun maddi düzeni ise genel olarak bireylerin güven ve 

huzur içinde, sağlıklı bir şekilde salgın hastalıklardan uzak olarak yaşadığı ortamı 

ifade eder. Bundan anlaşılacağı üzere toplumun maddi düzenine etki etmediği sürece 

bireylerin özel hayatı ve aile hayatı, fikir ve düşünceleri, inançları kamu düzeni 

kavramı içinde düşünülmeyecektir.9  

                                                
8 Zehreddin Aslan ve Kahraman Berk, Rekabet Kurumunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri ile 
Yargısal Denetimi, İstanbul, Alfa Yayınları, 2000, s. 24. 
9 “ ... kamu düzeni deyimi, belli edilmesi güç bir anlam taşımakla birlikte toplumun huzur ve 
sükununun sağlanmasını, devletin ve devlet teşkilatının korunmasını amaç alan her şeyi ifade eder. Bir 
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İdarenin kolluk faaliyetinde kamu yararının bir unsuru olan kamu düzeni 

temel amaç olunca, kolluk yetkilerinin yalnızca kamu yararı amacıyla kullanılması 

“yetki saptırması”10 teşkil eder. Yani kolluk eylemlerinde kamu düzeni amacının 

varlığı bu yetkiyi hukuka uygun kılar. Bundan dolayı idare, kolluk alanındaki 

yetkilerini, ne diğer kamu hizmetlerini yürütmek ve kamu mallarını korumak, ne de 

mali yararlar sağlamak için kullanabilir.11  

İdarenin kolluk faaliyetini amaç unsuru bakımından sınırlayan kamu 

düzeninin sınırlarının ne olduğunun ve kapsamına nelerin girdiğinin belirlenmesi bir 

zorunluluk halini almıştır. 

Öncelikle saptanması gereken şey kamu düzeni kavramının statik bir kavram 

olmadığı ve zaman içinde hem unsurları yönünden hem de bu unsurların kapsamları 

yönünden değişim gösterdiğidir. 

Geleneksel olarak kamu düzeninin üç temel unsurdan oluştuğu belirtilmiş; bu 

unsurların da emniyet (kamu güvenliği, amme emniyeti,amme asayişi), sükun (dirlik 

ve esenlik, kamu huzuru,amme selameti,amme sükunu) ve sağlık (sağlık ve sıhhat, 

genel sağlık, kamu sağlığı, umumi hıfzıssıhha) olduğu ifade edilmiştir. Ancak 

modern yaklaşımlar kamu düzeninin toplumsal hayatın gelişimine bağlı olarak bu üç 

unsurdan ibaret kalmadığını; bunların yanında genel ahlak, kamusal estetik, insan 

onuru, bireylerin kendine karşı korunması, çevrenin korunması ve ekonomik düzenin 

korunması gibi kavramların da kamu düzenine dahil olduğunu söylemektedir. 

Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarında kamu düzeninin tanımlanmasının 

zor olduğunu belirtmiş ve kamu düzenini, “toplumun huzur ve sükununun 

sağlanmasını, devletin ve devlet teşkilatının korunmasını amaç alan her şey” olarak 

ifade etmiştir.12 

Kolluk işlem ve eylemlerinden olan idarenin yaptırım uygulama yetkisini, 

standart bir hukuki düzenlemeye kavuşturmayı amaçlayan ve 765 Sayılı Türk Ceza 

                                                                                                                                     
başka deyimle toplumun her alandaki düzeninin temelini oluşturan bütün kuralları kapsar.” (AYM, 
22.11.1976 Tarihli Karar, E: 1976/27, K: 1976/51, AMKD, S. 14, s. 363) 
10 “Yetki saptırması, bir idari makamın yetkilerini kullanması gerektiği amaçla değil, bir başka amaçla 
kullanmasıdır. Bu durum gerçekleşen idari işlemi amaç bakımından hukuka aykırı kılar.” (Kemal 
Gözler, İdare Hukuku Dersleri, 3. bsk., Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2005, s. 300) 
11 Lütfi Duran, a.g.e., s. 260. 
12 AYM, 28.01.1964 Tarihli Karar, E: 1963/28, K: 1964/8, AMKD, S. 2, s. 47; AYM, 22.11.1976 
Tarihli Karar, E: 1976/27, K: 1976/51, AMKD, S. 2, s. 363 
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Kanunundaki kabahat fiillerine karşı yaptırım uygulama konusunda İdareyi 

yetkilendiren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Kanunun amacını 1. maddesinde 

toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak 

olarak belirtmiş ve kamu düzeninin unsurları konusunda modern eğilimi yansıtmıştır. 

Burada belirtilmesi gereken bir şey daha var ki; o da kamu düzeni kavramının 

unsurları olarak ifade edilen bu yeni kavramların geleneksel üçlü içerisinde de 

düşünülebilir olduğudur. Ancak modern yaklaşımın belirttiği kamusal estetik 

kavramının ne güvenlik, ne esenlik ne de sağlıkla bir alakası vardır.  

Burada öncelikle kamu düzeninin geleneksel üç unsuru ele alındıktan sonra 

modern yaklaşımın ve 5326 Sayılı Kanununun getirdiği yeni kavramlar ele 

alınacaktır. 

1.1.1. Kamu Güvenliği 

Toplum halinde yaşamanın en önemli öğesi güvenlik ihtiyacıdır. Bu 

kapsamda kamu güvenliği kişiye veya mala zarar verebilecek kaza veya tehlikelerin 

yokluğudur.13 Kamu güvenliğini daha geniş olarak; kişilerin umumi veya umuma 

açık yerlerde saldırıya, zorlamaya, itilip kakılmaya, kazaya ve engellemeye 

(durdurulma, bekletilme, alıkonulma) uğramadan dolaşmaları veya bulunmaları, can 

ve malları için hiçbir zaman endişe duymamaları ve bu yönde inanç ve kanaat sahibi 

olmaları şeklinde tanımlanabilir.14  

Yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, silah bulundurma ve taşımanın özel 

bir izne tabi olması, yıkılmaya yüz tutmuş (maili inhidam) ve çevreye zarar 

verebilme tehlikesi taşıyan binaların belediyece yıktırılması gibi faaliyetler kolluğun 

kamu güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleridir.  

1.1.2. Kamu Dirliği ve Esenliği 

Kamu düzeninin unsurları arasında izahı en güç ve en soyut unsurdur. Bu 

kavram toplumda düzensizliğin, karışıklığın yokluğu, hayatın normal seyrini takip 

etmesi demektir.15 Gürültü, duman, koku, toz gibi toplumu ve bireyleri etkileyen 

etkenlerin olağan sınırlar içinde kalması ve tutulmasıdır.16 

                                                
13 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1061. 
14 Lütfi Duran, a.g.e., s. 254. 
15 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1058. 
16 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, İdare Hukuku, 2 c., Ankara, Turhan Yayınları, 1998, C. I, s. 474. 
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Kamu düzeninin esenlik öğesini nelerin ihlal ettiği yere ve zamana göre 

değişebilir.17 Örneğin işyerlerinin gece saat 12’de kapatılacağına ilişkin düzenleme, 

tatil beldelerinde uygulama alanı bulamaz. Bu tip yerlerde işyerlerinin gece 12’de 

kapatılmaması kamu düzeninin dirlik ve esenlik unsurunu etkilemeyecektir. 

Kamu düzeninin bu unsuru yönünden 5326 Sayılı Kanunda; dilencilik yapma 

(m. 33); kumar oynama (m. 34); sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu 

bozma (m. 35)18; başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden 

olma (m. 36); mal veya hizmet satmak için başkalarını  rahatsız etme (m.37); yetkili 

makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip 

geçtiği kaldırımları işgal etme veya buralarda mal satışa arz etme (m. 38/f. 1); yetkili 

makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip 

geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığma (m.3 8/f. 2); tütün mamullerinin 

tüketilmesi (m. 39); izinsiz afiş asma (m. 42); yetkili makamların iznine gerek 

olmadan kanunun verdiği müsaadeye istinaden taşınabilecek olan silahların kamuya 

açık yerlerde görünür bir şekilde taşınması (m. 43) gibi fiiller idari para cezası ile 

yaptırım altına alınmıştır. 

1.1.3. Kamu Sağlığı 

Sıhhat ve sağlık hali hastalıkların, hastalık tehlikesinin yokluğu demektir.19 

Hastalık ve tehlikesinin olmaması anlamını taşıyan sağlık durumu hem insan, hayvan 

ve bitkiler gibi canlılar hem de taşınmazlar, genel yararlanmaya konu olan mallara 

ilişkin olarak düşünülmelidir.20 Lokantalara, hayvan kesim yerlerine, iş yerlerine, işçi 

sağlığına ilişkin düzenlemeler; salgın hastalıklarla mücadele, zorunlu aşılar ve 

karantina uygulamaları kamu düzeninin bu unsurunu ilgilendirir. Kamu sağlığı 

amacıyla kolluk, yiyecek ve içecek maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak 

üretilmesini ve satılmasını denetler. 

                                                
17 Zehreddin Aslan ve Kahraman Berk, a.g.e., s. 27. 
18 Bu maddenin son cümlesinde “Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında 
tutulur.” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Buradaki kontrol altına alma ne anlama gelmektedir. Bu 
hükümden anlaşılan sarhoş olan kimsenin kolluk yetkililerince göz altına alınmasıdır. Ancak bu 
şekilde bir koruma tedbiri ancak cumhuriyet savcısının kararı ile ve CMK’ya göre 24 saati geçmemek 
üzere ve bu 24 saatten sonra hakim karşısına çıkarılmak kaydıyla mümkündür. Ayrıca hükümde 
herhangi bir süre de belirtilmemiştir ve bu durum keyfi uygulamalara açıktır. Bu hüküm Anayasanın 
kişi hürriyeti ve güvenliğini düzenleyen 19. maddesine aykırıdır. 
19 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1061. 
20 İl Han Özay, a.g.e., s. 729. 
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Kamu sağlığı unsuru ile ilgili en temel düzenleme 1593 Sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunudur. Bu Kanunda İdareye önleyici yetkilerin yanı sıra yaptırım 

uygulama yetkisi de verilmiştir. Bu Kanunun yanında 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

(m.15 ve 16) ile belediyelere, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (m.7) ile 

büyükşehir belediyeleri ve ilk kademe belediyelerine sağlıkla ilgili denetim ve 

ruhsatlandırma yetkileri verilmiştir. 

1.1.4. Genel Ahlak 

Bireylerin sahip olduğu ahlak, kural olarak kamu düzenini ilgilendirmez. 

Kamu gücünün bu alana müdahalesi ancak eğitim ve öğretim veya propaganda ve 

telkin, fikir tartışma ve mücadeleleri gibi bilimsel ve manevi araçlarla mümkün 

olabilecektir.21 Yani bireylerin ahlaki ve manevi alanına maddi cebir ile İdarenin 

müdahalesi hukuk devletinin sınırları içinde mümkün değildir. 

Bireylerin ahlaka ve manevi alana ilişkin düşünceleri toplumun maddi 

düzenini bozma tehlikesi gösterdikleri zaman kolluk faaliyetinin kapsamına girerler. 

Belirtilmelidir ki, idarenin bu müdahalesi, kişilerin düşünce, inanç, anlayış, duygu ve 

ülkü alanlarını düzenlemek ve denetlemek yetkisini içermeyip, sadece bunların kamu 

düzenini bozacak şekilde dışarıya yansıması ile ortaya çıkan eylem ve durumları 

önlemek, engellemek ve kaldırmaktan ibarettir.22 

Mevzuatımızda bu konuyla ilgili olarak İdareye bazı yetkilerin tanındığı göze 

çarpmaktadır. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8. maddesinin 1. fıkrasının D 

bendinde yer alan“...genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, 

film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin 

verilen yerler”in mahallin en büyük mülki amiri tarafından otuz günü geçmemek 

üzere geçici süreyle faaliyetten men edilmesi şeklindeki düzenleme bunun örneğidir. 

Yine aynı Kanunda 18 yaşından küçüklerin yanlarında vasisi olsa dahi eğlence 

yerlerine girme yasağına tabi olmaları (m.12) şeklindeki düzenleme ve bunlara 

benzer düzenlemeler kolluğun genel ahlakla ilgili olan yetkilerini ifade etmektedir. 

Genel ahlak alanında kolluk yetkisinin kullanılmasına cevaz veren bu 

düzenlemelere bakıldığında, bunların, kamu düzeninin diğer unsurlarını da 

ilgilendirdiği ve özellikle kamu dirliği ve esenliği kavramı çerçevesinde de 

                                                
21 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1060. 
22 Lütfi Duran, a.g.e., s. 255. 
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düşünülebileceğidir.23 Genel ahlak da dahil olmak üzere, modern yaklaşımın kamu 

düzeninin unsurları arasında belirttiği diğer kavramlar, kamu dirliği ve esenliği 

kavramının soyut içeriğini somutlaştırmada yardımcı olmaktadırlar. 

1.1.5. Ekonomik Düzen 

İdarenin ekonomik hayata müdahalesine koşut olarak “ekonomik kamu 

düzeni” kavramından söz edilmeye başlanmıştır.24 Devletin ekonomiye müdahalesi 

bu kavramı da beraberinde getirmiştir. 5326 Sayılı Kanunun yukarıda belirtilen 1. 

maddesinde “ekonomik düzeni koruma” amacı  da yer almıştır. 

Devletin ekonomik hayata müdahalesi genellikle “Bağımsız İdari Otoriteler 

(regülasyon kurumları)” aracılığıyla olmaktadır. Kamusal yaşamın duyarlı sektörleri 

olarak adlandırılan, sermaye piyasası, rekabetin ve tüketicilerin korunması, görsel, 

işitsel iletişim gibi alanlarda düzenleyici ve denetleyici işlev üstlenen kuruluşlar 

olarak nitelendirebileceğimiz bu kuruluşlar, genel olarak ekonomik hayatı düzenleme 

görevini yerine getirmektedirler.25 

Ekonomik hayatın teknolojik gelişmelere tamamen açık olması, birçok temel 

hak ve özgürlüğün kullanımının ekonomik hayattaki rekabet ortamının korunmasına 

bağlı olması bu müdahaleyi zorunlu kılmıştır.26 Bu müdahale yetkisi “iktisadi 

kolluk” kavramını da hukuk dilimize kazandırmıştır.27 Sermeye Piyasası Kurulu, 

Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu gibi kurumlar Devletin iktisadi kolluk faaliyetini yürüten kolluk 

makamlarıdır.  

Bağımsız İdari Otoriteler dışında da Devlet tüzel kişiliğinde yer alan bir çok 

kurum ya da kuruluş kendi görev alanlarında iktisadi kolluk faaliyeti yürütmektedir. 

Yargıtay bir kararında Enerji Bakanlığı’nın LPG tüplerinin perakende satış fiyatının 

azami miktarını belirleyen kararının “ekonomik kamu düzeni”ni ilgilendirdiğini 

söylemiştir.28 Bunun yanında belediyelerin ekmek, et gibi zorunlu gıda maddelerinin 

                                                
23 Doktrinde bir çok yazar genel ahlak konusunu dirlik ve esenlik unsuru içinde izah etmiştir. Bkz.: 
Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1058-1061; İl Han Özay, a.g.e., s. 729-733. 
24 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 475. 
25 Turan Yıldırım, “Bağımsız İdari Otoritelerin Yargısal Denetimi”, Danıştay Kuruluş Yıldönümü 
Sempozyumu, Danıştay Genel Kurul Salonu, 11-12.05.2000, s. 1. 
26 Ali Ulusoy, “Regülasyon Kurumları Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, Danıştay Kuruluş 
Yıldönümü Sempozyumu, Danıştay Genel Kurul Salonu, 11-12.05.2000, s. 1.  
27 Zehreddin Aslan ve Kahraman Berk, a.g.e., s. 50-53. 
28 Y. 2. CD, 29.11.1978 Tarihli Karar, E. 978/7944, K. 978/7811, YKD, C. 5, s. 278. 
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azami satış fiyatını belirleyen kararları da iktisadi kolluk faaliyetleri olarak, kamu 

dirliği ve esenliği unsuru çerçevesinde de düşünülebilir.29  

1.1.6. İnsan Onuru 

Modern yaklaşım “insan onuru”nun da kamu düzeni kavramı içinde ele 

alınmasını önermektedir. Dolayısıyla, İdare, kolluk faaliyeti kapsamında insan 

onurunun korunmasıyla ilgili olarak kolluk işlemleri tesis edebilecektir. Fransız 

Danıştayı 27 Ekim 1995 Tarihli bir kararı30 ile insan onurunun da kamu düzeninin 

unsuları arasında yer aldığını söylemiştir.  

1.1.7. Çevrenin Korunması 

İdari kolluk faaliyetinin çevreyi koruma amacı 5326 Sayılı Kanunun 1. 

maddesinde Kanunun amaçları arasında gösterilmiştir. İdari kolluğun 

faaliyetlerinden olan çevrenin korunması esasen kamu sağlığı kavramı içinde de 

ifade edilebilecektir. Ancak çevre kirliliğinin artması ve bu kapsamda İdarenin 

denetim ve yaptırım yetkilerinin de genişlemesi, çevrenin korunması unsurunu 

bağımsız bir başlık altında ele alma gereğini doğurmuştur.  

Bu kapsamda 2872 Sayılı Çevre Kanunu, çevreye zarar verme ihtimali olan 

faaliyetlerin başlangıç aşamasında, girişimciye, çevresel etki değerlendirme raporu 

alınması (m.10) ve işletme izni alınması (m.11) gibi yükümlülükler yüklemiş; 

İdareye de bu konuda denetim yetkileri (m.12), faaliyetlerin durdurulması yetkisi (m. 

15 ve 16) ve aykırılıklara yaptırım tatbik etme yetkileri (m. 20 ve 21) vermiştir. 

Bunların yanında 5326 Sayılı Kanun, 41. maddesiyle; evsel atıklarla, tahsis edilen 

yerler dışında hayvan kesilmesi yoluyla, inşaat atıklarının bırakılması yoluyla ve 

kullanılamaz hale gelen ev eşyalarının ve kara ve hava nakil araçlarının çevreye 

bırakılması yoluyla çevreyi kirletme fiillerini birer kabahat olarak düzenlemiş ve 

İdareye bu fiilleri para cezası ile yaptırımlandırma yetkisi tanımıştır. 

                                                
29 İl Han Özay, a.g.e., s. 735, dn. 1594. 
30 “ Fransa’da ‘cüce fırlatma’ denilen ve oyuncuların bir cüceyi olabildiğince uzağa fırlatması şeklinde 
oynanan bir oyun vardır. Cüce özel giysiler içinde olduğu için yere düştüğünde zarar görmez. 
Fırlatılan cüce haliyle bu oyundan para kazanır. Morsang-Sur-Orge Belediyesi Başkanı, belde sınırları 
içinde bu oyunun oynanmasını, insan onuruna aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklamıştır. Bu yasaklama 
kararına karşı açılan iptal davasında Versailles İdare Mahkemesi, Belediye Başkanının bu kararını 
kolluk yetkilerini aşan bir karar olarak görmüş ve iptal etmiştir. Bu kararı temyiz yoluyla inceleyen ve 
bozan Fransız Danıştayı ise bu oyunun  insan onuruna aykırı bir pratik olduğuna ve ‘insan onuruna 
saygının kamu düzeninin unsurlarından biri olduğuna’ ve dolayısıyla Belediye Başkanının kolluk 
yetkisine dayanarak bu oyunu yasaklayabileceğine karar vermiştir.” (Kemal Gözler, a.g.e., s. 467) 
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1.1.8. Kamusal Estetik 

Modern anlayış, İdarenin bazı durumlarda kamusal estetiği korumak amacıyla 

kolluk yetkilerini kullanabileceğini kabul etmektedir.31 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, İdareye, “kültür ve tabiat varlığı” olarak belirlenmiş 

varlıkları koruma, bunların maliki olan özel kişilere yönelik olarak bunların 

kullanılma usullerini belirleme gibi yetkiler tanımıştır. Bunlar kamusal estetiğin 

korunmasına yönelik idari kolluk faaliyetleridir.  Bunların yanında belediyelerin bir 

sokaktaki evlerin dış cephelerinin belirli bir renge boyanması konusunda aldığı 

kararlar, kamusal estetiği koruma amacına yönelik kolluk faaliyetlerine örnek olarak 

sayılabilir. 

1.1.9. Bireylerin Kendilerine Karşı Korunması 

Bireylerin kendilerine karşı korunması faaliyeti de bazı istisnai durumlarda 

kolluğun kapsamına girebilmektedir. Kamu güvenliği unsurunu da ilgilendirmesine 

rağmen, motosiklet sürücülerine kask takma ve otomobil sürücülerine emniyet 

kemeri takma zorunluluğunun getirilmesi, kamu düzeninin bu unsuruna örnek olarak 

verilmiştir.32 

Kamu düzeninin unsurları geleneksel ve modern yaklaşımların kullandıkları 

kavramlara göre kısaca belirtildikten sonra, idarenin kolluk faaliyetinin idari kolluk-

adli kolluk ve genel idari kolluk-özel idari kolluk şeklindeki ayrımlarına kısaca da 

olsa değinmekte yarar olacaktır. 

1.2. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı 

İdarenin kolluk faaliyetinin fonksiyonel bakımdan ayrımı idari kolluk-adli 

kolluk şeklinde yapılanıdır. Bu ayrımda yürütülen kolluk faaliyetinin amacı esas 

alınmıştır. 

Buna göre “suç” işlenmesinden sonra harekete geçme ve adli makamlara 

suçun kovuşturulmasında ve soruşturulmasında yardımcı olma faaliyeti adli kolluk 

faaliyeti olarak adlandırılmıştır.  

İdari kolluk faaliyeti ise kamu düzeninin korunması amacıyla “önleyici” 

kolluk yetkilerini kullanan, kamu düzeninin “suç” dışındaki fiillerle bozulduğu 

                                                
31 A.e., s. 467. 
32 A.e., s. 467. 
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durumlarda ise kamu düzenini geri getiren ve kanunların bu fiilleri yaptırımlandırma 

konusunda yetki tanıdığı durumlarda da faillere yaptırım tatbik eden kolluktur. 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8. maddesinde polisin siyasi33, 

idari ve adli kısımlara ayrılacağı belirtilmesine rağmen ülkemizde örgütsel anlamda 

idari kolluk-adli kolluk ayrımı yoktur. Çünkü, 3201 Sayılı Kanunda öngörülen idari 

kolluktan ayrı adli kolluk teşkilatı henüz kurulmamıştır.  

Yine 3201 Sayılı Kanunun 12. maddesinde adli kolluk hizmetlerinin yalnızca 

adli kolluk güçlerine yaptırılacağı öngörülmüş, polis teşkilatı oluşuncaya kadar adli 

kolluk görevlerinin de idari kolluk görevlilerince yerine getirileceği ve adli 

makamlarının yardım talebi üzerine idari kolluk görevlilerinin adli kolluk 

faaliyetlerine yardım etmekle zorunlu oldukları belirtilmiştir. Aynı maddenin ikinci 

fıkrasında adli kolluk faaliyetinin gerektiği hallerde idari kolluğun adli kolluk gelene 

kadar onun görevini yerine getireceği, adli kolluk görevlileri gelince de işi onlara 

devredeceği öngörülmüştür. Bunların yanında 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 

Kanununa 1985 yılında 3233 Sayılı Kanunla eklenen hükme (Ek m. 4) göre, “Polis 

görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet branşı yeri ve zamanına 

bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç 

delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli”dir. 2559 Sayılı 

Kanunun 2. maddesi polisin görevlerini; kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, 

Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinden 

önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak ve işlenmiş olan bir suç hakkında 

Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak olarak 

belirtmiştir. 

2803 Sayılı Kanuna göre kırsal kesimde jandarma da hem idari kolluk hem de 

adli kolluk yetkileriyle donatılmıştır. İl İdaresi Kanunu vali, kaymakam ve bucak 

                                                
33 3201 Sayılı Kanunda, siyasi polis, “Devletin umumi emniyetine taalluk eden işlerle mükellef olan 
kısım” olarak tanımlanmıştır. Ancak “devletin umumi emniyeti” ifadesi tüm ülkenin güvenli, huzurlu, 
sağlıklı yaşaması anlamını taşıyorsa, bu idari kolluğa tekabül edecektir ve ayrımın herhangi bir önemi 
kalmayacaktır. Ancak bu ifadeden ülkenin uluslararası anlamdaki güvenliğinin anlaşılması 
gerekiyorsa onun da kolluk faaliyeti ile bir alakası yoktur. Eğer idari polis faaliyetinden anlaşılması 
gereken bireylerin düşünce, inanç ve kanaatlerini denetleme ve düzenleme faaliyeti ise bunun da 
hukuk devletinde olması düşünülemez. Bu nedenle idare hukuku alanında idari kolluğun kısmen de 
adli kolluğun yeri vardır. (Lütfi Duran, a.g.e., s. 254) 
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müdürüne de adli kollukla ilgili yetkiler tanımış, Köy Kanunu da benzer yetkileri köy 

muhtarına tanımıştır.  

Belirtilen kanun hükümleri ve bağımsız adli kolluk teşkilatının kurulmaması 

nedeniyle ülkemizde adli kolluk görevleri tamamıyla idari kolluk personelince yerine 

getirilmektedir. Bu nedenle bazı durumlarda idari kolluk görevinin nerede bitip adli 

kolluk görevinin nerede başladığını kestirebilmek de güçleşmektedir. Örneğin, trafik 

akışını düzenlemek için karayollarında görev yapan trafik polisi veya jandarması, 

idari kolluk yetkileri kullanmaktadır. Ancak bu görevini yerine getirdiği sırada 

meydana gelen bir kaza ile ilgili olarak tutanak tutması adli kolluk aşamasına dahil 

bir yetkidir. 

Örgütsel anlamda gerçekleşmeyen bu ayrımın fonksiyonel olarak farklılığını 

izah etmenin önemi de yadsınamaz. Böyle bir ayrım her iki kolluk faaliyetlerinin tabi 

olduğu hukuki rejim ve yargı düzeni bakımından gereklidir. 

1.2.1. İdari Kolluk-Adli Kolluk Farklılığının Belirlenmesi 

İdari kolluğun önleyici, adli kolluğun ise bastırıcı olduğu öne sürülmüştür. Bu 

kriter iki faaliyeti birbirinden ayırmadığı gibi doğru da değildir. Öncelikle adli 

kolluğun bastırıcı (cezalandırıcı) bir niteliği yoktur. Onun ayırıcı özelliği kanunda 

“suç” olarak düzenlenmiş bir fiilin işlenmesi üzerine adli makamlara bu fiillerin ve 

faillerinin soruşturulmasında yardımcı olmasıdır. Bu durumda faillerin 

cezalandırılmasına yargılama makamı karar verecektir, yani adli kolluk bastırıcı 

değildir. İdari kolluğun “en belirgin özelliği önleyicilik”34 olmasına rağmen, idari 

kolluk yalnızca önleyici kolluk yetkilerini kullanmakla kalmaz, kanunun kendisine 

yetki verdiği durumlarda kamu düzenini bozan fiilleri işleyenlere yaptırım da tatbik 

eder.  

Bunların yanında, henüz işlenmemiş olsa dahi bir suçun önlenmesiyle ilgili 

faaliyetlerin adli kolluk kapsamında düşünülmesi gerektiği de belirtilmiştir.35 Ancak 

bu kriter de her zaman doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlamayabilir. Çünkü 

işlenmemiş bir suçun önlenmesini hedef alan kolluk eylem ya da işlemi kamu 

                                                
34 İl Han Özay, “İdari Kolluk Eylemlerinde Amaç”, İÜHFM, Atatürk’e Armağan, C. XLV-XLVII, S. 
1-4, 1982, s. 315. 
35 Kemal Gözler, a.g.e., s. 469. 
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düzeninin korunmasına yönelik olarak kullanılan önleyici kolluk tedbirinden başka 

bir şey değildir. 

Adli kolluk ile idari kolluğu ayıran tek kriter zaman bakımındandır. Adli 

kolluk suçun işlenmesinden sonra harekete geçer, idari kolluk ise suç işlensin ya da 

işlenmesin kamu düzenini sağlayıcı faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle adli kolluk için 

“suç kolluğu” tabiri de kullanılmaktadır.36  

1.2.2. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımının Sonuçları 

İdari kolluk faaliyeti tamamıyla idare hukukuna tabi olmasına rağmen, adli 

kolluk faaliyeti esas itibarıyla ceza hukukuna ve ceza yargılaması hukukuna tabidir. 

Bunun sonucu olarak kolluk amirleri de değişmektedir.  Adli kollukta kolluk amiri 

cumhuriyet savcısıdır. Adli kolluk görevi yapan tüm personel emir ve talimatları 

cumhuriyet savcısından alır.   

İdari kolluk görevi yapan personelin görev sırasında bir suç işlemesi 

durumunda hakkında ceza davasının açılması, 4483 Sayılı Kanun uyarınca bir 

“soruşturma izni” alınmasına bağlıdır. Ancak adli kolluk aşamasında bir suçun 

işlenmesi durumunda, cumhuriyet savcılığınca doğrudan soruşturma yapılır. Kolluk 

amirleri hakkında (il emniyet müdürü, ilçe emniyet amiri veya komiseri, ilçe ve 

merkez ilçe jandarma bölük komutanı gibi) hakkında yargıçların görevlerinden 

dolayı tabi oldukları yargılama usulü uygulanır.37 Diğer personelin yargılanmasında 

ise genel hükümler uygulanır. 

Adli kolluk faaliyeti yerine getirilirken uğranılan zararlardan devletin 

sorumluluğu konusunda Fransa’da adli yargının görevli olduğu kabul edilmesine 

rağmen, ülkemizde yargı kararlarındaki genel eğilim idari yargının görevli olduğu 

yönündedir.38 

İdari kolluk, sadece devlet adına değil, yerel yönetimler adına da icra edilir. 

Oysa adli kolluk faaliyeti sadece devlet tüzel kişiliği adına yerine getirilir; 

münhasıran bir devlet faaliyetidir; dolayısıyla adli kolluktan kaynaklanacak 

zararlardan daima devlet tüzel kişiliği sorumludur.39 

                                                
36 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 725. 
37 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 478. 
38 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 480. 
39 Kemal Gözler, a.g.e., s. 470. 
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Aşağıda ele alınacak olan kolluk işlem ve eylemleri konusunda belirtileceği 

gibi idari kolluk maddi fiiller ve birel işlemler yapabildiği gibi genel düzenleyici 

işlemler de yapabilir. Ancak adli kolluk genel düzenleyici işlemler yapamaz. 

Adli kollukta görevliler; suç işleyen kimseyi arayıp bulduklarında ya da 

suçüstü yakaladıklarında kendisini mutlaka adli makamlara teslim etmek 

zorundadırlar, ancak idari kolluk aşamasında İdare, kanunlarla yetki verilmiş ise 

yaptırımı kendi uygular.40 

1.3. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk Ayrımı 

İdari kolluk yetkisinin kullanılmasında hem organik hem de fonksiyonel 

açıdan yapılan diğer ayrım, genel idari kolluk-özel idari kolluk şeklinde yapılanıdır. 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 3. maddesinde kolluk, “umumi” ve 

“hususi” olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.  

Toplum düzeninin “güvenlik”, “sağlık”, “dirlik ve esenlik” gibi bütün 

unsurları yönünden bozulmasını önlemeye, bozulduğunda da geri getirmeye yönelik 

etkinliklere “genel idari kolluk”, bazen bunlar dışındaki konularda, bazen de yine bu 

konular olmakla beraber özel kanuni düzenlemelerle birincisinden farklı örgüt, 

personel ve daha değişik usullerle yürütülmesi söz konusu olanlara da “özel idari 

kolluk”lar ya da “hizmet kolluğu” denmektedir.41  

Genel idari kolluktan farklı olarak bazı konularda özel idari kollukların teşkil 

edilmesi; çevre, ekonomik düzen, doğal ve kültürel zenginlikler gibi konularda 

kendini hissettiren özel koruma ve farklı kolluk usullerinin kullanılma ihtiyacıdır.42 

Gerçekten özel idari kolluklar, ya sularda ve karada avcılık, at yarışları, banka ve 

sigorta, ormanları koruma, gümrükleri muhafaza, yabancıların seyahat ve ikametleri, 

turizm, tekel ve maliye kollukları gibi genel idari kolluktan farklı konu ve amaçlar 

için faaliyet gösterirler, ya da demiryolları, kara, deniz, hava trafikleri, sınırlar ve 

sahillerde sağlık ve güvenlik gibi genel idari kolluğun özellik ve önem taşıyan 

bölümleri bazı konularda ondan ayrılıp, başlı başına yürütülür.43 Buna göre merkezi 

idarenin yürüttüğü kolluk faaliyeti genel idari kolluk faaliyetidir. Özel idari kolluk 

faaliyeti ise bazen merkezi idarenin kendi içindeki kuruluşlarca (orman bakanlığı, 
                                                
40 Zehreddin Aslan ve Kahraman Berk, a.g.e., s. 22-23. 
41 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 727. 
42 Kemal Gözler, a.g.e., s. 472-473. 
43 Lütfi Duran, a.g.e., s. 258. 
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maliye bakanlığı gibi), bazen de merkezi idareden farklı kamu tüzel kişilerince 

(Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi) 

yürütülmektedir. 

Merkezi idarenin yürüttüğü kolluk faaliyetinin genel idari kolluk niteliğinde 

olduğu İl İdaresi Kanununda açıkça öngörülmüştür. Kanunun 11. maddesinin C 

bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa 

müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi”nin  

valinin ödev ve görevlerinden olduğu; aynı şekilde 32. maddenin Ç bendinde “İlçe 

sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi”nin kaymakamın 

ödev ve görevlerinden olduğu belirtilmiştir.  

Emniyet teşkilatı kanununun genel idari kolluk ile özel idari kolluğu 

tanımlayan 3. maddesi yerel idarelerin gerçekleştirdiği kolluk faaliyetinin hangisine 

dahil olduğu konusunda tereddütler meydana getirmiştir. Bu maddeye göre “hususi 

zabıta”, “umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip 

muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleri”dir. Yerel idarelerin kollukları da kendi 

“mahsus” kanunlarına göre kurulurlar ve “muayyen” görevleri yerine getirirler. 

Maddenin bu şekilde anlaşılması il özel idarelerinin, belediyelerin ve köy idarelerinin 

yürüttüğü kolluk faaliyetinin özel idari kolluk olduğu izlenimini vermektedir. Ancak 

yerel idarelerin kolluk faaliyeti de kamu düzeninin bütün unsurlarının korunmasını 

içermekte, yalnızca yer bakımından sınırlı bir faaliyeti ifade etmektedir. Buna göre 

yerel idarelerin yürüttüğü kolluk faaliyetini de genel idari kolluk içinde kabul etmek 

gerekmektedir.  

Mevzuatımıza bakılınca, kamu düzeninin güvenlik unsurunun merkezi 

idarenin kolluk makam ve personelinin tekelinde olduğu görünmektedir.44 Ancak 

yıkılmaya yüz tutmuş binaların belediyelerce yıktırılması yetkisi de dirlik ve esenlik 

unsurunun yanı sıra güvenlik unsurunu da ilgilendirmektedir. 

Kamu düzeninin güvenlik dışındaki unsurları yönünden hem merkezi idare 

hem yerel idareler hem de özel kolluklar faaliyet göstermektedirler.  

                                                
44 A.e., s. 258. 
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Emniyet Teşkilatı Kanununun 9. maddesi idari polisi “içtimai ve umumi 

intizamı temin etmekle mükellef olan kısım” olarak belirterek kamu dirliği ve 

esenliği yönünden merkezi idarenin kolluk yetkisini açıkça belirtmiştir. Bununla 

birlikte kamu dirliği ve esenliği yönünden yerel halka daha yakın olması dolayısıyla 

belediyelerin yetki ve görevleri daha fazladır.45  

Kamu sağlığı yönünden merkezi idarenin yetki ve görevleri genel olarak 1593 

Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile yerel idarelerin yetki ve görevleri ise 5393 

Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu ve 442 Sayılı Köy Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Bu açıklamaların sonucu olarak; Türkiye’de genel idari kolluk görevinin, 

Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy kademelerinde aynı zamanda yerine getirildiği 

söylenebilir.46 

1.4. Kolluk Usulleri 

Kolluk faaliyeti kamu düzenini koruma amacıyla temel hak ve hürriyetleri 

sınırlandırabilir. Bu sınırlama temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının 

ilkelerinin ortaya konulduğu Anayasanın 13. maddesine uygun olmak zorundadır. Bu 

bakımdan kolluk işlem ve eylemlerinin kanuna dayanması esas kuraldır. Kanunda 

temel hak ve hürriyetlerden bazılarının kullanılması için bireyler tarafından bazı 

yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi öngörülmüş olabilir. Bu yükümlülükler bireylerin 

hak ve hürriyetlerden yararlanmalarına imkan ve ortam sağlamak içindir. Bu 

bakımdan kamu düzeni ile özgürlük arasında bir çatışma değil, birbirinin şartı olma 

ilişkisi vardır.47 Kamu düzeninin korunması amacıyla bir temel hak ve hürriyetin 

kullanımı bildirimde bulunma ya da izin alma şartına bağlanabilir. Bazı faaliyetlerin 

izin veya bildirim şartına tabi tutulmasında amaçlanan şey idarenin denetim ve 

gözetim faaliyetini yerine getirmesini sağlamaktır.  

Hak ve hürriyetlerin kullanılmasında sınırlandırmanın istisna olması 

dolayısıyla bir hak ve hürriyetin kullanımı esas itibarıyla serbesttir. Temel hak ve 

hürriyetler için serbestlik ilkesinin söz konusu olduğu sisteme “düzeltici sistem”, 

                                                
45 Belediyelerin kamu dirliği ve esenliği ile ilgili kolluk yetkileri 5393 Sayılı Kanunun  14. ve 15. 
maddelerinde düzenlemiştir. 
46 A.e., s. 258. 
47 A.e., s. 259. 
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“bastırıcı rejim” veya “sonradan cezalandırma rejimi” adı verilir.48 Sonradan 

gerçekleşecek cezalandırmaya, fiil suç oluşturuyorsa adliye makamları; fiil kabahat 

oluşturuyorsa, idari makamlar karar verecektir. 

1.4.1. Bildirim Sistemi 

Kamu düzeni bakımından önemli olan bazı hareketler gerçekleştirilmeden 

önce kolluk makamlarına bildirim şartına tabi tutulmuştur.49 Bildirim sistemi bireyin 

ya da topluluğun hareket serbestliğini sınırlandırmış olmaz. Bildirim sisteminin 

amacı kolluk makamlarının kamu düzeni açısından tehlike arz eden hareketleri 

önceden haber alarak, gerekli tedbirleri almalarını sağlamaktır.  

Medeni Kanunun 29. maddesine göre derneklerin tüzel kişilik kazanması o 

yerin en büyük mülki amirine bildirim şartına bağlıdır. Aynı şekilde sendika ve üst 

kuruluşların da tüzel kişilik kazanması o yerin en büyük mülki amirine bildirim 

şartına tabi tutulmuştur. Yine, 2911 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre bir toplantı 

veya gösteri yürüyüşünün yapılması en az 48 saat öncesinden  o yerin en büyük 

mülki amirine bildirim şartına tabi tutulmuştur.50  

Bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için kanunda bildirim şartı öngörülmüşse bu 

bildirimin yapılmaması gerçekleşen faaliyeti hukuka aykırı kılar ve kolluk görevlileri 

böyle bir faaliyetin gerçekleşmesini önleme yetkisine sahip olur. 2911 Sayılı 

Kanundaki şartlara riayet edilmeden gerçekleşen bir toplantının veya gösteri 

yürüyüşünün kolluk görevlilerince dağıtılması söz konusudur. 

1.4.2. İzin Sistemi 

Bu sistem bildirim sistemine nazaran temel hak ve hürriyeti sınırlandıran bir 

sistemdir.  Kamu düzeni bakımından bildirim sistemine tabi tutulan faaliyetlerden 

daha fazla önem arz eden faaliyetlerin gerçekleştirilmesi idarenin iznine tabi 

                                                
48 Kemal Gözler, a.g.e., s. 483. 
49 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1073. 
50 Anayasa Mahkemesi bir kararında, Kanunda öngörülen 48 saat önceden bildirim şartı konusunda 
şöyle demiştir: “Beyanname ile bildirilmesi istenen hususlar; kamu düzenini korumakla görevli ve 
sorumlu makamların gerekli güvenlik tedbirlerini vaktinde almalarını sağlamak içindir. Aksi takdirde, 
yani gerekli tedbirlerle maksat ve amacı içerisinde geçmesi sağlanmayan toplantı ve yürüyüşler, kamu 
düzenini bozucu ve kişilerin hak ve hürriyetlerini zedeleyici sonuçlar verebilirler.” (AYM, 04.01.1963 
Tarihli Karar, E. 963/208, K. 963/1, AMKD, S. 1, s. 74) 
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tutulmuştur.51 Hukukumuzda izne tabi tutulan faaliyetler, genel olarak, kamu düzeni 

bakımından telafisi imkansız zararlar doğurma ihtimali olan faaliyetlerdir.52 

Hukukumuzda halka açık anonim şirketlerin kurulması Sermeye Piyasası 

Kurulunun izin şartına bağlanmıştır. Bu hükmün konuluş amacı ekonomik düzen 

açısından büyük önemi olan bu şirketlerin kuruluşunun idare tarafından gözden 

geçirilmesi ve küçük sermayedarların korunmasıdır. Bunun yanında şirket 

birleşmeleri de Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. maddesine göre Rekabet 

Kurumunun izin şartına bağlıdır. Bunlara ek olarak bina inşa etmek için “inşaat 

ruhsatı”, motorlu taşıtları kullanabilmek için “sürücü belgesi” almak gerekmektedir. 

Kanunun izin şartına bağladığı faaliyetlerin izin alınmadan gerçekleştirilmesi 

bu faaliyeti hukuka aykırı kılar. Ancak bazı durumlarda izin şartı öngörülen bir 

faaliyetin bu izin alınmadan gerçekleştirilmesi fiilen mümkün olmayabilir. İzin 

alınmadan bir halka açık anonim şirket kurulamayacağı gibi, Rekabet Kurumunun 

izni olmadan şirket birleşmeleri gerçekleşemeyecektir. Ancak izin şartına tabi tutulan 

faaliyetlerden bazıları bu izin olmadan dahi fiilen gerçekleştirilebilecek nitelikte ise 

ve ilgililer izin almadan bu faaliyete girişmişlerse, kolluk görevlilerin bu faaliyete 

son verme yetkileri söz konusu olacaktır. 

Bir faaliyetin izin şartına tabi tutulduğu durumlarda bu izni verip vermeme 

konusunda idarenin bir takdir yetkisinin söz konusu olup olmadığı o izin şartını 

öngören düzenlemeye bakılarak anlaşılabilir. Bu konuda takdir yetkisinin mi, yoksa  

bağlı yetkinin mi söz konusu olduğu konusunda genel bir kuralın varlığından söz 

edilemez.53 Yani bu usulde, kolluk makamı veya üstü, belirli ve nesnel nitelik ve 

koşulları yerine getirenlere izin vermek zorunda olabileceği gibi (bağlı yetki); 

idarenin bu gibi işlemleri serbest değerlendirme ile sonuçlandırabileceği (takdir 

yetkisi) öngörülebilir.54 Ayrıca izne tabi faaliyetler için, idare vereceği izni belirli 

koşullara bağlayabilir. Ancak bu koşulların da kamu düzeni bakımından gerekli 

olması lazımdır.55 

                                                
51 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1074. 
52 Kemal Gözler, a.g.e., s. 483. 
53 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1075. 
54 Lütfi Duran, a.g.e., s. 268. 
55 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 489. 
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Bildirim ve izin sisteminin söz konusu olduğu faaliyetler bakımından bu 

bildirim veya izin şartının yerine getirilmesi söz konusu faaliyetin ilanihaye kolluk 

faaliyetine konu olmaması sonucunu doğurmaz. Kamu düzenini tehdit eden veya 

tehlikeye sokan bir gidiş görüldüğünde, kolluk yine müdahale eder.56  

1.5. Kolluk İşlem ve Eylemleri 

Kamu düzeninin korunması amacına yönelik olan kolluk faaliyeti işlem ve 

eylem biçiminde kendini gösterir. Kolluk işlem ve eylemleri de genel olarak idari 

işlem ve eylemlerin hukuksal rejimine tabi olmakla beraber, bu işlem ve eylemlerin 

temel hak ve hürriyetlerle olan yakın ilişkisi dolayısıyla kanunilik ilkesi daha özel bir 

anlam ifade etmektedir.  

İdarenin kolluk alanındaki işlemleri, idari işlemlerin maddi bakımdan 

sınıflandırılmasına göre, genel işlemler şeklinde olabileceği gibi, birel işlemler 

şeklinde de olabilir. Bunun yanında kolluk eylemleri ise yalnızca bireysel 

niteliktedir.  

Kolluk yetkileri kullanılarak yapılan düzenlemelerin kendine özgü yönü 

bunların idari veya cezai yaptırımlarla desteklenmiş olmalarıdır.57 

1.5.1. Genel Nitelikteki Kolluk İşlemleri  

1.5.1.1. Düzenleyici Kolluk İşlemleri 

Kolluk faaliyeti herşeyden önce toplum yaşantısında bireylerin ve 

toplulukların tutum ve davranışlarını düzenlemeyi gerektirdiğinden düzenleyici 

işlemlerin en çok bu konuda yapıldığı görülür.58 Düzenleyici kolluk işlemleri kamu 

düzenini sağlamaya ve korumaya yönelik genel ve kişilik-dışı tek yanlı idari işlemler 

olarak tanımlanabilir.59 Kolluk alanındaki genel düzenleyici işlemler “emredici”, 

“uyulması zorunlu”, “önleyici” ve “koruyucu” niteliktedirler.60 

Kolluk alanında düzenleyici işlemler yapabilme yetkisine sahip idare 

makamları için doktrinde “kolluk makamı”  tabiri kullanılmaktadır.61 

                                                
56 Lütfi Duran, a.g.e., s. 268. 
57 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 488. 
58 Lütfi Duran, a.g.e., s. 265. 
59 Kemal Gözler, a.g.e., s. 485. 
60 İsmet Giritli, Pertev Bilgen ve Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul, Der Yayınları, 2001, s. 
752. 
61 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 482. 
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Kolluk alanında söz konusu olan düzenleyici işlemler diğer düzenleyici 

işlemlerin şekil ve usul şartlarına tabidir. Yani düzenleyici kolluk işlemleri de tüzük, 

yönetmelik veya adsız düzenleyici işlemler şeklinde olabilecektir. Ancak kolluk 

alanında düzenleyici işlem yapacak olan makamın kanunun açık hükmüne dayanması 

zorunludur. 

Temel hak ve hürriyetler alanında esas olan kanunla düzenleme olmasına 

rağmen, yasama organı bu konuları ayrıntılarıyla düzenleyemeyeceği ya da 

düzenlemeyi gerekli ve doğru bulmadığı için, birçok konu idarenin genel düzenleyici 

işlemlerine konu olduğu gibi; Anayasa ve kanunların dışında kalan imkan ve 

serbestlikler, kolluğun düzenleme yetkisi çerçevesine girer.62 Bakanlar Kurulunun 

çıkardığı tüzükler, İçişleri Bakanlığının çıkardığı yönetmelikler, valilerin çıkardığı 

genel emirler veya belediyelerin çıkardığı zabıta yönetmelikleri ve özel kolluk 

makamları olan birçok bakanlığın kendi görev alanlarıyla ilgili çıkardığı 

yönetmelikler kolluk faaliyetiyle ilgili konuları düzenleyebilirler.63  

1.5.1.2. Geçici Düzenlemeler 

İdare kolluk alanında genel düzenleyici işlem yapabildiği gibi geçici 

düzenlemeler de yapabilir. Geçici düzenlemeler genel düzenleyici işlemler yapmaya 

yetkili olan Bakanlar Kurulu ve diğer kamu tüzel kişilerince tesis edilebildiği gibi 

merkezi idarenin taşradaki temsilcisi olan vali tarafından genel emirler şeklinde de 

                                                
62 Lütfi Duran, a.g.e., s. 265. 
63 Kamu düzeninin tüm unsurları yönünden hem merkezi idare kolluk makamlarının hem de yerel 
idarelerin kolluk makamlarının faaliyet göstermesinin sonucu olarak bu kolluk makamlarının 
yaptıkları işlemlerde çatışma söz konusu olabilir ve hangi kolluk makamının işleminin üstün tutulması 
gerektiği konusunda tereddütler oluşabilir. Bu konuda önerilen çözüm daha geniş coğrafi alanda 
yetkili olan kolluk makamının işlemine üstünlük tanınması şeklidedir. Ayrıca bu ilkeye ek olarak 
yerel özelliklerin gerektirmesi durumunda daha dar coğrafi alanda yetkili olan kolluk makamının daha 
geniş coğrafi alanda yetkili olan kolluk makamının işlemindeki tedbirleri hafifletemeyeceği ancak 
ağırlaştırabileceği belirtilmektedir. Bu ikinci prensip hak ve hürriyetlere daha fazla sınırlama 
getirilebilir şeklinde anlaşılmamalıdır. Kamu düzeninin korunması açısından daha sıkı tedbirler 
şeklinde anlaşılmalıdır. 

 Aynı şekilde özel idari kollukların görev alanına dahil olan konuların genel idari kolluğun da 
konularına dahil olmasının sonucu olarak da bazı iç içe girmeler söz konusu olabilecektir. Bu konuda 
önerilen çözüm ise ilgili özel kolluğu ihdas eden kanunun konuluş amacından hareket etmektir. Eğer 
özel kolluğun konuluş amacı bu konuda genel kolluğun kullandığı yetkileri bertaraf etmek ise özel 
kolluğun işlemlerine üstünlük tanımak kanun icabıdır. Eğer kanun hükmü açık değilse yine öncelik 
özel kolluğa tanınacak, özel kolluğun önlem almadığı durumlarda genel kolluk müdahale edecektir. 
(Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz.: Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1069-1071; Lütfi Duran, 
a.g.e., s. 291-296; Kemal Gözler, a.g.e., s. 478-482; Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 
484-485; İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 750-754; İsmet Giritli, Pertev Bilgen ve Tayfun 
Akgüner, a.g.e., s. 749-751)         
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tesis edilebilir. Geçici düzenlemeler kullanılma ile tükenmekte ve yürürlüğünü 

kaybetmekte olmaları özelliğiyle düzenleyici işlemlerden ayrılırlar. Bu tür genel 

işlemler, belli bir olay veya durum hakkında olabileceği gibi, sadece benzer ve ayrık 

hallerde veya yılın belli günlerinde uygulanabilir geçici kural ve usuller şeklinde de 

olabilir.64 Bu tip işlemlerde genellik ve geçicilik özellikleri bir arada bulunmaktadır. 

Büyük bir kutlama törenine ilişkin olarak valinin genel bir emri veya bayram günleri 

için belediye organlarınca çıkarılan tenbihnameler geçici niteliği olan 

düzenlemelerdir.  

1.5.2. Kolluk Eylemleri ve Bireysel Nitelikteki Kolluk İşlemleri 

Kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyetlerin yalnızca genel nitelikteki 

düzenlemelerle sağlanamayacağı, bireysel nitelikteki işlemlerin ve eylemlerin de 

kamu düzeninin korunması açısından bazı durumlarda zorunluluk arz ettiği bir 

gerçektir. Bu nedenle idare, kolluk alanında bireysel işlemler yapma ve silah 

kullanmaya kadar varan eylemlerde bulunma yetkileriyle donatılmıştır.  

Kolluk alanında bireysel işlem yapma yetkisine sahip idare makamları için 

kolluk üstleri, bu makamların emrinde çalışan personel için de kolluk personeli tabiri 

kullanılmaktadır.65 Ancak 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun idari para cezası tatbik 

etme yetkisiyle donattığı kamu görevlilerini de göz önüne alırsak kolluk üstleri ve 

personelini ayırmak için  yapılan bu tanımlama eksik kalmakta, hatta hatalı bir hale 

gelmektedir. Ayrıntıları idari para cezalarında yetki meselesinde ele alınacak olan bu 

yeni düzenlemeye göre kolluk personeli de bireysel nitelikte işlemler yapma 

yetkisine sahip hale gelmiştir.  

Bireysel nitelikteki kolluk işlemleri ismen belirlenmiş bir kişi veya belli bir 

duruma ilişkin olan işlemlerdir.66 Bu işlemler; denetim ve gözetim, emir ve ihtar, 

yasaklama, ruhsatın geri alınması, faaliyetten men, erteleme, izin verme veya 

vermeme veyahut da idari nitelikte yaptırım tatbik etme şekillerinde tezahür edebilir. 

Bu tür işlemlerin özelliği, uygulanmakla tükenmesi ve yetkili makam veya kamu 

görevlilerini ilerisi ve benzeri işler için bağlayıcı kuvveti bulunmamasıdır.67 

                                                
64 Lütfi Duran, a.g.e., s. 266. 
65 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 482. 
66 Kemal Gözler, a.g.e., s. 485. 
67 Lütfi Duran, a.g.e., s. 266. 
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Kolluk eylemleri ise kamu düzeninin korunması açısından gerektiği ölçüde 

basit zor kullanmadan silah kullanmaya kadar varan yetkileri içerir. Kolluk 

eylemlerinde daha hafif bir müdahale ile kamu düzeninin korunması mümkün iken 

daha ağır cebir yollarının tercih edilmesi söz konusu eylemi hukuka aykırı hale 

getirir. Polisin yolda kimlik kontrolü yapması, yolda devriye gezmesi, yol üzerinde 

hız kontrolü yapması, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanların etrafında halka 

oluşturması, kanundışı toplantı haline gelen gösteri yürüyüşünü dağıtması, yanlış 

yere park eden ve trafiği aksatan arabanın çektirilerek polis otoparkına götürülmesi, 

polisin silah kullanması kolluk eylemi niteliğinde olan faaliyetlerdir.68 

1.5.2.1. Denetim ve Gözetim, Emir ve İhtar 

Kamu düzenini korumak ve bu korumayı sağlayacak kolluk tedbirlerinin ve 

düzenleyici işlemlerin uygulanmasını sağlamak için İdare devamlı bir denetim ve 

gözetim göreviyle yükümlüdür.69 Bildirim ve izne tabi olan faaliyetlerin bu 

sınırlamalara tabi tutulmaları idarenin denetim ve gözetim faaliyetinin daha iyi 

yerine getirilmesi amacına yöneliktir. Umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin 

hem polis hem de belediye zabıtasınca belirli aralıklarla denetlenmesi veya anonim 

şirket genel kurullarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlisinin gözlemci sıfatıyla 

katılması ve hukuka aykırılıkları tespit etmesi birer denetim faaliyetidir.  

Bu denetim görevinin yerine getirilmesi sırasında kolluğun ilk olarak tatbik 

edeceği usul ihtardır.70 İhtar, yükümlüsünü hukuka aykırılıkları giderme konusunda 

uyarıcı gücü olan ve diğer bireysel nitelikteki işlemler gibi kullanılmakla tükenen bir 

idari işlemdir. Bu durumda aslolan, hukuka aykırılığın idarece değil ihtarın 

muhatabınca düzeltilmesidir. İhtarın muhatabı ihtarın gereklerini yerine getirmediği 

zaman para cezası veya faaliyetten men gibi yaptırımlarla karşılaşabilir.71 

1.5.2.2. İdari Yaptırımlar 

Bazı hallerde yasaların açıkça yetki verdiği veya yasaklamadığı durumlarda, 

araya yargısal bir karar girmeden, idarenin doğrudan doğruya, bir işlemi ile ve idare 

                                                
68 Kemal Gözler, a.g.e., s. 486. 
69 Sıddık Sami Onar, a.g.e, C.I, s. 1071-1072. 
70 A.e., C.I, s. 1072. 
71 A.e., C.I, s. 1072. 



 25 

hukukuna özgü usullerle vermiş olduğu cezalar ve uyguladığı müeyyideler vardır ki 

bunlara idari yaptırım denir.72  

 

“İdarenin hizmetlerini gereği gibi ve ivedilikle görebilmesi için, yaptırım 

uygulama yetkilerine gereksinimi vardır. İdare bu yetkilerle, kamu düzeni ve 

güvenliğini, kamu sağlığını, ulusal servetleri zamanında ve gereği gibi koruyabilir. 

Bu nedenle, idareye, geniş ve çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisi tanınmıştır. 

Kişilere, idare hukuku alanındaki düzene aykırı davranışları nedeniyle verilen idari 

cezalar, idari yaptırımların en önemlilerinden biridir. ...”73 

 

İdarenin yaptırım uygulama yetkisi, kamu düzenine aykırı eylemin 

kanunlarda belirlenerek (kabahat), idareye bu fiilleri takip ve  tespit etme ve yaptırım 

uygulama şeklinde olabileceği gibi, idarenin kolluk alanındaki işlemlerine 

aykırılıkların yaptırım altına alınması şeklinde de olabilir. Yani kabahat niteliğindeki 

fiiller kanunlarda gösterilebileceği gibi, kanunun verdiği açık yetkiye dayanarak 

idarenin genel düzenleyici işlemlerinde de belirlenebilir. 

İdari yaptırımlar; idari para cezası, işten yasaklama, işyeri kapatma, 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi, ehliyetin geri alınması gibi idari işlemlerdir.  

Mevzuatımızda idarenin yaptırım uygulama yetkisinin genişlemesine koşut 

olarak “İdari Ceza Hukuku” şeklinde idare hukukundan ayrı bir hukuk dalının oluşup 

oluşmadığı tartışılmaya başlanmıştır.74 

1.5.2.3. Re’sen Hareket, Zor ve Silah Kullanma 

Kolluk işlemlerinin muhataplarınca gönüllü olarak yerine getirilmesi temel 

ilke olmasına rağmen, bireyler her zaman kolluk işleminin gereklerini 

kendiliklerinden yerine getirmezler.75 Yani kamu düzeni açısından kolluğun 

işlemlerle yetinmesi ve bu işlemlerin hayata geçirilmesi konusunda yetkisinin 

olmaması durumunda gerçekleşen faaliyetin bir anlamı kalmayacaktır. Kolluk 

işlemleri muhatabı tarafından yerine getirilmediği durumlarda maddi eylemlerle 

                                                
72 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1985, s. 35. 
73 AYM, 15.05.1997 Tarihli Kararı, E: 1996/72, K: 1997/51, s. 8, (Çevrimiçi) 
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1997/K1997-51.htm, 31 Mayıs 
2006. 
74 İdari ceza hukuku ve idari yaptırımlarla ilgili ayrıntılı açıklama çalışmanın diğer kısımlarında 
yapılacağı için burada bu kadar açıklama ile yetinilmiştir. 
75 Kemal Gözler, a.g.e., s. 495. 
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kamu düzeni temin edilmek zorundadır.76 İşte idarenin muhatabı tarafından yerine 

getirilmeyen kolluk işlemini bizzat icra etmesine re’sen hareket yetkisi adı verilir. 

Hakimiyete, kamu gücüne ve idare kudretine dayanan ve bunların en önemli 

karakterlerini taşıyan kolluk faaliyeti, idari usullerin en tam ve mütekamilini teşkil 

eden re’sen hareket yetkisini de içerir.77 Re’sen hareket yetkisi, yani idari işlemlerin 

bizzat idare tarafından gerçekleştirilmesi bazen maddi cebir kullanılmasını da 

gerektirebilir. Ancak cebir kullanılsın ya da kullanılmasın re’sen hareket yetkisinin 

kullanılması idarenin takdirine kalmış bir durum değildir. Kanunda açık yetki 

verilmemişse re’sen hareket yetkisi kullanılamaz.78  

Kanunlarımızda re’sen hareket yetkisinin hangi durumlarda kullanılabileceği 

düzenlenmiştir. Buna göre kolluğun müracaat edebileceği ve bizzat kullanabileceği 

cebir vasıtaları bir kalabalığı dağıtmak, geçici tevkifler yapmak, ikametleri zararlı ve 

tehlikeli görülen yabancıları sınır dışına çıkarmak gibi şahsa; yıkılmak tehlikesi arz 

eden bir binayı yıkmak, bazı zararlı ve tehlikeli yasak eşyayı müsadere etmek gibi 

mala; gayri sıhhi veya tehlikeli bir mahalli kapatmak, usulsüz bir faaliyeti durdurmak 

gibi hareket ve faaliyete taalluk eder ve gerektiğinde silah kullanmayı da gerektirir.79 

Kolluk görevlilerinin zor kullanma yetkisi bakımından önem arz eden bir 

durum da ölçülülük ilkesidir. Ölçülülük ilkesi gerçekleşen kolluk eyleminin, kamu 

düzenini sağlama açısından gerekli olmasını, kamu düzenini tehdit eden faaliyeti 

engelleme amacına elverişli olmasını ve kamu düzenini tehdit eden faaliyetle kolluk 

eyleminin makul bir oran içinde bulunması anlamına gelir. Bu şartlara sahip olmayan 

kolluk eylemi hukuka aykırı hale gelecektir. Konu 5237 Sayılı Ceza Kanununda “zor 

                                                
76 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 1075. 
77 A.e., C.I, s. 1075. 
78 Fransız Uyuşmalık Mahkemesi 1902 Tarihli bir kararında kanunun açık yetkisinin olmadığı 
durumlarda dahi cebir kullanarak re’sen icra yetkisinin kullanılmasını belli şartlarla hukuka uygun 
kabul etmiştir. Buna göre Kanunda açık yetkinin olmadığı durumlarda “aciliyet” varsa idare yine 
re’sen icra yetkisini kullanabilecektir. Eğer “aciliyet” de söz konusu değilse, şu dört şartın birlikte 
gerçekleşmesi koşuluyla idarenin re’sen hareket yetkisini kullanması hukuka uygun kabul edilebilir: 
1. İdari işlemin uygulanmasını sağlamak üzere kanunla öngörülmüş bir müeyyide olmamalıdır. 
Kanunla öngörülmüş bir başka müeyyide varsa, idare cebir kullanarak re’sen icraya başvuramaz. 2. 
İcra edilmesi için cebir kullanılan kararın kendisinin açık ve belirli bir kanuni kaynağı bulunmalıdır. 3. 
Cebir kullanarak re’sen icraya gerek olmalıdır. Yani kararın muhatabı, kararın icra edilmesine kesin 
bir şekilde karşı çıkmalı; icraya karşı direnmelidir. 4. Kararın icrası için alınan cebir tedbirleri 
kanunun öngördüğü sonucun gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmalıdır. (Kemal Gözler, a.g.e., s. 328)  
79 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C. I, s. 1075. 
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kullanma yetkisinde sınırın aşılması” şeklindeki suç tipinin ihdasıyla daha da önemli 

bir hale gelmiştir.80 

Kolluk görevlilerinin zor kullanma yetkisinin en ağır biçimi olan silah 

kullanma yetkisinin koşulları 2559 Sayılı Kanunun 16. maddesinde, 1481 Sayılı 

Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanunda gösterilmiştir. 

Bunların yanında 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununda da bu konuyla ilgili 

düzenleme vardır. Tüm bu düzenlemelerden çıkarılabilecek ortak ve genel koşullara 

göre, kolluk görevlileri kendilerini ve başkalarını korumak, silahlı karşı koymayı 

gidermek için ve başka yollarla sonuç alınması olanaksız durumlarda ancak gerekli 

uyarı ve bildiri yapıldıktan sonra silaha başvurabilirler.81 

2.  İDARİ CEZA HUKUKU 

2.1. Kavram  

Kamu düzeninin korunması amacıyla, düzeni bozucu davranışları önlemek 

için Devlet, idareyi bazı yetkilerle donatmıştır. İdari ceza hukuku bu yetkilerin nasıl 

kullanılacağını, sosyal düzeni bozucu davranışların neler olduğunu ve bunları 

önleyici ne gibi yaptırım ve önlemlerin uygulanabileceğini gösterir.82 Tanımdan da 

anlaşıldığı gibi idari ceza hukuku idarenin kolluk faaliyetlerinin önleyicilik niteliğini 

değil, bastırıcılık niteliğini ele almaktadır. Gerçekten idari ceza hukuku denilince 

akla gelen şey cezalandırıcı yaptırım tatbikine idari bir unsurun karışmış olmasıdır.83 

İdari ceza hukukunun bu kapsamda en önemli özelliği de ortaya çıkmaktadır: 

bu hukuk dalı idareye, araya bir yargılama organı girmeden bizzat idari usuller 

kullanarak yaptırım tatbik etme yetkisi vermektedir. 

2.2. Tarihçe 

Toplum düzenine aykırı eylemleri cezalandırma tarihin en eski dönemlerinde 

dahi varolmuştur. Bu nedenle en eski yaptırımlar ceza hukukunun konusu olan 

                                                
80 5237 Sayılı Kanunun 256. maddesi şu şekildedir: “Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, 
görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması 
halinde, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” 
81 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 491. 
82 Kayıhan İçel ve Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, 3. bs., İstanbul, 
Beta Yayınları, 1999, s. 30. 
83 Feyyaz Gölcüklü, “«İdari Ceza Hukuku» ve Anlamı: İdarenin Cezai Müeyyide  Tatbiki” AÜSBFD, 
C. XVIII, Haziran, 1963, s. 118. 
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yaptırımlarıdır.84 Bu cezalandırmanın yer aldığı sistem, medeniyetin ilerlemesine 

koşut olarak gelişmiştir. Bu gelişme sürecinde genel ceza hukuku ile idari ceza 

hukuku ayrımına ihtiyaç duyulmuştur. Devlet iktidarına ait tüm yetkilerin 

hükümdarın elinde birleştiği devirlerde bir bağımsız yargılama söz konusu 

olamayacağı için devlet idaresince verilen tüm cezalar organik ve şekli anlamda 

idaridir.85 Böyle bir dönemde idari ceza hukuku ile genel ceza hukuku ayrımına da 

gerek yoktur. Böyle bir ayrım ve idari ceza hukukuna dair ilkelerin ortaya konulması 

hukuk devleti ilkesinin ortaya çıkması ile bir anlam kazanacaktır.  

İdari ceza hukuku kavramının geçmişine bakıldığında, genel ceza hukuku ile 

idari ceza hukuku ayrımının ilk olarak Alman hukukçuları tarafından 18. yüzyılın 

ikinci yarısında yapıldığı görülmektedir.86 Ancak bu dönemde kavram olarak idari 

ceza hukuku değil “polis düzenine aykırılık teşkil eden eylemler”in 

kullanılmaktadır.87 

 İdari ceza hukuku kavramını ilk olarak Goldschmidt 1902 yılında “İdari Ceza 

Hukuku (Verwaltungsstrafrecht)” isimli eserinde kullanmış ve bu hukuk dalının 

dogmatik esasları yine bu eserle ortaya konmuştur.88 

 İdari ceza hukuku ile genel ceza hukuku ayrımına gidilmesinin temel nedeni 

“kabahat” şeklinde ifade ettiğimiz fiillerin dar anlamda suç olmaktan çıkarılması ve 

bu tip fiilleri cezalandırma yetkisinin idareye verilmesidir.89 Kabahatlerin idare 

hukukunu ilgilendirdiği ve bu fiilleri işleyenlere idari yaptırım uygulanması gerektiği 

ileri sürülmüştür.90 Bunun nedeni ceza adaletinin işleyişinde önemli sorunlarla 

karşılaşılmasıdır.91  

İdari yaptırımların uygulama alnının en geniş olduğu ülke ve bizdeki 

gelişmelere de öncülük etmiş olan Alman Hukukunda bu eğilim 1911’den sonra 

                                                
84 Mustafa Yılmaz, İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma, Ankara, Seçkin Yayınları, 2002, s. 29. 
85 Feyyaz Gölcüklü, a.g.e., s. 129-130. 
86 Kayıhan İçel ve Süheyl Donay, a.g.e, s. 30. 
87 Fatih Selami Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar 
Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları,  1995, 
s. 15. 
88 A.e., s. 59-61. 
89 Kayıhan İçel, “İdari Ceza Hukuku ve Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi”, İÜHFM, C. L, 
S. 1-4, 1984. 
90 Duygun Yarsuvat, Trafik Suçları, İstanbul, Sermet Matbaası, 1972, s.33. 
91 Köksal Bayraktar, “Ceza Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma Akımı”, İÜHFM, C. L, S. 1-4, 1984. 
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çıkan tüm tasarılarda kendini göstermektedir.92 Bu ülkede idari yaptırımlar ilk olarak, 

26 Temmuz 1949 Tarihli “Ekonomik Düzene İlişkin Fiiller Hakkında Kanun”la 

yazılı hukuka girmiş ve daha sonra 25 Mayıs 1952 Tarihli “Düzene Aykırılıklar 

Kanunu (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)” ile idari yaptırımların uygulama alanı 

genişletilmiştir.93  

 Almanya’dan yapılan kanun çevirileri ve kabahatleri suç olmaktan çıkarma 

eğilimiyle ilgili yazılmış birçok makale, 1950 sonrası bu eğilimin hiç olmazsa 

doktrin bazında Hukukumuzda da benimsenmiş olduğunu göstermektedir.  

 1986 ve 1989 Türk Ceza Kanunu Öntasarılarına da bu eğilim kısmen 

yansımıştır. Ancak bu tasarılarda yapılan şey, kabahatleri suç olmaktan çıkarmak ve 

bu fiillere yaptırım uygulama yetkisini idareye vermek değil, suçlardaki cürüm ve 

kabahat şeklindeki ayrımın terk edilmesidir. Bu tasarılarda 765 Sayılı Ceza 

Kanunundaki bazı kabahatler suç olmaktan çıkarılmış, bazıları ise suç olarak yer 

almıştır. Zaten Öntasarının gerekçesinde de bu durum ifade edilmiş ve “... Kanundan 

farklı olarak (kabahat derecesinde suçlar için) ayrı bir kısım ihdas edilmemiş 

olmasıdır. Kabahat derecesindeki suçlara da, ihlal eyledikleri veya korumak 

amacında bulundukları hukuki menfaat nazara alınmak suretiyle ilgili bölüm içinde 

yer verilmiştir.”94 denmiştir. Bu Öntasarılarda amaçlanan idarenin yaptırım 

uygulama yetkisinin alanını genişletmek değildir. 

 Ancak 24 Nisan 2003 Tarihli ve 4854 Sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların 

İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi Hakkında Kanunla başlayan ve 30 Mart 2005 

Tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile devam eden kanunlaştırma faaliyeti 

bambaşka bir eğilimi yansıtmış, yani 1950’den sonra Almanya uygulamaları örnek 

alınarak Türk Doktrinince benimsenen “kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğilimi”ne 

uyulmuş ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda suç olarak benimsenmiş olan kabahat 

fiilleri idari ceza hukukunun konusu haline getirilmiştir. 

 5326 Sayılı Kanun kabahatlerle ilgili genel nitelikli bir kanun olarak hukuk 

düzenimize girmiştir. Kanunda kabahatlere ilişkin genel ilkeler, kabahatler 

karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımların türleri ve sonuçları, kabahatler 

                                                
92 Duygun Yarsuvat, a.g.e., s. 72. 
93 Ersan Şen, “İdari Ceza Hukuku”, İÜSBFD, No: 8, Temmuz 1994, s. 25. Diğer ülkelerle ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz.: Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e. 
94 1986 Tarihli TCK Öntasarısının Gerekçesi, Ankara, 1987, s. 30. 
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dolayısıyla karar alma süreci, idari yaptırıma ilişkin kararlara karşı kanun yolları ve 

idari yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar yer almıştır. Kanunun 

genel niteliği 3. maddesinde “Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki 

kabahatler hakkında da uygulanır.”95 şeklinde belirtilmiş ve 2. maddesinde kabahat 

deyiminden, kanunun karşılığında idari yaptırım öngördüğü haksızlığın anlaşılacağı 

şeklinde çok geniş bir tanımlama öngörülmüştür. 

 Bu Kanunlardan önce de Hukukumuzda yer alan birçok düzenleme idareye 

kamu düzenine aykırı bazı fiillere karşı yaptırım uygulama yetkisi vermekteydi. Bu 

düzenlemeler çok geniş bir alana yayılmakta olup, farklı tarihlerde ve aralarında usul 

yönünden bir paralellik olmayan düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerin genel bir 

çerçevesini saptamak bu bakımdan bu konuyla ilgili araştırma yapanlar için de zor 

bir hal almıştır. Bu sebeple bu tarz düzenlemeler birey bakımından hak arama 

hürriyetini engelleyici niteliktedir.96 Vergi hukukunda, yerel idareler hukukunda, iş 

hukukunda, imar hukukunda, trafik kurallarına aykırılıkta ve sayamayacağımız daha 

bir çok alanda idareye yaptırım uygulama yetkisi veren düzenlemelerimiz vardır. Bu 

düzenlemelerde idari yaptırımlara karşı öngörülen kanun yolları görev, yetki ve 

başvuru süreleri bakımından öyle farlıdır ki, bunlar arasında bir yeknesaklığın temini 

zorunlu bir hal almıştır. 5326 Sayılı Kanun hem bu yeknesaklığı temin etmek, hem 

de kabahatleri ceza hukukunun dışına çıkarmak amacıyla genel bir kanun olarak 

yürürlüğe girmiştir.  

2.3. İdari Ceza Hukukunun Kapsamı 

2.3.1. Fiiller Bakımından  

İdari ceza hukukuna konu olan fiiller daha önce de belirtildiği gibi toplumun 

dışsal maddi düzeni olan kamu düzenini bozan ya da bozma tehlikesi gösteren 

fiillerdir. Bu nedenle bireylerin kendi aralarında özel hukuk ilişkilerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar kural olarak idari ceza hukukuna konu olmazlar.  

Kamu düzenini bozan fiilleri belirlemek konusunda birincil düzenleme 

yetkisi yasama organına aittir.97 Ancak bu konuda yasama organının pratik amaçlarla 

idare organına da yetki verdiği görülmektedir. Böyle bir yetki hükmü ayrıntılarına 
                                                
95 Bu madde şu anda Anayasa Mahkemesince yargılanmaktadır. 
96 Vahap Darendeli, Adli Yargı Yerlerinde Görülen İdari Uyuşmazlılar ve Davalar, Ankara, 
Yetkin Yayınları, 2004, s. 174. 
97 Ersan Şen, a.g.e., s. 22. 
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idari para cezalarında sebep unsurunda değinilecek olan 5326 Sayılı Kanunun 32. 

maddesinde yer almıştır.  

İdari ceza hukuku konusunda genel kanun olma niteliği bulunan 5326 Sayılı 

Kanun “kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık”ın 

“kabahat” olduğunu belirterek, bir fiile uygulanacak yaptırımın fiilin niteliğinin 

belirlenmesinde esas alınacağını öngörmüştür. Buna göre karşılığında idari yaptırım 

öngörülen fiiller kabahat, karşılığında ceza yaptırımı öngörülen fiiller ise suç teşkil 

edecektir.98 Yani kanunkoyucunun iradesi bir fiilin yaptırımlandırılmasında idareye 

yetki tanıdığı zaman söz konusu fiil kabahat olacaktır.  

5326 Sayılı Kanunun ihdasından önce idarenin ceza verme yetkisine tabi olan 

fiiller için; “idari kabahat”, “idari suç”99, “idari ihlal”100 veya “düzene aykırılık”101 

gibi terimler kullanılmıştır. Ancak 5326 Sayılı Kanundan sonra idari ceza hukukuna 

konu olan fiiller için kabahat kavramını kullanmak gerekecektir. Zaten doktrinde 

böyle farklı tabirlerin kullanılmasının nedeni kabahat niteliğindeki fiillerin dar 

anlamda suç tanımı içerisinde yer almasıydı.  

Kabahat fiili, suç benzeri bir fiildir. Bu kapsamda kabahat fiilinin 

unsurlarının ele alınmasında ceza hukukunun ilkelerinden yararlanma bir 

zorunluluktur. 5326 Sayılı Kanunun bu kapsamda hukukumuza getirdiği yenilik, 

hukuka uygunluk nedenlerinin ve kusurluluğu kaldıran nedenlerin kabahat fiilleri 

bakımından da ceza hukuku esas alınarak düzenlenmesidir.102 Buna göre hukuk 

düzeniyle herhangi bir çelişme göstermeyen fiillerde yani fiilin işlenişinde bir 

hukuka uygunluk nedeninin olduğu durumlarda faile yaptırım uygulanamayacaktır. 

                                                
98 “Madde metninde, genel olarak kabahate ilişkin bir tanım yapılmıştır. Bu tanımlamada, suç gibi 
kabahatin de bir haksızlık oluşturduğu vurgulanmıştır. Esas itibarıyla haksızlık oluşturan bir fiilin suç 
veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili olmaktadır. Haksızlıklar arasında 
bu yönde yapılan tasnifte, hukuka aykırı olan fiilin ifade ettiği haksızlık içeriği esas alınmaktadır.  

“Esasen hukuka aykırı olan ve haksızlık ifade eden fiiller arasında suç veya kabahat olarak bir 
ayırım yapılması, bir nitelik farkı oluşturmamaktadır. Söz konusu tasnif, haksızlıklar arasındaki 
nicelik farkına dayanmaktadır.” (Tasarının 2. maddeye ilişkin gerekçesinden) 
99 Feyyaz Gölcüklü, a.g.e., b.a. 
100 Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, 2. bs., Ankara, Seçkin 
Yayınları, 2001. 
101 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e. 
102 5326 Sayılı Kanun ayrıntılarına ilerde değinileceği gibi kabahatlerle ilgili soruşturmaların nasıl 
yapılacağına ve soruşturmada yetkili olan kamu görevlisinin yetkilerine dair bir hüküm getirmemiştir. 
Bu nedenle soruşturma konusu kabahatin işlenmesinde bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı veya 
kusurluluğu kaldıran bir nedenin varlığı hali yaptırım kararını almaya yetkili kamu görevlisi ya da 
idari makam tarafından nasıl belirlenecektir? 
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Aynı şekilde failin kast ya da taksir derecesinde bir kusurunun olmadığı hallerde 

gerçekleşen fiilden dolayı fail sorumlu olmayacaktır. 

2.3.2. Yaptırımlar Bakımından 

Herhangi bir hukuk kuralıyla konulan emir veya yasağa uygun biçimde 

hareket etmeme, onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma 

durumunda karşılaşın tepki olarak tanımlanabilecek olan yaptırımın karşılığı olarak 

müeyyide terimi de kullanılmaktadır.103 Yaptırımlar özel hukuka ait bir kuralın ihlali 

şeklinde ortaya çıkan fiillere uygulandığı gibi kamu hukukuna ait bir kuralın 

ihlalinde de uygulanır. Özel hukuk yaptırımları kural olarak hakkı ihlal edilen 

kimsenin başvurusu üzerine tatbik edilirler.  Kamu hukuku yaptırımlarının söz 

konusu olduğu durumlarda ise kamu otoriteleri kural olarak re’sen harekete geçerler. 

Kamu hukuku yaptırımları, idare hukukuna ve ceza hukukuna özgü 

yaptırımlar olarak ayrıma tabi tutulabilir. Devletin ceza hukukuna özgü yaptırımlarla 

toplumsal hayata müdahalesi en son araç olarak kullanılma özelliğine sahiptir. Çünkü 

ceza hukuku yaptırımları hürriyeti bağlayıcı cezalara kadar varan ve muhatabı olan 

kimseyi çok büyük yoksunluklara maruz bırakan yaptırımlardır.  Bu yaptırımlar 

“suç” denilen fiilin bir kimse tarafından işlenmesiyle ve yargı organlarının 

gerçekleştirdiği muhakeme faaliyeti neticesinde uygulanırlar.104 

İdari yaptırımlar ise, kamu düzeni açısından tehlike arz eden veya kamu 

düzenini bozan ve suç teşkil etmeyen fiiller karşılığında idare tarafından uygulanırlar 

ve bu yaptırımlara idare hukuku usullerine göre karar verilir.  

Hukukumuzda idarenin karar alma usullerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler 

birkaç özel konu105 dışında öngörülmemiştir. Genel bir idari usule ihtiyaç kendini 

idari yaptırımlar alanında daha çok hissettirmektedir. Acaba idare kabahatleri nasıl 

soruşturacak ve hangi usule göre yaptırma karar verecektir. 5326 Sayılı Kanun bu 

                                                
103 Ali Şafak, Hukuk Başlangıcı Ders Kitabı, 2. bs., Ankara, 1992, s. 8. 
104 Doktrinde ceza hukuku yaptırımları için “müeyyide”, idare hukukunun yaptırımları için ise 
yaptırım terimleri kullanılmaya özen gösterilmiş ve bunun gerekçesi olarak ceza hukuku 
yaptırımlarının temel amaç olarak kefaret (ödetme) amacı güttüğü, idare hukuku yaptırımlarının ise 
temel amacının faili uyarmak olduğu belirtilmiştir. Ancak ceza hukukunun yeni gelişmeleri ele 
alındığında ceza yaptırımlarının hafifletilmesi ve hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek kurumlara yer 
verilmesi ve konumuzun temelini oluşturan bazı fiilleri suç olmaktan çıkarma eğilimi ceza hukuku 
yaptırımlarının da faili yoksunluklara uğratmasının yanında onu topluma kazandırma amacının da ön 
plana çıktığını göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Mustafa Yücel, “Ceza Siyasetinde Yeni 
Gelişmeler”, Ankara Barosu Dergisi, C. 33, 1976, s. 617-627 
105 Kamulaştırma, vergi usul, kamu ihale ve devlet ihale mevzuatı. 
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konuyla ilgili herhangi bir düzenleme öngörmemiştir. Ancak getirilen hükümlerin 

tam anlamıyla uygulamaya geçebilmesi ve hukuk devleti açısından, bu konuyla ilgili 

ayrıntılı düzenlemelerin 5326 Sayılı Kanunda olması gerekirdi. 

İdari yaptırımlar bazen ceza yaptırımlarıyla aynı nitelikte ve aynı isimde 

olabilirler: para cezaları gibi. Ancak çoğu durumda idari yaptırımlar nitelik 

bakımından da ceza hukuku yaptırımlarından ayrılmaktadır.106  

İdari yaptırımlar çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlar ihtar, zor 

kullanma ve sınırdışı etme gibi şahsa; meslek ve sanatın icrasından men, sürücü 

belgesinin geri alınması, izin ve ruhsatın geri alınması, satışın durdurulması gibi 

yürütülen faaliyete; idari para cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi gibi 

malvarlığına yönelen görünümler arz edebilirler.  

İdari yaptırımlar, yaptırımın konusu bakımından bireysel ve nesnel idari 

yaptırımlar olarak ayrıma tabi tutulmuştur.107 Buna göre kişinin şahsı üzerindeki 

yaptırımlar bireysel, kişinin malvarlığı üzerinde etkili olan veya onların bazı 

haklarından yararlanmalarını yasaklayan yaptırımlar nesneldir. 

İdari ceza hukukunun yaptırımlar bakımından  kapsamının esas itibarıyla idari 

para cezalarını ve istisnaen de mülkiyetin kamuya geçirilmesini içerdiği öne 

sürülmüş; meslek ve sanatın icrasından men, sürücü belgesinin iptali gibi 

yaptırımların ise idare hukukuna özgü yaptırımlar olduğu belirtilmiştir.108 İdarece 

uygulanan yaptırımlar bakımından böyle bir ayrıma gidilmesi, idari para cezası ve 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarını diğer idari yaptırımlardan farklı 

hukuksal düzene tabi tutmanın teorik temellerini oluşturma amacıyladır. 5326 Sayılı 

Kanun bu yaklaşımı kısmen yansıtmıştır. Şöyle ki, Kanun idari para cezaları ve 

mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarını ayrıntılı olarak düzenlemiş, diğer idari 

yaptırımların ise Kanuna uygun olarak değiştirilene kadar saklı tutulacağı ifade 

edilmiştir (m. 19).109 Aynı şekilde idari para cezaları ve mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ilişkin yaptırım kararlarına karşı kullanılacak yargı yolu da diğer idari 

yaptırımlardan farklı düzenlenmiştir.  
                                                
106 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 36. 
107 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 46. 
108 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e, s. 114. 
109 Bu madde haklı olarak 5326 Sayılı Kanunun karmaşayı çözmeyi yeni bir Kanuna bıraktığı şeklinde 
yorumlanmıştır, (Cengiz Otacı, “Kabahatler Kanununun Değerlendirilmesi”, Güncel Hukuk Dergisi, 
S. 17, Mayıs 2005, s. 51) 
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5326 Sayılı Kanunun 16. maddesi idari yaptırımların idari para cezaları ve 

idari tedbirlerden oluştuğunu, idari tedbirlerin de mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve 

ilgili kanunlarda öngörülen idari tedbirler olduğunu öngörmüştür. Ancak “idari 

tedbir” ifadesi izaha muhtaç bir ifadedir. İdari tedbir genel olarak idarenin kolluk 

alanında gösterdiği faaliyetlerin bireysel mahiyette olanlarını ya da yalnızca idari 

yaptırımları ifade etmek için kullanılmaktadır. 5236 Sayılı Kanunun 19. maddeyle 

ilgili gerekçesine bakıldığında, idari tedbirden anlaşılması gerekenin para cezaları 

dışındaki diğer idari yaptırımlar olmadığını görürüz. Tasarıdaki madde gerekçesinde, 

“Çeşitli kanunlarda idari yaptırımı gerektiren fiiller bağlamında, meslek ve sanatın 

yerine getirilmemesi, işyerinin kapatılması, ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi 

yaptırımlara belli bir süre için karar verilebileceğine dair hükümler bulunmaktadır. 

Dikkat edilmelidir ki, bu yaptırımlara, meslek ve sanatın yerine getirilmesinin, 

işyerinin çalışmasının veya ruhsat ve ehliyete dayanarak faaliyette bulunulmasının 

bir tehlike oluşturması”nın aranmadığı ve bu nedenle bu gibi yaptırımların idari 

tedbir değil idari ceza olduğunu söylemektedir. Yani Kanunun gerekçesine göre idari 

yaptırımlar; idari para cezaları, idari tedbirler ve idari cezalar şeklinde üçlü bir 

ayrıma tabi tutulmuştur. Bu ayrım kabul edilemez; çünkü idari ceza dediğimiz şey de 

idari yaptırım karşılığı kullanılan bir kavramdır. 

İdari yaptırımlar daha önce de belirtildiği gibi araya bir yargısal karar 

girmeden doğrudan idare tarafından uygulanan ve muhatabını bazı yoksunluklara 

uğratan yaptırımlardır. Bu yaptırımların uygulanma nedeni her durumda bir tehlikeyi 

önlemek şeklinde olmayabilir, çünkü böyle bir zorunluluk yoktur. İlgili bir kimsenin 

kanunların veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak yapılan idari işlemlerin 

kendisine yüklediği bir yükümlülüğü yerine getirmemesinin sonucu olarak bazı 

yoksunluklara maruz kalması tipik bir idari yaptırımdır. Gerekçede ileri sürülen 

düşünce güvenlik tedbirleri bakımından da söylenebilir. Ancak güvenlik tedbirleri 

bakımından da meslek veya sanatın icrasından men gibi idari yaptırımlar bakımından 

da söz konusu olan durum failin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği fiilinden dolayı 

bazı yoksunluklara maruz bırakılmasıdır. Bu gibi durumlarda failin o faaliyeti 

yürütmesinin artık tehlike oluşturmadığı ileri sürülerek yaptırım uygulanmasından 

kural olarak vazgeçilmemektedir.  
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2.4. İdari Ceza Hukukunun İlkeleri 

İdari ceza hukukunun ilkelerini belirlerken ihlaller ve yaptırımlar konusunda 

en eski hukuk dalı olan ceza hukukunun ve ceza yargılama hukukunun ilkelerinden 

yararlanmak bir zorunluluk olarak kendini hissettirmektedir. İdari yaptırımlar ceza 

hukuku yaptırımlarından farklılık gösterse bile, kişiyi birçok konuda yoksunluklara 

maruz bırakırlar ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerini yakından ilgilendirirler.110 

İdari yaptırımların uygulama alanının genişlemesine koşut olarak kendini 

hissettiren bunların hukuki bir rejime kavuşturulma ihtiyacı, yargı kararlarının ceza 

hukuku ilkelerinden esinlenmesine sebep olmuştur.111 

İdari ceza hukukunun ilkeleri; fiilde ve yaptırımda belirlilik, geriye 

yürümezlik, kusur, sorumluluğun şahsiliği, kabahat ve idari yaptırım arasındaki 

oranlılık, idari yaptırımın insan onuru ile bağdaşması ve ne bis in idem ilkeleri gibi 

esasa ilişkin; idari yaptırımın muhatabı olacak kimseye savunma hakkının tanınması, 

tarafsızlık, eşitlik gibi usule ilişkin ilkelerdir. 

2.4.1. Kanunilik (Belirlilik) İlkesi 

“Bireylerin toplumsal düzenin gereklerine tam olarak uyabilmeleri için hukuk 

kurallarının açık, seçik ve belirgin olması gerekmektedir.”112 Bu belirlilik toplumsal 

düzeni bozan suç veya kabahat şeklindeki fiillerin kanunlarla düzenlenmesiyle 

sağlanabilecektir.  

Ceza hukukuna suçta ve cezada kanunilik ilkesi sıkı bir şekilde hakimdir. 

Buna göre, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir 

fiilden dolayı cezalandırılamaz.”(1982 Anayasası m.38/f.1) ve “Ceza ve ceza yerine 

geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.” (1982 Anayasası m.38/f.3).113 Bu 

hükümlerde geçen “kanun” ifadesi hem şekli anlamda hem de maddi anlamda kanun 

anlamına gelmektedir. 

                                                
110 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 46. 
111 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 494. 
112 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 103. 
113 “Yasakoyucu, Anayasanın bu emredici kuralı uyarınca; ne gibi eylemlerin suç sayılacağını, suçlara 
ne miktar ve ne çeşit ceza verileceğini, hangilerinin ceza veya hukuk yaptırımları ile karşılanacağını, 
bunlara ne çeşit güvenlik tedbirlerinin uygulanacağını saptarken, başta Anayasa’nın bu buyurucu ve 
yasaklayıcı kuralları ile koymuş bulunduğu güvenceler olmak üzere, ceza hukukunun ilkeleri ve 
toplum yaşantısının belli bir zamandaki zorunluk ve yararlarının gerekleriyle de bağlı kalarak takdirini 
kullanabilecektir.” (AYM, 23.10.1997 Tarihli Karara Karşı Oy Yazısı, E: 1997/19, K: 1997/66, 
AMKD, S. 35, C. 1,  s. 112) 
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Kabahatler bakımından bu ilke, ceza hukukundaki kadar kesin çizgilerle 

belirlenmemiş ve belirlenmesinde de zorunluluk olmayan bir ilkedir.114 İdareye 

sınırlı da olsa kabahat şeklindeki fiili, yapacağı genel düzenleyici işlemlerle 

belirleme yetkisi verilmiştir. Ancak idarenin yaptırım uygulama yetkisine konu olan 

kabahat gerek kanunda gerekse de kanunun verdiği yetkiye dayanarak idarenin 

düzenleyici işlemleriyle öngörülsün önceden yayınlanmış bir hukuk kuralına 

dayanılarak yaptırım uygulanabilir.115 Yani bir kimse fiili işlediği sırada yürürlükte 

olan hukuk kurallarına göre o fiil kabahat sayılmıyorsa o kimseye yaptırım 

uygulanamaz. 

5326 Sayılı Kanunun 4. maddesinin ilk fıkrasına göre, “Hangi fiillerin 

kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve 

koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriği, idarenin genel ve116 

düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.”  

Bu düzenleme öncelikle belirlilik ilkesinden sapmamıştır. Bunun yanında 

cezalarda söz konusu olan “kanun” hem şekli hem de maddi anlamda kanun iken, 

kabahat fiilini belirleyen idarenin genel düzenleyici işlemi yalnızca maddi anlamda 

kanundur. Bu genel düzenleyici işlemler de kanunlar gibi yayınlandıkları için 

belirlilik ilkesini yerine getirirler. Kabahatleri ihdas eden kanun hükümlerinin ve 

idarenin genel düzenleyici işlemlerinin açık ve seçik olması da belirlilik açısından 

gereklidir.117 

5326 Sayılı Kanun yaptırımlar bakımından kanunilik ilkesine sıkı sıkıya bağlı 

kalmış ve 4. maddesinin 2. fıkrasında “Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, 

süresi ve miktarı, ancak kanunla belirlenebilir.” hükmünü getirmiştir. 

Belirlilik ilkesinin fiiller yönünden en önemli sonucu kıyas yasağıdır. 

Kabahat olarak ihdas edilmiş olan bir fiilin unsurlarına çok benzese de bir kimse 

tarafından işlenen bir fiil kabahat sayılamaz. Buna göre yürürlükteki bir düzenlemeye 

                                                
114 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 60. 
115 Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, 22. bs., Ankara, Turhan Yayınları, 2005, s. 339. 
116 Buradaki “ve” bağlacı lüzumsuzdur. İdarenin genel olmayan bir düzenleyici işlemi yoktur. 
117 Ersan Şen, a.g.e., s. 23. 
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göre kabahat sayılmayan bir fiil kamu düzenini ihlal etse de faile bir yaptırım 

uygulanamayacaktır.118 

2.4.2. Geriye Yürümezlik İlkesi 

Geçmişe uygulama yasağı olarak da ifade edilebilecek olan bu ilke belirlilik 

ilkesinin doğal sonucudur. Buna göre, bir kimse kabahat fiilini işlediği zaman 

yürürlükte bulunan bir düzenlemenin kabahat saymadığı bir fiilden dolayı idari 

yaptırıma muhatap olamayacaktır.  

Danıştay “yapının işgalinden sonra yürürlüğe giren 1605 Sayılı Yasanın 

getirdiği para cezası hükmünün önceki bir olaya uygulanamayacağı” şeklindeki 

kararıyla bu ilkeyi belirtmiştir.119 

Bu ilke kabahat fiilini tarif eden kanun hükümleri bakımından geçerli olduğu 

gibi idarenin genel düzenleyici işlemleriyle kabahat ihdas ettiği durumlarda da 

geçerlidir.120 

2.4.3. Sorumluluğun Kişiselliği İlkesi 

Ceza yaptırımlarında ve idari yaptırımlar alanında zorunlu olarak uygulanan 

diğer ilke sorumluluğun kişiselliği ilkesidir. Bu ilke modern hukuk anlayışının 

kaydettiği önemli aşamalardan biridir.121 Bu ilkeye göre, kanunda ya da idarenin 

genel düzenleyici işleminde belirlenmiş kabahati kim işlemişse ona idari yaptırım 

uygulanmalıdır. Başkalarının fiillerinden sorumluluk modern hukuk anlayışına ters 

düşer. 1982 Anayasası bu ilkeyi ceza yaptırımları bakımından şu şekilde ifade 

etmiştir: “Ceza sorumluluğu şahsidir.” (m. 38/f. 7). 

Sorumluluğun kişiselliği ilkesi, ceza yaptırımlarında olduğu gibi, kabahat 

failinin idari yaptırımdan bizzat sorumlu olmasını ve failin dışındaki üçüncü 

kimselerin kabahat olarak nitelendirilen davranış için idari yaptırıma maruz 

kalmamalarını ifade eder.122 Ancak bu ilke ceza hukukundaki kadar keskin bir 

şekilde uygulanmamaktadır. Ceza yaptırımlarında suçu işleyen kişiye öncelikle 

                                                
118 Bu gibi durumlarda idarenin re’sen icra yetkisi devreye girebilir. Yani idare, ilgiliye herhangi bir 
yaptırım uygulamadan, bozulan kamu düzenini maddi nitelikte eylemlerle tesis eder. 
119 D. 6. D, 21.01.1974 Tarihli Karar, E. 1973/1967, K. 1974/226 (İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 
65) 
120 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 109. 
121 Kayıhan İçel, v.d., Yaptırım Teorisi, 2. bs., İstanbul, Beta Yayınları, 2000, s.13. 
122 Faruk Erem, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, 2 c., 8. bs., Ankara, 1985, C. I, s. 
737. 
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“ödetme” amacı söz konusu iken, idari ceza hukukunda fiilin önlenmesiyle kamu 

düzeninin korunması amacı esastır.123 Bu kapsamda olmak üzere kamu düzenini 

bozma tehlikesi gösteren üçüncü kişinin elindeki eşyaya el konulabilir.124 

Bu ilkenin ceza hukukundaki gibi salt kişisel anlamda uygulandığına ilişkin 

yargısal kararların yanında aralarında ilişki bulunduğu varsayılan kişilerden birinin 

eylemi nedeniyle diğerine yaptırım uygulanmasını uygun bulan veya gerçekleşen 

kabahatle fiili bir ilişkisi bulunmayan kimselerin doğrudan etkileneceği biçimde idari 

yaptırımlar uygulanmasını hukuka uygun bulan yargısal kararlar da vardır.125 Ancak 

bu gibi uygulamalarda gerçekleşen kabahat fiili ile yaptırımdan etkilenen kimse 

arasında hiçbir hukuki ilişkinin ya da kabahat fiili ile üçüncü kişinin yürüttüğü 

faaliyet arasında nedensellik bağının olmadığı da söylenemez. Genellikle özel hukuk 

ilişkisi içerisinde bulunan kimselerden birinin işlediği kabahat neticesinde diğerinin 

de etkilendiği idari yaptırım kararları olabilmektedir. Örneğin istihdam edenin 

sorumluluğu esasına (BK m. 55) dayalı olarak bir işyerinde hizmet sözleşmesiyle 

çalışan kimselerin fiillerinden dolayı işyerinin kapatılması durumunda kapatma 

kararının muhatabı olan işyeri sahibi işlenen kabahatle fiili bir ilişkisi olmayan ancak 

hukuki bir ilişkisi olan kimsedir. Burada işyeri sahibinin sorumluluğu özel hukuktan 

kaynaklanmaktadır. Yani sorumluluğun kişiselliği ilkesi diğer hukuk dallarındaki 

kuralları bertaraf edecek şekilde yorumlanmamalıdır. Nasıl ki diğer hukuk 

dallarındaki bir hukuka uygunluk nedeni kabahat eylemini hukuka uygun hale 

getirebiliyorsa, aynı şekilde diğer hukuk dallarının öngördüğü düzenlemelere aykırı 

davranan kimselerin bazı yoksunluklara maruz kalmalarını da sağlayabilmelidir.126 

Bu durum “hukuk birliği” ilkesiyle açıklanabilir. Verilen örnekte de görüldüğü gibi 

                                                
123 Yücel Oğurlu, a.g.e., s. 58. 
124 1918 Sayılı Kanunun 12. maddesinde bir yük için gümrük komisyonunca müsadereye karar 
verilebilmesi için yükün kime ait olduğunun önemi yoktur. 
125 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 61. 
126 “Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten 
dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir.” (5326 Sayılı Kanun m. 8/f. 2/cm. 2). 
Bu maddenin son fıkrasında yer alan “hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli 
olmaması halinde de” uygulanacağını öngörmüştür. Bu gibi durumlarda yine de işverenle işçi arasında 
hukuken geçerli olmasa dahi varlığı aranacak bir fiili ilişki gereklidir. Örneğin ahlaka ya da kamu 
düzenine aykırı olduğu için kesin hükümsüz olan (BK m. 19) bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak 
gerçekleşen bir kabahat fiilinde işveren konumundaki kimse bu hukuka aykırılıktan 
faydalanamamalıdır. 5326 Sayılı Kanunun bu hükmü bu şekilde ele alınırsa hukuka uygun bir 
uygulama gerçekleşecektir. Hükmün ifadesi yanlış anlaşılmalara müsaittir. Bu hükme hukuki 
görünüşe güven prensibini belirten bir hüküm olarak bakmak lazımdır. 
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sorumluluğun kişiselliği ilkesinden sapmalara neden olabilen bu gibi durumlar nesnel 

nitelikli yaptırımlar bakımından mümkün olmaktadır.127 

Sorumluluğun kişiselliği ilkesinde tartışılması gereken diğer bir durum da 

tüzel kişilerin ve temsil edilen kimselerin sorumluluğu meselesidir. 5326 Sayılı 

Kanunun 8. maddesinin ilk fıkrasına göre “Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da 

organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev 

üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi 

hakkında da idari yaptırım uygulanabilir.” Bu hükme göre tüzel kişinin organlarından 

veya istihdam ettiği kimselerden kaynaklanan kabahatlerde tüzel kişiye de idari 

yaptırım uygulanabilecektir.  

2.4.4. Oranlılık İlkesi 

İşlenen suç ile verilen ceza arasında adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun bir 

nispet bulunması gerekiyorsa, idari yaptırımlar alanında da aynı ilke ve kuralın 

geçerli olduğunu kabul etmek gerekir.128  Uygulanacak yaptırım ihlalin ağırlığı ile 

oranlı olmalıdır.129 

Bu ilke bazı yasal düzenlemelerimize de yansımıştır. 3984 Sayılı Radyo ve 

Televizyon Yayınları Hakkında Kanunun 33. maddesine göre “ihlalin ağırlığı”na 

göre bir yıla kadar yayın durdurma yaptırımı uygulanacağı öngörülmektedir. 

2.4.5. Kusur İlkesi 

Cezanın, ancak failin eyleminden dolayı kınanabilmesi durumunda 

uygulanmasını ifade eden kusur ilkesi modern ceza hukukunda ceza sorumluluğunun 

temel taşlarından biri ve suç politikasının ana ilkelerindendir.130 Bu ilke gereğince 

kusursuz bir kimsenin cezalandırılması mümkün olmadığı gibi, faile kusurundan 

daha ağır bir cezanın da verilmesi mümkün değildir.131 

Cezalar bakımından geçerli olan kusur ilkesi kabahatler bakımından da 

geçerlidir.132 Ancak ceza hukukunda suçun kasten işlenmesi genel, taksirle işlenmesi 

ise istisna olmasına rağmen; kabahatler, kanunda aksi öngörülmedikçe kasten veya 

                                                
127 A.e., s. 61, dn. 149. 
128 A.e., s. 59. 
129 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 496. 
130 Kayıhan İçel ve Süheyl Donay, a.g.e., s. 69. 
131 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 109. 
132 Ersan Şen, a.g.e., s. 23. 
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taksirle işlenebilirler (5326 Sayılı Kanun m. 9). Yani kabahatler alanında da kusur 

ilkesinden vazgeçilmemiştir, bu alanda objektif sorumluluk söz konusu değildir.133  

2.4.6. İdari Yaptırımın İnsan Onuruyla Bağdaşması İlkesi 

Cezalar gibi idari yaptırımlar da muhatabını birtakım yoksunluklara maruz 

bırakarak acı ve ızdırap verecekse de, bu hiçbir şekilde cismani eziyet şeklinde 

olmamalıdır.134 İdari yaptırımlar da ahlaki, insan onuruyla bağdaşabilir olmalıdır.135 

Bu ilke Anayasanın 17. maddesinin 2. fıkrasında “kimse insan haysiyetiyle 

bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” şeklinde belirtilmiştir. 

Bu ilkenin bir sonucu olmamasına rağmen idari yaptırımlar hürriyeti 

bağlayıcı ceza şekline de bürünemez.136 Bu durum Anayasanın 38. maddesinin 9. 

fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Anayasanın 19. maddesine göre hürriyeti bağlayıcı 

cezalara ancak mahkemeler karar verebilecektir. İdari yaptırımın konusu kişi hak ve 

hürriyetlerini tamamen ortadan kaldıran bir şekil alamaz.137 

2.4.7. Ne Bis In Idem İlkesi 

Bu ilke işlediği bir fiilden dolayı faile tek bir yaptırım uygulanması anlamına 

gelir. Bu ilke idari yaptırımlar alanında sınırlı bir uygulamaya sahiptir.138  

Ne bis in idem ilkesi hem idari yaptırımlarla ceza yaptırımları arasında hem 

de idari yaptırımların kendi arasında geçerli olması gereken bir ilkedir. 

Hukukumuzda bu ilkeye aykırı bazı düzenlemeler de olmuştur. 2872 Sayılı Çevre 

Kanununun 27. maddesine göre “Bu kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari 

nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına 

                                                
133 “765 sayılı Türk Ceza Kanununun sistemine göre, failin cezalandırılabilmesi için, kabahat teşkil 
eden fiilin gerçekleşmiş olması yeterli sayılmıştır. Kabahat türünden bir suçun işlenmesi açısından 
failin kasten mi yoksa taksirle mi hareket ettiğinin araştırılmasına gerek yoktur (m. 45, f. 2). Objektif 
sorumluluk rejiminin benimsendiği 19 uncu yüzyıl ceza hukuku anlayışının bir ürünü olan bu 
düzenlemenin doğru olmadığını ifade etmek gerekir. Aslında bu düzenleme, kabahat türünden bir suç 
işleyen kişi aleyhine olan bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki, örneğin bir başkasının 
malvarlığına taksirle zarar verilmiş olması durumunda kişi cezalandırılmayacaktır. Çünkü, başkasının 
malvarlığına zarar verme (nası ızrar) suçu ancak kasten işlenebilir (m. 516). Buna karşılık, kamu 
makamlarından gerekli izin alınmaksızın başkasına ait binanın duvarlarına afiş yapıştırmak, yazı 
yazmak gibi fiiller dolayısıyla failin cezalandırılabilmesi için kastının sabit olması gerekmemektedir 
(m. 536).” (Kabahatler Kanunu Tasarısının Genel Gerekçesinden)  
134 Kayıhan İçel , v.d., a.g.e, s.16. 
135 Sulhi Dönmezer ve Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 3 c., 11. bs., İstanbul, Beta 
Yayınları, 1997, C. II, s. 566. 
136 AYM, 23.10.1996 Tarihli Karar, E: 1996/48, K: 1996/41, AMKD, S. 33, s. 182. 
137 Nurullah Kunter, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. bs., İstanbul, 
1986, s. 807. 
138 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 63. 
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engel olmaz.” Bu hüküm ne bis in idem ilkesine aykırı olduğu gibi suç olmaktan 

çıkarma yaklaşımının amacıyla da çelişmektedir. Çünkü suç olmaktan çıkarma 

yaklaşımı o fiilin ceza mahkemelerinin görev alanından çıkarılması ve mahkemelerin 

yükünün hafifletilmesi amacına yönelik olduğu için aynı fiil için hem idari yaptırım 

hem de ceza yaptırımı uygulanması hiçbir pratik amaca hizmet etmeyecektir. 

5326 Sayılı Kanunun 15. maddesinin ilk fıkrasına göre bir fiille birden fazla 

kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatler için sadece para cezası öngörülmüşse bu 

para cezalarından en yüksek olanının uygulanacağı öngörülerek ceza hukukundaki 

fikri içtima kurumu para cezaları yönünden idari yaptırımlar alanında da geçerli 

olmuştur. Ancak o kabahat için para cezasının dışında başka nitelikte idari 

yaptırımlar da öngörülmüşse bu yaptırımların her ikisi de uygulanacaktır (m. 15/f. 

2/cm. 2). 

Kanunun 15. maddesinin son fıkrasında “Bir fiil hem kabahat hem de suç 

olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir.” şeklinde bir 

hüküm getirilerek ne bis in idem ilkesinin ceza yaptırımlarıyla idari yaptırımlar 

arasında da geçerli olduğu düzenlenmiştir. Kanunkoyucu bu düzenlemesi ile Çevre 

Kanunundaki hatayı tekrarlamamıştır. 

2872 Sayılı Kanunun 20. maddesinin 26 Nisan 2006 Tarih ve 5491 Sayılı 

Kanunun 14. maddesiyle değiştirilmiş halinin son fıkrasında, Kanunun bu 

maddesinde öngörülen fiillerin Türk Ceza Kanununda ve diğer kanunlarda suç 

oluşturmasına ilişkin hükümleri saklı tutarak; kabahatlerle suçlar arasında da geçerli 

olması gereken bir ilke olan ne bis in idem ilkesini çevrenin kirletilmesi fiilleri 

bakımından yine kabul etmemiştir. Bu fiilleri işleyen kimselere hem ceza yaptırımı 

hem de idari yaptırım uygulanacaktır.  

2.4.8. Usule İlişkin İlkeler 

Usule ilişkin ilkelerin başında savunma hakkı gelmektedir. Avrupa Konseyi 

Bakanlar Komitesinin 1997 yılında aldığı “ Bireyin İdari İşlemlere Karşı Korunması” 

konulu tavsiye kararına (77/31) göre:139  

 

“Haklarını, özgürlüklerini ya da çıkarlarını zedeler nitelikteki her idari 

işleme karşı ilgili, olay ve görüşler ileri sürebilir ve gerekiyorsa kanıt araçlarına 

                                                
139 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 496. 
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başvurabilir. Bunlar idarece göz önünde tutulur. Her olayın özelliğine göre, ilgiliye 

savunması için uygun bir süre verilir.” 

 

İdare Mahkemesi de bir kararında140 3984 Sayılı Kanunda özel televizyonlara 

uygulanacak yaptırımlarla ilgili olarak, 

 

“genel hukuk ortamında müeyyidenin cezalandırmayı” anlattığının bir 

gerçek olduğunu belirttikten sonra, “cezalandırmanın evrensel özelliklerinin 

uygulama işlemlerinde aranması olgusunu gündeme getirmektedir. Bir müeyyide 

uygulanmadan önce ilgilinin savunmasının alınması kaçınılmazdır. İlgili yasal 

metinlerde yer almasa bile, gerek evrensel öğreti ve uygulamalarda savunması hakkı 

hukukun temel ilkeleri arasında yer almaktadır.” demektedir. 

 

İdari yaptırımlarla ilgili genel bir kanun olan 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

bu konuda herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Bu durum Kanunun en büyük 

eksikliğidir. 5326 Sayılı Kanunda ilgilinin kendini idare önünde savunma hakkının 

yer alması kanunun ihdas edilme amacı olan mahkemelerin yükünü azaltma amacına 

da hizmet edecektir. Halbuki savunma hakkı ile ilgili olarak daha önce başka 

kanunlarda hükümler yer almıştır.141  

Savunma hakkının kullanılabilmesi için kişinin işlediği iddia edilen fiilin ne 

olduğunu bilmesi, yani isnadı öğrenme hakkına da sahip olması gerekir.  

İdari yaptırımlar bakımından kişinin kendini idare önünde savunma hakkını 

kullanabilmesi için soruşturma usulüne dair ayrıntılı hükümlerin getirilmesi ve idari 

yaptırım kararlarının idare içindeki kurul şeklinde işleyen organlarca kararlaştırılması 

gerekmektedir.   

Usule ilişkin diğer bir ilke ise ceza muhakemesi hukukundaki “şüpheden sanık 

yararlanır” ilkesine paralel olarak, bir kimsenin kabahat fiilini işlediği kesin bir 

şekilde ispatlanmadan o kimse hakkında yaptırım uygulanamamasıdır. 

                                                
140 Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi, 21.08.1995, E. 995/823 Sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararından 
(Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 497) 
141 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Kurul tarafından haklarında soruşturma 
açılanlara savunma hakkı tanınacağını, ayrıca kurum bünyesinde kendileri ile ilgili olarak 
düzenlenmiş her türlü evrakın ve elde edilmiş her türlü delilin kendilerine verilmesini isteyebilecekleri 
öngörülmüştür (m. 44). 
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2.4.9. Yargı Yolunun Açık Olması İlkesi 

Temeli idari kararlara dayanan idari yaptırımlara karşı yargı yolu açık 

olmalıdır.142 1982 Anayasasının 125. maddesinin ilk fıkrasına göre “İdarenin her 

türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”143 Yine Anayasanın 36. 

maddesine göre “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma 

hakkına sahiptir.” 

Anayasalara konan bu tür kuralların amacı, idarenin bazı işlemlerinin yargı 

denetimi dışında tutulmasının, yargı denetiminin kapsamının daraltılmasının 

önlenmesidir.144 

5326 Sayılı Kanun idari yaptırım kararlarına karşı yargı yollarına ilişkin 

ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Bu konu, idari para cezaları bakımından 

çalışmanın üçüncü bölümünde yer alacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
142 Ersan Şen, a.g.e., s. 24. 
143 “Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgularken, Devlet 
içinde tüm kamusal yaşam ve yönetimin yargı denetimine bağlı olmasını amaçlamıştır. Çünkü yargı 
denetimi demokrasinin ‘olmazsa olmaz’ koşuludur. Anayasa’nın “idarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” kuralıyla benimsediği husus da etkili bir yargısal denetimdir. 
Anayasa’nın 125. maddesinin birinci fıkrasında yer alan bu kural, yönetimin kamu hukuku ya da özel 
hukuk alanına giren tüm eylem ve işlemlerini kapsamaktadır. ...” [Anayasa Mahkemesi, 15.05.1997 
Tarihli Karar, E: 1996/72, K: 1997/51, s. 8, (Çevrimiçi) 
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1997/K1997-51.htm, 31 Mayıs 
2006] 
144 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Ankara, 13. bs., Turhan Yayınları, 2000, s. 20. 



II.BÖLÜM 

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZALARI 

1. GİRİŞ 

İdarenin kolluk faaliyetinin varoluş sebebinin kamu düzenini korumak olduğu 

belirtilmişti. İdare bu faaliyeti gerçekleştirirken esas olan kamu düzeninin önleyici 

kolluk işlem ve eylemleriyle korunmasıdır. Ancak kolluk görevlilerinin her durumda 

kamu düzenini tehlikeye sokan fiilleri engelleyebilmesi olanaksızdır. İşte idareye 

kamu düzenine aykırı fiili gerçekleştiren kimseye yaptırım uygulama yetkisinin 

verilmesi bu tip fiillerin her zaman önlenememesidir.  

Temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından idareye yaptırım uygulama 

yetkisinin verilmesi istisna olmalıdır. Aslolan, kişiye uygulanacak yaptırımın 

mahkemelerce karara bağlanmasıdır. Ancak mahkemelerin iş yükünün artması ve bu 

nedenle davaların sürüncemede kalması, basit nitelikli ihlallere karşı yaptırım 

uygulama yetkisinin idareye verilmesine neden olmuştur.  

Hukukumuzda idareye yaptırım uygulama yetkisi veren düzenlemeler 

sayılamayacak kadar çoktur. Örnek kabilinden söylemek gerekirse; 1608 Sayılı 

Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 

Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 

Karayolları Trafik Kanunu, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanun, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu gibi daha birçok kanun idareye yaptırım uygulama yetkisi vermektedir.  

İdareye yaptırım uygulama yetkisi veren bu düzenlemelerin yanında 

kabahatlerin ceza kanunundan çıkarılması ve bu fiillere de yaptırım uygulama 

yetkisinin idareye verilmesi, idarenin bu yetkisinin genel bir düzenleme ile 

toparlanması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. 5326 Sayılı Kabahatler  Kanunu 

kabahatleri suç olmaktan çıkarmanın yanı sıra ve bunun sonucu olarak mahkemelerin 

yükünü azaltmak, idari yaptırımlarla ilgili genel hükümler getirerek idarenin bu 

yetkisini standart bir hukuki düzleme oturtmak gibi birçok amacı gerçekleştirmek 

için çıkarılmıştır.  
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Bazı fiilleri suç olmaktan çıkarma, toplumun ortak görüşü doğrultusunda 

oluşan suç politikasıyla ilgili bir tercihtir.1 Ancak idarenin yaptırım uygulama 

yetkisinin ortak bir hukuksal düzleme yerleştirilmesi ihtiyacı hukuksal bir 

zorunluluktur ve bu konuda daha önce bir düzenlemenin yapılmamış olması hukuk 

devleti ilkesi bakımından sakıncalı bir durumdur.2  

5326 Sayılı Kanun çıkarılma amaçlarından bazılarını gerçekleştirmiş, bazı 

konularda ise eksik kalmıştır.  

Öncelikle 5326 Sayılı Kanun kabahatlerle ilgili olarak genel bir hukuki 

düzenleme getirmiştir. Kanun 7. ve 15. maddeleri arasında kabahat fiilinin maddi 

unsuru, manevi unsuru, hukuka aykırılık unsuruyla ilgili olarak ayrıntılı hükümler 

getirmiştir. Bu konuda hukukumuzda varolan ciddi boşluk giderilmiştir.  

Kabahatler de nitelik bakımından suçlara benzerler. Bu nedenle suçun 

oluşumuyla ilgili genel ilkelerin kabahatler bakımından da geçerli olması gerekir 

veya kanunkoyucu kabahat olarak takdir ettiği bir fiili ne ölçüde suçlardan ayırt 

etmiştir, bunun açıkça düzenlenmesi gerekir. 5326 Sayılı Kanundan önceki mahkeme 

kararlarında bu konuda ceza hukukunun ilkelerinden esinlenildiği gözlenmektedir.3 

5326 Sayılı Kanun mahkeme kararlarıyla oluşturulmaya çalışılan bu hukuksal düzeni 

kanuni bir çerçeveye oturtmuştur.  

Ancak Kanun bazı konularda eksik kalmıştır. En büyük eksiklik olarak idari 

yaptırımların hepsini kapsamına almamıştır. Kanun idari para cezaları ve idari para 

cezalarının fer’i cezası olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesini düzenlemiş, diğer 

idari yaptırımlarla ilgili olarak ise yeni düzenleme yapılıncaya kadar ilgili 

kanunlardaki hükümleri saklı tutmuştur (m. 19).   

                                                
1 “Haksızlık oluşturan bir fiilin suç veya kabahat olarak tanımlanmasında, izlenen suç politikası etkili 
olmaktadır.” (Kabahatler Kanunu Tasarısının Genel Gerekçesinden) 
2 “Özellikle ekonomik hayata ilişkin düzenlemeler kapsamında oldukça sık bir şekilde idari nitelikte 
ceza yaptırımlarına yer verilmektedir. Bu bağlamda yürürlüğe konan kanunlarda veya kanun 
hükmünde kararnamelerde kazuistik hükümlere yer verilmektedir. Bu kazuistik düzenlemeler arasında 
bir sistem birliğinin varlığından söz edilemez. Bunlar arasında bir ahenksizlik hakim bulunmaktadır. 
Bu nedenle, idari nitelikteki yaptırımlarla ilgili olarak genel bir kanuna ülkemiz açısından büyük bir 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düşüncelerle hazırlanan bu Tasarıda, idari yaptırımları gerektiren fiiller 
yani kabahatler açısından kanunilik ilkesi, zaman bakımından uygulama ve sorumluluk esasları, 
zamanaşımı, idari yaptırımların hukuki niteliği, çeşitleri ve sonuçları, bu yaptırımların yerine 
getirilmesi rejimi gibi konular, bir sistematik çerçevesinde düzenlenmiştir.” (Kabahatler Kanunu 
Tasarısının Genel Gerekçesinden) 
3 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 494. 
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5326 Sayılı Kanunda idari para cezası vermeye yetkili merciler düzenlenmiş; 

ancak Kanunun 23. ve 24. maddelerinde teknik anlamda “idare” organı olmayan 

cumhuriyet savcısı ve mahkemelerin de idari yaptırım kararı verme yetkisinden söz 

edilmiştir. Özellikle, 24. maddedeki mahkemenin karar verme yetkisinde, bir 

muhakeme faaliyetinin gerçekleşeceği kuşkusuzdur ve bu durumda uygulanacak 

yaptırımın “idari yaptırım” olarak adlandırılması kanun gereği olsa da doğru 

olmayacaktır. 

Kanunda idari yaptırımlarla ilgili olarak idarenin karar alma usulüne ilişkin 

her hangi bir hüküm getirilmemiştir. Kanunun 20. maddesinde zamanaşımına 

uğrayacağı söylenen “soruşturma” nasıl olacaktır, Kanun bu konuyla ilgili hiçbir şey 

söylememektedir. İdari yaptırımlarla ilgili genel bir kanun olan 5326 Sayılı Kanunda 

bu konuda herhangi bir hükmün olmayışı büyük eksikliktir.  

5326 Sayılı Kanunla ilgili olarak belirtilmesi gereken son ve en önemli 

özellik Kanunun idari para cezalarıyla ilgili olarak getirdiği genel hükümlerin idari 

para cezası içeren ve kendisine aykırı bütün düzenlemeleri tadil ettiğidir. Buna göre 

bir kabahat karşılığında idari para cezası öngören özel kanunlardaki hükümler 5326 

Sayılı Kanuna uyduğu ölçüde uygulanabilecektir. Çünkü Kanunun 3. maddesine 

göre, Kanundaki kabahatlerle ilgili olarak öngörülen genel hükümler kabahat içeren 

diğer kanunlarda da uygulanacaktır. Kanun, kabahat fiilini de karşılığında idari 

yaptırım öngörülen haksızlık olarak tarif ederek çok geniş bir alana nüfuz etmiştir.4  

İdari para cezalarının diğer para cezalarından farklı olan yönlerinin 

anlaşılması ve idari para cezalarının özelliklerinin somutlaştırılması amacıyla para 

cezalarının sınıflandırılması ve idari para cezalarının bunların arasında sahip olduğu 

konumun belirlenmesi gerekmektedir.  

2. PARA CEZALARININ SINIFLANDIRILMASI 

Para cezaları bir kimsenin malvarlığı üzerinde etkide bulunan cezalardır. Bu 

nedenle muhatabı olan kişileri benzer yoksunluklara uğratırlar.  

Ancak para cezalarının muhatabı olan kimse üzerinde bıraktığı etkinin aynı 

olması bunların aynı hukuksal statüye sahip olduğunu göstermez. Bütün nakdi 

yaptırımları “para cezası” olarak nitelendirmek uygulamada bazı güçlüklere sebep 

                                                
4 Ayrıntıları ve getireceği sonuçlar çok fazla düşünülmeden, sistemin tamamını değiştirmeye yönelik 
hükümlerin getirilmesinden sakınılması daha yerinde bir davranış olurdu.  
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olmaktadır.5 Bu nedenle para cezaları doktrinde sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 

Buna göre para cezaları; kamu para cezaları, tazminat kabilinden para cezaları, 

medeni para cezaları ve idari para cezaları olarak dört başlık altında 

incelenmektedir.6 Bu sınıflandırma tek bir kritere göre yapılmamıştır.  

Kamu para cezaları ve tazminat kabilinden para cezaları bir suçun cezası 

olarak öngörülmeleri ve bu sebeple bu cezalara ceza yargılaması sonucunda 

hükmedilmesi gibi ortak özelliklere sahiptirler.  

Kamu para cezası “Kanunlarda öngörülerek topluma belirli ölçüde zarar 

veren fiiller karşılığı olarak, suçluyu belirli bir miktar parayı kanunun gösterdiği yere 

ödemeğe zorlayan ızdırap çektirici, kazai bir kararla, failin kusurluluğuna ve 

ekonomik durumuna orantılı olarak hükmedilen müeyyide”7 olarak tanımlanabilir.  

Tazminat kabilinden para cezaları hem ceza hem de tazminat özelliği 

gösteren, daha geniş olarak iktisadi ve mali suçlarda öngörülen ve devletin uğradığı 

zararın tazmini amacını da taşıyan nakdi cezalardır.8 

Medeni para cezaları “gerek özel hukuka ilişkin kanunlarda gerekse diğer 

kanunlarda yer alan usule ilişkin hükümlerin ihlali halinde ve bu ihlalleri yapanlar 

hakkında kamu para cezasından farklı olarak, ceza muhakemelerindeki kurallara tabi 

olmadan bazen mahkemeler ve bazen de idari makamlar tarafından uygulanan”9 para 

cezalarıdır. Bu para cezaları “şekli hukuk kuralları”10na aykırılık halinde uygulanan 

para cezalarıdır.  

İdari para cezaları ise kanunun yetki verdiği durumlarda araya bir yargılama 

organı girmeden idari makamlar tarafından idari usullerle kararlaştırılan cezalardır. 

Ancak idare tarafından ve idari usuller uygulanarak karar verilen disiplin cezaları 

parasal bir nitelik arz etse de (aylıktan kesme gibi) idari ceza hukukunun konusu 

sayılmazlar. Çünkü disiplin cezalarında korunmak istenen ilgili kamu idaresinin ya 

                                                
5 Yavuz Nazaroğlu, “Genel Olarak İdari Para Cezalarının Para Cezaları İçindeki Yeri ve Nitelikleri”, 
DD, Yıl: 4, S. 14-15, 1974, s. 98. 
6 Bu sınıflandırmayla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz.: A.e., s. 98-109. 
7 Süheyl Donay, Para Cezaları, İstanbul, Kervan Yayınları, 1972, s. 68. 
8 Yavuz Nazaroğlu, a.g.e., s. 99. 
9 Süheyl Donay, a.g.e., s. 71. 
10 Burada, “şekli hukuk kuralları” maddi hukuk kurallarının karşıtı olarak kullanılmıştır. Şekli hukuk 
kuralları ceza yargılamasına ait kurallar olduğu gibi hukuk yargılamasına ait kurallar da olabilir. 
Bunun yanında icra ve iflas hukukunda da bu çeşit para cezalarına çokça rastlanmaktadır. 
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da kamu kurumunun iç işleyişidir.11 Bu nedenle disiplin cezaları kolluk yetkisinden 

değil idari makamların hiyerarşi yetkisinden kaynaklanırlar. İdari ceza hukukunun 

konusu olan yaptırımlar ise “idare ile aralarında statüter bir ilişki bulunmayan 

bireyler, daha doğrusu yararlananlar hakkında”12  uygulanan yaptırımlardır.  

3. İDARİ PARA CEZALARININ HUKUKİ NİTELİĞİ 

İdari para cezalarının gerçek bir ceza olduğunu savunanlar olduğu gibi 

bunların gerçek bir ceza olmadığını savunanlar da vardır.13 

İdari para cezaları kabahat fiilleri karşılığında idarece karara bağlanan 

yaptırımlardır. Ancak bu yaptırımların idarece karara bağlanması bunların kişi 

üzerinde cezalandırıcı bir etkiye sahip olmadığını göstermez.14 İdari nitelikte de olsa, 

para cezası muhatabı olan kimsenin malvarlığında bir eksilmeye neden olur.  

Bunun yanında bir fiile yaptırım uygulama yetkisinin idareye verilmesi, 

yaptırımın öngördüğü amaçları değiştirmez. Buna göre bir fiilin kabahat olarak 

belirlenmesi ve işleyenlere yaptırım uygulanmasının öngörülmesi o fiilin yapılmasını 

yasaklama bakımından suçlarla benzer özellik gösterir. Yani idari yaptırımlarda da 

ceza yaptırımlarının amacı olan “genel önleme” ve “özel önleme” amacı hakimdir.15  

Genel önleme, toplum düzenini bozan bir fiil yaptırım altına alınarak 

bireylerin bu tip fiilleri işlemelerinin önlenmesi amacı yani “caydırıcılık”tır. Özel 

önleme ise, toplum düzenini bozan fiili işleyen kimseye yaptırım uygulanarak o 

kimsenin bu tip fiilleri bir daha işlemesinin önlenmesi yani o kimsenin “ıslah 

edilmesi”dir.  

İdari para cezalarını parasal nitelikli diğer yaptırımlardan ayıran temel unsur 

bunların idari bir makamca karara bağlanmasıdır. Bu nedenle idari para cezalarına 

                                                
11 Zehreddin Aslan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin Suç ve Cezaları, 
İstanbul, Alfa Yayınları, 2001, s. 26. 
12 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 44. 
13 “... 1608 Sayılı Yasada düzenlendiği gibi, kanunun öngördüğü bir ceza idarenin bir organı eliyle 
uygulanabiliyorsa bu genel ceza hukukunun değil, idare hukukunun bir müeyyidesidir. Bu tür cezalar, 
uygulama alanı itibariyle, idarenin kamu düzeninin sağlanması ve korunması görev ve 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacına yönelik bir hukuki müeyyide niteliğini taşımakta olup; 
idari ceza uygulaması, konusu olan suçun niteliği, uygulayan merci ve uygulanan usul ile hukuki 
sonuçları itibariyle adli ceza uygulamasından farklılık göstermekte ve hukuki müeyyideler, esasen 
gerçek anlamda bir ceza sayılmamaktadır.” (UM, 08.05.1998 Tarihli Karar, E. 1998/10, K. 1998/12, 
RG, 06.06.1998, S. 23364, s. 45-46) 
14 Feyyaz Gölcüklü, a.g.e., s. 120, dn. 4a. 
15 Kayıhan İçel, v.d., a.g.e., s. 28. 
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idari usuller16 uygulanarak karar verilir, yani bunlar birer idari işlemdir.17 Bu 

cezalara yarı-yargısal usuller uygulanarak karar verilmesi tesis edilen işlemin idari 

olma niteliğini ortadan kaldırmaz.  

“İdari para cezasının miktarı, yetkili idare tarafından her olayın özelliklerine 

göre kişilerin sübjektif durumları göz önüne alınarak hesaplanarak ayrı ayrı tespit”18 

edildiğinden, bu yaptırımlar idari işlemin maddi bakımdan ayrımında sübjektif (birel-

öznel) işleme tekabül ederler. 

4. İDARİ PARA CEZALARININ ÖZELLİKLERİ VE ADLİ 

PARA CEZALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI 

 İdari para cezalarına ilke olarak19 idare makamları tarafından idari usuller 

uygulanarak karar verilir. Bu nedenle bunların birer idari işlem olduğu belirtilmişti. 

Suç karşılığı olarak öngörülen adli para cezalarına ise ceza mahkemeleri bir 

muhakeme faaliyeti sonucunda karar verdiği için bunlar birer yargısal işlemdir.20  

Adli para cezaları toplumsal düzeni bozan ağır nitelikli ihlallerin karşılığını 

oluştururlar.21 İdari para cezaları ise daha hafif nitelikteki ihlallerin karşılığını 

                                                
16 Doktrinde idarenin karar alırken uyması gereken usule dair kuralların da yargılama usullerine 
benzetilmesi önerilmektedir. Bkz.: Ali Ülkü Azrak, “Umumi İdari Usulün Teorik Esasları ve Çeşitli 
Hukuk Sistemlerinde Gelişimi” , Yayınlanmamış Doktora Tezi , İstanbul , 1964. 
17 “... idare organları tarafından ve idari usullere göre kesilip uygulandığından idari işlem niteliğini 
taşıdığı, ...” (UM, 08.05.1998 Tarihli Karar, E. 1998/10, K. 1998/12, RG, 06.06.1998, S. 23364, s. 46) 
İdari para cezalarının idari işlem olmadığını savunanlar da olmuştur. “İdari mercilerin belirli 

hallerde doğrudan doğruya cezaya benzer müeyyideler tertiplemek hususunda yetkileri vardır; fakat 
bu hallerde de itiraz üzerine, genellikle yargılama mercileri, verilen cezayı tetkik ve gerektiğinde 
kaldırmak yetkisine sahip olurlar. Bu suretle nihai olarak cezayı tespit işi yine kazai bir fonksiyon 
olarak kalır.” (Sulhi Dönmezer ve Sahir Erman, a.g.e., C. II., s. 553) Bu görüşe katılmaya olanak 
yoktur. Bir cezaya idari makamlarca hükmedilmesi o işlemi yargısal olmaktan çıkarır ve bir idari 
işlem haline getirir. Daha sonra bu işlemin itiraz veya iptal davası gibi yollarla yargısal denetime tabi 
olması o işlemin idari olma niteliğini ortadan kaldırmaz. Eğer böyle bir düşünce kabul edilecek olursa 
idarenin tüm eylem ve işlemleri kural olarak yargı denetimine tabi olduğu için idari işlem olarak 
nitelendirebileceğimiz bir işlem türü kalmayacaktır. 
18 Yücel Oğurlu, a.g.e., s. 41. 
19 5326 Sayılı Kanun kimi durumlarda mahkemelerin ve savcılıkların da idari para cezası 
uygulayabileceğini öngörmüştür. İdare içinde yer almayan bu mercilerin verdiği cezaya kanun hükmü 
gereği biz de “idari para cezası” demeye devam edeceğiz. 
20 “İdari nitelikteki bir yaptırımın idarece uygulanması söz konusudur. Bundan ötürü, olayda genel 
anlamda ceza yasalarına aykırı davranmış olan bir kişinin ceza yasalarınca öngörülen bir cezaya 
çarptırılması söz konusu olmadığı için yargı yetkisinin kullanılmasından artık söz edilemez ... Burada, 
yaptırıma temel olan hukuka aykırı davranış, yalnızca kolluk işleri sınırı içinde, ve uygulanan yaptırım 
ise, idari nitelikte bulunduğundan, yasanın böyle bir yaptırımın idarece uygulanmasını öngörmüş 
olması yargı yetkisinin kullanılması olarak nitelendirilemez .... Görülen iş, bir yargı yetkisinin 
kullanılması değil, başka deyimle idari bir yasağa aykırı davranan kişiye karşı idari bir yaptırımın 
uygulanmasıdır.” (AYM, 06.01.1970 Tarihli Karar, E: 1969/46, K: 1970/2, AMKD, S. 8, s. 173-174)  
21 Yücel Oğurlu, a.g.e., s. 43. 
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oluştururlar. Daha hafif nitelikli ihlallerin idari para cezası ile yaptırım altına 

alınması daha ağır ihlallerin önlenmesi amacına yöneliktir.22 

İdare, kabahat fiilini işleyen kimseye para cezası uygularken hem davacı hem 

de yargıç durumundadır.23 

İdari para cezasını gerektiren kabahat fiillerinin özel oluşum biçimleri 

suçlardan farklı bir yaptırım rejimine tabi tutulmuştur. Buna göre kabahatlerde 

teşebbüs durumunda faile ceza verilmeyecektir. Ancak ilgili kanunda o fiile teşebbüs 

de bir kabahat olarak düzenlenmişse durum başkadır (5326 Sayılı Kanun m. 13). 

Bunun yanında kabahat fiilinin iştirak halinde işlenmesi halinde her şerike fail olarak 

idari para cezası tayin edilecektir (5326 Sayılı Kanun m. 14/f. 1). Kabahatler 

bakımından içtima kuralları fikri içtima bakımından suçlarla paralel bir şekilde 

düzenlemiştir. Ancak müteselsil kabahatlerde durum farklıdır. Müteselsil 

kabahatlerde her fiil için ayrı ayrı idari para cezasına karar verilir (5326 Sayılı Kanun 

m. 15/f. 2). 

İdari para cezaları yerine getirilmeleri bakımından da adli para cezalarından 

farklıdırlar. Bunların kararlaştırılmaları gibi yerine getirilmeleri de idare hukuku 

usullerine göre yapılmak zorundadır.24 İdari para cezaları 6183 Sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre “tahsil” edilirler, buna mukabil 

adli para cezaları 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Kanuna göre infaz savcılıklarınca “infaz” ettirilirler.  

Bunların yanında adli para cezaları ile idari para cezaları sonuçları 

bakımından da birbirinden farklıdır.25 Bu nedenle idari para cezalarına adli para 

cezalarına bağlanan sonuçlar bağlanamayacaktır.26  

                                                
22 Süheyl Donay, “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı 
Üzerine Düşünceler”, İÜHFM, C. XXXVII, S. 1-4, 1972, s. 425. 
23 Yücel Oğurlu, “İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım-Ceza Yaptırımı Ayrımı”, 
AÜEHFD, C. III, S. 1, 1999, s.160. 
24 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 36. 
25 “Belirtmek gerekir ki, her ikisi de belli bir miktar paranın kişiden alınıp Devlet Hazinesine 
intikalinden ibaret gibi görünürse de; adli nitelikteki para cezası ile idari nitelikteki para cezası 
arasında, karar veren merci, yaptırımın infaz sureti, yaptırıma bağlanan kanuni neticeler bakımından 
önemli farklılıklar bulunmaktadır.  

“Örneğin, idari nitelikte bir yaptırım olarak para cezasına, ceza muhakemesi süreci sonucunda 
mahkeme tarafından hükmedilmez; bu ceza, idari görev yapan bir kişi veya kurul tarafından verilir. 
Bu cezalar, adli sicile kaydedilmez, ödenmediği takdirde hapse dönüştürülmez.” (Kabahatler Kanunu 
Tasarısının Genel Gerekçesinden) 
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Bu kapsamda idari para cezaları, eğer ilgili kanunda özel bir hüküm yoksa 

genel veya özel afla ilgili kanunlara tabi olmazlar. Af ve benzeri kurumlar idari para 

cezalarının uygulanmasına veya yerine getirilmesine engel değildir.27 

İdari para cezaları adli sicile kaydedilmezler.28 Yerine getirilmeme halinde 

başka bir cezaya çevrilmezler. İdari para cezalarının ertelenmesi imkanı da yoktur.29 

Ancak 5183 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde 

tahsilat ertelenebilir. 

İdari para cezaları adli para cezalarının uygulanmasında tekerrüre esas 

olmazlar. Ancak kendi aralarında tekerrürün söz konusu olabileceğine dair hüküm 

getirilebilir.30 Bu konuda 5326 Sayılı Kanunla bir hüküm getirilmiş olmadığı için 

karşılığında idari para cezası öngörülen bir fiilin fail tarafından tekrar işlenmesi 

halinde tekerrür nedeniyle ceza artırılamayacaktır.31 Ancak 2872 Çevre Kanununun 

23. maddesinde tekerrüre benzeyen bir hal kabul edilmiştir.32 Bu maddenin 26 Nisan 

2006 Tarih ve 5491 Sayılı Kanunla değişik hali şöyledir: “Bu Kanunda belirtilen 

idari para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren 

üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarında iki kat artırılarak 

verilir.” 

Adli para cezası failin ölümü halinde son bulur. Ancak idari para cezaları 

6183 Sayılı Kanunun 7. maddesindeki33 şartların gerçekleşmesi durumunda ölüm 

                                                                                                                                     
26 Süheyl Donay, “İdarenin Ceza ..., s. 426. 
27 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 63. 
28 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 154. 
29 Sulhi Dönmezer ve Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 3 c., 12. bs., İstanbul, Beta 
Yayınları, 1997, C. I., s. 338. 
30 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 64, dn. 156. 
31 İdari para cezalarının kendi içinde tekerrüre esas olacağına dair bir hüküm 5326 Sayılı Kanuna 
ilişkin hükümet teklifinde yer almıştı. Ancak bu hüküm kanunlaşmamıştır. Bu hüküm şu şekildeydi:  

“Tekerrür  
MADDE 22.- (1) İdari para cezasına ilişkin karar verildikten sonra aynı kabahatin tekrar işlenmesi 

halinde tekerrür hükümleri uygulanır. Bir kabahati oluşturan farklı seçimlik hareketlerin işlenmesi 
halinde de, aynı kabahatin varlığı kabul edilir.  

(2) Tekerrür halinde, idari para cezası yarı oranında artırılır. 
(3) İdari para cezasının tamamen yerine getirilmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen 

kabahat açısından, önceki kabahat, tekerrüre esas teşkil etmez.” 
32 Ersan Şen, Çevre Ceza Hukuku, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları,  1994, s. 231. 
33 “Borçlunun ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik 
edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur. Terekenin bir mahkeme 
veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren haller bu hükmün dışındadır. 

Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme 
alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile mesuldür. 
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halinde dahi yerine getirilir.34 İdari para cezası şahsa bağlı olmayan bir borç teşkil 

ettiğinden mirasçılara da intikal eder.35 

5326 Sayılı Kanunun 15. maddesine göre tüzel kişiler hakkında da idari para 

cezasına karar verilebildiği halde, tüzel kişilerin ceza hukuku anlamında bir 

sorumluluğu söz konusu olmadığı için onlara karşı adli para cezası uygulanamaz. 

Ancak tüzel kişiler hakkında 5237 Sayılı  Kanunun 60. maddesindeki şartların 

gerçekleşmesi halinde güvenlik tedbirine hükmedilebilir.  

Adli para cezaları süresinde ödenmediği zaman hürriyeti bağlayıcı cezaya 

çevrildiği halde, idari para cezalarında böyle bir şey söz konusu değildir. İdari para 

cezalarının süresinde ödenmemesi halinde, bu ceza 6183 Sayılı Kanun hükümleri 

uygulanarak cebri usullerle tahsil edilir. 

İdari para cezalarına hukuka aykırı olarak karar verildiğinin kararı veren 

idarece anlaşılması durumunda, idare makul süre içinde veya ilgilinin idari para 

cezasına karşı yargısal başvuru hakkını kullandığı durumlarda mahkemece karar 

verilene kadar kararını geri alabildiği halde; kesin hüküm haline gelen adli para 

cezalarında verilen kararın kaldırılması kararı veren mahkeme tarafından dahi 

gerçekleştirilemez.36 

5. İDARİ PARA CEZALARININ İDARİ İŞLEMİN 

UNSURLARI BAKIMINDAN TAHLİLİ 

İdari para cezaları birer idari işlem olarak meydana geldiğinden bunların idari 

işlemin unsurları bakımından tahlil edilmesi ve işlemin anatomik yapısının ortaya 

konulması gerekir.  

İdari işlemin unsurlarını 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2. 

maddesinin 1. fıkrasının a bendinde “yetki, şekil, sebep, konu ve maksat” olarak 

ifade etmiştir. Bu beş unsurdan biri olan şekil unsuru bazı idare hukuku 

kitaplarında37  şekil ve usul şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutularak incelenmektedir.  

                                                                                                                                     
...” (6183 Sayılı Kanun m.7) 

34 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 155. 
35 Yavuz Nazaroğlu, a.g.e., s. 104. 
36 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 130. 
37 Örneğin; Kemal Gözler, a.g.e., b.a. 
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İdari para cezaları bakımından geniş anlamda şekil unsurunun içinde yer alan 

“usul” unsuru önem arz ettiği için bu unsurun ayrı bir başlık altında incelenmesinde 

yarar vardır. 

5.1. İdari Para Cezalarında Yetki 

“Her idari işlem, ister hak veya imkan yaratsın, ister yasak sınırlama ve 

düzenleme getirsin, mutlaka kişileri, eşitlik kuralını, temel hak ve hürriyetleri ya da 

kamusal para ve malları doğrudan ilgilendirir.”38 Bu nedenle idari işlem yapma 

yeteneği anlamındaki karar alma yetkisi, herhangi bir kimse tarafından, o kimse idare 

içerisinde yer alan bir kimse olsa dahi, kullanılamaz.39 Karar alma yetkisi ya da dar 

anlamda yetki, hukuk kurallarıyla belirlenmiş ve sınırlanmış makamlar tarafından 

kullanılabilir.40 İdare hukukunun görevlilere tanıdığı karar alma yetkisi, mutlak 

kişisel hak niteliğinde olmayıp, birçok kural ve şartlarla bağlı bu bakımdan da 

objektif bir niteliktedir.41 

Şu halde bir konuda karar alma yetkisinin idari bir makamca kullanılabilmesi 

için bu yetkinin anayasa, kanun ya da kanuna dayanan idari işlemler tarafından o 

makama verilmiş olması lazımdır. Bu durum Anayasanın “hiçbir kimse veya organın 

kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini” kullanamayacağını belirten 6. 

maddesi ve idarenin görevlerinin kanuna dayanması gerektiğini öngören 123. 

maddesinde pozitif temelini bulmaktadır. Yani idare hukukunda yetkiler verilmiş 

yetki niteliğindedir.42 Bunun sonucu olarak da bir idari makamın bir konuda yetkili 

olması istisna, yetkisiz olması ise genel kuraldır.43 Hukukta istisna getiren 

hükümlerin dar yorumlanması kuralı yetkiye ilişkin kurallar bakımından evleviyetle 

geçerlidir.  

                                                
38 Yıldızhan Yayla, İdare Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1985, s. 87. 
39 Lütfi Duran, a.g.e., s. 401. 
40 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 87. 
41 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 481. 
42 Kemal Gözler, a.g.e, s. 241. 
43 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 88. 
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Yetki kuralları dar ve özel anlamda “kamu düzeni”ne ilişkin hükümlerdendir 

ve bu nedenle uyuşmazlıkların her evresinde tarafların talebi üzerine veya doğrudan 

doğruya (re’sen) mahkemece44 dikkate alınırlar.45 

“İdare hukukunda yetkiler kullanılması zorunlu, vazgeçilmez ve devredilmez 

yetkilerdir.”46 Ancak anayasa ve kanunların izin verdiği durumlarda “yetki devri” 

veya “imza devri” ile karar alma yetkisi asta devredilebilir.47  

Yetki unsuru idari işlemin en önemli unsuru olduğu için, bu unsurdaki 

sakatlıklar, sonradan verilecek onay veya icazetle giderilemez ve herhalde butlan 

yaptırımını gerektirir.48 Yetkisiz bir makamın aldığı karar bu kararı vermeye yetkili 

makam tarafından kararlaştırılmak isteniyorsa, yeniden tesis edilmelidir. 

Yetki unsuru, sadece idarenin bir bütün kabul edilmesi ve yetkili kılınmış 

olması gibi dışsal değil, aynı zamanda iç işleyişi bakımından da önemlidir.49 Bir 

konuda ilgili kamu tüzel kişisinin yetkili olması yeterli olmayıp o kamu tüzel 

kişisinin hangi organının yetkili olduğu önemlidir.   

İdari para cezalarında yetkili makamlar 5326 Sayılı Kanunun 22, 23 ve 24. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Bunun yanında idari para cezalarında yetki meselesini 

yer, kişi, konu ve zaman bakımından da ayrı ayrı ele almak gerekir.  

5.1.1. İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Makamlar 

5326 Sayılı Kanunda teknik anlamda “idare” sayılan mercilerin yanında böyle 

nitelendiremeyeceğimiz cumhuriyet savcılarına ve mahkemelere de idari para cezası 

uygulama yetkisi verilmiştir. 

5.1.1.1. İdari Mercilerin Karar Verme Yetkisi 

“Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça 

gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.”(5326 Sayılı Kanun 

m. 22/f.1). Buna göre kabahat fiili içeren kanunlarda idari para cezasına karar verme 

yetkisinin hangi idari kurula, makama ya da kamu görevlisine verildiğini ilgili 

                                                
44 “İdari yetki kamu düzeni ile ilgilidir. Temyiz dilekçesinde ileri sürülmese de her aşamada 
kendiliğinden göz önüne alınır.” (D. 5. D, 09.05.1985 Tarihli Karar, E. 1985/21, K. 1985/1229, DD, 
S. 60-61, s.231) 
45 Lütfi Duran, a.g.e., s. 401. 
46 Kemal Gözler, a.g.e, s. 241. 
47 Buna izin veren en temel düzenleme 3046 Sayılı Kanunun 38. maddesidir.  
48 Lütfi Duran, a.g.e., s. 401. 
49 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 482. 
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kanundaki hüküm belirleyecektir. Eğer ilgili kanunda para cezasına karar verme 

yetkisine sahip makam açıkça belirtilmemişse, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en 

üst amiri bu konuda yetkili olacaktır.”(5326 Sayılı Kanun m. 22/f. 2). 

İdari para cezaları ve diğer idari yaptırımlarla ilgili karar alma yetkisinin 

kurul halinde çalışan idare organlarına verilmesi daha yerinde olacaktır. Bu yetkinin 

münhasıran bu organlarca kullanılması halinde yaptırım kararlarının tesisinde bir 

gecikme olacaksa da bireyin kendini idare önünde savunma hakkının gerçekleşmesi 

bu yolla mümkün olacaktır. Yaptırım kararlarının monokratik organlarca karara 

bağlanması halinde kararı tesis eden kamu görevlisi hem iddia makamı hem de 

muhakeme makamı olacaktır. Bu gibi durumlarda olayla ilgili delilleri de kendisi 

toplayan kamu görevlisinin karar verirken tarafsız olamayacağı muhakkaktır. Karar 

alma yetkisinin kurullara verilmesi durumunda olayla ilgili delillerin 

değerlendirilmesinde daha tarafsız olunabilecektir.  

5326 Sayılı Kanun kabahat niteliğindeki bazı fiilleri ikinci kısmında  tarif 

etmiş ve bu maddelerde ilgili kabahat hakkında idari para cezasını da hangi merciin 

karara bağlayacağını da belirtmiştir. Örneğin; emre aykırı davranışta emri veren 

makam (5326 Sayılı Kanun m. 32/f. 1), dilencilik fiilinde kolluk veya belediye zabıta 

görevlileri (5326 Sayılı Kanun m. 33/f. 2), kumar oynama fiilinde kolluk görevlileri 

(5326 Sayılı Kanun m. 34/f. 2) para cezasına karar vermeye yetkilidir.  

5.1.1.2. Cumhuriyet Savcısının Karar Verme Yetkisi 

Kanunda açık hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idari para 

cezasına cumhuriyet savcısı da karar verebilir (5326 Sayılı Kanun m. 23/f. 1).50  

Bunun yanında bir suçla ilgili olarak başlatılan soruşturma51da, bir kabahatin 

işlenildiğinin cumhuriyet savcısınca öğrenilmesi durumunda idari para cezasına 

cumhuriyet savcılığınca karar verilebilir (5326 Sayılı Kanun m. 23/f. 2). Dikkat 

edileceği gibi bu hükümde savcılığın para cezası verme yetkisinin ilgili kanun 

hükmünde düzenlenmiş olması şartı yoktur. Ancak bu olasılıkta savcılığın para 

cezasına karar verme yetkisi zorunlu değil, ihtiyaridir. Cumhuriyet savcısı kararı 

kendisi verebileceği gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşunu durumdan haberdar 

                                                
50 Hükümetin teklif ettiği metinde böyle bir hüküm yer almamaktadır. Bu hüküm Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunca tasarıya eklenmiş ve kanunlaşmıştır. 
51 Soruşturma, “Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 
kabulüne kadar geçen evre”yi ifade eder (5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.2/f.1/e). 
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etmekle de yetinebilir. Soruşturma evresi sona erip, iddianame kabul edilmiş ya da 

kabul edilmesi için kanunen gerekli süre geçirildiği için kabul edilmiş sayılmışsa, 

yani kovuşturma52 evresine geçilmişse ve bu sırada bir kabahatin işlenildiği 

öğrenilmişse ne olacaktır, Kanunun bu hükmü bu soruyu cevapsız bırakmaktadır. 

Cumhuriyet savcısının idari para cezasına karar verme yetkisi konusunda söz 

konusu olabilecek üçüncü olasılık da suç olduğu zannıyla soruşturmasına başlanılan 

bir fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılmasıdır. Bu durumda idari para cezasına 

cumhuriyet savcısı karar verir (5326 Sayılı Kanun m. 23/f. 3). Buradaki yetki 

kullanımı zorunlu olan bir yetkidir. Ancak bu olasılıkta ilgili kamu kurum ve 

kuruluşunun idari para cezasına karar vermemiş olması lazımdır. Bu koşul aynı 

fiilden dolayı iki kez yaptırım uygulanamaması anlamına gelen “ne bis in idem” 

ilkesiyle uyumludur.  

Cumhuriyet savcısının idari para cezasına karar verme yetkisinin söz konusu 

olduğu son olasılıkta, açıkça söylenilmemekle beraber, kovuşturma aşamasına 

geçilmemiş olması da lazımdır. Çünkü bu durumda karar verme yetkisi davaya bakan 

mahkemeye geçecektir. 

5.1.1.3. Mahkemenin Karar Verme Yetkisi 

Kovuşturma konusu fiilin kabahat olduğunun anlaşılması halinde idari para 

cezasına mahkemece karar verilecektir (5326 Sayılı Kanun m. 24).53  

Bu durumda davaya bakan mahkemece bir yargılama faaliyetinin 

gerçekleşmesi gerekir ki o fiilin suç ya da kabahat olup olmadığı anlaşılsın. Bu 

şekilde verilecek para cezaları hem organik bakımdan hem de usul bakımından idari 

olmamasına rağmen Kanun gereği idari para cezalarından sayılacaktır.54  

5.1.2. Yer Yönünden Yetki 

İdare makam veya görevlilerinin karar almaya yetkili olduğu yerler mevzuatla 

belirli ve sınırlıdır.55 Buna göre bir idari makam ya da görevli hangi yerde, yani 

                                                
52 Kovuşturma, “İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre”yi ifade 
eder (5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 2/f. 1/f). 
53 Hükümetin teklif ettiği metinde böyle bir hüküm yer almamaktadır. Bu hüküm Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunca tasarıya eklenmiş ve kanunlaşmıştır. 
54 Bu hüküm acil bir şekilde yürürlükten kaldırılmalıdır. 
55 Lütfi Duran, a.g.e., s. 404. 
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hangi coğrafi alanda karar almaya yetkili ise orada karar alabilmesi durumu yer 

yönünden yetkiyi ifade eder.56 

Bazı idari makamların yetkileri tüm ilke için geçerlidir.57 Devlet İdaresinin 

başkentteki organları olan bakanlıklar ile Bakanlar Kurulunun, yer yönünden karar 

alma yetkileri, kanunlarda aksine bir hüküm yoksa, bütün ülke üzerinde geçerlidir.58 

Yine ülke çapında faaliyette bulunan özel idari kollukların üst organları faaliyet 

konularının ilgilendirdiği her yerde yetkilidirler.59 

Bazı idari makamların yetki alanları ise sadece belli bir coğrafi alanı, mesela, 

bir bölgeyi, ili veya köyü kapsar, bu alanın dışına taşamaz.60 Bu gibi idari 

makamların yetkili oldukları coğrafi alanın dışında yetkilerini kullanarak işlem tesis 

etmeleri o işlemi hukuka aykırı kılar.61 

“Karar alma yetkisinin yer itibarıyla dağılımı toprak parçalarının sınırları gibi 

fizik öğelere dayandığından; bu konuda çok az yanlışlık ve aykırılıklar olabilir ve 

bunların saptanması ve çözümü kolaydır.”62 

İdari para cezalarında yer yönünden yetki meselesi özel bir önem arz 

etmektedir. Çünkü idari para cezalarında yetkili olan devlet idaresinin taşra 

teşkilatındaki makamlar ve görevliler ile yerel idarelerin kolluk makamlarının yer 

itibarıyla yetkisi sınırlıdır. Bunun yanında aynı coğrafi alanda hem merkezi idarenin 

kolluk makamlarının hem de yerel idarelerin kolluk makamlarının varlığı ve içiçeliği 

gibi nedenlerle çok çetin ve ince sorunlar ortaya çıkabilir.63 

İdari para cezalarına karar verme yetkisi; belediye sınırlarında belediye 

zabıtası ve polise ait olacak; kasabalarda belediye zabıtası ve jandarma tarafından, 

belediye idaresinin olmadığı veya polis teşkilatının kurulmadığı yerlerde ise 

jandarma tarafından kullanılacaktır. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8. 

maddesine göre; belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis 

kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından yerine 

                                                
56 Kemal Gözler, a.g.e, s. 253. 
57 Metin Günday, İdare Hukuku , Ankara, 6. bs., İmaj Yayıncılık, 2002, s. 127. 
58 Lütfi Duran, a.g.e., s. 404. 
59 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 88. 
60 A.e., s. 88. 
61 Metin Günday, a.g.e., s. 127. 
62 Lütfi Duran, a.g.e., s. 404. 
63 A.e., s. 402. 
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getirildiği durumlarda münhasıran belediye zabıtasının yetkili olduğu kabahatlerde 

de idari para cezasına polis karar verecektir. Ancak bu durumda idari para cezası 

kararı belediye tüzel kişiliğinin kararı olacaktır. 

5326 Sayılı Kanun, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yer itibarıyla 

yetki kurallarının kabahatler bakımından da geçerli olduğunu öngörmüştür (5326 

Sayılı Kanun m. 22/f. 4).64 Bu hükmün tamamlayıcısı olan hüküm Kanunun 5. 

maddesinde yer almıştır. Buna göre; “Kabahat, failin icrai veya ihmali davranışı 

gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman, bu bakımdan 

dikkate alınmaz.” (5326 Sayılı Kanun m. 5/f. 2). Bu hüküm “zaman” unsurundan 

bahsetmekle beraber fiilin nerede gerçekleşmiş sayılacağına dair Kanunkoyucunun 

iradesini belirttiği için yer bakımından yetki konusunda da hüküm ifade etmektedir. 

Buna göre kabahat fiilinin gerçekleşmesinde neticenin gerçekleştiği yer dikkate 

alınmayacak ve failin hareketi gerçekleştirdiği yer, karar alma yetkisine sahip 

makamı belirleyecektir. Kanun burada failin hareketi gerçekleştirdiği yerdeki kamu 

düzeninin bozulduğu varsayımından yola çıkmaktadır.65  

5.1.2.1. Kabahatin İşlendiği Yerdeki İdari Makam 

Kabahat fiili nerede işlenmişse kural olarak o yerde coğrafi bakımdan yetkili 

idari makam idari para cezasına karar verecektir (5271 Sayılı Kanun m. 12/f. 1).  

Fiilin işlendiği yerin tespiti bu noktada önem kazanmaktadır. Neticesi 

harekete bitişik kabahatler bakımından hareket de netice de aynı yerde meydana 

geleceği için kabahatin işlendiği yerin tespiti güçlük arz etmez. Neticenin hareketten 

ayrılabildiği hallerde ise 5326 Sayılı Kanunun zaman bakımından uygulanmayla 

ilgili 5. maddesi problemi çözmüş ve failin hareketi gerçekleştirdiği yerin dikkate 

alınacağı hükmünü getirmiştir.  

Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde idari yaptırım kararı verilinceye 

kadar fiil tek sayıldığından (5326 Sayılı Kanun m. 15/f. 2), fiili tespit edip idari para 

                                                
64 Bu hüküm kabahat fiillerinin bünyesine uygun olduğu şekilde yorumlanmalıdır. Örneğin 
kabahatlerde “yakalama” gibi bir koruma tedbiri olmadığı için “failin yakalandığı yerdeki idari 
makam” gibi bir yer bakımından yetki kuralı söz konusu olamaz. Aynı şekilde yabancı ülkede işlenen 
kabahatlerde netice işlenen kabahat Türkiye’de gerçekleşmemişse Türk idare makamlarını 
ilgilendirmeyecektir.  
65 Bu hükme dolaylı yoldan istisna getiren hüküm 5237 Sayılı Kanunun yer bakımından uygulanmayla 
ilgili 8. maddesinin kabahatler bakımından da geçerli olduğunu söyleyen 5326 Sayılı Kanunun 6. 
maddesidir. Bu durumda neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi kabahat fiilinin cezalandırılabilir olması 
için yeterlidir. 
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cezasına karar veren idari makam bu işlemiyle yer bakımından yetkiyi de elde etmiş 

olur. Ancak kesintisiz fiille işlenen kabahatle hiçbir bağlantısı olmayan idari 

makamın bu konuda yetkisi söz konusu olamaz. 

Kabahatin basılı eserle işlenmesi halinde idari para cezasına karar vermeye 

yetkili olan idari makam eserin yayım merkezinin bulunduğu yerdeki idari makamdır 

(5271 Sayılı Kanun m. 12/f. 3). Ancak aynı eser birden fazla yerde basılmışsa ve 

kabahat fiili merkez dışındaki yerlerde gerçekleşmişse, eserin basıldığı yerdeki idari 

makam karar verme yetkisine sahiptir. Görsel veya işitsel yayınlarda da bu hüküm 

uygulanır (5271 Sayılı Kanun m. 12/f. 5). 

Kabahatin gerçekleştiği yer belli değilse, failin yerleşim yerinin bulunduğu 

yerdeki idari makam karar almaya yetkili olacaktır (5271 Sayılı Kanun m. 13/f. 1). 

Eğer failin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa en son adresinin bulunduğu yerdeki idari 

makam karar alma yetkisine sahip olacaktır (5271 Sayılı Kanun m. 13/f. 2). Yetkili 

idari makam bu şekilde de belirlenemiyorsa, soruşturmayı yapan idari makam 

yetkiye de sahip olacaktır (5271 Sayılı Kanun m. 13/f. 3).  

5.1.2.2. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen 

Kabahatlerde Yetki 

Kabahat, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle 

bir taşıt Türkiye dışında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya 

bağlama limanında bulunan idari makam karar almaya yetkilidir (5271 Sayılı Kanun 

m. 15/f. 1). Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları ile demiryolu 

taşıtları hakkında da bu hüküm uygulanır (5271 Sayılı Kanun m. 15/f. 2). 

Ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu taşıtlarında ya da bu taşıtlarla 

işlenen suçlarda, bunların ilk ulaştığı yerde bulunan idari makam karar alma 

yetkisine sahiptir (5271 Sayılı Kanun m. 15/f. 3). 

5.1.3. Kişi Yönünden Yetki 

“Kişi yönünden yetki idarenin görev alanına giren bir konuda hangi idari 

merciin irade açılamaya ve dolayısıyla işlem tesis etmeye yetkili olduğunu 

belirtmektedir.”66 Bir kamu tüzel kişisinden ısdar olan işlemin, o kamu tüzel kişisi 

                                                
66 Metin Günday, a.g.e., s. 125. 
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adına irade açıklamaya yetkili67 kurul, makam ya da kamu görevlisince tesis edilmiş 

olması gerekir.68 Bir kamu tüzel kişisi adına irade açıklamaya yetkili organlar ilgili 

kamu tüzel kişisinin teşkilat kanununda gösterilmiştir.69  

İdari para cezaları bakımından 5326 Sayılı Kanun, emre aykırı davranışta 

emri veren idari makamın bu yetkisini öngörmüş; Kanunun ikinci kısmında 

düzenlenen diğer kabahatlerde ise kolluk görevlilerini veya belediye zabıta 

görevlilerini yetkilendirmiştir.70  

5.1.4. Konu Yönünden Yetki: İdari Makamların Madde Bakımından 

Yetkisi 

İdare adına işlem tesis etme yetkisi, belli işbölümü kurallarına göre 

kullanılır.71 Yer yönünden yetkisi tespit edilen idari makamlar, bu coğrafi alanlarda 

her konuda işlem tesis etme yetkisine sahip kılınmamıştır. İdari makamların yetkisi 

yer yönünden olduğu gibi konu yönünden de objektif hukuk kurallarıyla belirlenmiş 

sınırlı bir yetkidir. Bir idari makam hangi konuda karar almaya yetkili ise sadece o 

konuda karar alabilir.72  

                                                
67 Bunun yanında idare adına irade açıklamaya yetkili kimselerin öncelikle medeni hukuk anlamında 
hakları kullanma ehliyetine sahip olması gerekir. Örneğin, idare adına ortaya konulan irade, temyiz 
kudretine sahip olmayan bir kamu görevlisinden neşet etmişse, ortada bir irade de olmayacağından bir 
idari işlem de söz konusu olamayacaktır. (A.e., s. 125) 
68 Kemal Gözler, a.g.e, s. 252. 
69 Bir kamu tüzel kişisi adına idari yaptırıma, dolayısıyla idari para cezasına karar verme yetkisine 
sahip kurul, makam ya da görevlisi teşkilat kanununda ya da düzenleyici işlemde gösterilmemişse; o 
kamu tüzel kişisinin en üst amiri bu konuda yetkilidir. Bir kamu tüzel kişisinde en üst amirin kim 
olduğunun belirlenmesi için o kamu tüzel kişisinin teşkilatını kuran ya da düzenleyen işleme bakmak 
lazımdır. Eğer bu durumda da açık bir şekilde en üst amiri belirleyemiyorsak, hiyerarşik bakımdan 
herkesin bağlı olduğu, fakat kendisinin o kamu tüzel kişisindeki herhangi bir organa bağlı olmadığı 
kimse en üst amir olacaktır. 
70 Bu durum idari para cezası uygulamasında pratikliği sağladığı için savunulabilirse de, bir yaptırım 
kararına idare içindeki kurulların karar vermesi daha uygun olacaktır. Böylece idari para cezasını 
gerektiren kabahat fiilinin gerçekleşip gerçekleşmediği bu idari kurullar önünde tartışılabilecektir. Bu 
durum ilgilerin savunma hakkını kullanmasına da izin vereceğinden hukuk devleti bakımından 
gereklidir.  

Böyle bir düzenleme getirilmesi kabahat hakkında soruşturma yapılabilmesi için idareye zaman 
tanıyacağı gibi, acele bir şekilde ve tartışılmadan yaptırım kararı verilmesinin de önüne geçebilecektir. 

Bunların yanında belediye zabıta görevlileri gibi kadrolar için eğitim seviyesinin çok düşük 
düzeyde olması, hukuka aykırı yaptırım kararı verilmesi olasılığını da artıracaktır. Bu durumlarda 
ilgililerin hak arama hürriyetini kullanarak mahkeme önüne gitmeleri halinde iş yükü azaltılmak 
istenen mahkemelerin durumunu hayal bile etmek istemiyorum. Para cezalarının miktar olarak düşük 
olduğu durumlarda ilgililerin mahkemeye başvuru yapmayacağı olasılığı düşünülse bile bu gibi 
durumlarda idari para cezalarının idareye gelir sağlama amacıyla kullanılması çağrışımı söz konusu 
olabilir ki; bu durum sakıncalı olacaktır. Hukuk devletinde kanunlar suiistimale elverişli olmamalıdır. 
71 Yıldızhan Yayla, a.g.e, s. 90. 
72 Kemal Gözler, a.g.e, s. 253. 
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İdari bir makamın konu bakımından yetkili olmadığı bir hususta karar alması 

o işlemi yetki unsuru bakımından sakat bir işlem haline getirir. İdari işlemlerdeki 

yetki unsuru bakımından sakatlık halleri, o idari işlemi kimi durumlarda yokluk kimi 

durumlarda ise iptal edilebilme müeyyidesiyle karşı karşıya getirir. Örneğin, idarenin 

yasama veya yargının görev alanına giren bir konuda işlem tesis ettiği durumlarda bir 

“fonksiyon gaspı” söz konusu olacak ve şeklen bir idari işlem mevcut olsa da, o 

işlem “yok” sayılacaktır.   

Bunun yanında bir idari makam başka bir idari makamın yetkili olduğu 

konuda işlem tesis ederse “yetki tecavüzü” söz konusu olacak ve ilgili idari işlem bu 

nedenle “iptal edilebilme” müeyyidesiyle karşı karşıya kalacaktır. Eğer yetki 

tecavüzü “açık ve bariz” bir durumdaysa o işlem “yok” sayılacaktır. Örneğin Milli 

Eğitim Bakanının yetkili olduğu alan, başında bulunduğu bakanlığın görevlerini ve 

kuruluşunu gösteren kanunda belirlendiği için bir başka idari makamın böylesi 

konularda işlem yapması -özel bir kanun kendisini ayrıca yetkili kılmamışsa- 

hukuken mümkün değildir ve yetki tecavüzü teşkil eder.73 

Konu bakımından yetki veya yetkisizlik sorunu, farklı kamu tüzel kişileri 

yada hizmet bakanlıkları arasında olabileceği gibi, aynı kamu tüzel kişisinin kendi 

içinde de söz konusu olabilecektir.74 Aynı kamu kuruluşu içindeki konu bakımından 

yetkisizlik halleri astın üst yerine veya üstün ast yerine karar almaları şeklinde ortaya 

çıkabileceği gibi aynı kuruluşun çeşitli organları arasında da gerçekleşebilir. Her üç 

durumda da yapılan işlem konu bakımından yetkisizlikle sakat olacaktır. 

İdari para cezalarında konu bakımından yetkili kamu görevlileri özel 

kanunlarda ve 5326 Sayılı Kanunun ikinci kısmında belirtilmiştir. Örneğin 5326 

Sayılı Kanunun 38. maddesindeki “yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın 

meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal” etme veya 

“buralarda mal satışa arz” etme kabahatlerini işleyen kimselere belediye zabıta 

görevlileri tarafından idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Bu maddede 

düzenlenen kabahati işleyen kimseye polis tarafından idari para cezası uygulanması 

konu bakımından yetkisizlikle sakat olacaktır. Aynı şekilde belediye zabıta 

görevlileri yerine onların kolluk amiri konumundaki belediye başkanının idari para 

                                                
73 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 90. 
74 Metin Günday, a.g.e., s. 126. 
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cezasına karar vermesi durumunda tesis edilen idari para cezası konu bakımından 

yetkisizlikle sakat olacaktır.75  

5.1.5. Zaman Yönünden Yetki 

Karar alma yetkisi kimi durumlarda zaman itibarıyla da sınırlandırılmıştır. 

Zaman yönünden yetki idari makamların konu ve yer itibarıyla sahip oldukları karar 

alma yetkisini kullanabilecekleri süreyi ifade eder.76 Bu yetkinin zaman itibarıyla 

kullanılmasında güç sorunlarla karşılaşılabilir.77 Bu sorunlar yetkinin kazanılması ve 

kaybedilmesi ve bir konudaki yetkinin belirli bir süre içerinde kullanılması 

noktalarında toplanmaktadır.78  

İdare makamları ve kamu görevlileri, karar alma yetkilerini, ancak usulü 

dairesinde göreve getirildikleri günden itibaren kullanmaya başlayabilirler.79 

Atamayla göreve gelen kamu görevlilerinin atama işlemlerinin tamamlanmış ve 

kendilerinin göreve başlamış olması gerekir.80 Atama işleminin tamamlanmış olması 

ve göreve başlama yetkilerin kullanılarak idari kararlar alınabilmesinin iki önemli 

koşuludur.81 Bunların eksik olması halinde alınan karar yetki unsuru bakımından 

hukuka aykırı hale gelecektir. Kamu görevlileri izinli oldukları süre içinde de karar 

alma yetkisini kullanamazlar.82 Bunun yanında istifa, emeklilik, başka memuriyete 

nakil, disiplin cezası olarak devlet memurluğundan çıkarılma veya görevden 

uzaklaştırılma gibi görevlilik sıfatının sona erdiği durumlarda da kamu görevlileri 

veya idari organlar yetkilerini kullanamazlar.83 

 

“Yalnız kuralın çok katı bir şekilde uygulanması, idari hizmet ve 

faaliyetlerin aksamasına; idareye karşı güvenin sarsılmasına yol açabilir. Çünkü bir 

kamu görevlisinin yerine henüz başkası gelmediği için bir süre daha eski işini 

                                                
75 Hiyerarşi yetkisi, hiyerarşik amire astın işlemlerini iptal etme veya değiştirme veya ona belirli 
doğrultuda işlem tesis etmesi için emir ve talimat verme gibi yetkileri tanımasına rağmen üstün ast 
yerine geçerek karar alması yetkisini bahşetmez. Üstün, astın görevli olduğu bir konuda karar alması o 
işlemi konu bakımından sakat hale getirecektir. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Turan Yıldırım, Türkiye’nin 
İdari Teşkilatı, 2. bs., İstanbul, Alkım Yayınları, 1999, s. 13-16. 
76 Metin Günday, a.g.e., s. 127. 
77 Lütfi Duran, a.g.e., s. 405.  
78 Metin Günday, a.g.e., s. 127-128. 
79 Lütfi Duran, a.g.e., s. 405. 
80 Kemal Gözler, a.g.e, s. 254. 
81 Metin Günday, a.g.e., s. 127. 
82 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, İdare Hukuku, 2 c., Ankara, Turhan Yayınları, 1999, C. II, s. 
421. 
83 Lütfi Duran, a.g.e., s. 405. 
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yürütmesi, o işle ilgili kararlar alması gerekebileceği gibi, idareye başvuran 

bireylerin karşılarındaki görevliler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları da 

beklenemez. Birey, hakkında yapılan  bir işleme güvenmek ister. Bir süre sonra «O 

işlemi yapan yetkili değildi» denecek olursa bu güven kaybolacaktır.”84 

 

Seçimle işbaşına gelen kamu görevlileri bakımından ise seçimin 

tamamlanması ve görevin devralınması işlemleri ile karar alma yetkisi kazanılır. 

Aynı şekilde görevde kalma süresinin sona ermesi ile de bu yetkileri sona erer.  

Atama veya seçimle işbaşına gelen kamu görevlilerinin usulü dairesinde 

göreve başlamaları yeterli olup, tebliğ veya yayın şartı aranmaz.85 

 

“Zaman bakımından yetki konusunda ilgi çekici bir sorun da, seçilmiş kurul 

veya kişilerin fiilen göreve başlamalarına kadar eski kurulların veya yeniden 

seçilemeyen kişilerin yapacağı işlemlerde çıkabilir. Bu şekilde göreve devam eden 

kurul veya kişilerin, sadece günlük işlerde, idarenin devamlılığının gereği olarak 

kararlar alması, buna karşılık yeni seçilenleri bağlayacak uzun vadeli işlemlerden 

kaçınmaları doğru olur.”86 

 

Kurul halinde çalışan idari organların birçoğu yılın her bölümünde toplantı 

halinde değildir. Bu nedenle kanun bu tip kurullar için toplanma zamanı 

öngörmüştür. Bunların toplanma zamanları dışında tesis ettiği işlemler zaman 

bakımından yetkisizlikle sakat olacaktır.87  

Bunların dışında kanunlarda bazı idari işlemlerin yapılması için belirli zaman 

dilimleri öngörülmüştür. Bu tür sürelerin bir kısmı “güvence” niteliğinde bir kısmı 

ise karaların hızlı bir şekilde alınması amacına yöneliktir.88 Güvence niteliğindeki 

sürelerin geçmesi halinde yapılan işlem hukuka aykırı olacaktır.89 Ancak idari 

işlemin hızlı bir şekilde hukuk alemine çıkması için öngörülmüş sürelerin geçmesi 

durumunda yapılan işlem geçerlidir.90  

                                                
84 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 89. 
85 Lütfi Duran, a.g.e., s. 405. 
86 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 89. 
87 Kemal Gözler, a.g.e, s. 255. 
88 Metin Günday, a.g.e., s. 128. 
89 Lütfi Duran, a.g.e., s. 406. 
90 Kemal Gözler, a.g.e, s. 255. 
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Bazı idari işlemlerin yapılması için ise belirli bir sürenin geçmesi şartı 

öngörülmüş olabilir. Bu durumda bu süreler geçmeden yapılan işlem hukuka aykırı 

olacaktır. Muhatabına yürüttüğü faaliyette tespit edilen hukuka aykırılıkların 

giderilmesi için verilen süre dolmadan faaliyete son verilmesi veya idari para cezası 

uygulanması hukuka aykırı olabilecektir. Bu nitelikteki süreler ancak her kanun 

hükmü teker teker incelenerek belirlenebilir. Bu tip sürelere “koruyucu süreler” 

denmektedir.91  

Zaman bakımından yetkinin diğer bir sınırlaması da idari işlemlerin geriye 

yürümezliği kuralından çıkmaktadır. İdari işlemler yayınlandıkları veya tebliğ 

edildikleri günden itibaren hüküm ifade edeceğinden geriye yürür ve geçmişe etkili 

nitelikte işlemler yapılamaz.92 

İdari para cezaları bakımından idari işlemlerde yetkinin zaman bakımından 

kullanılmasına ilişkin kurallar geçerlidir. İdari para cezaları muhatabına yükümlülük 

getirici nitelikte olduğu için geriye yürümezlik ilkesi özel bir anlam ifade eder. 

5.2. İdari Para Cezalarında Usul  

İdari işlemlerin yapılmasından önce ve sonra genellikle bir takım usul 

kurallarına uyulmaktadır.93 Usul idari işlemin yapılmasında izlenen yollar anlamına 

gelir.94 Bir idari işlemin kronolojik olarak oluşumuna bakarsak, bunun belli usuller 

izlenerek gerçekleşmekte olduğunu görürüz.95 İdari işlemin perde arkasını oluşturan 

usul kuralları; ön inceleme, soruşturma yapma; danışma; olumlu görüş alma; 

savunma alma gibi her işlemde aynı şekilde cereyan etmemektedir.96 Bazı idari 

işlemlerde usul kuralları çok sade iken bazılarında çok karmaşıktır.  

İdarenin yaptırım kararı verdiği işlemlerde usul kuralları görece daha önemli 

bir hale gelmektedir. Muhatapları bakımından yükümlendirici olan işlemlerde, 

onların da görüşlerine başvurulması -yaptırım uygulanmasının söz konusu 

olabileceği işlemlerde savunmalarının alınması- gerekir. Özellikle idari yaptırımlarda 

ciddi bir soruşturma aşamasının varlığı şarttır.  

                                                
91 Kemal Gözler, a.g.e, s. 255. 
92 Lütfi Duran, a.g.e., s. 406. 
93  A.e., s. 409. 
94 Kemal Gözler, a.g.e, s. 266. 
95 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 491. 
96 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 84. 
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Ülkemizde tüm idari işlem ve kararların tabi oldukları usul kurallarını 

düzenleyen genel bir idari usul kanunu yoktur.97 Halbuki usul kurallarının idari 

işlemlerin doğruluğunu sağlayıcı bir işlevi vardır ve usul kuralları idareyi objektif 

davranmaya iteceği gibi ilgililere hukuki güvenlik de sağlar.98 Bu durum kendisini 

idari yaptırımlarda daha çok hissettirmektedir.  

Ülkemizde genel idari usule ilişkin bir düzenlemenin olmamasının yanı sıra 

5326 Sayılı Kanun kabahatler için yapılacak soruşturma usulüne dair herhangi bir 

düzenleme getirmemiştir. Kanun idari para cezalarında soruşturma zamanaşımı, 

kabahatin gerçekleştiğini ispata yarayacak her türlü delilin idari para cezasına ilişkin 

tutanakta yer alması gibi hükümler getirmesine rağmen soruşturma usulüne dair 

hüküm getirmemiştir. Bunun yanında “akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki 

anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını 

yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idari para 

cezası”nı uygulanmayacağına dair Kanunun 11. maddesinin 2. fıkrasında yer alan 

düzenlemedeki “akıl hastalığı” durumu idarece nasıl saptanacaktır? Yine aynı şekilde 

kabahat fiilinin oluşumunda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunduğu hangi usulle 

araştırılacak ve yaptırım uygulamasından vazgeçilecektir? Kabahatlerle ilgili olarak 

sorumluluğun esaslarıyla ilgili olarak getirilen bu hükümlerin uygulamaya 

geçirilebilmesi için soruşturma usulüne dair hükümlere ihtiyaç vardır. Aksi durumda 

bu hükümler “ölü doğmuş” hükümler olacaktır. 

 

“İdarenin ferdi mahiyetteki idari tasarrufları meydana getirirken, hukuk 

normlarının uygulanacağı olayların özelliklerini layıkıyla ortaya çıkaramamak ve 

fertleri bilerek yahut bilmeyerek farklı muameleye tabi tutmak suretiyle eşitlik 

ilkesini zedelemesi tehlikesi pek büyük olduğundan, içinde bulunduğumuz yüzyılın 

[bir önceki yüzyılın] başından beri birçok hukuk sistemlerinde, ferdi mahiyette idari 

tasarrufların meydana getirilmesiyle ilgili faaliyetler, yargı organlarının 

faaliyetlerinin bağlı olduğu usullere -yani yargılama usullerine- benzeyen fakat 

idarenin yapı ve fonksiyonuna uydurulmuş bulunan bazı usullere bağlanmıştır.”99 

 

                                                
97 Metin Günday, a.g.e., s. 132. 
98 Kemal Gözler, a.g.e, s. 267. 
99 Ali Ülkü Azrak, “Umumi İdari Usul ve Kodifikasyon Meselesi”, İÜHFM, C. XXXIII, S. 12, 1967, 
s. 76 (Nakleden; İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s.492) 
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İdari işlemlerin hepsi bakımından geçerli olacak genel idari usulün yanında 

bireylerin temel hak ve hürriyetlerini daha yakından ilgilendirdiği için idari 

yaptırımlarda idarenin izleyeceği usulün ayrıntılı şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. 5326 Sayılı Kanun gibi kabahatler ve idari para cezaları bakımından 

genel bir düzenlemede yaptırımlarla ilgili yapılacak soruşturma usulüne dair hiçbir 

hükmün olmayışı büyük eksikliktir.  

Kabahat fiilleri bakımından yapılacak soruşturmaya dair usul kurallarının ve 

kamu görevlisinin yetkilerinin düzenlenmesi, ilgililerin temel hak ve hürriyetlerini 

güvence altına almakla kalmayıp, idari yaptırım kararlarına temel olan delillerin elde 

edilmesini de kolaylaştıracaktır. Özellikle tanık delili, suç benzeri bir fiil olan 

kabahatlerin ispatlanmasında önemli bir yere sahiptir. Soruşturma konusu olan 

kabahate tanık olan kimselerin bu konuda tanıklık yapma zorunluluklarının 

olmayışı100 bazı kabahatlerin ispatlanamama yüzünden yaptırımsız kalması gibi bir 

duruma yol açabilecektir.  

“Özetleyecek olursak, tüm işlemlerini ancak belirli kurallara ve usullere 

uyarak yapmak zorunda olan idare ‘yaptırım’ etkisi olan işlemlerde bunun ‘bir kat 

daha zorunlu ve önemli’ olduğunu göz önünde tutmakla yükümlü bulunduğundan, 

yasallaştırılmış olsun ya da olmasın ‘usul (ve şekil)’ işlemlerin en önemli 

unsurlarından -yetki ile birlikte- sebepten sonra gelen ilkidir, diyebiliriz.”101 Bu 

nedenle yetkililer, karar almadan önce, her işi teker teker inceleme, araştırma ve 

soruşturmaya tabi tutmakla yükümlüdür; bir ilke kararına dayanarak, sübjektif 

işlemleri seri halinde yapmaya kalkışamazlar.102  

İdari para cezasına karar vermeye yetkili idari makam ya da kamu görevlisi 

5326 Sayılı Kanunda açık bir düzenleme olmamasına rağmen, yaptırımla muhatap 

olacak kimsenin kendini “idari işlem tesis edilmeden önce” ve “idari makamlar 

önünde” savunabilmesine imkan vermelidir. Böyle bir yolun takip edilmesi 

Kanundaki eksikliği bir ölçüde giderebilecektir ve hukuka da aykırı bir uygulama 

                                                
100 Soruşturma kabahat fiiline tanık olan kimseler bu konuda bilgi vermeme hakkına sahiptirler. Bu 
nedenle ceza muhakemesinde söz konusu olan tanıklıktan çekinme hakkının kabahatlerle ilgili 
soruşturmalarında her halükarda söz konusu olması lazımdır. Hiç kimse bir kanun hükmünün ilgili 
mercie verdiği bir zorlama yetkisi söz konusu olmadan , müşahede ettiği bir olay hakkında ifade 
vermeye zorlanamaz. 
101 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s.  492. 
102 Lütfi Duran, a.g.e., s. 409. 
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olmayacaktır. Ancak en doğru olanı bu konuda kanunda açık düzenlemelerin 

getirilmesi olacaktır.  

İdari para cezalarında soruşturma usulüne ilişkin getirilecek düzenleme, idari 

işlem tesis edilirken ilgilinin de kararın alınmasına katılmasını sağlaması dolayısıyla 

mahkemelerin yükünü gerçek anlamda azaltabilecektir. Kendisi hakkındaki yaptırım 

kararının alınmasına katılan ve idare önünde kendini savunma hakkını kullanan 

bireyin hakkındaki yaptırım kararının hukuka uygunluğuna olan inancı da artacaktır. 

5.3. İdari Para Cezalarında Şekil 

“Şekil, hukuk düzeninde değişiklik meydana getirmeye yönelik iradenin 

kendisiyle açılandığı şeydir.”103 “Bir idari işlemle karşılaşma -genellikle ve kural 

olarak- o işlemin görüntüsü ile olacağından”104 şekil bir idari işlemin varlığı 

araştırılacak ilk unsurudur, diyebiliriz. 

İdarenin faaliyetleri bireylerin temel hak ve hürriyetlerine müdahale 

potansiyeli taşıdığı için, idare hukukunda şekil serbestisi söz konusu değildir. İdari 

işlemlerdeki şekil şartı, o işlemin yargısal denetimini de mümkün kılması 

bakımından çok önemlidir.105 Yaptırım nitelikli idari işlemler söz konusu olduğunda 

şekil unsuru yetkiden de daha önemli bir unsur haline gelmektedir.106  

Genel olarak bir hukuki işlem için şekil şartı öngörülmesinin amacı borç 

altına girecek tarafı düşünmeye sevk etmektir. İdari işlemler için öngörülen şekil 

şartları da kamu kaynaklarını kullanma yetkisine sahip idareyi düşünmeye sevk 

ederek kamu yararını maksimize etme amacına da hizmet etmektedir. Bunun yanında 

şekil kuralının varlığıyla o işlemi yapan idari makam anlaşılabilir.107 

İdari işlemlerde şekle ilişkin olarak uyulması gereken ilk koşul bunların kural 

olarak yazılı olmalarıdır.108 Anayasanın 125. maddesinin 3. fıkrasına göre “İdari 

işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.” denilmekle 

idari işlemlerin yazılılık kuralı vurgulanmıştır.109  

                                                
103 Kemal Gözler, a.g.e, s. 261. 
104 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 83. 
105 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 397. 
106 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 490-491. 
107 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 491. 
108 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, 1952, s. 309. 
109 İdari işlemlerin yazılılık kurallarına getirilen istisnaların hemen hemen tamamı kolluk 
işlemlerindedir. Trafik polisinin, kavşakta trafiği yönlendirmesi sırasında gerçekleştirdiği hareketler, 
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İdari işlemlerdeki yazılılık koşulunun gerçekleşmesi için belgede idare adına 

açıklanmış bir iradenin yanında belgenin bu işlemi yapan kamu görevlisince de imza 

edilmiş olması lazımdır.  

İdari para cezaları da yazılı şekil kuralına tabidir. 5326 Sayılı Kanunun 25. 

maddesi genel olarak bir idari yaptırım kararına ilişkin tutanakta bulunması gereken 

unsurları belirtmiştir. Bu unsurlara idari para cezaları bakımından değinmekte yarar 

vardır.  

5.3.1. Hakkında İdari Para Cezası Kararı Verilen Kişinin Kimliği 

İdari para cezasına ilişkin tutanakta, bu kararın muhatabı olan kimsenin 

kimliği yer almalı ve tutanaktaki kimlikten o kimsenin gerçekten kim olduğu 

anlaşılabilmelidir. Tutanakta muhatabın adının veya soyadının belirtilmesi yeterli 

olmayıp, o kimsenin kimliğini tefrik edici diğer bilgilerin de yer alması gerekir. Bu 

bilgiler esas itibarıyla o kimsenin nüfus kayıtlarının bir tezahürü olan nüfus 

cüzdanındaki bilgilerdir. 

5.3.2. Hakkında İdari Para Cezası Kararı Verilen Kişinin Adresi 

İdari para cezasına muhatap olan kimsenin adresinin de tutanakta yer alması 

gerekmektedir. Kanunkoyucu ikametgah ya da yerleşim yeri tabirini kullanmaktan 

kaçınmıştır. Çünkü “adres”, yerleşim yeri kavramını da kapsayıcı olan bir kavram 

olması nedeniyle Türkiye’de bir yerleşim yeri olmayan, ancak belirli bir adreste 

kalan kimselerin oturdukları yeri de içermektedir. Bir kimsenin Türkiye’de mevcut 

bir yerleşim yerinin bulunması durumunda tutanakta o kimsenin adresi değil, 

yerleşim yeri bulunmalıdır.  

5.3.3. İdari Para Cezası Verilmesini Gerektiren Kabahat Fiili 

İdari para cezasına ilişkin tutanakta, failin işlediği kabahat fiili açıkça 

belirtilmelidir. Gerçekleşen kabahatin tutanak metninde yalnızca ismen zikredilmesi 

yeterli değildir. Kabahatin işlendiği yerin ve zamanın da tutanakta belirtilmesi 

gerekir.  

Kabahat fiilinin işlendiği yer ve zamanın belirtilmesinin yanında, o kabahati 

ihdas eden kanun hükmünün belirtilmesiyle yetinilmeyerek  gerçekleşen kabahat fiili 

                                                                                                                                     
hukuka aykırı olarak gerçekleşen bir toplantının veya gösteri yürüyüşünün kollukça dağıtılmasından 
önce yapılan ihtar gibi işlemlerde yazılık şartının aranması mümkün değildir. 
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açıklanmalıdır. Çünkü kabahatin düzenlendiği kanun hükmünün somut olaya kamu 

görevlisi tarafından nasıl uygulandığı bu açıklamalarla anlaşılabilecektir. 

Örneğin 5326 Sayılı Kanunun 36. maddesindeki “başkalarının huzur ve 

sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olma” kabahatinde, “başkalarının huzur 

ve sükununu bozacak şekilde”  unsurunun açıklanması gerekir. Kanunkoyucunun 

burada öngördüğü unsurun idari para cezasına karar veren kamu görevlisince nasıl 

değerlendirildiğinin anlaşılması bu açıklamalarla mümkün olacaktır.  

5.3.4. Fiilin İşlendiğini İspata Yarayacak Bütün Deliller 

İdari para cezasına ilişkin tutanakta işlenen kabahat fiilinin ispatına yarayacak 

bütün delillerin belirtilmesi gerekir. Bu kapsamda fiilin işlendiğini gören kimseler 

olan tanıklar ve ifadeleri tutanakta belirtileceği gibi fiilin işlendiğini ispata yarayacak 

her türlü delil tutanakta belirtilmelidir. Bu konuda bir sınırlama olması mümkün 

değildir. Çünkü kabahat fiilleri suç benzeri fiiller olduğu için bunların ispatına 

herhangi bir delil sınırlandırılması getirilmemelidir. Çünkü esas olan maddi gerçeğin 

araştırılmasıdır. 

İdari yaptırım kararları alınırken uyulması gereken usule dair bir hükmün ne 

5326 Sayılı Kanunda ne de başka bir kanunda yer almadığını belirtilmişti. Bir fiilin 

soruşturulmasına ilişkin herhangi bir hükmün olmadığı durumlarda, bu fiilin ispatına 

yarayacak delilleri elde etme yöntemine ilişkin bir hüküm de olmayacaktır. Bu 

durumda idari para cezasına karar vermek durumunda kalan kamu görevlisi hangi 

yollarla delil elde edecektir? 

Genel olarak idari soruşturmalar, açıklığa kavuşmamış bir konu hakkında 

ilgililerden ve tanıklardan kapsamlı bilgi toplamaya ve gerçeği ortaya çıkartarak 

olayı çözümlemeye yönelik faaliyetlerdir. Ancak bu soruşturmayı yürütmekle 

görevlendirilen kamu görevlisine izleyeceği usule dair herhangi bir usul kuralı tayin 

edilmemiştir. Bu nedenle yapılan idari soruşturma sırasında ilgili kamu görevlisinin 

delil elde etmesi üçüncü kişilerin ihtiyarına kalmıştır. Özellikle tanık deliline 

başvurulması ilgili kimsenin rızası olmadığı zaman mümkün olamayacaktır.  

5.3.5. Karar Tarihi  

İdari para cezasına ilişkin tutanakta, yaptırıma karar verildiği tarih yer 

almalıdır. Bu tarihin belirtilmesinin kanuni bir zorunluluk olmasının yanında, 
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sağladığı pek çok yarar da vardır. Örneğin zaman yönünden yetki meselesinin 

çözümlenebilmesi için işlem tarihinin bilinmesi gerekir.110  

5.3.6. Kararı Veren Kamu Görevlilerinin Kimliği 

İdari para cezasına ilişkin tutanakta işlemi tesis eden görevlilerin kimliğinin 

de yer alması zorunludur. Bu kural ilgili yaptırım kararının yetkili kişiler tarafından 

yapılıp yapılmadığının anlaşılmasını sağlayacağından önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 5326 Sayılı Kanunda açıkça belirtilmemekle beraber idari 

para cezasına ilişkin tutanakta yaptırım kararını veren kamu görevlilerinin 

imzalarının da bulunması gerekir. Çünkü bir idari işlemin altında kimin imzası var 

ise o işlemin ondan sadır olduğu varsayılır. İmzalanmamış bir idari işlem “proje” 

hükmündedir.111 Yetkili makamın imzasını taşımayan bir idari işlem geçerli 

değildir.112  

İdari para cezasına ilişkin tutanakta bulunması gereken bilgiler bunlardan 

ibarettir. Ancak bir idari işlemin muhatabı hakkında hüküm doğurabilmesi için, 

tebliğ ya da ilan yoluyla duyurulması gerekir. Muhataba yapılacak tebligatta yada 

yapılacak ilanda tutanaktaki bilgilere ek olarak bazı bilgilerin daha yer alması 

gerekmektedir. Bunlar da ilgili idari para cezasının yürürlüğe girmesini sağlama 

bakımından şekil koşulları niteliğindedirler. Bunlar 5326 Sayılı Kanunun 26. 

maddesinde düzenlenmiştir.  

5.3.7. Karara Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolu, Mercii ve Süresi 

Muhatabına tebliğ edilecek idari para cezasına ilişkin yaptırım kararında, 

karara karşı başvurulabilecek kanun yolu mercii ve süresi açıkça belirtilmelidir. Bu 

hüküm, “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere 

başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır.” şeklindeki Anayasanın 40. 

maddesinin 2. fıkrasının tekrarı niteliğindedir. Bu koşul ilgililerin hak arama 

hürriyetini kullanabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla getirilmiş olup ilgililerin 

aleyhine yorumlanamaz. Yani ilgililer yaptırım kararı kendilerine tebliğ edilmemiş 

olsa dahi o karardan haberdar olmaları halinde, kanun yollarını kullanabilmelidirler.  

                                                
110 Kemal Gözler, a.g.e, s. 264. 
111 Bahtiyar Akyılmaz, İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara, Yetkin 
Yayınları, 2000, s.196. 
112 Kemal Gözler, a.g.e, s. 264. 
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Tebliğ edilen karar metninde bu koşulun yer almaması durumunda, idari 

işlemin akıbetine dair herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Bu koşulun eksikliği 

durumunda ilgililer hakkındaki idari yaptırım kararının kesinleşmemesi gerekir. 

Ancak bu kesinleşmeme ilanihaye bir durum arz etmemelidir. Kesinleşmemenin 

sınırı konusunda dürüstlük ilkesi esas alınarak her somut olay için ayrı ayrı karara 

varılmalıdır. Bunu takdir edecek merci idari para cezasını denetleyen mahkeme 

olacaktır. 

5.3.8. Muhatabın İmzası 

İdari yaptırım kararına gerçek kişi olan muhatabın huzurunda karar verilmesi 

durumunda bu husus tutanakta açıkça belirtilerek, muhatabın tutanağı imzalaması 

istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir.  

Görüldüğü gibi muhatabın imzası idari para cezasının geçerliliğine etki eden 

bir koşul değildir ve gerçek kişinin huzurunda verilen yaptırım kararları bakımından 

mümkün olabilecektir.  

5.4. İdari Para Cezalarında Sebep 

Sebep, bir idari işlemin yapılmasını gerektiren hukuki işlem veya olaydır.113 

Sebep unsurunu daha geniş olarak, idareyi işlem yapmaya sevk eden hukuki ya da 

fiili etken olarak ifade edebiliriz.114 İdareyi işlem yapmaya sevk eden hukuki ve fiili 

etkenler, kendilerinden önce var olan ve nesnel hukuk kurallarınca belirlenmiş 

olmalıdır.115  

Tüzük veya yönetmelik gibi idari işlemlerin sebep unsuru kendilerinden önce 

çıkarılan bir kanun hükmüdür. Ama çoğunlukla idari işlemlerin yapılmasına -gene 

başka hukuk metinlerinde öngörülmüş olsa da- olaylar, maddi durumlar yol açar.116 

Örneğin117 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8. maddesinin A bendine göre, 

kumar oynanan umumi veya umuma açık yerler idarece kapatılır. Burada sözü edilen 

idari işlemin (kapatma işleminin) yapılabilmesi bir maddi olayın gerçekleşmesi 

koşuluna (kumar oynanmasına) bağlanmıştır. İdari işlem, böyle bir maddi olay 

gerçekleşmeden yapılır ise, sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olur. 

                                                
113 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 92. 
114 Kemal Gözler, a.g.e, s. 278. 
115 Metin Günday, a.g.e., s. 138. 
116 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 92. 
117 Bu örnek, Metin Günday, a.g.e., s. 139’dan alınmıştır. 
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İdareyi işlem yapamaya sevk eden sebep ister fiili olsun ister hukuki olsun 

gerçekten var olmalıdır.  

 

“Sebep unsurunu oluşturan olay ve işlemler bazen kanunlarda (veya tüzük 

yönetmelik gibi genel idari işlemlerde) açıkça gösterilmiştir. Yıkılmaya yüz tutmuş 

bina, memurun devamsızlığı, üst üste olumsuz sicil alması gibi. Burada böylesi 

sebeplere dayanılarak yapılan idari işlem denetlenirken, yargı yeri sebeplerin 

varlığını araştıracaktır. Mesela gerçekten devamsızlık var mı, yoksa sırf sebep 

gösterilmiş olsun diye kanundaki hükmün tekrarlanmasıyla mı yetinilmiş buna 

bakacaktır. Aynı şekilde dayanılan hukuki işlem, daha önce iptal edilmiş ise, buna 

dayanan işlemin de sebebi ortadan kalkmış olacaktır. Bütün bunlar bir idari işlemin, 

sebep unsurundaki sakatlık yüzünden iptaline yol açabilir.”118 

 

 İdari işlemin dayandığı kanun ya da genel işlemin ilgili hükmü açık ve seçik 

bir biçimde idari işlemin sebebini belirtebilir.119 Bunun yanında idari işlemin 

sebebinin “kamu düzeni”, “milli güvenlik”, “ihtiyaç halinde” gibi soyut ve içerinin 

tayininin idareye bırakıldığı kavramlarla da belirtilmiştir.120 İdari işlemin sebep 

unsuru belirsiz kavramlarla, yani soyut bir şekilde belirtilmiş olsa da, idare böyle 

durumlarda sebep olarak somut olay ve maddi durumlara dayanmak zorundadır.121 

İdarenin dayandığı somut olay veya maddi durum öngörülen genel kavramın 

kapsamına sokulabilir nitelikte olmalıdır.122  

İlgili kanunda ya da genel işlemde idari işlemin sebebi hiç belirtilmemiş de 

olabilir.123 Ancak bu durum idari işlemin muhatabı olan kimseye değilse bile, hiç 

olmazsa yargı yerine sebep gösterilmesi zorunluluğunu -genellikle ve yargı 

kararlarından anlaşıldığına göre- ortadan kaldırmaz.124 Çünkü bir idari işlemin sebep 

ve amaç unsurları arasında zorunlu bir bağ mevcut olup, kanunda ya da genel 

işlemde sebebin hiç gösterilmemiş olması halinde bile idari işlemin o işlemden 

                                                
118 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 92. 
119 Metin Günday, a.g.e., s. 140. 
120 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C.II, s. 474-475. 
121 Metin Günday, a.g.e., s. 141. 
122 Kemal Gözler, a.g.e, s. 280. 
123 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C.II, s. 476. 
124 Yıldızhan Yayla, a.g.e, s. 93. 
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beklenen amacı gerçekleştirmeyi mümkün kılabilecek bir sebebe dayanması 

zorunludur.125  

İdari para cezalarının sebebi kanunda kabahat olarak düzenlenmiş bir fiilin 

bir kimse tarafından gerçekleştirilmesidir. İdari para cezası ile yaptırım altına alınan 

bir fiilin bir kimse tarafından gerçekleştirilmesi para cezasına karar verilmesi için 

yeterli olup, ayrıca kabahat fiilinin işlenmesinden dolayı somut bir zararın 

gerçekleşmesi aranmaz. Örneğin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre vergi 

beyannamelerinin kanunda öngörülen ya da idarece belirlenen süre içinde 

verilmemesi halinde, fiil devlete ait bir zararın doğmamış olmasına rağmen yine de 

yaptırım altına alınır.126 Çünkü kolluk işlem ve eylemlerinin amacı kamu düzeninin 

korunması olduğundan zarar tehlikesi olan fiillerin de yaptırım altına alınması 

“önleyicilik” niteliğinin en bariz tezahürüdür.  

Acaba idare uygulayacağı idari para cezasının sebep unsurunu oluşturan 

kabahat fiilini başka bir idari işlemiyle belirleyebilir mi?  

İdari para cezasının uygulanmasına sebep olan kabahatin kanunla 

düzenlenmesi temel ilkedir. Ancak 5326 Sayılı Kanun idarenin genel ve düzenleyici 

işlemleriyle kabahat ihdasına izin vermiştir (5326 Sayılı Kanun m. 4/f. 1).  

Öncelikle idarenin genel düzenleyici işlemleriyle kabahat ihdas edebilme 

yetkisi sonra da idarenin tesis ettiği idari işlemin sebebini de başka bir idari işlemiyle 

belirlediği “emre aykırı davranış” kabahati açıklanacaktır.  

5.4.1. İdarenin Genel Düzenleyici İşlemleriyle Kabahat İhdası 

5326 Sayılı Kanun kabahatler bakımından kanunilik ilkesini katı bir biçimde 

kabul etmemiştir. Kabahat oluşturan bir fiilin genel düzenleyici işlemlerle idare 

tarafından belirlenebilmesine olanak tanınmıştır. Kanunun 4. maddesinin ilk 

fıkrasına göre, “Hangi fiillerin kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça 

tanımlanabileceği gibi; kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve 

hükmün içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleriyle de doldurulabilir.”  

Bu hükümde kanunilik ilkesinden tamamen vazgeçilmemiştir. İdarenin bir 

fiilin kabahat olduğunu genel düzenleyici işlemle saptayabilmesi için buna olanak 

veren bir kanun hükmünün mevcudiyeti gerekmektedir. Bu kanun hükmü idarenin 

                                                
125 Metin Günday, a.g.e., s. 142. 
126 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 140. 
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belirleyeceği kabahat fiilinin hangi çerçevede kalınarak belirleneceğini de 

öngörmelidir. Burada kanunun belirlediği idari para cezası, yine kanunun çizdiği 

çerçeve dahilinde idarece tarif edilecek kabahat fiillerinin işlenmesi halinde 

uygulanacaktır.127 

Bunun yanında idarenin her türlü işlemiyle kabahat ihdasına izin 

verilmemiştir. İdare yalnızca genel düzenleyici işlemleriyle kabahat ihdas 

edebilecektir. Burada genel düzenleyici işlemden anlaşılması gereken tüzük ve 

yönetmeliklerdir. Çünkü idare herkes için uyulması zorunlu kuralları ancak tüzük ve 

yönetmelik şeklinde ortaya koyabilir.128 Bu tüzük ve yönetmeliklerin ilgililer 

hakkında hüküm doğurabilmesi için resmi gazetede ilan edilmiş olmaları da 

zorunludur.  

Düzenleyici işlemlerin dışındaki idari işlemlerle kabahat ihdasına cevaz 

verilmemiştir. Genel nitelikte de olsa diğer işlemlerle kabahat ihdası hukukumuz 

bakımından mümkün değildir. Ancak adli işlemler nedeniyle veya kolluk faaliyetinin 

kapsamında verilen emirlere uymama ayrı bir kabahat fiili olarak düzenlenmiştir. 

Bireye yasaklama getiren hükümlerin kanunlarda öngörülmesi ve 

aykırılıkların cezalandırılması, birey için daha güvencelidir, çünkü, bireyler 

tarafından hangi fiillerin yasak edildiği bu şekilde daha kolay öğrenilebilir; idarenin 

yaptığı işlemler ise sık sık değiştiği için hukukla uğraşan kimselerin bile bunları 

takip etmeleri bazı hallerde zorlaşır; bu bakımdan idarenin koyduğu yasakların 

cezayı gerektirmeleri bireylerin güvencesini azaltır.129 Ancak idareye böyle bir 

yetkinin tanınması da gerekmektedir. Yaptırımla karşılanması gereken fiillerin sayısı 

teknolojinin gelişimine koşut olarak artmaktadır. Yasama organının bu hızı 

yakalayabilecek durumda olmaması ve bu tip hükümlerin belirli bir tekniği 

gerektirmesi, bu konuların kanunkoyucuyu daha önemli işleri yapmaktan alıkoyma 

tehlikesinin olması veya yerel özelliklerin farklı uygulamaları gerektirmesi halinde 

bunun yasama organınca takip edilmesinin mümkün olmaması gibi nedenlerle 

idareye kanunlarla çerçevesi belirlenmiş bir düzenleme yetkisinin verilmesi zorunlu 

                                                
127 Öztekin Tosun, “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, 
İÜHFM, C. XXVIII, S. 1-4, 1962, s. 350. 
128 Lütfi Duran, “İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşrii ve Tanzimi Tasarrufların Sınırları” İÜHFM, 
C. XXX, S. 3-4, 1964, s. 490. 
129 Öztekin Tosun, a.g.e., s. 352. 
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hale gelmiştir.130 Bunların yanında yasama organının bütün kabahatleri tarif 

etmesinin imkansız olması131 ve kanunilik ilkesine sıkı şekilde bağlı kalınarak 

hukuka aykırılıklarla yeterince mücadele edilememesi de idareye bazı konularda 

kabahat fiilini tarif etme yetkisinin verilmesini gerektirmektedir.132 

Kolluk işlem ve eylemleri yerel ihtiyaçlara göre değişebilmektedir. Öyle bazı 

fiiller vardır ki; Türkiye’nin bir ucundaki belediye tarafından kabahat olarak 

belirlenmesi gerekirken, diğer ucundaki belediyenin böyle bir fiili kabahat olarak 

düzenlemesi gülünç bile görülebilir.133 İşte bu gibi durumlarda o yörenin şartlarına 

uygun olarak bir fiilin kabahat olarak belirlenmesi yetkisi yerel idari makamlara 

tanınmalıdır. Böyle bir yetki belediye meclis ve encümenlerine 1608 Sayılı 

Kanununun 1. maddesiyle tanınmıştır. 

Çevre kirliğinin önlenmesi amacıyla yeni gelişmelere uyum sağlamak teknik 

ayrıntıların idarece düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle 2872 Sayılı 

Kanunun idari para cezası içeren birçok hükmünde idareye, teknik konuları 

düzenleyici işlemlerle belirleme yetkisi verilmiş ve aykırılıklar Kanunun muhtelif 

hükümleriyle yaptırım altına alınmıştır. Örneğin, 2872 Sayılı Kanunun 20. 

maddesinin 26 Nisan 2006 Tarih ve 5491 Sayılı Kanunun 14. maddesiyle 

değiştirilmiş halinin 1. fıkrasının c bendine göre, “Hava kirliliği yönünden kurulması 

ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle 

belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 6.000 Türk Lirası idari para 

cezası” verileceği öngörülmüştür.  

                                                
130 Duygun Yarsuvat, “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası”, 
İÜHFM, C. XXIX, S. 3, 1963, s. 541-542. 
131 “Yasama organı kanun yaparken bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak teferruata ait 
hükümleri de tespit etmek yetkisini haiz ise de; zamanın gereklerine göre sık sık değişik tedbirler 
alınmasına veya alınan tedbirlerin kaldırılmasına ve yerine göre tekrar konmasına lüzum görülen 
hallerde yasama organının yapısı bakımından ağır işlemesi ve günlük olayları izleyerek zamanında 
tedbir almasının güçlüğü karşısında kanunkoyucunun esaslı hükümleri tespit ettikten sonra ihtisas ve 
idare tekniğine taalluk eden hususların düzenlenmesi için hükümete yetki vermesi ...” Anayasa 
Mahkemesi, 10.12.1962, E. 1962/198, K. 1962/111. (RG, 24.01.1973, S. 11316) 
132 Öztekin Tosun, “Suçların Kanuniliği Prensibi Aleyhindeki Cereyan”, İÜHFM, C. XXVII, S. 1-4, 
1962, s. 54-56. 
133 Öztekin Tosun, “Yürütme Organının ..., s. 351. 
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5.4.2. Emre Aykırı Davranış 

5326 Sayılı Kanununun 32. maddesi134nde “Yetkili makamlar tarafından adli 

işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın 

korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye” 

bu “emri veren makam tarafından” idari para cezası verileceği öngörülmüştür. Ancak 

bunun uygulanabilmesi için ilgili kanunda açık hüküm bulunması şartı vardır.  

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 526. maddesinde yer alan emre aykırı 

davranış suçunun kaldırılması nedeniyle, bu maddeye atıf yapan kanun hükümleri 

yaptırımsız kalmıştır. Kanunkoyucu bunu önlemek için 765 Sayılı Kanununun 526. 

                                                
134 “765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü şöyledir:  

‘Yetkili makamlar tarafından adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya 
genel sağlığın korunması düşüncesiyle kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buyruğu 
dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı 
takdirde, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar hafif para cezasıyla 
cezalandırılır.’ 

Söz konusu kabahatin oluşabilmesi için;  
a) Yetkili makamlar tarafından hukuka uygun bir biçimde verilmiş bir buyruk olmalıdır,  
b) Bu buyruk, ‘adli işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu düzeni veya genel sağlığın 

korunması düşüncesiyle’ verilmelidir,  
c) Bu buyruk, usulen ilan edilmelidir.  
“Keza, bu madde hükmünün uygulanabilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekmektedir. 

Başka bir deyişle, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bu maddeye istinaden yaptırım 
uygulanabilir.  

“Nitekim, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12/11/1973 tarihli ve 333/705 sayılı Kararı ve pek çok 
özel daire kararlarında da açıklandığı gibi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 
uygulanabilmesi için, özel yasalardan birinde bu maddeye göre cezalandırılacağının hükme bağlanmış 
olması ve eylemin bütün unsurlarıyla birlikte açıklanması ve ayrıca;, kanun ve nizamlara aykırı 
olmayarak yetkili makamlarca verilen bir buyruğun ‘kamu güvenliği’, ‘kamu düzeni’, ‘genel sağlığın 
korunması’ amacıyla veya ‘adli işlemler dolayısıyla’ verilmiş olduğunun açıkça anlaşılması 
gerekmektedir.  

“Bu düşünceyledir ki, pek çok kanunda, bu konuda açık hükümlere yer verilmiştir. Nitekim, 5442 
sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 32/Ç maddelerinde, il ya da ilçe sınırları içinde, huzur ve 
güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasının ve 
önleyici kolluk yetkisinin vali ya da kaymakamın ödevlerinden olduğu, anılan amirlerin bunları 
sağlamak için gereken karar ve önlemleri alacağı; alınan ve ilan olunan karar ve önlemlere 
uymayanlar hakkında aynı Kanunun 66 ncı maddesinin uygulanacağı belirtilmiştir.  

“Anılan 66 ncı maddede ise: ‘...en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye 
istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet 
eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında, hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanır’ denilmektedir. 

“Ayrıca, işaret etmek gerekir ki; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde sözü edilen 
‘kamu güvenliği ve kamu düzeni’ kavramları, idare ve anayasa hukukundaki anlamlarına göre, daha 
dar bir anlam taşımaktadırlar. (Anayasa Mahkemesinin 28/1/1964 tarihli ve E.1963/128, K.1964/8 ve 
Ceza Genel Kurulunun 10/1/1969 tarihli ve 528/471 sayılı kararları). 

“Madde metninde kullanılan ‘kamu güvenliği’, ‘kamu düzeni’, ‘genel sağlığı koruma’, ‘adli 
işlemler dolayısıyla olma’ koşulları, hukuka uygun olarak verilen emirle, bu koşullar arasında bağlantı 
kurmak için kullanılmıştır.” (Kabahatler Kanunu Tasarısının Gerekçesinden) 
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maddesine yapılan atıfları, 5326 Sayılı Kanunun bu maddesine yapılmış saymıştır 

(5326 Sayılı Kanun m. 32/f. 3).  

Bu maddedeki kabahatin oluşması için gerekli olan koşullar şu şekildedir: 

-  Bir Emir Bulunmalıdır: Bu maddedeki kabahatin cezalandırılabilmesi için 

öncelikle bir emrin mevcudiyeti gerekir. Buradaki “emir” bir önceki konudan farklı 

olarak genel nitelikteki emirlerin yanında bireysel mahiyetteki emirleri de 

kapsamaktadır.  

- Verilen Emir Yetkili Makamlar Tarafından Verilmiş Olmalıdır: Kanundaki 

bu ifade olmasa dahi bir idari işlem niteliğinde olan emrin en önemli unsuru yetkidir. 

Yetkili bir makamca alınan bir emir yoksa bu maddeye göre yaptırım uygulama 

olanağı da olmayacaktır. 

Buradaki yetkili makamdan anlaşılması gereken yalnızca idare içindeki 

makamlar değildir. Verilen emir adli işlemler nedeniyle de yapılabileceğinden adli 

makamlar olan savcılıkça veya mahkemelerce de bu madde kapsamında emir 

verilebilir. Emri veren makamın yetkisini belirleme kuşkusuz yasama organına aittir. 

- Verilen Emir “Adli İşlemler Nedeni”yle ya da “Kamu Güvenliği”, “Kamu 

Düzeni” veya “Genel Sağlığın Korunması” Amacıyla Verilmiş Olmalıdır: Yetkili 

makamların verdiği emirler adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu 

düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla yapılmalıdır. Buna hükme göre 

yetkili makamların vereceği emirler amaç bakımından sınırlandırılmıştır. Verilen 

emirde maddede sayılan amaçların güdülmemesi emri hukuka aykırı kılacaktır.  

Madde metninde kamu düzeninin yanında onun alt unsurları olan kamu 

güvenliği ve genel sağlık da ayrıca belirtilmiştir. Bu tekrar, metinde geçen 

kavramlara kolluk faaliyetinin amacı olarak anlamlandırdığımız bu kavramlara daha 

farklı anlamların atfedilmek istendiği izlenimini vermektedir. Acaba bu kavramlar 

765 Sayılı Kanununun 526. maddesindeki gibi idare hukukundaki anlamından farklı 

mı anlaşılacaktır?  

Madde metninde geçen “kamu düzeni” kavramını dar anlamda kamu düzeni, 

yani genel sağlık ve kamu güvenliği unsurlarının dışında kalan unsurları içerecek 

şekilde ve özellikle dirlik-esenlik unsurunun bir ifadesi olarak anlamlandırmak 

gerekmektedir. Yine de bu kavramların içeriğini verilecek yargı kararları 

dolduracaktır. 
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- Verilen Emir Hukuka Uygun Olmalıdır: Verilen emrin hukuka aykırı 

olduğu durumlarda ilgilinin bu emre uymama hakkı vardır.  

Verilen emrin hukuka aykırılığına, emri veren makamın yetkili olmaması 

veya verilen emirde kamu düzeni, genel sağlığın korunması ya da kamu güvenliği 

amaçlarından birinin güdülmemiş olması gibi durumlar neden olabilecektir. Bu 

nedenle bu ifadenin madde metninde bulunması gereksizdir. 

- Kanunda Açık Hüküm Bulunmalıdır: Verilen emre aykırı hareketin bir 

kabahat olması ve bu maddeye göre yaptırım uygulanabilmesi için, ilgili kanunda 

verilmiş emre aykırı davranışın 5326 Sayılı Kanunun 32. maddesine göre 

cezalandırılacağına dair hüküm olmalıdır. 

5.5. İdari Para Cezalarında Konu 

“Bir hukuki işlemin konusu, onun doğurduğu hukuki sonuç, hukuk aleminde 

meydana getirdiği değişikliktir.”135 Aynı şekilde bir idari işlemin içerdiği hukuki 

sonuç onun konusunu oluşturur.136 Aslında idari işlemin konusu bu işlemin kendisi, 

onun içeriğidir.137  

İdari işlemlerin bir kısmı genel, soyut hukuki etkiler içerirken; bir kısmı belli 

kişileri ilgilendiren somut hükümler doğurur.138 Tüzük, yönetmelik veya belediye 

tenbihnameleri gibi idari işlemler genel ve soyut nitelikte kurallar koyarlar. Bunlar 

bir defa kullanılmakla tükenmezler ve çoğunlukla idarenin bireysel nitelikteki 

işlemlerinin sebebini oluştururlar.  

İdarenin somut nitelikteki işlemleri ise önceden ortaya konmuş durumlara 

somut maddi olayların sokulması şeklindedir. Bunlar bireysel mahiyettedirler ve 

kullanılmakla tükenirler.  

“Konu unsuru belirlenmesi en kolaylarından biri gibi gözükse bile, hukuka 

aykırılık ve iptal edilebilme açısından incelendiğinde çoğu kez ‘sebep’ ile 

karıştırılması nedeniyle bu görüntüdeki kolaylıktan dolayı fazla iyimser olmamak 

gerekir.”139  

                                                
135 Metin Günday, a.g.e, s. 143. 
136 Yıldızhan Yayla, a.g.e, s. 94. 
137 Kemal Gözler, a.g.e, s. 284. 
138 Yıldızhan Yayla, a.g.e, s. 94. 
139 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 497. 
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İdari işlemlerin sıhhatli ve geçerli olabilmeleri için, oluşturduğu hukuksal 

sonuç olan konusunun mümkün ve meşru olması gerekir.140 İdari işlemin konusunun 

mümkün olmasından maksat, işlemden beklenen sonucun gerçekleşebilir nitelikte 

olmasıdır.141  

İdari işlemin sebep ile konu unsurları arasında çok sıkı bir ilişki vardır.142 

Birçok durumda sebep ile konu arasındaki nedensellik bağı hukuk kurallarıyla açıkça 

öngörülmüştür.143 Bu sebeple idari işlemin sebep ve konu unsuruna, amaç unsurunu 

da ekleyerek her üçünü ifade etmek üzere “esas” terimi kullanılmıştır.144  

İdari para cezalarının konusu, kanunda belirlenmiş bir miktar paranın, 

kabahat fiilini işleyen kimseye ödettirilmesidir. Yani o kimseye bir yaptırım 

uygulanmasıdır.  

İdari para cezası maktu veya nispi olabilir (5326 Sayılı Kanun md17/f.1). 

Maktu idari para cezası, kabahat karşılığında öngörülen para cezasının miktarının tek 

sayısal değerde olmasıdır. Fiili işleyenin kişisel veya ekonomik durumu cezanın 

tayininde dikkate alınmayacaktır. Kabahat fiilini kim, nasıl işlerse işlesin aynı 

miktarda para cezasının uygulanmasıdır. Örneğin 5326 Sayılı Kanunun 33. 

maddesinin ilk fıkrasına göre, dilencilik yapan kişiye, elli Türk Lirası idari para 

cezası verilir.  

Maktu idari para cezalarının paradaki değer değişikliklerine karşı korunması 

ve yaptırımın caydırıcılığının etkiliğinin devam etmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla 

kanunkoyucu idari para cezalarının her takvim yılı belirli bir oranda artırılmasını 

öngörmüştür. Bu oran 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi 

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranıdır (5326 Sayılı Kanun m. 17/f. 

7).145 

 Nispi para cezasında ise kanunun belirlediği kriterlere göre para cezasının 

miktarının değişebilmektedir. Bu değişim kanunun belirlediği bir oran dahilinde 

olacaktır. Bu miktar değişimine işlenen kabahat fiilinin oluşturduğu zararın fazlalığı 

                                                
140 Metin Günday, a.g.e., s. 144. 
141 Kemal Gözler, a.g.e, s. 284. 
142 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 313. 
143 Kemal Gözler, a.g.e, s. 287. 
144 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 497. 
145 Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz (5326 Sayılı 
Kanun m. 17/f. 7/cm. 2). 
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ya da azlığı gibi durumlar neden olabilir. Bu kriteri kabahat fiilini yaptırım altına 

alan kanun hükmü belirleyecektir. Örneğin 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik 

Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanunun 2. maddesine göre, kanalizasyonları veya ana 

su yollarını açanlara eski hale getirmeleri için ihtar yapılır. Bu ihtara riayet edilmeme 

halinde Belediyece eski hale getirilir ve yapılan masraflarla beraber ihtarın gereğini 

yerine getirmeyen kimseye yapılan masrafların yüzde onu oranında idari para cezası 

uygulanır.  

Kabahat fiili ile idari para cezası arasında bir oranlılığın gerçekleşmesi ve 

dengenin kurulmasını sağlamak için, bu yaptırımların maktu para cezası yerine nispi 

para cezası olarak belirlenmesi daha yerinde olacaktır.146 Bu suretle kabahat fiilinin 

meydana getirdiği toplumsal zararın değişimine bağlı olarak idari para cezasının da 

değişimi mümkün olabilecektir. 

 Bunların yanında idari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek 

suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezasının miktarı belirlenirken 

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

önünde bulundurulur (5326 Sayılı Kanun md17/f.2). Cezanın failin kişiliğine 

uydurulması yani bireyselleştirilmesi bakımından bu şekildeki para cezaları cezanın 

önleme amacına daha çok hizmet etmektedir. Örneğin, inşaat atık ve artıklarını 

bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk 

Lirasından üç bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir (5326 Sayılı Kanun m. 

41/f. 4). Burada cezayı verecek idari makam ya da kamu görevlisi ceza miktarını yüz 

Türk Lirası ila üç bin Türk Lirası arasında belirlerken; işlenen kabahat fiilinin 

oluşturduğu zararın miktarını, failin kusurluluğunu ve ekonomik durumunu göz 

önüne alacaktır. 

5.6. İdari Para Cezalarında Amaç 

 Amaç, kanunkoyucunun idari işlem ile ulaşmak istediği, o işlemden beklediği 

nihai sonuçtur.147 Amaç, idari işlemin yöneldiği genel veya belirli bir kamu 

yararıdır.148  

                                                
146 Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında ..., s. 192. 
147 Sıddık Sami Onar, a.g.e., C.I, s. 316. 
148 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 96. 
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 Genel olarak tüm idari işlemler kamu yararı amacıyla yapılmak zorundadır. 

Ancak bazı idari işlemler için kamu yararına dahil olan özel ve somut amaçlar 

öngörülmüştür. Örneğin kolluk işlem ve eylemlerinin amacı kamu düzenini sağlamak 

olduğu için bu yetkiler yalnızca bu özel amaçla kullanılabilir.149  

 Bir idari işlem tesis edilirken ya da bir idari eylem gerçekleştirilirken kamu 

yararı amacının güdülmemesi o işlem ya da eylemi hukuka aykırı kılacağı gibi, 

kanunda bir idari işlemin yapılması için kamu yararına dahil olan somut ve özel bir 

amacın güdüldüğü durumlarda bu amacın dışına çıkılarak genel olarak kamu yararına 

yönelik bir işlem tesis edilmesi de yapılan işlemi amaç bakımından hukuka aykırı 

kılacaktır. 

 Amaç unsuru tüm idari davranışlara egemen olması gereken “kamu yararına 

yönelik işlem ve eylem yapma” zorunluluğu nedeniyle idarenin herhangi bir 

etkinliğinden önce soyut olarak bulunan, bu bakımdan ilk karşılaşılan, ancak hukuka 

aykırılığın, işlemin oluşumunun tamamlanmasından sonra anlaşılabilmesi nedeniyle 

de en sonda incelenebilen unsurudur.150  

 İdari para cezalarında amaç ise kamu düzeninin korunmasıdır. Kamu 

düzeninin korunması amacıyla bireye parasal nitelikli bir yaptırım uygulandığından 

daha ağır ihlalleri önleme anlamında “önleyicilik”, gerçekleşmiş olan bir ihlali 

cezalandırma anlamında “bastırıcılık” niteliğine sahiptirler.  

 İdari para cezalarında kamu düzeninin korunmasının yanında bazı ikincil 

amaçlar da söz konusu olabilir. Gerçekleşen kabahat fiili neticesinde somut zararların 

oluştuğu durumlarda söz konusu idari para cezası düzenin korumanın yanında, 

zararın telafisi amacını da taşıyabilmektedir.151 Ancak bu amaçlar ikincil niteliktedir 

ve kamu düzeninin korunması amacından soyutlanarak idari para cezasının esas 

amacı olamazlar.152 

                                                
149 Metin Günday, a.g.e., s. 146. 
150 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 502. 
151 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 140. 
152 “İdari nitelikteki "para cezası", bir uyarı (ikaz) fonksiyonu gördüğü gibi, kamu açısından oluşmuş 
olan zararın giderilmesi amacına da hizmet edebilir. ...” (Kabahatler Kanunu Tasarısının Genel 
Gerekçesinden) 
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 6. İDARİ PARA CEZALARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 

VE UYGULANABİLİR OLMASI 

 İdari işlemler yetkililerce kabul ve imza edilmekle tamam olur ve yürürlüğe 

girer.153 Bir idari işleme yetkililerce karar verilmesi o işlemin yürürlüğe girmesi için 

yeterlidir. Ancak yürürlüğe girmiş her idari işlem uygulanabilir olma şansına da 

erişmiş değildir.  

 İdari işlemler ister genel işlem niteliğinde olsunlar isterse de bireysel nitelikte 

olsunlar, bireyler hakkında hüküm ifade edebilmeleri yani uygulanabilir olmaları için 

bazı şekil koşullarının daha yerine getirilmesi lazımdır. Buradaki şekil şartları 

işlemin varlığını değil, uygulanabilirliğini etkiler.154 Genel düzenleyici işlemler 

yayınlanma ile, bireysel işlemler ise muhatabına bildirim ile uygulanabilir hale 

gelirler.  

Yayın ya da bildirim koşulları yerine getirilmeden var olan bir idari işlem 

muhatabına karşı ileri sürülemese dahi idareyi bağlar.155 Şöyle ki, yetkililerin karar 

verdikleri bir idari işlem, henüz yayınlanmamış veya ilgiliye bildirilmemiş olsa bile, 

esas itibarıyla, değiştirilip kaldırılamayacağı gibi; sonraki işlemlerde göz önünde 

tutulmak gerekir.156 

 İdari para cezaları, kararı vermeye yetkili makam tarafından kararlaştırılarak 

imzalanınca yürürlüğe girmiş olur. Bu şekilde tamamlanan idari para cezası 

muhatabına, yani kabahat fiilini işleyen kimseye bildirilmekle hüküm ifade eder ve 

dolayısıyla muhatabına karşı ileri sürülebilir hale gelir.  

 İdari para cezasına ilişkin karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 

göre tebliğ edilir (5326 Sayılı Kanun m. 26/f. 1). “Tebliğ”, idari işlemin kişisel olan 

bir şekilde muhatabına duyurulması işlemidir.157 

 İdari para cezasına ilişkin kararın muhatabına bildirilmesi kural olarak tebliğ 

yoluyla gerçekleşmek zorunda olmasına rağmen 7201 Sayılı Kanun tebliğ yerine 

geçen durumlar da kabul etmiştir.  

                                                
153 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 411. 
154 Yıldızhan Yayla, a.g.e., s. 86. 
155 Kemal Gözler, a.g.e, s. 318. 
156 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 411. 
157 Kemal Gözler, a.g.e, s. 316. 
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 İdari para cezasına ilişkin kararın muhatabına tebliğ edilmesi veya kanunen 

tebliğ edilmiş sayılmasının bazı sonuçları vardır. Tebliğ edilme o işleme karşı dava 

açma süresini başlatır. Ancak karar verilmiş bir idari para cezası hakkında tebliğ 

edilmeden de dava açılabilir. Çünkü dava açma süresini başlatan tebliğ, muhatabın 

haklarını koruduğu için onun aleyhine yorumlanamaz.  

 İdari para cezasına ilişkin kararın kanunun öngördüğü sonuçları 

doğurabilmesi için 5326 Sayılı Kanunda öngörülen şartları taşıması lazımdır. Buna 

göre ilgiliye yapılacak tebligatta, karara karşı başvurabileceği kanun yolları, mercii 

ve süresi belirtilmelidir. Bunların yanında idari para cezasına ilişkin tutanakta 

bulunması gereken bilgiler yukarıda açıklanmıştır. Bu koşulların eksikliği 

durumunda verilen idari para cezasının kesinleşmemesi gerekir. 

 5326 Sayılı Kanun idari para cezasının muhatabına yapılan tebliğde 

gerekçenin de bulunması gibi bir koşul getirmemiştir. Hukukumuzda genel olarak 

idari işlemlerin gerekçesinin muhatabına açıklanma zorunluluğuyla ilgili bir kural 

olmamasına rağmen, yaptırım niteliğindeki idari işlemlerde bu zorunluluğun 

öngörülmesi yerinde olacaktır. Kanunda bu hususun bulunmaması önemli bir 

eksikliktir. Ancak bir idari para cezasının muhatabına yapılan tebliğde gerekçe 

zorunluluğunun olmaması o idari para cezası için gerekçe zorunluluğunu tamamen 

ortadan kaldırmaz. Muhatabın mahkemeye yapacağı başvuru üzerine ilgili idari 

makam yapacağı savunmasında idari para cezasının gerekçesini de belirtmek 

zorundadır. 5326 Sayılı Kanuna göre, idari para cezasına başvuru yolunun 

kullanılması halinde, ilgili idari makam işlem dosyasının bir örneğini mahkemeye 

göndermek zorundadır (5326 Sayılı Kanun m.28/f. 3).  

7. İDARİ PARA CEZALARININ KESİNLEŞMESİ VE 

YERİNE GETİRİLMESİ 

7.1. İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi 

İdari para cezasının ilgilisine tebliğ edilmiş olması durumunda dahi, cezaya 

konu olan para talep edilebilir hale gelmiş değildir. Bunun için kanun on beş günlük 

bir sürenin ilgili tarafından karara karşı mahkemeye başvurmadan geçirilmiş olması 

şartını koymuştur (5326 Sayılı Kanun m. 27/f. 1/cm. 2). Bu süre içinde ilgilisi 

tarafından mahkemeye başvurulmamış olması durumunda idari para cezası kararı 
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kesinleşecek ve ilgiliden talep edilebilir hale gelecektir, yani bir kamu alacağına 

dönüşecektir.  

İlgilinin mahkemeye başvurması durumunda idari para cezası kararı 

kesinleşmeyecektir.158 Mahkemeye başvurulması durumunda idari para cezasının 

yerine getirilmesi, mahkemenin vereceği başvurunun reddi kararına kadar duracaktır. 

Burada mahkemeden alınması gereken bir yürütmenin durdurulması kararına gerek 

yoktur, mahkemeye başvurma kendiliğinden idari para cezasının yerine getirilmesini 

durdurmaktadır. 

7.2. İdari Para Cezalarının Yerine Getirilmesi 

Kesinleşen idari para cezası ilgilisince devlet hazinesine ödenir (5326 Sayılı 

Kanun m. 17/f. 3/cm. 1).159 Tahsil edilen idari para cezası, cezaya karar veren idari 

makam başka bir tüzel kişilik de olsa bu durum değişmeyecektir. 

İdari para cezası kural olarak tek parça halinde ve peşin ödenir. Ancak kişinin 

ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari 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 idari para 

cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir (5326 Sayılı Kanun m. 17/f. 3/cm. 2 ve 

3). 

İdari para cezasına ilişkin olarak kesinleşen karar, ilgili kamu kurumu veya 

kuruluşu tarafından tahsil için mahallin en büyük mal memuruna verilir. Mahallin en 

büyük mal memuru ilde defterdar, ilçede ise mal müdürüdür.  

İdari para cezasının tahsil edilmesinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.160 Buna göre kesinleşen idari 

para cezaları bir kamu alacağı haline gelecektir (6183 Sayılı Kanun m. 3). 

                                                
158 Bir idari işlem aleyhine yargı merciine başvurulmuş olması, o idari işlemin yerine getirilmesini 
durdurmaz. Bir idari işlemin yerine getirilmesi mahkemenin vereceği yürütmenin durdurulması kararı 
ile mümkün olabilecektir. (Zehreddin Aslan, İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, İstanbul, 2. 
bs., Alfa Yayınları, 2001, s. 13-14)  
159 “Üçüncü fıkrada, idari para cezasının, Devlet Hazinesine ödeneceği kabul edilmiştir. Bu hükümle, 
çeşitli mevzuatta yer alan idari para cezasının münhasıran ilgili kamu kurum ve kuruluşunun geliri 
olduğu yönündeki düzenlemelerin oluşturduğu sakıncanın giderilmesi amaçlanmıştır.” (Kabahatler 
Kanunu Tasarısının 17. maddeye ilişkin gerekçesinden) 
160 Kanundaki bu hüküm de bir tekrardan ibarettir. 6183 Sayılı Kanunun 3. maddesi “idari para 
cezaları”nın da bir kamu alacağı olduğunu açıkça belirtmekte ve ilgili kanunda aksine düzenlemenin 
olmaması halinde bu kanun hükümlerinin her türlü kamu alacağı bakımından da geçerli olduğunu 
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Bir idari işlemin gereğinin ilgilisi tarafından yerine getirilmesinin temel ilke 

olduğu belirtilmişti. Bu nedenle idari işlemlerin re’sen icarsı istisnai bir yoldur. İdari 

para cezalarının da ilgilisi tarafından kendi rızasıyla ödenmesi esastır. İdari para 

cezası ilgisi tarafından yerine getirilmezse cebren tahsili yoluna gidilir.161  

İdari para cezasının ilgilinin rızasıyla veya cebren tahsil edilmesinden itibaren 

bir ay içinde yaptırım kararını veren kamu kurum veya kuruluşuna bu durum 

bildirilir (5326 Sayılı Kanun m. 17/f. 5).162 Ayrıca tahsil edilen idari para cezasının 

kanunla belirlenen bir kısmı  ilgili kamu kurum ya da kuruluşunun hesabına aktarılır 

(5326 Sayılı Kanun m. 17/f. 4/cm. 3). 

Bu tahsil usulünün yanında 5326 Sayılı Kanun idari para cezalarının daha 

hızlı bir şekilde hazineye aktarılmasını sağlamak amacıyla tahsilatla ilgili olarak 

başka bir usul daha öngörmüştür. Buna göre, kabahat dolayısıyla idari para cezası 

veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal 

kendisi de gerçekleştirebilecektir. İdari para cezasını bu şekilde veya kanun yoluna 

başvurmadan, yani idari para cezası kesinleşmeden önce ödeyen kişiden cezanın 

dörtte üçü tahsil edilir. Bu şekilde gerçekleşecek peşin ödeme, kişinin bu karara karşı 

kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecektir (5326 Sayılı Kanun m. 17/f. 6). 

8. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 

Zamanın geçmesi haklar ve yetkiler bakımından çeşitli etkiler 

gerçekleştirir.163 Zamanın geçmesinin idari para cezaları bakımından da etkileri 

olacaktır. Bazı durumlarda idari para cezasına karar verme yetkisi ortadan kalkacak, 

bazı durumlarda ise verilen idari para cezası yerine getirilemeyecektir. 

5326 Sayılı Kanun soruşturma ve yerine getirme zamanaşımı şeklinde idari 

para cezaları bakımından iki tür zamanaşımı öngörmüştür. 

                                                                                                                                     
öngörmektedir. Danıştay da bu maddenin uygulanmasını bu şekilde anlamaktadır. (D. 6. D, 
11.05.1988 Tarihli Karar, E. 1987/1527, K. 1988/693, DD, S. 27-73, s.330) 
161 Bir kamu alacağının cebren tahsiline ilişkin hükümler 6183 Sayılı Kanunun  54-101. maddelerinde 
düzenlenmiştir.  
162 Bu bildirimde bulunma, hükümetin teklif ettiği metinde yer alan tekerrüre ilişkin hükmün 
uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla tasarıda yer almıştı. Kanunda tekerrüre ilişkin hükmüm kabul 
edilmemesine rağmen lüzumsuz kalan bu bildirim yükümlülüğü unutulmuş ve kanunlaşmıştır. 
163 Kemal Oğuzman ve Turgut Öz, Borçlar Hukuku, İstanbul, 3. bs., Filiz Kitabevi, 2000, s. 447. 
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8.1. Soruşturma Zamanaşımı 

Soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında 

idari para cezasına karar verilemez (5326 Sayılı Kanun m. 20/f. 1). Bu zamanaşımı 

süresi kabahate ilişkin tanımdaki hareket164in işlenmesiyle veya neticenin 

gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacaktır (5326 Sayılı Kanun m. 20/f. 4). 

Soruşturma zamanaşımı süreleri kabahat karşılığı öngörülen idari para 

cezasının miktarına göre değişmektir. Buna göre soruşturma zamanaşımı süreleri; 

─Yüz bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren 

kabahatlerde beş, 

─Elli bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren 

kabahatlerde dört,  

─Yirmi bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasını gerektiren 

kabahatlerde üç, 

─Yirmi bin Türk Lirasına kadar idari para cezasını gerektiren kabahatlerde 

iki, 

─Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz, 

Yıldır (5326 Sayılı Kanun m. 20/f. 2 ve 3). 

Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin 

dava zamanaşımı hükümleri uygulanır (5326 Sayılı Kanun m. 20/f. 5). Aslında 

kabahat oluşturan bir fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa; yalnızca suça ilişkin ceza 

uygulanacaktır. Ancak herhangi bir nedenle suç nedeniyle cezaya hükmedilemiyorsa 

idari para cezasına karar verilecektir (5326 Sayılı Kanun m. 15/f. 3). 

8.2. Yerine Getirme Zamanaşımı 

Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına ilişkin 

karar uygulanamaz (5326 Sayılı Kanun m. 21/f. 1). Yerine getirme zamanaşımı 

süresi idari para cezasına ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren işlemeye 

başlayacaktır.  

                                                
164 Kanun metninde “fiil” ifadesi yer almasına rağmen kastedilen şey fiilin hareket unsurudur. Eğer 
böyle olmasaydı, hemen akabinde neticeden de bahsedilmezdi. Buna göre, gerçekleşen kabahat fiilinin 
neticesi harekete bitişikse fiilin işlendiği zaman, neticenin hareketten ayrılabildiği durumlarda ise 
neticenin gerçekleştiği zaman, soruşturma zamanaşımı işlemeye başlayacaktır. Yani her iki durumda 
da fiilin tamamlanmasıyla bu süre işlemeye başlayacaktır; şu halde bu ifade gereksizdir. 
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Yerine getirme zamanaşımı süresi de verilen idari para cezasının miktarına 

göre değişmektedir. Buna göre yerine getirme zamanaşımı süresi; 

─Elli bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

halinde yedi,  

─Yirmi bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

halinde beş,  

─On bin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi 

halinde dört,  

─On bin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde üç,  

Yıldır (5326 Sayılı Kanun m. 21/f. 2). 

Kanun hükmü gereği olarak idari para cezasının yerine getirilmesine 

başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez (5326 Sayılı 

Kanun m. 21/f. 5). 



III.BÖLÜM 

KABAHATLER KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA 

CEZALARININ YARGISAL DENETİMİ 

1. GİRİŞ 

 İdarenin işlem ve eylemlerini gerçekleştirirken açıkladığı “irade”, özel hukuk 

kişilerininkine göre hukuksal açıdan “üstün” konum ve güçtedir.1 Bu üstünlük 

ülkemiz gibi idari rejimin uygulandığı ülkelerde idarenin tek taraflı iradesiyle aldığı 

kararların hukuka uygunluk karinesine sahip olmasından ve bu kararların 

yürütülebilir (icrai) olmasından kaynaklanmaktadır.2 Yani idarenin tek taraflı olarak 

tesis ettiği işlemler başkaca bir prosedüre gerek olmaksızın uygulanma özelliğine 

sahiptir.  

Pek tabidir ki; bu kudreti elinde bulunduran idare işlem yaparken hukuka 

aykırı davranabilir. İdarenin hukuka aykırı davranmasının engellenmesi ve hukuka 

aykırı davrandığında hakkı ya da menfaati ihlal edilen bireyin korunması gerekir. 

Hukuk devleti anlayışının gereği olarak, bireylerin haklarında tesis edilmiş bulunan 

idari işlemlerden memnun olmamaları durumunda ellerinde bulunan imkanlar vardır. 

Bunlar, idareye başvurarak itirazda bulunma ve idari işlemi yargı organları önüne 

götürmedir.  

Bireylerin haklarında tesis edilmiş bulunan idari işleme karşı idare 

organlarına yaptığı itiraz çoğu kez bir yarar getirmeyecektir. Çünkü işlemi tesis eden 

idarenin bu işleme karşı yapılan itirazlarda tarafsız olabilmesi mümkün değildir. 

Bunun için birey bakımından en güvenceli ve etkin yol, bağımsız ve tarafsız 

yargılama organlarına başvurmadır.  

Hukuk devleti, tüm devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olarak 

yürütüldüğü devlettir. İşte hukuk devleti ilkesinin gereği olarak hukukla bağlı olmak 

zorunda olan idare makamlarının, hukuk kurallarının dışına çıktığında kendini bir 

“yaptırım” karşısında bulması gerekir.3 Bu yaptırımın da gerçek anlamda bir yaptırım 

olabilmesi için idarenin kendi dışında yer alan organlar eliyle kararlaştırılması 

gerekir. 

                                                
1 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 12. 
2 İsmet Giritli, Pertev Bilgen ve Tayfun Akgüner, a.g.e., s. 17-18 
3 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 1. 
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İdarenin günlük hayatta bireyle en fazla karşılaştığı alan kolluk faaliyetidir. 

Aynı zamanda temel hak ve hürriyetlere müdahalenin idareye tanındığı en geniş 

yetki kolluk faaliyetinden kaynaklanan yetkilerdir. İdare kolluk alanında 

faaliyetlerini gerçekleştirirken re’sen hareket yetkisine ve bireylere idari nitelikte 

yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir. Bu nedenle diğer idari işlemlere nazaran 

yargısal denetim kollukta daha önemlidir.  

İdarenin kolluk faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerden olan idari 

yaptırımlar ve dolayısıyla idari para cezaları da idarenin her işlem ve eylemi gibi 

yargısal denetime tabi olmak zorundadır.  

İdari para cezalarının yargısal denetimiyle ilgili olarak genel kanun niteliğini 

taşıyan 5326 Sayılı Kanunun hükümleri parasal nitelikli tüm idari yaptırımlar 

bakımından geçerlidir.4  

İdari para cezalarının yargısal denetimiyle ilgili olarak 5326 Sayılı Kanunun 

getirdiği düzenlemelere geçmeden önce idari işlemlere karşı bireylerin 

kullanabileceği başvuru yollarının ve kolluk işlem ve eylemlerinin yargısal 

denetiminin gösterdiği özelliklerin kısaca da olsa ele alınmasında yarar vardır.  

İdari para cezalarının yargısal denetimiyle ilgili olarak 5326 Sayılı Kanunun 

mevcut düzenlemesi ele alındıktan sonra bir konuya daha değinmekte yarar olacaktır. 

Bu konu ise 5326 Sayılı Kanunun 3. maddesinde yer alan “Bu Kanunun genel 

hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır.” hükmünün 

Anayasa Mahkemesi önünde olması ve iptal edilme olasılığının yüksek olmasıdır. 

Olası bir iptal kararının yargısal denetimle ilgili etkilerinin kısaca da olsa 

değerlendirilmesi gerekir.  

2. İDARİ İŞLEMLERE KARŞI BAŞVURU YOLLARI 

Haklarında tesis edilmiş bir idari işleme karşı ilgililer idari başvuru 

olanaklarını kullanabilecekleri gibi yargı yoluna da gidebilirler. 

Anayasanın 125. maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 

yargı yolu açıktır. Bu nedenle yasama organı Anayasanın öngördüğü istisnaların 

                                                
4 11.05.2005 Tarihli ve 5348 Sayılı Kanunun 5. maddesiyle 5326 Sayılı Kanuna ek 1. madde eklenmiş 
ve vergi hukukundan kaynaklanan idari para cezaları bakımından kabahatler kanunundaki 
mahkemelerin görevine ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı şeklinde çok yerinde bir düzenleme 
getirilmiştir. Bu hükme göre, “4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi 
mahkemelerinin görevine ilişkin hükümler saklıdır.”  
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dışında idari bir işleme karşı yargı yolunu kapatamaz. İlgili kanunda kesin olduğu 

söylenen idari işlemlerin de bu kesinliğini, idari başvuru yollarının kapatıldığı 

şeklinde anlamak gerekir. Yani yasama organı bir idari işleme karşı idari başvuru 

yolunu kapatabilir, ancak yargı yolunu kapatamaz.  

Eğer kanun hükmüyle herhangi bir kısıtlama getirilmemişse birey, hakkında 

tesis edilen idari işleme karşı hem idari başvuru olanaklarını hem de yargısal başvuru 

olanaklarını kullanabilecektir. 

2.1. İdari İşlemlere Karşı İdari Başvuru Yolları 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 11. maddesinin ilk fıkrasına 

göre; “İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri 

alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam 

yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir.”  

Bu hükme göre idari işleme karşı idari başvuru şekilleri kararı almış makama 

başvuru veya hiyerarşik üste başvuru şeklinde olabilecektir. Bu konuda genel kural 

kararı alan makamın hiyerarşik üstüne başvurulmasıdır. Ancak kararı alan makam 

hiyerarşik bakımından bulunduğu kamu kurumunun en üst noktasındaysa o idari 

makamın kendisine başvuru yapılır.  

Hiyerarşik üst konumunda bulunan idari makam hukuka aykırı olduğunu ya 

da yerinde olmadığını düşündüğü kararı, hiyerarşi yetkisine dayanarak iptal 

edebileceği gibi kararı düzeltebilir ya da yeni bir işlem yapılmasını emredebilir.  

İdari makamlara başvurunun üçüncü bir şekli olarak bir yerinden yönetim 

kuruluşunun tesis ettiği idari işleme karşı vesayet makamına başvuru mümkün 

olabilir. Bu imkanın kullanılabilmesi için ilgili kanunda açık hüküm gereklidir, 

çünkü vesayet denetimi istisnai bir yoldur.5 

Kanunlarda bir idari işleme karşı idari başvuru yolu zorunlu tutulmuşsa bu 

başvuru yapılmadan yargı yoluna gidilmesi “idari merci tecavüzü” oluşturur. Bu 

durumda davaya bakan idari yargı mercii; idari başvuru süresi geçmemişse dilekçeyi 

ilgili idari makama gönderecek, başvuru süresi geçirilmiş ise davayı reddedecektir 

                                                
5 Pazarlıksız Satış Mecburiyetine Dair Kanunun 8. maddesine göre Belediye Encümenleri tarafından 
verilen “kapama” cezasına karşı ilgililerin mahallin en büyük mülki amirine itiraz edebilirler. Yazar 
(Feyyaz Gölcüklü, “İdari Ceza Müeyyideleri ve Bunlara Karşı Kanun Yolları”, AÜSBFD, C.XVIII, 
No: 34, Eylül-Aralık, 1963, s. 192) bu itirazı hiyerarşik üste başvuru örnekleri arasında saymıştır. 
Ancak bu başvuru yolu vesayet makamına yapılan bir idari başvuru yoludur. 
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(2577 Sayılı Kanun m. 15/f. 1/e).6 Danıştay verdiği kararlarda idari başvuru süresinin 

geçirilmesi durumunda, haklı olarak, dava açılamayacağını belirtmektedir.7 

“Aslında bir idari işleme karşı öncelikle yargı yoluna başvurmak yerine, 

kişinin sonuç alamayacağını düşündüğü idari başvuru yoluna gitmesini zorunlu 

kılmak bazen uyuşmazlığı gereksiz yere uzatabilir.”8 

İdari işleme karşı öngörülmüş bir idari başvuru zorunluluğu yoksa ilgililer 

kural olarak bu başvuruyu yapıp yapmamakta serbesttirler. İdareye başvurmanın 

ihtiyari olduğu durumlarda ilgililer bu taleplerini idari dava açma süresinde 

yapabilirler. Bu durumda dava açma süresi duracaktır. Bu şekilde idari başvuru 

zorunluluğunun olmadığı durumlarda doğrudan dava açma yolu da tercih edilebilir.9 

Kanunlarda bazen bir idari işlemin kesin olduğu ibaresi yer almaktadır. Bu 

gibi durumlarda kanunkoyucunun o işleme karşı idari başvuruyu yasakladığı ve 

doğrudan dava açılmasını istediği sonucuna varılmalıdır. 

Bir idari işleme karşı idari başvuru yolunun kullanılması durumunda, başvuru 

mercii olan makam başvurulan idari işlemin hukukiliğinin yanında yerinde olup 

olmadığını da denetleyebileceğinden, işlemin hukuka aykırı olduğu iddialarının 

yanında yerinde olmadığı da iddia edilebilir.10  

5326 Sayılı Kanunda açıkça yasaklanmamakla beraber, ilgililerin haklarında 

alınmış idari para cezasına karşı idareye başvurmalarının müspet bir sonucu 

olamayacaktır. Çünkü idari para cezasının tebliğinden itibaren geçecek on beş içinde 

sulh ceza mahkemesine başvuru yolunun kullanılmamış olması halinde idari para 

cezası kesinleşecektir. Bu on beş günlük kesinleşme süresinde ilgilisi tarafından 

idareye yapılacak başvuru idari para cezasının kesinleşmesini ya da idari para 

cezasına karşı mahkemeye başvuru süresini durdurmayacaktır.  

                                                
6 Turan Yıldırım, “İdari Usul Yasası Kapsamında İdareye Başvuru”, İdari Usul Kanunu Hazırlığı 
Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, 17-18 Ocak 1998, s. 251. 
7 D. 8. D, 22.03.1988 Tarihli Karar, E. 1986/732, K. 1988/231, DD, S. 72-73, s. 447. 
8 Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında ..., s. 122. 
9 D. 5. D, 14.11.1994, E. 1994/2182, K. 1994/4194, DD, S. 90, s. 704. 
10 Ancak idare mahkemelerince bir idari işlemin yerindeliği denetlenemez. Yerindelik denetimi yasağı 
Anayasanın 125. maddesinin 4. fıkrasında ve 2577 Sayılı Kanununun 2. maddesinin 2. fıkrasında 
öngörülmüştür. 
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2.2. İdari İşlemlere Karşı Yargısal Başvuru Yolları 

İdarenin tesis ettiği bir işleme karşı idarenin kendi içindeki organlara başvuru 

çoğu kez ilgililere bir yarar sağlamayacaktır. Bu nedenle idari işlemden menfaati ya 

da hakkı ihlal edilen kimsenin menfaatinin ya da hakkının gerçek korunması yargı 

yoluyla mümkün olabilecektir. Bu şekilde, idarenin aldığı bir kararın bağımsız ve 

tarafsız yargılama makamlarınca denetlenmesi gerçek anlamda bir denetime olanak 

tanıyacaktır. 

Anayasanın 125. maddesi idarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı 

yolunun açık olduğu hükmünü getirirken, işlemlerin ve eylemlerin hukuka 

uygunluğunun denetleneceği yargı mercilerinin hangileri olması gerektiğine dair bir 

ilke koymamıştır. Yani yasama organının idari bir işlemin yargısal denetimini adli 

yargı içinde yer alan mahkemelere vermesi Anayasanın 125. maddesine aykırı 

olmayacaktır. Bu durum doktrinde ve mahkeme kararlarında farklı şekillerde 

anlaşılmıştır. 

Bazı yazarlar, idari işlemlere karşı yargı denetiminin, Anayasanın 125. 

maddesiyle münhasıran idare mahkemeleri tarafından yapılacağı hükmü 

getirilmemesine rağmen, idari rejimin benimsenmesinin zorunlu olarak böyle bir 

sonucu doğurduğunu belirtmişlerdir.11 İdari yargı düzeni içinde yer alan mahkemeler 

idari davalara bakmak için oluşturulmuş uzmanlık mahkemeleridir.12 Bu nedenle 

idari nitelikteki davaların bu yargı düzeni içinde yer alan mahkemelerin görev 

alanına dahil olması -istisnai durumlar, bu görevin adli yargıya verilmesini haklı 

kılmıyorsa- daha yerinde olacaktır. 2575, 2576 ve 2577 Sayılı Kanundan önce bazı 

idari davaların adliye mahkemelerinin görev alanına dahil edilmesi makul 

karşılanabilir bir düşünceydi. Ancak bu kanunların kabul edilmesi ile ülke düzeyinde 

yayılmış -sayı olarak yetersiz olsa da- bir idari yargı teşkilatı oluşmuştur. Bu nedenle 

idari davaların bazı durumlar dışında idari yargı içinde yer alan mahkemelerin görev 

alanına girmesi Anayasakoyucunun amacına uygun olacaktır.13  

                                                
11 Sait Güran, “Yargı Denetiminin Kapsamı”, İÜHFM, Dönmezer’e Armağan, C. LII, S. 1-4, 1987, s. 
39. 
12 Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında ..., s. 137. 
13 İdari bir davanın görülmesinin adliye mahkemelerinin görev alanına dahil edilmesinin yanında idari 
yargı düzeninin adli yargıya benzetilmesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun şemsiyesi 
altında adli yargıyla aynı usule tabi tutulması da eleştirilmiştir. Yazar görüşlerini şöyle ifade 
etmektedir: “...idarenin bağlı olduğu kamu hukuku, özel kişilere uygulanan özel hukuk kurallarından 
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Bunun yanında, idari işlemlerin yargısal denetiminin kanunlarla adliye içinde 

yer alan mahkemelere verilmesinin bu işlemlerin yargısal denetimini de etkisiz hale 

getireceği belirtilmiştir.14 Bu denetimin etkisiz hale gelmesine sebep olarak da adli 

yargı düzeninde görev yapan hakimlerin re’sen araştırma (2577 Sayılı Kanun m. 20) 

yetkisinin olmamasının hakların yeterince korunmasını sağlayamayacağı 

belirtilmiştir.15 Ayrıca, Anayasanın benimsediği yargı ayrılığı ilkesinin, idari nitelikte 

bir davanın idari yargı dışındaki yargı mercilerince çözümlenmesini kesinlikle 

yasakladığını düşünenler de vardır.16  

Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararında17, davaya konu olan işlem ya da 

eylem idari yargıda çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlık da olsa, bunların adli 

yargıda çözümleneceğine ilişkin düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulmamıştır. 

Şu halde, idari işlemlere karşı yargısal başvuru yollarını da, yargılama 

merciinin yer aldığı yargı düzenine göre idari yargı mercileri önünde tanınan başvuru 

yolları ve adli yargı mercileri önünde tanınan başvuru yolları olarak ikiye ayırmak 

gerekir.18 

                                                                                                                                     
çok değişik olduğundan; yargısal denetim de, gerek esas, gerek usul cihetlerinden başka türlüdür. 
Böylesine özgün bir yargı denetimini yapacak olan mercilerin teşkilatı ile hakimlerin statüsünü, özel 
kişiler arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye alışmış bulunan adliye mahkemeleri ve yargıçlarından 
farklı olması zorunludur. 

“Bu farklılığı gerektiren nedenlerin başlıcaları; idari faaliyetlerin ve hizmetlerin, yalın anlamıyla 
kamu düzeni ile doğrudan ilgili olması, çok çeşitli ve değişken niteliklerinden ötürü çapraşık ve çetin 
sorunları içermesi, idarenin kendi dışından gelen müdahalelerden alınma ve tedirginlik duyma eğilimi 
idareyi hukuka uymaya zorlayacak başka etkili gücün ve yöntemin bulunmaması... dır. [Üç nokta 
yazara aittir.] Bütün bu olumsuzluklara rağmen, kişilerin ve topluluklarının temel hak ve 
özgürlüklerini, idarenin üstün ve ayrıcalı yetki ve müdahalelerine karşı korumaktan geri 
durulamayacağına göre; idarenin yargısal denetimini bu zıt gerek ve istekleri uyumlu ve dengeli 
olarak bağdaştıracak biçimde örgütlemek ve işletmek gerekir.” (Lütfi Duran, Türkiye Yönetiminde 
Karmaşa, İstanbul, Çağdaş Yayınları, 1988, s. 234-235) 
14 Metin Günday, “İdari Yargının Görev Alanının Anayasal Dayanakları”, Anayasa Yargısı, Anayasa 
Mahkemesinin 35. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 
Ankara, 1997, s. 347. 
15 Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında ..., s. 138. Re’sen araştırma ilkesinin idari yargıdaki 
önemi abartılmamalıdır. Ayrıca ceza yargılamasında yer alan maddi gerçeğin aranması ilkesi de idari 
yargıdaki re’sen araştırma ilkesinin yokluğunu bertaraf edebilecek niteliktedir.  
İdari nitelikteki bir davanın idari yargıda görülmesini gerektiren asıl neden bu mahkemelerin idare 

hukuku üzerine “uzmanlaşmış” olmaları ve Anayasanın benimsediği “idari rejim”in bunu gerektiriyor 
olmasıdır.  
16 AYM, 10.07.1990 Tarihli Karara Karşı Oy Yazısı, E: 1990/28, K: 1991/18, AMKD, S. 29, C. 1,  s. 
9. 
17 AYM, 10.07.1990 Tarihli Karar, E: 1990/28, K: 1991/18, AMKD, S. 29, C. 1,  s. 11. 
18 Feyyaz Gölcüklü, “İdari Ceza Müeyyideleri ..., s. 193.  

Bunların yanında bir üçüncü uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak milli ya da milletlerarası tahkimin 
de belirtilmesi gerekir. İdari nitelikteki davaların gerçekte özel hukuk müessesi olan tahkim yoluyla 
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2.2.1. İdari Yargı Mercileri Önünde Tanınan Başvuru Yolları 

İdari yargı, kural olarak idarenin, idare hukukundan kaynaklanan 

faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklara bakan, adli yargının dışında, kendine özgü 

kuralları ve yargılama usulleri olan ayrı bir yargı düzenidir.19  

Ülkemizde uygulanan idari rejim uyarınca idari nitelikteki davalar kural 

olarak idari yargıda görülmelidir. Kanunkoyucu idari nitelikteki bir işlemin yargısal 

denetimini idari yargının dışına çıkarmak istiyorsa bunu kanunda açıkça 

belirtmelidir. Kanunkoyucunun idari nitelikte bir uyuşmazlığın çözümünü adli 

yargının görev alanına dahil edebilmesi için, Anayasada açıkça belirtilmese de,  ilgili 

idari davanın niteliğinin bunu haklı kılması gerekir. Aksi düşünce Anayasanın 

öngördüğü yargı ayrılığı ilkesinin ve idari yargı düzeninin inkarı anlamına gelecektir.  

Bireyin, hakkındaki bir idari işleme karşı idari yargıda kullanabileceği dava 

türleri iptal ve tam yargı davalarıdır. İptal davası; idari işlemler hakkında yetki, şekil-

usul, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı 

iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan dava türüdür (2577 Sayılı 

Kanun m. 2/f. 1/a). İptal davaları idari yargıya özgü bir dava türü olarak nesnel 

nitelikli davalardır. Bu nesnel niteliği idarenin kendisinin değil, ilgili idari işlemin 

yargılanması dolayısıyladır.  

İptal davasında amaç hukuka aykırı olan idari işlemin iptal edilmesidir. Eğer 

idarenin işleminden kişisel bir zarar meydana gelmişse, ilgili bireyin bu zararını 

tazmin ettirmek için kullanması gereken yol tam yargı davasıdır. Tam yargı 

davasında amaçlanan idarenin işlem ya da eyleminden zarar gören kimselerin bu 

zararının tazminidir. Bu bakımdan hukuk yargılamasındaki eda davalarının bir türü 

olan tazminat davalarına benzerler.  

İdari yargı yolunda uygulanacak usulün de adli yargıdan farklı olduğu 

belirtilmişti. Bu usul genel olarak 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanununda 

düzenlenmiştir.  

İdari işlem ve eylemlerin yargısal denetimi yapılırken, bu işlem ya da 

eylemlerin hukuka aykırı olup olmadığı denetlenir.20 Başka deyişle, idarenin işlem ya 

                                                                                                                                     
çözülebilme imkanı beraberinde birçok sorunu da getirmiştir. Bu Çalışma açısından herhangi bir 
özellik arz etmemesi nedeniyle tahkim müessesesi ele alınmayacaktır. 
19 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 4; Metin Günday, İdare Hukuku, s. 24. 
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da eyleminin yerinde olup olmadığı yargı denetiminin kapsamı dışındadır.21 Bu ilke 

Anayasanın 125. maddesinde ve 2577 Sayılı Kanunun 2. maddesinde açıkça 

belirtilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak idare mahkemeleri idari eylem ve işlem 

niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı da 

veremezler (2577 Sayılı Kanun m. 2/f. 2). 

Ancak hukuka uygunluk ile yerindeliği her zaman birbirinden ayırmak 

mümkün değildir. Danıştay bir çok kararında idari bir işlemin hukukiliğinin 

denetlenmesinin yerindelik denetimini de içerdiğini açıkça belirtmektedir.22  

İdari yargılama usulünde ana kural, davaların dosya üzerinden 

incelenmesidir.23 Bunun doğal sonucu olarak idari yargıda “yazılılık” kuralı 

uygulanır.  

İdari yargıda -kamu düzenini ilgilendiren durumlar dışında- hukuk yargılama 

usulündeki iddia ve müdafaanın tevsii yasağı da geçerlidir.24 Ancak idari hakimin 

yetkileri hukuk hakiminin yetkileri kadar dar değildir. İdari hakim re’sen araştırma 

yetkisine sahiptir. 2577 Sayılı Kanununun 20. maddesinin ilk fıkrasına göre, 

“Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit 

incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum 

gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve 

ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce, süresi içinde 

yerine getirilmesi mecburidir.” İdari yargılama usulü bu özelliğiyle maddi gerçeğin 

araştırıldığı ve bunun ispatına yönelik her türlü delilin geçerli olduğu ceza yargılama 

                                                                                                                                     
20 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 18. 
21 “... iptal davaları, idari işlemler hakkında hukuka uygunluk denetiminin yapıldığı, hukuksal düzeni 
korumaya yönelik nesnel nitelikli davalar olup, iptal davalarında yargı yeri, yalnızca hukuksal işlemi 
inceler, tasarrufta bir sakatlık olup olmadığına ve hukuka aykırılık arz edip etmediğine bakar. ...” 
(DİDDGK, 02.11.1988, E. 1987/47, K. 1988/3, DD, S. 72-73, s. 104) 
22 “... vergi mahkemelerinin, yapacakları araştırma, soruşturma ve bilirkişi incelemeleri sonucu 
edindikleri kanıya varırken yasaya aykırı gördükleri takdir komisyonu kararının iptali işle yetinmeyip 
daha ileri giderek anlaşmazlığı çözüme ulaştırmaları gerekir.  

“Mahkemenin anlaşmazlığı çözmek için verdiği karar ise idarenin yerine geçerek karar verme 
anlamına gelmez.  

“Takdir komisyonunca takdir edilen bedelin gerçek rayice uygun olup olmadığının tesbiti için vergi 
mahkemesince bilirkişi tetkikatı yaptırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, idari 
mahkemelerin idari eylem veya işlem niteliğinde karar veremeyeceklerinden bahisle tarhiyatın 
tamamen terkininde isabet görülmemiştir.” (D. 7. D, 12.04.1985, E. 84/3570, K. 85/1039, DKD, S. 
60-61, s. 333) 
23 2577 Sayılı Kanununun 17. maddesindeki şartların gerçekleştiği durumlarda duruşma yapılması da 
mümkündür.  
24 Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 344. 
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usulüne benzemektedir. Bunun doğal sonucu olarak idari yargıda keşif ve bilirkişi 

incelemesi gibi deliller de kullanılabilir. 2577 Sayılı Kanun 31. maddesiyle keşif ve 

bilirkişi incelemesi usulünde hukuk yargılama usulünün uygulanacağını 

öngörmüştür. Ancak hukuk yargılama usulünden farklı olarak bilirkişi seçimi hakim 

tarafından re’sen yapılır.25 

İdari yargılama usulünde re’sen araştırma ilkesinin de sonucu olarak delil 

serbestisi kuralı geçerlidir. Ancak bu yargılama usulünün niteliği gereği bazı deliller 

kullanılma özelliğini yitirebilir. Özellikle tanık delili bu yargılama usulünde 

kullanılmamaktadır.26 

2.2.2. Adli Yargı Mercileri Önünde Tanınan Başvuru Yolları 

İdari nitelikte bir işleme karşı adli yargı mercileri önünde tanınan başvuru 

yolları bir istisna teşkil etmektedir.27 Bu nedenle ilgili kanunda açık bir hükmün 

olmadığı durumlarda uyuşmazlık idari yargıda çözülecektir.28 İdari nitelikteki bir 

uyuşmazlığın adli yargının görev alanına verilmesi pek tabiidir ki, uyuşmazlığın idari 

niteliğini ortadan kaldırmaz.29 

Adli yargı mercilerinin görev alanına giren idari uyuşmazlıklardan bir kısmı 

ceza mahkemelerinin bir kısmı ise hukuk mahkemelerinin görev alanına girmektedir. 

Kanunkoyucu tarafından ceza mahkemelerinin görev alanına dahil edilen 

idari uyuşmazlıklar, genellikle, idarenin yaptırım uygulama yetkisinden kaynaklanan 

                                                
25 Bahsettiğimiz bu özellikler dolayısıyla idari yargılama usulü az masraflı bir usuldür. (A.e., s. 346) 
26 “... İdari Yargılama Usulü Kanununda, yazılı yargılama esas alındığına ve esasen İdari Yargılama 
Usulü Kanunun 31. maddesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun şahadete ilişkin 
hükümlerine atıf yapılmadığına göre, yükümlüden canlı hayvan satın alan kasap ...’ın Vergi 
Mahkemesince duruşmada şahit olarak dinlenilmesinde, şahide yemin teklif edilmesinde ve yemine 
icabet etmediği nedeniyle yemin teklif edilen hususun ikrar edildiğinin kabulü suretiyle delil olarak 
değerlendirilerek karar verilmesinde kanun ve usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” (D. 3. D, 
24.12.1986 Tarihli Karar, E. 86/1201, K. 86/2706, DD, S. 66-67, s. 333) 
27 Feyyaz Gölcüklü, “İdari Ceza Müeyyideleri ..., s. 193. 

“Belediye Kanunlarının açık bir hüküm ile adli yargı yerlerini görevlendirmediği durumlarda, sırf 
para cezasına taallukundan bahisle Encümen kararlarının ceza hakimlerinin denetimi altında 
bulunduğunu ileri sürmek ve görev konusunda Kanunun sakit kaldığı yerlerde kıyasa başvurularak 
hakim ve mahkemelere içtihat yoluyla görev ihdas etmek yasama sahasına müdahaleyi tazammun 
eden bir tasarruf olur. İdari bir organın verdiği kararlar prensip itibariyle idari yargı yerinde inceleme 
konusu yapılabilir. Bu kararın para cezasına ilişkin olması yargı yerinin değişmesine sebep olamaz. 
Bu gibi hallerde adli yargı yerlerinin işe el koyabilmesi için kanunda açık bir hüküm bulunmalıdır.” 
(Yargıtay 13 Haziran 1966 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı, E. 1966/2, K. 1966/6, RG, 19.07.1966, 
S. 12352, s. 10) 
28 Yavuz Nazaroğlu, a.g.e., s. 108. 
29 UM, 08.05.1998 Tarihli Karar, E. 1998/10, K. 1998/12, RG, 06.06.1998, S. 23364, s. 46. 
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uyuşmazlıklardır.30 2575, 2576 ve 2577 Sayılı Kanundan önce ülke düzeyinde 

yayılmış bir idari yargı teşkilatının olmaması, Danıştay’ın bütün idari davalara -

kanunda aksi öngörülmemişse- bakmakla görevli olması ve Danıştay’ın bu yükün 

altından kalmayacak olması gibi nedenlerle idari yaptırımlardan kaynaklanan 

uyuşmazlıkların büyük bir kısmı özel kanun hükümleriyle ceza mahkemelerine 

verilmiştir. Hukukumuzda idari nitelikteki uyuşmazlıkları ceza mahkemelerinin 

görev alanına bu şekilde dahil eden özel kanuni düzenlemeler sayılamayacak kadar 

çoktur.31  

Hukuk mahkemelerinde görülen idari nitelikli uyuşmazlıklar hukuki 

nitelikleri bakımından daha çeşitlidir. Örneğin, idarenin özel hukuk sözleşmelerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklar hukuk mahkemelerinin görev alanına dahildir. Bunun 

yanında kamulaştırma işleminde taşınmazın idare adına tescili talebinin ve bedele 

ilişkin uyuşmazlıkların asliye hukuk mahkemeleri nezdinde çözümlenmesi gibi 

bireylerin mülkiyet hakkına ilişkin konularda hukuk mahkemeleri yetkili kılınmıştır 

(2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu m. 10).32 Aynı şekilde geçici işgal ve istimvalde 

de bedele ilişkin uyuşmazlıklar hukuk mahkemelerinin görev alanındadır. 

Çözümü hukuk mahkemelerine verilmiş uyuşmazlıklar genellikle özel 

mülkiyette bulunan bir mala, idarenin kamu hukukundan kaynaklanan cebri usullerle 

el atması veya sahibi olması halinde bedellerle ilgili uyuşmazlıklardır. Bu nitelikteki 

uyuşmazlıkların hukuk mahkemelerinin uzmanlık alanına dahil olması nedeniyle bu 

mahkemelerce çözümlenmesinin yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde 

idarenin özel hukuk sözleşmelerinde, idare bir özel hukuk kişisi gibi davrandığı -ya 

da kanun gereği öyle sayıldığı- için bu uyuşmazlıkların hukuk mahkemelerince 

çözümlenmesi de doğal karşılanabilir.  

                                                
30 “... idare organları tarafından ve idari usullere göre kesilip uygulandığından idari işlem niteliğini 
taşıdığı; ancak kanunlarda bu tür cezalar için itiraz mercilerinin gösterilmemesi halinde bu konudaki 
davaların idari yargıda görülmekte olduğu ...” (UM, 08.05.1998 Tarihli Karar, E. 1998/10, K. 
1998/12, RG, 06.06.1998, S. 23364, s. 46) 
31 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 Sayılı Umuru 
Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun 
Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6831 Sayılı Orman 
Kanunu, 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gibi. 
32 Bu konuda ilginç bir düzenleme 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde yer 
almaktadır. Bu maddede iki tarafın da idari makam olduğu bir uyuşmazlık asliye hukuk 
mahkemesinin görev alanına dahil edilmiştir. 
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Hukuk mahkemelerinin görev alanına giren ve bir tarafın idare olduğu 

uyuşmazlıklar için söylediklerimizi ceza mahkemeleri bakımından söylenebilmesi 

pek mümkün gözükmüyor. Genellikle idari yaptırım şeklindeki idari işlemlerin 

yargısal denetiminin ceza mahkemelerine verildiği belirtilmişti. İdari yaptırımlar 

idarenin kamu gücü ayrıcalıklarına dayanarak tek taraflı iradesiyle gerçekleştirdiği 

idari işlemler olduğu için, bu konuda uzmanlaşmış olan idari yargı mercilerinin 

görev alanına dahil olmalıdırlar.33  

 

“Tarihsel gelişime paralel olarak Anayasa’da adli ve idari yargı ayrımına 

gidilmiş ve idari uyuşmazlıkların çözümünde idare ve vergi mahkemeleriyle 

Danıştay yetkili kılınmıştır. Bu nedenle, kural olarak idare hukuku alanına giren 

konularda idari yargı, özel hukuk alanına giren konularda adli yargı görevli 

olacaktır. Bu durumda idari yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın 

çözümünde adli yargının görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun mutlak bir 

takdir hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. İdari yargının denetimine 

bağlı olması gereken idari bir uyuşmazlığın çözümü, haklı neden ve kamu yararının 

bulunması halinde yasakoyucu tarafından adli yargıya bırakılabilir. ...”34 

 

3. KOLLUK İŞLEM VE EYLEMLERİNİN YARGISAL 

DENETİMİ 

İdare hiçbir alanda kollukta olduğu kadar temel hak ve hürriyetlere karışma, 

onları kısıtlama, cebir hatta silah bile kullanma kanuni yetkisi ile donatılmış 

değildir.35 Bu nedenle yargı mercilerinin kolluk işlem ve eylemleri üzerinde yaptığı 

yargısal denetim özellik arz etmektedir.  

Kolluk işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olabilmelerinin bazı koşulları 

vardır. Bu koşullar temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının ana ilkelerinin 

                                                
33 Bu fikrin aksini düşünenler de vardır. Buna göre, yaptırım şeklinde tesis edilen idari işlemlere karşı 
ceza mahkemelerine başvurulması, ceza mahkemeleri temel hak ve hürriyetlerin güvencesi olarak 
görüldüğünden olağan karşılanmalıdır. (Doğan Soyaslan, İdari Para Cezalarının Adliye 
Mahkemelerince Ortadan Kaldırılması, Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul, 1. B., 1989, s. 420, 
nakleden; Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında ..., s. 148) Yazarın ileri sürdüğü fikrin sonuç 
kısmının yanında gerekçesi de yerinde değildir. Temel hak ve hürriyetlerin tek güvencesi ceza 
mahkemeleri değildir.  İdari yargı içinde yer alan mahkemeler, temel hak ve hürriyetlerin korunması 
bakımından daha teknik bir faaliyeti gerçekleştirmektedirler.  
34 Anayasa Mahkemesi, 15.05.1997 Tarihli Kararı, E: 1996/72, K: 1997/51, s. 8, (Çevrimiçi) 
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1997/K1997-51.htm, 31 Mayıs 
2006. 
35 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 742. 
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öngörüldüğü Anayasanın 13. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, temel hak ve 

hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Gerçekleşecek 

sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik 

Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmamalıdır.  

Kolluk işlem ve eylemlerinin yargısal denetimi bakımından önem arz eden 

ilke “ölçülülük”tür. Temel hak ve hürriyetlere getirilen sınırlamanın ölçülülük 

ilkesine uygun olabilmesi için “başvurulan araç, sınırlama amacını gerçekleştirmeye 

elverişli olmalıdır; yine aynı araç, sınırlama amacı açısından gerekli (zorunlu) 

olmalıdır; araç ve amaç ölçüsüz bir oran içinde bulunmamalıdır”36 Bu durumda, 

kamu düzenini tehdit eden durumun ortadan kaldırılması için temel hak ve 

hürriyetler gereğinden fazla sınırlandırılmışsa, gerçekleşen kolluk önlemi ölçüsüz 

olacaktır.37 

Kamu düzenini bozan ya da bozma tehlikesi gösteren bir durumun varlığı 

halinde, kolluk makamları ve görevlilerinin elinde bu durumu önlemek için 

kullanabilecekleri birden fazla kolluk önlemi varsa; bu önlemlerden en yumuşağı, 

yani temel hak ve hürriyeti en az kısıtlayanı tercih edilmelidir.38 Örneğin kamu 

düzeni bakımından tehlike arz eden bir toplantının kolluk makamları tarafından 

başka bir yerde gerçekleştirilmesi sağlanarak bu tehlikeyi önleme imkanı varken, 

toplantının tamamen yasaklanması ölçülülük ilkesine ve dolayısıyla hukuka aykırı 

olur. Bu nedenle bir idari işlem, dayandığı maddi olgular ve işlemden beklenen amaç 

çerçevesinde ele alınmalıdır. İşlemin tesis edilmesine neden olan olguların ağırlık 

derecesi ile bireylerin bu işlemin sonucu olarak maruz kaldıkları ya da kalacakları 

sıkıntı ve sınırlamalar arasındaki denge dikkate alınmalıdır.39 

Kolluk işlem ve eylemlerinde ölçülülük ilkesi duruma göre 

değişebileceğinden bu ilkenin yer ve zaman unsurları bakımından değerlendirilmesi 

önem taşımaktadır. Kamu düzeninin hassas olduğu yere ve zamana göre kolluk 

faaliyetinin getirdiği yasaklamalar ve yükümlülükler artabilecektir.  

                                                
36 Fazıl Sağlam, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1982, s. 114. 
37 Celal Erkut, Hukuka Uygunluk Bloku, İstanbul, 1996, s. 108. 
38 Kemal Gözler, a.g.e, s. 488. 
39 Celal Erkut, a.g.e., s. 107. 
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Kolluk yetkisinin yer bakımından arttığı ve yoğunlaştığı alanlar sırasıyla 

meskenler, işyerleri, umuma açık yerler, umumi yerler şeklindedir.40 Kamunun orta 

malı niteliğinde olan park, meydan ve karayolu gibi yerlerde kolluk yetkisi daha 

fazla iken kamunun kullanımına açık olan eğlence yerlerinde biraz daha sınırlıdır. 

Bunun dışında bireylerin işyerleri üzerindeki kolluk yetkisi daha sınırlı iken 

meskenlerde  en aza iner. Aynı şekilde, kolluk yetkisi başkent, taşra, büyük kentler, 

eğlence yerlerinin yoğun bulunduğu yerleşim yerleri olmasına göre de farklı boyutlar 

kazanır.41 

Kolluk işlem ve eylemlerinin ölçülülüğü zamana göre de değişebilmektedir. 

Geceleri kamu düzeni daha hassas olduğu için daha sıkı kolluk önlemleri alınabilir.42 

Kolluk yetkisinin hem yer hem de zaman bakımından değerlendirilmesine olağanüstü 

yönetim usullerinin uygulandığı dönemlerde kolluk yetkilerinin artması da örnek 

verilebilir.43 

Görüldüğü gibi kolluk işlem ve eylemlerinin ölçülü olması hukuka 

uygunluğunun da koşuludur. Yargı yerlerince bir idari işlemin ölçülü olup 

olmadığının denetlenmesi “yerindeliğinin” de denetlenmesi anlamına gelir. Kolluk 

işlem ve eylemlerinde “yerindelik ve ölçülülük ilke ve kavramları birbirleriyle o 

denli doğrudan ilişkili ve orantılıdır ki, birindeki yanılgı, önlenemez bir biçimde 

diğerini de etkiler ve sonucu hukuk dışı kılar.”44 Bu nedenle yargı mercileri kolluk 

işlem ve eylemlerini denetlerken hukukilik denetiminin sınırları içinde sıkışıp 

kalamazlar. 

 

“Bu nedenle, idari yargı yerleri, zabıta tedbir ve kararlarını denetleyebilmek 

için, bunların alınmasını gerektiren durum ve olguları araştırmak ve değerlendirmek 

zorundadır. Şöyleki, bireylerin girişim ve eylemleri olmuş mudur; olmuşsa, 

gerçekten kamu düzenini bozacak nitelikte midir; bunu önlemek için alınan tedbir 

tehdit ve tehlikenin ağırlığı ile orantılı mıdır ve etkili midir, yoksa hak ve 

hürriyetleri yersiz veya gereksiz ölçüde sınırlayıp kısıtlamış mıdır gibi sorunlar 

aydınlanmadıkça, kolluk yetkisinin hukuka uygun yolda kullanılıp kullanılmadığı 

anlaşılamaz ve saptanamaz. Gerçekten idare hakimi, bu konuda maddi hal ve 

                                                
40 Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, s. 263. 
41 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 742. 
42 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, a.g.e., C. I, s. 641. 
43 Metin Günday, İdare Hukuku, s. 269. 
44 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, s. 743. 
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şartları, sebep-saik unsurunu incelemeden zabıta yetkisinin saptırılıp 

saptırılmadığını, kötüye kullanılıp kullanılmadığını kestiremeyeceği gibi temel hak 

ve özgürlükleri koruma misyonunu gereğince yerine getiremez. Onun için, idari 

yargının, kolluk faaliyetleri üzerinde diğer konulardan daha geniş ve etkili bir 

denetleme yetkisine sahip olduğu kabul edilmektedir. Örneğin, bu alandaki 

uyuşmazlıkların çözümü için, olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi gibi usullerle 

maddi olguların tesbit ve takdiri gerekebilir ve yapılabilir. Çünkü zabıta tedbir ve 

kararlarının hukuka uygunluğu yerindeliğine sıkı sıkıya bağlıdır.” 

 

Danıştay da verdiği kararlarında kolluk işlem ve eylemlerinin hukukiliğinin 

denetlenmesinin “yerindelik denetimi” anlamına geleceğini vurgulamıştır.45  

Yargı mercilerinin idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde karar 

alamayacakları yasağı da takdir yetkisinin hiç denetlenemeyeceği anlamını 

taşımamaktadır. Bu çerçevede, idarenin takdir yetkisine dayandığı işlemlerinde de 

maddi olguları değerlendirirken yaptığı hatalar ölçülülük denetiminin kapsamında 

olmalıdır.46 

4. İDARİ PARA CEZALARININ YARGISAL DENETİMİ 

Hukukumuzda 5326 Sayılı Kanuna kadar idari yaptırımlarla ilgili genel bir 

düzenleme yapılmamıştır. İdari yaptırım içeren kanunlar, her somut olaydan sonra 

günübirlik çıkarıldığı için, aralarında ne yaptırımlarla ilgili genel ilkeler ne de 

yaptırımlara karşı başvuru yollarıyla ilgili bir bütünlük vardır.47  

Yargı denetimiyle ilgili genel bir düzenlemenin olmayışının sonucu olarak 

benzer nitelikteki işlerde bazen adli yargı bazen de idari yargı görevli 

olabilmekteydi. Bu nedenle idari yaptırımlar konusunun önemli bir özelliği idari 

yargı kadar adli yargının da görevli olmasıydı.48 

İdari para cezalarının yargısal denetiminin farklı yargı düzenlerinde yer alan 

mercilerce yapılmasının yanında, bu cezalara karşı yapılacak başvuru süreleri de 

farklılık arz etmekteydi.49  

                                                
45 D. 10. D, 21.12.1995 Tarihli Karar , E. 1994/2790, K. 1995/6649, DD, S. 91, s. 1144. 
46 Celal Erkut, a.g.e., s. 109. 
47 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 162. 
48 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 138. 
49 Eski düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., s. 159-166; 
Vahap Darendeli, a.g.e. 
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İdari para cezaları idari işlem niteliğinde olduklarından bunlarla ilgili 

uyuşmazlıkların idari yargıda görülmesi gerekirdi. Ancak idari para cezalarına karşı 

yargısal denetim mercii olarak adli yargı yerlerinin gösterildiği kanunların yapıldığı 

dönemde ülke düzeyinde yaygın bir idari yargı teşkilatının yokluğu, kanunkoyucuyu 

bu yola itmişti. Bu düzenlemeler yerindelik düşüncesiyle sevk edilmişlerdir.50 Şu 

anda ülke düzeyinde yaygın bir idari yargı teşkilatı -sayı bakımından hala yetersiz de 

olsa- olduğundan bu yerindelik düşüncesi geçerliliğini kaybetmiştir.  

Daha önce de belirtildiği gibi Anayasa, idari nitelikteki bir uyuşmazlığın adli 

yargı mercilerinin görev alanına dahil edilmesini açıkça yasaklamamaktadır. Ancak 

bu demek değildir ki, her türlü idari uyuşmazlık adli yargı mercilerinin görev alanına 

dahil edilebilir. Anayasa adli yargı teşkilatının dışında bir idari yargı teşkilatı 

öngörmüştür. Yani anayasakoyucu yargı ayrılığı ve dolayısıyla idari rejimi 

benimsemiştir. 

Kanun hükmüyle idari nitelikte bir uyuşmazlığın çözümünün adli yargıya 

verilmesi için durumun bunu zorunlu kılması ya da haklı gerekçelerin olması gerekir. 

Bu haklı gerekçe de “uzmanlık” ilkesi olmalıdır. Kamulaştırma işleminde taşınmaz 

bedelinin tespitinde olduğu gibi, adli yargının uzmanlık alanına giren istisnai 

durumlar dışında idari nitelikte bir uyuşmazlık adli yargı mercilerinin görev alanına 

dahil edilmemelidir. Aksi düşünce anayasanın kabul ettiği idari rejim ilkesinin 

reddedilmesi anlamına gelir.  

Anayasa Mahkemesi de verdiği kararlarında, idari nitelikteki bir 

uyuşmazlığın adli yargıda görülmesini Anayasaya aykırı bulmamaktadır. Ancak 

Yüksek Mahkeme, kanunkoyucu tarafından böyle bir tercihin yapılabilmesi için 

kamu yararının bunu gerektirmesi koşulunu aramaktadır.51  

                                                
50 İl Han Özay, İdari Yaptırımlar, s. 140. 
51 “Tarihsel gelişime paralel olarak Anayasa’da adli ve idari yargı ayrımına gidilmiş ve idari 
uyuşmazlıkların çözümünde idare ve vergi mahkemeleriyle Danıştay yetkili kılınmıştır. Bu nedenle, 
kural olarak idare hukuku alanına giren konularda idari yargı, özel hukuk alanına giren konularda adli 
yargı görevli olacaktır. Bu durumda idari yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde 
adli yargının görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun mutlak bir takdir hakkının bulunduğunu 
söylemek olanaklı değildir. İdari yargının denetimine bağlı olması gereken idari bir uyuşmazlığın 
çözümü, haklı neden ve kamu yararının bulunması halinde yasakoyucu tarafından adli yargıya 
bırakılabilir. ...” (AYM, 15.05.1997 Tarihli Kararı, E: 1996/72, K: 1997/51, s. 8, (Çevrimiçi) 
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1997/K1997-51.htm, 31 Mayıs 
2006) 
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3194 Sayılı İmar Kanununda, imar kurallarına aykırı olarak inşa edilen 

yapılar hakkında idarece yıkım kararı verileceği ve ayrıca ilgililere de idari para 

cezası tayin edileceği öngörülmüştür. Kanundaki düzenlemeye göre yıkım kararına 

karşı idari yargı, para cezasına karşı adli yargı görevlendirilmişti. Anayasa 

Mahkemesi şu gerekçelerle idari para cezasına karşı sulh ceza mahkemesine 

başvurulacağına dair 3194 Sayılı Kanunun 5. fıkrasını iptal etmiştir:  

 

“...itiraz konusu kuralda olduğu gibi bir idari işlemin bir bölümünün idari 

yargının, diğer bir bölümün ise adli yargının denetimine bırakılmasında, kamu yararı 

bulunmamaktadır. Zira bu işlemler, kamu gücünün kullanılmasıyla ilgili bir idari 

işlemin devamı ve idari bir yasağa aykırı davranan kişiye idari bir yaptırımın 

uygulanması niteliğinde olup, çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde de idari yargının 

yetkili olacağı kuşkusuzdur. 

“İtiraz yoluna başvuran Mahkeme’de bakılmakta olan dava, verilen para 

cezasının kaldırılmasına ilişkindir. 3194 sayılı Yasa’daki düzenlenen biçimiyle 

yıkım kararına karşı idari yargıya başvurulacak ancak, 42. maddenin beşinci 

fıkrasının birinci tümcesi kuralı uyarınca para cezasına karşı, cezanın tebliğinden 

başlayarak yedi gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebilecektir. Oysa 

yıkım kararının da, para cezasının da konusunu ruhsat alınmadan ya da ruhsata 

aykırı olarak yapılan yapı oluşturmaktadır. Her iki kararı alan da idaredir. İdarenin 

aynı yapı için aldığı kararın bir bölümünün idari yargıda bir bölümünün adli yargıda 

görülmesi yargılamanın bütünlüğünü bozar. İşlemin idari işlem olduğunda 

duraksanamayacağına ve bu konuda hizmetin gereği haklı bir neden ve kamu yararı 

da bulunmadığına göre, idari bir işlemin bölünerek bir bölümünün idari yargının bir 

bölümünün de adli yargının denetimine bırakılmasında isabet yoktur.”52 

 

5326 Sayılı Kanuna ilişkin tasarının Adalet Komisyonuna sunulan halinde 

idari para cezalarının yargısal denetimiyle ilgili herhangi bir hüküm getirilmemişti.53 

Tasarı bu şekilde kanunlaşsaydı, genel kural gereği idari yargı bu konuda görevli 

olacaktı. Ancak Adalet Komisyonu, Tasarıya, idari para cezaları ve mülkiyetin 

                                                
52 AYM, 15.05.1997 Tarihli Kararı, E: 1996/72, K: 1997/51, s. 8-9, (Çevrimiçi) 
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1997/K1997-51.htm, 31 Mayıs 
2006. 
53 “Anayasa Mahkemesinin idari yaptırım gerektiren fiiller dolayısıyla hüküm içeren çeşitli 
kanunlardaki usule ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak verdiği anayasaya aykırılık kararları karşısında; 
bu Kanun Tasarısında idari yaptırım kararlarına karşı yargı yolu gibi konularda ayrıca düzenleme 
yapılmamıştır.” (Kabahatler Kanunu Tasarısının Genel Gerekçesinden) 
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kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararlarının yargısal denetiminin sulh 

ceza mahkemelerince yapılacağı hükmünü -hiçbir gerekçe belirtmeden- eklemiş ve 

Tasarı bu şekliyle kanunlaşmıştır. 

Kanunun 27. maddesinde idari para cezalarına ve mülkiyetin kamuya 

geçirilmesi kararlarına karşı sulh ceza mahkemelerine başvuruda bulunulacağı 

öngörülmüştür. Bu hüküm ve Kanunun genel olma niteliği dolayısıyla, özel 

kanunlarda yer alan idari para cezası kararlarına karşı da görevli mahkeme sulh ceza 

mahkemesi olacaktır.54 

İdari yaptırımlarla ilgili genel bir kanun olarak ihdas edilen 5326 Sayılı 

Kanun, bu konuda mevzuatta daha önce belirttiğimiz karmaşayı ortadan kaldırmayı 

amaçlamasına rağmen bu maddesiyle dahi karmaşayı ortadan kaldıramamış ve 

yargısal denetimdeki ikiliği giderememiştir. İdari yaptırımlar idari para cezaları ve 

mülkiyetin kamuya geçirilmesiyle sınırlı olmadığına göre diğer idari yaptırımlara 

karşı genel görevli yargı yeri  yine idari yargı olacaktır.  

Daha önce de belirtildiği gibi, idari nitelikteki bir uyuşamazlığın adli yargının 

görev alanına dahil edilmesi Anayasaya aykırı olmamakla beraber, bu tercihi 

gerektirecek bir kamu yararının olması gerekmektedir. Ayrıca aynı idari işlemle tesis 

edilen yaptırım kararlarından birinin idari yargının görevine dahil olması diğerinin 

ise adli yargının görevine dahil olması, Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki kararında 

belirttiği gibi, kamu yararına aykırılık oluşturacaktır. 5326  Sayılı Kanunun 27. 

maddesi bu sakıncayı bertaraf etmek şöyle dursun, sakıncaları artırmıştır. Çünkü 

mevzuatımızda aynı kabahat fiilinden dolayı para cezasının yanında başka idari 

yaptırımların uygulandığı kanun hükümleri Anayasa Mahkemesinin kararına konu 

olan İmar Kanunu ile sınırlı değildir. Örneğin, 167 Sayılı Yer altı Suları Hakkında 

Kanunun 18/a. maddesine göre kişiye hem idari para cezası uygulanır hem de Devlet 

                                                
54 “Kabahatler Kanununun ‘Genel Kanun Niteliği’ başlıklı üçüncü maddesinde, ‘Bu Kanunun genel 
hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır.’ denilmiş olup; bu Kanunun genel 
hükümleri arasında yer alan 27. maddesinin (1) numaralı bendinde, idari para cezaları ve mülkiyetin 
kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden 
itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği öngörülmüştür.  

“Buna göre, Kabahatler Kanununun belirlediği ilke ve esaslara uyan diğer kanunlardaki idari para 
cezaları ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırımlara karşı yapılacak itirazlarda sulh 
ceza mahkemesi genel görevli kılınmıştır.” [UM, 21.11.2005 Tarihli Kararı, E: 2005/76, K: 2005/102, 
RG, 28.12.2005, S. 26037, (Çevrimiçi), http://rega.basbakanlik.gov.tr/index.aspx, 12 Haziran 2006, s. 
3] 
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Su İşleri Genel Müdürlüğü uygun görmezse açılan kuyu kapatılır.55 Bu hükümde yer 

alan kuyunun kapatılmasına ilişkin karar 5326 Sayılı Kanunun 16. maddesinin 2. 

fıkrasına göre idari tedbirdir ve bu karara karşı ilgili kimse idari yargı yoluna 

başvuracaktır. Ancak aynı fiilden dolayı fail hakkında uygulanan idari para cezasına 

karşı sulh ceza mahkemesine gidilecektir. Yani 5326 Sayılı Kanunun idari para 

cezalarının yargısal denetimini sulh ceza mahkemesinin görev alanına dahil eden 

hükmü özel kanun hükümleriyle birlikte okunduğunda Anayasaya aykırı birçok 

durumla karşılaşılacaktır.  

4.1. İdari Makamların ve Cumhuriyet Savcısının Karar 

Verdiği İdari Para Cezalarına Karşı Yargı Yolu: Başvuru Yolu 

5326 Sayılı Kanunun 27. maddesinde idari para cezasına ilişkin kararlara 

karşı ilgilinin kullanabileceği yargısal denetim yolu olarak “başvuru yolu” kabul 

edilmiştir. Kanun önceki düzenlemelerde yer alan “itiraz” kavramını haklı olarak 

kabul etmemiştir. İdari para cezalarıyla ilgili yargısal denetimin sulh ceza 

mahkemelerine görev alanına dahil olduğu düşünülürse, ceza yargılamasında yer 

alan hakimlik makamı kararlarına karşı bir kanun yolu olarak öngörülmüş olan 

“itiraz”la karışması önlenmek istenmiştir. Kanunkoyucu bu kurum için doktrinde 

önerilen “karşı gelme”56 terimini de tercih etmemiştir. 

İdari para cezasına ilişkin kararın mahkemeler tarafından verildiği 

durumlarda yargısal denetim yolu olarak “başvuru yolu” kullanılmayacaktır (5326 

Sayılı Kanun m. 27/f. 5). Bu konuya diğer başlık altında değinilecektir. 

4.1.1. Başvuru Yolunda Görev ve Yetki 

Hangi mahkemenin hangi tür ve ağırlıktaki işe bakacağını gösteren kurallara 

madde bakımından yetki kuralları ya da göreve ilişkin kurallar denir.57 

Mahkemelerin görev ve yetkisinin kanunla düzenleneceğine ilişkin Anayasa kuralı 

(m. 142) gereği, bir mahkeme, kanunla kendisine bir konuda yetki verilmişse ancak 

bunu kullanabilir.  

                                                
55 Cengiz Otacı, a.g.e., s. 50. 
56 Fatih Selami Mahmutoğlu, a.g.e., b.a. 
57 Öztekin Tosun, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul, 1984, s. 487. 
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Madde bakımından yetki kamu düzenindendir.58 Bu nedenle davanın her 

aşamasında mahkeme tarafından gözetileceği gibi taraflarca da ileri sürülebilir. 

İdari para cezaları bakımından madde bakımında yetkili ya da görevli 

mahkemeler sulh ceza mahkemesidir. 

Bunun dışında mahkemelerin yetkisi yer bakımdan da sınırlandırılmış ve 

kanunlarla belirlenmiştir. Hangi mahkemenin hangi yerdeki davalara bakacağına 

ilişkin kurallar yer bakımından yetki ya da dar anlamda yetki kurallarıdır. Yer 

yönünden yetki kuralları da kamu düzenindendir.  

5326 Sayılı Kanunda hangi sulh ceza mahkemesinin yer bakımından yetkili 

olduğuna dair bir kural yer almamıştır. Kanunda boşluk olduğu durumlarda 

yararlanılacak mevzuata dair genel bir atıf hükmü de Kanunda yer almamaktadır.59 

Mahkemelerin yetkisinin kanunla belirlenme zorunluluğu ve kamu düzeninden 

olduğu düşünülürse hangi mahkemenin yer bakımından yetkili olduğuna yorum yolu 

ile ulaşmak da mümkün değildir. Ancak bireye, kendisi hakkında uygulanan idari 

para cezasına başvurma hakkını da güvenceye almak gerekmektedir.  

5326 Sayılı Kanunun daha önce ele aldığımız idari makamların yer 

bakımından yetkisine ilişkin düzenlemesini (m.22/f.4) de göz önüne alarak -en kısa 

zamanda açık bir kanun hükmünün de eklenmesi dileğiyle- kabahat fiilinin işlendiği 

yerdeki ve dolayısıyla ilgili kamu kurum ya da kuruluşunun bulunduğu yerdeki sulh 

ceza mahkemesinin yetkili olması gerekir. Bu yetki kuralının tespiti ve açıkça 

belirlenmesi, mahkemenin yetkili olmadığının anlaşılması üzerine, dosyayı yetkili 

mahkemeye göndereceğine dair hükmün (m. 28/f. 1/a) uygulanabilirliği için de 

önemlidir.  

4.1.2. Başvuru Yolunda Süre 

İdari para cezasına ilişkin karara karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden 

itibaren en geç on beş gün içinde, başvuru yolu kullanılmalıdır. Bu süre içinde 

başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezasına ilişkin karar 

kesinleşecektir (m. 27/f. 1). 

                                                
58 Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem ve Veli Özer Özbek, Uygulamalı Ceza Muhakemesi 
Hukuku, Ankara, 4. bs., Seçkin Yayınevi, 1999, s. 236. 
59 Ceza Muhakemesi Kanununun yalınızca; tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe ilişkin 
hükümlerinin, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanacağı öngörülmüştür. 
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Kanunda öngörülen bu süre hak düşürücü niteliktedir. Yani ilgililer bu 

haklarını süresinde ileri sürmedikleri zaman bu hakkı kullanamayacakları gibi 

mahkemelerce de dava sırasında taraflar ileri sürmese dahi re’sen dikkate alınacaktır.  

Hak düşürücü sürelerin genel özelliği, zamanaşımı kurumunda söz konusu 

olan durma ve kesilmenin hak düşürücü süreler bakımından söz konusu olmamasıdır. 

Hak düşürücü sürelerin geçmesi halinde ve mücbir sebebin varlığı durumunda, 

ilgilisine, kanunlarda ek süreler tanınma yoluna gidilmiştir.  

Mücbir sebep, gerçekleşmesi hukuki ilişkinin taraflarının iradelerinden 

bağımsız olan ve öngörülemeyen maddi ya da hukuki olay ya da olgudur.  

5326 Sayılı Kanuna göre idari para cezasına karşı başvuru yolunun 

kullanılmasına ilişkin sürenin mücbir sebeple geçirilmesi halinde ilgiliye bir imkan 

daha tanınmıştır. Buna göre mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç 

yedi gün içinde başvuruda bulunulabilecektir (m. 27/f. 2).  

Bu gecikmiş başvuru idari para cezasına ilişkin kararın kesinleşmesini 

engellemeyecektir. Ancak mahkeme yaptırım kararının yerine getirilmesini 

durdurabilecektir.  

Bu hükümde yer alan mahkeme tarafından yerine getirilmenin 

durdurulmasına ilişkin karar bir ara karar niteliğindedir. Bu niteliğiyle idari yargıda 

yer alan yürütmenin durdurulması kurumunu anımsatmaktadır. Ancak sulh ceza 

mahkemesi, yerine getirmenin durdurulması kararını verirken idare mahkemelerinin 

tabi olduğu 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesinden kaynaklanan sınırlamalara60 tabi 

olmadan yerine getirilmenin durdurulması kararı alabilirler.  

5326 Sayılı Kanunda sulh ceza mahkemesinin hangi koşulların gerçekleşmesi 

halinde yerine getirmenin durdurulmasına karar vereceğine ilişkin bir düzenleme yer 

almadığı için, bu konu tamamen mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Bu konuyla 

ilgili olarak 2577 Sayılı Kanunda olduğu gibi idare lehine değil de, yaptırım kararına 

muhatap olan kimse lehine, yerine getirmenin durdurulması kararının alınması için 

gerçekleşmesi gereken koşulların 5326 Sayılı Kanunda düzenlenmesinde yarar 

vardır. 

                                                
60 Bu hükme göre hakkında iptal davası açılan bir idari işlem hakkında, yürütmenin durdurulması 
kararının verilebilmesi için, idari işlemin uygulanması durumunda telafisi güç veya imkansız 
zararların doğması ihtimalinin ve ilgili idari işlemin açıkça hukuka aykırı olmasının şartlarının birlikte 
gerçekleşmesi gerekmektedir. 
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4.1.3. Başvuru Yolunda Usul 

Başvuru yolu; bizzat, kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza 

mahkemesine verilecek bir dilekçe ile kullanılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak 

verilir (m. 27/f. 3).  

Başvuru dilekçesinde, idari para cezası kararına ilişkin bilgiler, bu karara 

karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir (m. 27/f. 4/cm.1). Başvuru yoluna 

mücbir sebep dolayısıyla on beş günlük sürede gidilememişse, dilekçede, başvurunun 

süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir (m. 27/f. 

4/cm.2).  

4.1.4. İdari Para Cezasına İlişkin Kararın Mahkemede İncelenmesi ve 

Başvuru Üzerine Mahkemenin Vereceği Karar 

İdari para cezasına muhatap olan kimsenin mahkemeye başvurması üzerine, 

mahkeme başvuruyu usul bakımından bir ön incelemeye alır. Mahkemece yapılan ön 

inceleme sonucunda; mahkemenin yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın 

yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine; başvurunun süresi içinde 

yapılmadığının, başvuru konusu idari para cezası kararının sulh ceza mahkemesinde 

incelenebilecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının 

anlaşılması halinde, başvurunun reddine karar verilir (m. 28/f. 1/ a ve b bentleri).  

Başvuru üzerine yapılan ön inceleme neticesinde bir önceki paragrafta 

belirtilen nedenler yoksa, yapılan başvuru mahkemece usulden kabul edilir (m. 28/f. 

1/ c). 

Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme, dilekçenin bir örneğini ilgili 

kamu kurum veya kuruluşuna tebliğ eder (m. 28/f. 2). Burada ilgili kamu kurum veya 

kuruluşu idari para cezasına karar veren kamu kurum ya da kuruluşudur. Aynı 

şekilde idari para cezasının cumhuriyet savcısınca kararlaştırılması durumunda da 

başvuru dilekçesinin bir örneği cumhuriyet savcılığına tebliğ edilir. İlgili kamu 

kurum veya kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç on beş 

gün içinde mahkemeye cevap vermek zorundadır (m. 28/f. 3/cm. 1).  Cevap 

dilekçesi, idari para cezası kararına karşı başvuruda bulunan kişi sayısından bir fazla 

nüsha olarak verilir (m. 28/f. 3/cm. 4). 

İlgili kamu kurum veya kuruluşu başvuru konusu idari para cezasına ilişkin 

işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye 
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gönderir (m. 28/f. 3/cm. 2). Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum 

ve kuruluşundan isteyebilir (m. 28/f. 3/cm. 3). 

Başvuruda bulunan kimselere, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun verdiği 

cevap dilekçesinin bir örneği tebliğ edilir (m. 28/f. 4/cm. 1). Kanunda öngörülmediği 

için başvuruda bulunan kimselerin cevaba cevap verme gibi bir hakları yoktur. 

Kanunda ilgililere böyle bir imkanın tanınması yerinde olurdu. Bu imkanın 

tanınmamasının etkileri mahkemece tarafların dinlenilmesi yoluyla bir ölçüde 

hafifletilebilir. 

Başvurunun incelenmesi kural olarak dosya üzerinden yapılır. Bu konuda 

5326 Sayılı Kanunda açık bir hüküm sevk edilmemekle beraber, mahkemenin 

tarafları dinleyebilmek için bir ara karar vermesi gerektiği hükmünün mefhumu 

muhalifinden çıkmaktadır.  

Mahkemece başvurunun incelenmesi için tarafların dinlenilmesine karar 

verilebilir. Bu karar re’sen verilebileceği gibi taraflardan birinin talebi üzerine de 

verilebilir. Dinlemenin yapılacağı gün ve saat mahkemece belirlenerek taraflara 

tebliğ edilir. Dinleme61 için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az 

bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir.  

Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak 

hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat 

yazısında açıkça belirtilir(m. 28/f. 4). 

Ceza Muhakemesi Kanununun tanıklığa, bilirkişi incelemesine ve keşfe 

ilişkin hükümleri, bu başvuru ile ilgili olarak da uygulanır (m. 28/f. 5). Kanunun 

Ceza Muhakemesi Kanununa yaptığı atıf tanıklık, bilirkişi ve keşifle sınırlı olduğu 

için mahkeme ceza yargılamasının diğer araçlarını kullanamayacaktır. 

Başvuru yolu üzerine mahkemenin yapacağı incelemede “maddi gerçek” 

aranacaktır. Eğer başvuruda bulunan kimsenin kabahat fiilini işlediği kesin olarak 

ispatlanamıyorsa, mahkemece idari para cezasına ilişkin kararın kaldırılmasına karar 

verilmelidir. Bu nedenle idari işlemlerin “hukuka uygunluk karinesi”nden 

faydalanarak ispat yükünün başvuruda bulunan kimseye yükletilmesi bireyin 

haklarının kısıtlanması anlamına gelecektir. Bunun yanında hayatın olağan akışı 

                                                
61 Kanun burada “duruşma” tabirini kullanmaktan özellikle kaçınmıştır. 
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içinde bir fiilin gerçekleştiğini iddia edenin bu iddiasını ispatlamak zorunda kalması 

mantık kurallarına uygun olacaktır. Çünkü bir fiilin gerçekleşmediğinin ispatlanması 

gerçekleştiğinin ispatlanmasından daha zordur. Bu nedenle ilgili kamu kurum veya 

kuruluşu o kimsenin kabahat fiilini işlediğini mahkeme önünde ispatlamak zorunda 

olmalıdır. Yani ispat yükü idarede olmalıdır. 

Başvuru yolunda mahkemenin aradığı şey “maddi gerçek” olunca, hukuka 

uygunluk denetiminin sınırları zorunlu olarak yerindeliği de içerecektir. 

Mahkemece yapılacak dinlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sahibi ve 

avukatı, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi, varsa tanıklar dinlenir, bilirkişi 

raporu okunur, diğer deliller ortaya konulur (m. 28/f. 6). 

Mahkeme, ilgilileri dinledikten ve bütün delilleri ortaya koyduktan sonra 

aleyhinde idari para cezası kararı verilen ve hazır bulunan tarafa son sözünü sorar. 

Son söz hakkı, aleyhinde idari para cezası kararı verilen tarafın kanuni temsilcisi 

veya avukatı tarafından da kullanılabilir. Mahkeme son kararını hazır bulunan 

tarafların huzurunda açıklar (m. 28/f. 7). 

Başvuru üzerine yapılan inceleme sonucunda mahkemenin vereceği karar iki 

şekilde olabilecektir (m. 28/f. 8/a). Bunlar başvurunun reddedilmesi veya idari para 

cezasına ilişkin kararın kaldırılması şeklinde olacaktır.  

 İdari para cezasına ilişkin karar hukuka uygun bulunmuşsa, mahkeme 

başvurunun reddedilmesine karar verecektir (m. 28/f. 8/b). Bu durumda idari para 

cezasına ilişkin karar kesinleşecektir.  

 İdari para cezasına ilişkin karar hukuka aykırı bulunmuşsa, mahkeme idari 

para cezasının kaldırılmasına karar verecektir.  

 İdari para cezasına ilişkin kararın mahkemece hukuka aykırı bulunabilmesi 

için; başvuruda bulunan kimsenin o fiili işlediğinin ispatlanamamasının yanı sıra 

failin sorumluluğunu kaldıran yaş küçüklüğü veya akıl hastalığının bulunması (m. 

11), fiilin işlenmesinde bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı veya failin 

kusurluluğunu kaldıran nedenlerin  (m. 12) gerçekleşmesi de söz konusu olabilir.  

4.1.5. Başvuru Yolunu Kullanmanın Sonuçları  

Hakkında idari para cezasına karar verilen kimsenin başvuru yolunu on beş 

günlük olağan süresinde kullanmasının ilk sonucu idari para cezası kararının 

kesinleşmesini engellemesidir. 
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Kanunkoyucu bu düzenlemesi ile yürürlüğe girmiş idari işlemlerin icrailik 

özelliğine bir istisna getirmiştir. Buna göre karar verilen idari para cezasının icrai 

hale gelebilmesi -Kanun buna kesinleşme diyor- için ilgili kimsenin başvuru yolunu 

on beş günlük olağan süresinde kullanmaması ya da hiç kullanmaması veyahut da 

başvuru yolunun kullanılması üzerine mahkemece talebin reddedilmesi 

gerekmektedir. Yani burada idari bir işlem olarak meydana gelmiş olan idari para 

cezasının icrailiği geciktirilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin korunması bakımından 

çok yerinde bir düzenleme olmuştur.  

Özellikle yaptırım içeren idari işlemlerin yürürlüğe girdiklerinde icrailik 

özelliğine de sahip olmaları ve dolayısıyla uygulanmaları, mahkemenin vereceği 

iptal kararını sonuçsuz bırakacak derecede telafisi güç zararların meydana gelmesine 

neden olabilecektir. İşte 5326 Sayılı Kanunun idari para cezalarının kesinleşmesiyle 

ilgili olarak getirdiği bu düzenlemenin diğer idari yaptırımlar bakımından da geçerli 

hale getirilmesi yerinde olacaktır.  

4.1.6. Başvuru Üzerine Mahkemenin Vereceği Karara Karşı Kanun 

Yolu: İtiraz Yolu 

 Mahkemenin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer aldığı ağır ceza 

mahkemesine itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi 

gün içinde yapılır (m. 29/f. 1).  

Kanun itirazın tebliğ tarihinden itibaren yapılacağı hükmünü getirdiği için, 

mahkeme kararını ilgililerin huzurunda da açıklamış olsa itiraz yoluna başvurma 

süresi kararın tebliğinden itibaren başlayacaktır. Ancak başvuru yolunu kullanan 

kimsenin ya da ilgili kamu kurum veya kuruluşunun tebliğden önce de itiraz yoluna 

başvurmaları mümkündür. Bu yedi günlük hak düşürücü süre yargılama işlemlerinin 

hızlı bir şekilde bitirilmesi amacına yöneliktir.  

İtiraz yoluna gidebilme hak veya yetkisine sahip olanlar başvurunun tarafları, 

yani ilgili kamu kurum veya kuruluşu ve idari para cezası kararının ilgilisidir.  

İki bin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen 

kararlar kesin olduğu için bunlara karşı itiraz yoluna gidilemez. Bu sınırlama 

yargılama organlarının miktar olarak düşük olan para cezalarına ilişkin başvurularla 

fazla uğraştırılmasının engellenmesi amacıyla getirilmesine rağmen bireyin hak 

arama hürriyetini engelleyici niteliktedir. Ayrıca parasal nitelikli bir yaptırımın ilgili 
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kimseye ekonomik bakımdan getirdiği külfet kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu 

nedenle bazı kimseler bakımından düşük görülebilecek para cezaları bazıları 

bakımından yüksek miktarda olabilir.  

Başvurusu reddedilen kimsenin itiraz yolunu kullanması durumunda idari 

para cezasının kesinleşip kesinleşmeyeceğine dair bir hüküm Kanunda yoktur. Bu 

durumda bireyin haklarının korunması bakımından olaya yaklaşılmalı ve itiraz 

yoluna gidilmesi halinde idari para cezasına ilişkin karar kesinleşmemelidir. En 

yerinde olanı ise kanunkoyucunun bu konudaki iradesini açık bir hükümle 

belirtmesidir.  

İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir (m. 29/f. 2). 

Bu  itiraz yolunda tarafların mahkemece dinlenilmesi imkanı yoktur.  

Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın 

reddine” karar verir (m. 29/f. 3). İtirazın kabulü halinde sulh ceza mahkemesinin 

verdiği karar bozulacak, reddi halinde ise sulh ceza mahkemesinin verdiği karar 

onanmış olacaktır.62 İtiraz üzerine verilen kararların kesin olup olmadığı konusunda 

kanunda bir düzenleme yoktur. Ancak kanunkoyucunun sevk ettiği hükümler bu 

kararların kesin olduğunu gösteriyor. Çünkü ağır ceza mahkemesinin vereceği karara 

karşı herhangi bir kanun yolu öngörülmemiştir. 

İtiraz üzerine ağır ceza mahkemesinin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. 

Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz (m. 

29/f. 4). 

4.1.7. Kanun Yollarından Vazgeçme ve Kabul 

Başvuru yolunu ya da itiraz yolunu kullanan kimse, bu konuda mahkemece 

karar verilinceye kadar, başvuru yolundan ya da itiraz yolundan vazgeçebilir. 

Vazgeçme halinde bir daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz (5326 Sayılı Kanun 

m. 30/f. 1). 

Bu durumda hakkında idari para cezasına karar verilen kimse bu durumu 

kabul etmiş olacak ve idari para cezasına ilişkin karar kesinleşecektir. 

                                                
62 “Tasarıya eklenen 29 uncu madde ile, sulh ceza mahkemesinin kararına karşı itiraz kanun yolu 
düzenlenmiştir. Bu düzenleme karşısında; ağır ceza mahkemesi, itirazı kabul etmesi halinde, itiraz 
eden tarafa göre itirazın kabulünün yanı sıra idari yaptırım kararının veya sulh ceza mahkemesi 
kararının kaldırılmasına karar verir.” (Türkiye Büyük Millet Meclisi  Adalet Komisyonu Raporundan) 
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Aynı şekilde idari para cezasına karar veren kamu kurum veya kuruluşu da 

mahkeme tarafından karar verilinceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek 

idari para cezasına ilişkin kararını geri alabilir (5326 Sayılı Kanun m. 30/f. 2). Geri 

alma halinde yapılan idari işlem yapıldığı andan itibaren ortadan kalkacağından, 

işlem geriye etkili niteliktedir. 

4.1.8. Masrafların ve Vekalet Ücretlerinin Ödenmesi 

Kanunkoyucu, hakkında idari para cezası verilen kimsenin karara karşı 

başvuru yollarını kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla itiraz ve başvuru yollarının 

kullanılmasını harca tabi kılmamıştır (5326 Sayılı Kanun m. 31/f. 1).  

Başvuru yolunun ya da itiraz yolunun kullanılması dolayısıyla oluşan bütün 

masraflar ve vekalet ücreti, başvurusu reddedilen ilgili kimse veya savunması 

reddedilen ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenir (5326 Sayılı Kanun m. 

31/f. 2). 

4.2. Mahkemelerin Karar Verdiği İdari Para Cezalarına Karşı 

Yargısal Denetim Yolu 

Kovuşturma konusu olan fiilin suç oluşturmayıp, kabahat oluşturduğunun 

mahkemece anlaşılması üzerine idari para cezasına davaya bakan mahkeme karar 

verecektir (5326 Sayılı Kanun m. 24). Bu hükmün getirilmesiyle ilgili yanlışlıklara 

daha önce idari para cezalarında yetki başlığı altında değinilmişti. İdari yaptırımların 

ayırıcı özelliği araya bir yargısal karar girmeden doğrudan idarece ve idari usullerle 

karara bağlanması olduğuna göre, mahkeme tarafından verilecek bir para cezasının 

nasıl “idari” olacağı merak konusudur. 

Kanunkoyucu mahkemelere “idari” nitelikte yaptırımlara karar verme 

yetkisini tanırken bazı şeyleri de düzenlemeyi unutmuştur. Unutulan en önemli konu 

mahkemece verilen idari para cezalarına karşı kanun yollarına dair düzenlemedir.  

Mahkemelerce verilen idari para cezalarına karşı kanun yolları ile ilgili tek 

düzenleme ağır ceza mahkemeleri tarafından verilen idari para cezası kararına 

karşıdır. Buna göre ağır ceza mahkemesinin verdiği yaptırım kararına karşı en yakın 

ağır ceza mahkemesine itirazda bulunulabilecektir (5326 Sayılı Kanun m. 29/f. 5). 

Ağır ceza mahkemesi dışındaki ceza mahkemeleri tarafından verilen idari 

para cezası kararlarına karşı hangi mercie hangi kanun yolu kullanılarak 
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başvurulacaktır, Kanunda bu konuda bir hüküm getirilmemiştir. Bu durumda kabahat 

fiillerinin hafif nitelikteki ihlaller olduğu göz önüne alınırsa, sulh ceza 

mahkemelerinin idari para cezasına karar verdiği durumlara rastlanılması olasılığı 

daha fazla olacaktır. Ancak bu durumda hangi kanun yolu kullanılacaktır? 

Bu konuda kanunkoyucu bir çözüm getirene kadar ceza yargılaması usulü 

kuralları gereği temyize gidilmesi en doğru çözüm yolu olacaktır. Çünkü idari para 

cezaları bir mahkeme kararı olarak hukuk aleminde sonuç doğurduğundan ve 

mahkeme kararlarına karşı olağan kanun yolu temyiz63 olduğundan sulh ve asliye 

ceza mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı temyize gitmek en doğru yol 

olacaktır.  

Bu durum ciddi bir çelişkiyi de taşımaktadır. Kanunda açıkça düzenlenmediği 

için sulh ve asliye ceza mahkemesinin kararlarına karşı temyiz yoluna; ağır ceza 

mahkemesi kararlarına karşı itiraz yoluna gidilecektir.  

5326 Sayılı Kanunda kanun yollarının kullanımına dair bu çelişki giderilse de  

uygulamada başka bir problem daha gündeme gelecektir. 

5326 Sayılı Kanuna göre, bir fiil hakkında suç oluşturduğu zannıyla 

kovuşturma aşamasına geçilmesi ve bu aşamada fiilin kabahat oluşturduğunun 

anlaşılması üzerine mahkemece idari para cezası kararı verilecektir. Bu durumda bu 

karara karşı kanun yollarına gitme hakkına sahip bulunanlar, hakkında yaptırım 

kararı verilen kimse ve cumhuriyet savcısı -buna bazı durumlarda katılan dahildir- 

olacaktır. Cumhuriyet savcısı, ortada bir ceza yargılaması söz konusu olduğu için 

karara karşı temyiz yoluna gidebilecektir. Ancak hakkında idari para cezası verilen 

kimse (kararın ağır ceza mahkemesi tarafından verildiğini varsayarsak) itiraz yoluna 

gidebilecektir. Aynı kararın, iki farklı yargılama makamı tarafından ve iki farklı 

usulle ele alınarak denetiminin yapılması istenmeyen durumların oluşmasına sebep 

olabilecektir. Hem bu çelişkiyi giderebilmek hem de idari para cezalarını gerçek 

anlamında “idari” para cezası haline getirebilmek için mahkemelere tanınan bu 

yetkinin acilen kaldırılması gerekmektedir.  

                                                
63 Bir mahkeme kararına karşı ceza yargılama usulündeki itiraz yoluna gidilebilmesi için açık kanun 
hükmüne gerek vardır. 
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5. 5326 SAYILI KANUNUN 3. MADDESİNİN ANAYASA 

MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMESİ HALİNDE YARGISAL 

DENETİMİN AKIBETİ 

5326 Sayılı Kanunun 3. maddesinde yer alan “Bu Kanunun genel hükümleri 

diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır.” şeklindeki düzenleme 

Anayasa Mahkemesinin önündedir. Bu hüküm dolayısıyla birçok özel kanunda 

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği İmar Kanununun eski 42. maddesinin 5. fıkrasına 

benzer nitelikte Anayasaya aykırılıklar oluştuğu belirtilmişti. 

Birçok  kanun hükmünde failin işlediği kabahat neticesinde hem idari para 

cezası hem de faaliyetten men, ruhsatın iptali gibi diğer yaptırımlar uygulanmaktadır. 

5326 Sayılı Kanunun 27. maddesi gereği yalnızca para cezalarına ve mülkiyetin 

kamuya geçirilmesine ilişkin kararlara karşı sulh ceza mahkemesi görevli kılınmış, 

diğer idari yaptırımlarla ilgili olarak herhangi bir hüküm getirilmemiştir. Bu durumda 

diğer idari yaptırımlarda genel görevli yargı yolu idari yargı olacaktır. Ancak aynı 

fiilden kaynaklanan ve aynı idari işlemle karar verilen iki yaptırım kararından biri 

adli yargının diğeri ise idari yargının görevine girecektir. Bu durumun Anayasaya 

aykırılığı açıktır.  

Anayasa Mahkemesinin 5326 Sayılı Kanunun 3. maddesini tamamen iptal 

etmesi ve iptal kararının derhal yürürlüğe girmesi halinde genel hükümler geçerli 

olacak ve idari para cezaları da dahil olmak üzere tüm idari yaptırımlara ilişkin 

olarak idari yargıda iptal davası açılacaktır. Ancak kanunkoyucunun bazı idari 

yaptırımları ceza yargılamasının içinde çözme iradesi açık olduğundan Anayasa 

Mahkemesinin iptal kararını ileri bir tarihe ertelemesi daha yerinde olacaktır. Bunun 

gibi iptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Anayasanın 153. 

maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki 

boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlamak 

zorundadır.  

Bu durumda kanunkoyucunun yapması gereken şey 5326 Sayılı Kanunun 

idari para cezalarının yargısal denetimiyle ilgili hükmünün, yalnızca Kanunun ikinci 

kısmında düzenlenen çeşitli kabahatler bakımından geçerli kılınmasıdır. Hatta 

kanunkoyucunun idari para cezalarının tümünün yargısal denetimini idari yargı 
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içinde yer alan mahkemelerin görev alanına dahil etmesi Anayasanın benimsediği 

yargı ayrılığı ilkesine daha uygun düşecektir.  

Yasama organının bir uyuşmazlığın çözümünü hangi yargı yolunun görevine 

dahil edeceğini saptarken gözetmesi gereken en önemli ilke “uzmanlık” ilkesidir. 

İdari yargı düzeninde yer alan mahkemeler idari işlemlerin denetiminde uzmanlaşmış 

mahkemelerdir. Özellikle Bağımsız İdari Otoritelerin verdiği idari para cezalarının, 

bu idarelerin görev alanı çok teknik konuları içerdiğinden, sulh ceza mahkemelerince 

tam anlamıyla denetlenmesi olanaksızdır. Bunun yanında vergi hukukundan 

kaynaklanan idari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların da sulh ceza 

mahkemelerince denetlenmesi olanaksızdır.  

Kanunkoyucu bu konuda oluşacak problemleri görmüş olacak ki; 5326 Sayılı 

Kanuna 11 Mayıs 2005 Tarihli ve 5348 Sayılı Kanunun 5 maddesi ile  “4.1.1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi mahkemelerinin görevine 

ilişkin hükümler”in saklı olduğuna dair düzenlemeyi eklemiştir.  

İdari para cezalarının idari yargıda denetlenmesi sırasında da idari yargılama 

usulünün şu anki işleyişi dolayısıyla önemli problemler çıkabilecektir. 

Kanunkoyucunun idari yargılama usulünde delillere ilişkin sistemi ciddi anlamda 

gözden geçirmesi gerekmektedir. Bunun dışında idari para cezasını gerektiren 

kabahat fiillerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “hukuka uygunluk denetimi”nin 

sınırlarını aşacağından ve bu fillerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılabilmesi 

için duruşma yapılmasının gerekli olması dolayısıyla da idari yargılama usulünün 

gözden geçirilmesinde zorunluluk vardır.  

5326 Sayılı Kanunun İkinci Kısmında düzenlenen kabahatler ve fiilin 

oluşumu bakımından bu kabahatlere benzer nitelikte olan diğer kanunlarda yer alan 

kabahatlerle ilgili uyuşmazlıklarda “maddi gerçek”e ulaşma özellikle tanık delilinin 

kullanılması yoluyla olacağından; idari yargıdaki yazılı yargılama usulüyle bu 

uyuşmazlıkları çözmek çoğu zaman mümkün olamayacaktır. 

Tanık delili kabahatler bakımından “maddi gerçek”e ulaşmada en önemli 

konuma sahip olmasına rağmen, 2577 Sayılı Kanunun 31. maddesi Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu hükümlerine atıf yaparken, tanılıkla ilgili hükmü 
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belirtmemiştir. Bu nedenle Danıştay kararlarına da konu olan birçok durumda tanık 

delili idari yargıda kullanılamamaktadır.64  

Sonuç olarak, işlenen kabahat fiiline ilişkin delillerin esas itibarıyla belge ve 

vesikalardan oluştuğu durumlarda idari yargılama usulü bu uyuşmazlığı çözme 

gücüne sahiptir. Ancak işlenen kabahat maddi olaylara dayanıyorsa -başkalarının 

huzur ve sükununu bozacak derecede gürültüye neden olma kabahatinde olduğu gibi- 

idari yargılama usulünün bugünkü haliyle bu fiillere ilişkin yaptırımları tam 

anlamıyla yargılama imkanı yoktur. Bu nedenle asıl arzu edilen şey idari nitelikteki 

uyuşmazlıkların idari yargı yerlerince çözülmesi olmasına rağmen, bugüne kadar 

yürürlükte olan kanunların bazı idari para cezalarının yargısal denetimine ilişkin 

olarak ceza mahkemelerini görevlendirdiği hükümlerin ve ceza kanunundan yeni 

çıkarılan ve 5326 Sayılı Kanunun İkinci Kısmında yer alan kabahatlerin yargısal 

denetiminin -idari yargılama usulüne tanık deliliyle ilgili hükümler getirilene kadar 

ve kabahatler karşılığında öngörülen idari para cezalarıyla ilgili iptal davalarında 

duruşma yapılması ana kural olana kadar- ceza mahkemelerinin görev alanına dahil 

edilmesi daha yerinde olacaktır. Daha da önemlisi, kanunkoyucu 5326 Sayılı 

Kanunun 3. maddesinde olduğu gibi tüm sistemi değiştirmeye  yönelik hükümler 

getirmekten kaçınmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 “... İdari Yargılama Usulü Kanununda, yazılı yargılama esas alındığına ve esasen İdari Yargılama 
Usulü Kanunun 31. maddesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun şahadete ilişkin 
hükümlerine atıf yapılmadığına göre, ... delil olarak değerlendirilerek karar verilmesinde kanun ve 
usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” (D. 3. D, 24.12.1986 Tarihli Karar, E. 86/1201, K. 
86/2706, DD, S. 66-67, s. 333) 

Ancak Danıştay bazı durumlarda delillerle ilgili açık bir atıf hükmü olmamasına rağmen Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunun hükümlerinden yararlanma yoluna da gitmektedir.  

“... delil ve vesika mahiyetindeki evrak üzerindeki imzaların sahiplerince inkar edilmesi halinde, bu 
imzaların mevsukiyetini temin için nasıl bir usul takip edileceği Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 308 ve 309 uncu maddelerinde gösterilmiş olup, Vergi Usul Kanununda bu hususa dair 
özel bir usul gösterilmiş olmadığına göre, bu gibi ihtilaflarda Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
hükümlerinin uygulanması ... gerekir.” (D. 4. D, 13.12.1961Tarihli Karar, E. 60/4394, K. 61/3823, 
DKD, S. 85-86, s. 117) 
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SONUÇ 

İnsanların toplum halinde yaşaması belirli bir düzenin varlığını gerektirir. 

İnsanların siyasal örgütlenmelerini gerçekleştirerek “devlet”i oluşturdukları 

toplumlarda bu düzen “kamu düzeni”dir. Devletin ve toplumun varlığını 

koruyabilmesi ve devam ettirebilmesi için bu düzenin korunmasına ihtiyaç vardır. 

Devlet, kamu düzenini korumak amacıyla toplumsal hayata iki hukuk dalının 

sağladığı araçlarla müdahale eder: İdare hukuku ve ceza hukuku. 

Kamu düzenini korumak için idarenin yükümlendiği faaliyet kolluktur. 

Kolluk faaliyetinin amacı olan kamu düzeni, toplumun dışsal ve maddi düzeni olmak 

üzere; kamu güvenliği, kamu dirliği ve esenliği, kamu sağlığı, genel ahlak, ekonomik 

düzen, insan onuru, çevre, kamusal estetik ve bireylerin kendilerine karşı korunması 

unsurlarından oluşur. Toplumsal hayatın gelişmesine koşut olarak kamu düzeninin 

unsurları hem çeşitlenmekte hem de var olan unsurların içerikleri dolgunlaşmaktadır. 

Kolluk faaliyeti yürütülen etkinliklerin amacına göre idari kolluk-adli kolluk 

şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Buna göre kanunda suç olarak tanımlanmış bir 

fiilin bir kimse tarafından gerçekleştirilmesiyle suçla ilgili delillerin ve suçluların 

belirlenmesinde yargılama makamlarına yardımcı olma faaliyeti adli kolluk; kamu 

düzenini bozan ya da bozma tehlikesi gösteren durumlarda önleyici kolluk yetkilerini 

kullanma ve kanunla veya idarenin genel düzenleyici işlemiyle kabahat olarak 

belirlenmiş bir fiilin bir kimse tarafından işlenmesi halinde fail ya da faillere 

yaptırım uygulama faaliyeti idari kolluktur. 

Kamu düzeninin bazı unsurlarının ya da bu unsurların içerdiği bazı öğelerin 

özel olarak korunması ihtiyacı nedeniyle, yetkisi konu bakımından sınırlandırılmış 

özel idari kolluklar oluşturulmuştur. Bu kolluklardan farklılığını ifade etmek için, 

kamu düzeninin tüm unsurları yönünden genel yetkili olan ve görev alanı konu 

bakımından sınırlandırılmamış kolluklara genel idari kolluk adı verilmiştir.  

Bireyler kolluk faaliyetinin konusuna giren, yani kamu düzenini bozma 

potansiyeli taşıyan bir faaliyete girişmezden önce bazı koşulları yerine getirmek 

zorunda bırakılmış olabilirler. Bu koşullar kamu düzenini bozma tehlikesi 

bakımından faaliyetin ağırlığına göre bildirim veya izin şeklinde gerçekleşmektedir. 

Bu koşullar temel hak ve hürriyetlerin kullanımına sınırlama getirdiği için bunların 
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kanunla öngörülmeleri gerekir. Bu koşulların öngörülmesinin amacı temel hak ve 

hürriyetlerin kullanılmasını engellemek değil, kamu düzenini bozma tehlikesi taşıyan 

faaliyetlerden kolluk makamlarının, gerçekleşmeden önce haberdar olarak, önlem 

almalarını sağlamak içindir. 

İdare, kolluk faaliyetini birtakım işlem ve eylemlerle yerine getirir. Bu işlem 

ve eylemlere genel olarak, kolluk tedbirleri adı verilmektedir. İdarenin kolluk 

alanında gerçekleştirdiği işlemler genel veya bireysel mahiyette olabilmektedir. 

Genel mahiyetteki kolluk işlemleri idarenin genel düzenleyici işlemleri ve geçici 

düzenlemeler şeklinde olmaktadır. Bireysel mahiyetteki kolluk işlemleri ise denetim, 

gözetim veya ihtar veyahut da idari yaptırımlar şeklinde gerçekleşmektedir. Kolluk 

eylemleri ise her zaman bireysel mahiyettedirler. Bu eylemler bir toplantının 

etrafında halka oluşturma gibi hafif nitelikte eylemlerden, silah kullanma gibi ağır 

nitelikte eylemlere varan bir çeşitlilik arz etmektedir.  

İdarenin bireysel mahiyetteki kolluk işlemlerinden olan idari yaptırımları 

öngören hukuksal düzenlemeler gün geçtikçe artmaktadır. İdari ceza hukuku adı 

verilen hukuk dalı bu konuları incelemektedir.  

İdari ceza hukukunun fiiller bakımından kapsamı kabahatlerle, yaptırımlar 

bakımından kapsamı ise idari yaptırımlarla sınırlıdır. Bu bakımdan kamu 

görevlilerinin disiplin hukukuna aykırı fiilleri ve bunlara uygulanan yaptırımlar idari 

nitelikte de olsa, idarenin kolluk faaliyetinin konusu olamayacağından, bu hukuk 

dalının konusuna girmezler. İdari ceza hukukunun bu noktada kişiler bakımından 

kapsamı idare ile arasında statüter bir ilişki olmayan kimselerdir; idari ceza 

hukukundan kaynaklanan yaptırımların uygulanması için kişinin idare hukuku 

anlamında bir sıfata sahip olmasına gerek yoktur.  

İdari yaptırımlar birey bakımından “cezalandırıcı” ve daha ağır ihlalleri 

önleme bakımından “uyarıcı” niteliğe sahiptirler. Bunlar ceza yaptırımlarına göre 

hafif nitelikte olsalar da, birey üzerinde cezalandırıcı bir etkiye sahip oldukları için 

ceza hukukundan ve ceza yargılama hukukundan bazı ilkelerin bu alanda da 

uygulanması gerekir.  

Kabahat fiilleri bakımından kanunla öngörülme zorunluluğu suçlardaki kadar 

katı bir şeklide uygulanmamakla beraber, bu alanda belirliliğin hakim olması esastır. 

Bu sebeple idarenin işlemleriyle bir kabahat fiilinin ihdas edilebilmesi için kanunda 
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açık bir hüküm bulunmalıdır. İdare, kişiler bakımından yükümlendirici niteliği olan 

irade açıklamalarını, ancak tüzük ve yönetmelik şeklinde yapabileceğinden, bir fiilin 

kabahat olduğunu belirleyen idari işlem tüzük veya yönetmelik şeklinde 

olabilecektir. İdare bir fiilin kabahat olup olmadığını kanundaki çerçeve hükmün 

içeriğini doldurarak belirleyebilmesine rağmen, idari yaptırımlar ancak kanun 

hükmüyle öngörülebilir. Yani yaptırımlar bakımından kanunilik ilkesine sıkı sıkıya 

bağlı kalınmıştır.  

Gerek idarenin genel düzenleyici işlemiyle gerekse de kanun hükmüyle 

öngörülsün, bir kimseye işlediği bir fiilden dolayı yaptırım uygulanabilmesi için 

fiilin işlenmesinden önce var olan bir hukuk kuralının varlığı gerekir. Kabahatler ve 

idari yaptırımlar bakımından geriye yürümezlik ilkesi ceza hukukunda olduğu 

şekliyle uygulanmaktadır. 

Hukuka aykırı fiili kim işlemişse onun yaptırımla muhatap olması anlamında 

olan sorumluluğun kişiselliği ilkesi, bireyin şahsına yönelik idari yaptırımlar 

bakımından katı bir şekilde uygulanmakla beraber, nesnel nitelikteki yani 

malvarlığına yönelik idari yaptırımlar bakımından katı bir şekilde 

uygulanmamaktadır. Ancak bir kimsenin idari yaptırımlar bakımından başkasının 

fiilinden dolayı sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için, o kimsenin yürüttüğü 

faaliyet ile işlenen kabahat arasında bir nedensellik bağının varlığı zorunludur. Bu tip 

sorumluluk halleri, genellikle özel hukuktan kaynaklanan hukuksal ilişkilerde –

çoğunlukla hizmet ve vekalet gibi işgörme sözleşmelerinde veya temsil yetkisinin 

verilmesinde- taraflara yüklenen özen yükümlüğünün ihlali neticesinde meydana 

gelmektedir.  

Sorumluluğun kişiselliği ilkesinin doğal sonucu kusur ilkesidir. Bir kimsenin 

gerçekleştirdiği fiilden dolayı kınanabilmesi anlamındaki kusurluluğun varlığı 

halinde, ancak o kimse yaptırıma muhatap olabilir. Bireyin gerçekleştirdiği kabahat 

fiilinden dolayı yaptırıma muhatap olabilmesi için kast ya da taksir şeklinde bir 

kusurunun bulunması gerekmektedir. Yani idari yaptırımlar bakımından objektif 

sorumluluk söz konusu değildir. 5326 Sayılı Kanun bu durumu ayrıntılı bir 

düzenlemeyle öngörmüştür.  

Gerçekleşen kabahat fiili ile kanunda öngörülen yaptırım makul bir oran 

içinde bulunmalı ve idari yaptırımlar insan onurunu kıracak bir şekle 
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bürünmemelidir. Bunların yanında idari nitelikteki yaptırımlar hürriyeti bağlayıcı 

ceza şeklinde de olamazlar.  

İşlediği bir fiilden dolayı failin birden fazla yaptırıma muhatap olmaması 

anlamındaki ne bis in idem ilkesi, hem idari yaptırımlarla ceza yaptırımları arasında 

hem de idari yaptırımların kendi arasında mevcut olması gereken bir ilkedir. Ancak 

kabahat şeklinde gerçekleşen bir fiil için idari para cezasının yanında başka 

yaptırımlar da öngörülmüşse ne bis in idem ilkesi idari para cezasıyla birlikte 

bunların da uygulanmasına engel teşkil etmez.  

Ne bis in idem ilkesinin hayata geçirilmesi bakımından asıl önemli olan idari 

yaptırımlarla ceza yaptırımları arasında bu ilkenin geçerli olmasıdır. Bu durum 

kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması anlayışına da hizmet edecektir. 5326 Sayılı 

Kanun bir fiilin hem kabahat hem de suç teşkil etmesi hallerinde öncelikle suçtan 

dolayı ceza yaptırımının uygulanacağını yerinde bir şekilde ifade etmiştir. Ancak 

mevzuatımızda -2872 Sayılı Çevre Kanununda olduğu gibi- bu ilkeye aykırı 

düzenlemeler vardır. Kanunkoyucu bu düzenlemeleri ayıklamak şöyle dursun 5326 

Sayılı Kanundan sonra yürürlüğe giren düzenlemelerde -5491 Sayılı Kanunda olduğu 

gibi- de ne bis in idem ilkesini göz önünde bulundurmamıştır.  

İdari yaptırımlar kararlaştırılırken, karara muhatap olacak kimse kendisini 

idare önünde savunma hakkına sahip olmalıdır. Bunun dışında ilgilinin hakkındaki 

isnadı öğrenme hakkına da sahip olması gerekir. Aynı şekilde yaptırıma karar 

verecek idari makam ya da kamu görevlisi tarafsız olmalı ve eşitlik ilkesine sadık 

kalmalıdır. 5326 Sayılı Kanunda bu konuda düzenleme yapılmamıştır. 

İdari yaptırımlar da birer idari işlem olduğundan yaptırım kararının muhatabı 

olan kimse bu kararlara karşı yargı yoluna başvurma hakkına sahiptir.  

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kabahatlerle ve idari para cezalarıyla ilgili 

olarak genel bir kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple Kanunun yürürlüğe 

girmesinden itibaren diğer kanunlarda yer alan aykırı düzenlemeler ortadan 

kalkmıştır. Kanun kabahatler ve idari para cezaları ile ilgili olarak hukukumuzda yer 

alan karmaşayı gidermeyi amaçlamasına rağmen, var olan karmaşayı büsbütün 

artırmıştır. Kanunun getirdiği düzenlemeleri ele almak ve yapılan yanlışlıkları tespit 

etmek için idari para cezalarının yapısal bir incelemesini yapmak ve parasal nitelikli 

diğer yaptırımlardan ayırt etmek gerekmektedir.  



 122 

İdari para cezaları, idari yaptırımların ve dolayısıyla da idari işlemlerin bir 

türüdür. İdari para cezaları bireyin işlediği kabahat fiili neticesinde kararlaştırılan ve 

ilgilisinin malvarlığında eksilmeye neden olan sübjektif (birel-öznel) idari işlemdir.  

Bu cezalara idari makamlar tarafından idari usuller uygulanarak karar verilir. 

Bu özellikleri dolayısıyla, mahkemelerce kararlaştırılan kamusal para cezalarından 

ve tazminat kabilinden para cezalarından ayrılırlar. İdari para cezaları kamu düzenine 

aykırılık teşkil eden fiillerin yaptırımı olarak öngörüldüğünden yargılama düzenine 

aykırılık oluşturan fiillere karşı uygulanan medeni para cezalarından da farklıdırlar.  

İdari para cezaları; kabahat fiilleri karşılığında öngörülmeleri, kural olarak 

idarece ve idari usullerle kararlaştırılmaları, idarenin hem iddia makamı hem de karar 

alma makamı olması, 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmeleri, ilgili 

kanunda özel bir hüküm yoksa genel veya özel affa tabi olmamaları, adli sicile 

kaydedilmemeleri, yerine getirilmeme halinde başka nitelikte bir cezaya 

çevrilmemeleri, adli para cezalarının uygulanmasında ve kural olarak başka bir idari 

para cezasının uygulanmasında tekerrüre esas olmamaları, bazı durumlarda ölüm 

halinde dahi tahsil edilebilmeleri, tüzel kişiler hakkında da uygulanabilmeleri, 

kanunda hüküm bulunması durumunda uzlaşmanın mümkün olması ve bazı 

koşulların gerçekleşmesi halinde idarece geri alınabilmeleri gibi özellikleriyle adli 

para cezalarından ayrılırlar. Bunların yanında idari para cezasını gerektiren kabahat 

fiilleri özel oluşum biçimleri yönünden de suçlardan farklılık arz ederler. 

Kabahatlerde teşebbüs halinde faile yaptırım uygulanmamaktadır.  

İdari para cezaları birer idari işlem olmaları nedeniyle idari işlemin unsurları 

yönünden incelenmeleri gerekir. Bu unsurlar yetki, usul, şekil, sebep, konu ve amaç 

unsurlarıdır.  

İdari para cezalarında karar alma yetkisi; ilgili kanunda gösterilen idari 

makam, kurul ya da kamu görevlisine, bazı durumlarda cumhuriyet savcılarına ve 

ceza mahkemelerine aittir.  

Ceza mahkemesinin kararlaştırdığı bir yaptırımın idari niteliği nereden 

kaynaklanmaktadır? Bu durumda da yaptırım idarece kararlaştırılmış olmasa da, adli 

para cezası haline de gelmemektedir. Yaptırıma bağlanan sonuçlar bakımından da 

diğer idari para cezaları için belirttiklerimiz mahkemelerce kararlaştırılanları için de 

geçerlidir. Ancak bir kanun hükmünde mahkemenin “idari” yaptırıma karar 
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vereceğini söylemek yanlıştır. 5326 Sayılı Kanunun bu konuyu düzenleyen 24. 

maddesi acilen yürürlükten kaldırılmalıdır. Aynı şekilde cumhuriyet savcılarının da 

idari para cezasına karar verme yetkilerini düzenleyen Kanunun 23. maddesi de 

yürürlükten kaldırılmalıdır. İdari nitelikteki bir yaptırımın en ayırt edici özelliği 

idarece ve idari usuller kullanılarak kararlaştırılmalarıdır. 

Kanunda yer yönünden yetki meselesinde ceza muhakemesi kanununa atıf 

yapılmıştır. Ancak idari makamların karar alma yetkisine sahip olduğu coğrafi 

alanlar ilgili kurum veya kuruluşun teşkilat kanununda yer almaktadır. Kanunda 

yapılan bu atıf hükmü de gereksizdir.  

Kişi yönünden yetki meselesinde ilgili idari kuruluşun monokratik 

organlarına ve kamu görevlilerine verilen karar alma yetkileri kaldırılarak, idari 

kurullara bu yetkinin inhisari bir şekilde tanınması daha doğru olacaktır. Bireyin 

yaptırım kararları alınırken idare önünde kendini savunma hakkına sahip olması ve 

keyfi yaptırım kararlarının engellenmesi bakımından da karar alma yetkisinin idari 

kurullarda olması yerinde olacaktır. Bunun dışında ihmal suretiyle icra, hukuka 

uygunluk nedenleri, kast ya da taksir, tüzel kişilerin sorumlu olduğu durumlar gibi 

hukuk tekniğini gerektiren hallerde, örneğin ilköğretim mezunu olma şartının yeterli 

olduğu belediye zabıta görevlileri gibi kamu görevlileri bunları nasıl tespit 

edeceklerdir. Bunların tartışılıp değerlendirilmesi, karar alma yetkisinin idari 

kurullara verilmesiyle mümkün olacaktır.  

İdari para cezasını gerektiren bir kabahat fiilinin işlenildiği herhangi bir 

şekilde idarece öğrenildiğinde bir soruşturmanın yapılması gerekecektir. Aynı 

şekilde idarenin bu yaptırım kararlarıyla ilgili olarak izlediği bir karar alma süreci 

söz konusudur. Bu iki süreç idari para cezasının usul unsurunu oluşturmaktadır. 

Ancak Kanunun hiçbir yerinde soruşturma ve karar alma usulüyle ilgili bir 

düzenlemeye rastlamak mümkün değildir. Kanunda zamanaşımına uğrayacağı 

durumların öngörüldüğü “soruşturma” ne anlama gelmektedir, bunu Kanundan 

çıkarmak mümkün olamamaktadır.  

İdari yaptırımlarla ilgili genel bir kanun olma iddiasında olan bir 

düzenlemede idari para cezasının soruşturma ve karar alma usulüne dair hiçbir 

hükmün getirilmemiş olması büyük eksikliktir. Bu eksiklik Kanunun getirdiği 
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sorumluluğun esaslarına dair hükümleri de uygulanamaz halde kalmasına sebep 

olacaktır.  

Hukuka aykırı olan bir fiilin soruşturulmasında yapılması gereken en önemli 

şey delillerin toplanmasıdır. Kanunda kabahatlerle ilgili olarak delillerin 

toplanmasına dair bir hüküm getirilmemiştir. Bir konuda delil toplamak çoğunlukla 

bireylerin hak ve hürriyetlerini ihlal edeceğinden, ya İdare hukuka aykırı olarak bu 

işlemleri yapacak ya da eli kolu bağlı oturacaktır.  

Kabahatlerden dolayı sorumluğun esaslarına dair getirilen düzenleme 

hukukumuzdaki önemli bir eksikliği giderse de usule dair hiçbir hükmün 

bulunmayışı durumunda bunlar nasıl uygulanacaktır? İdare ilgili kimsenin akıl 

hastası olduğunu hangi hukuksal araçları kullanarak tespit edecektir ve kişinin 

sorumsuzluğuna karar verecektir?  

Karar alma usulü nasıl gerçekleşecektir? İlgilinin kendisini idare önünde 

savunma hakkı var mıdır? İlgili kimse kendi lehine tanık gösterebilecek ve idare bu 

tanıkları değerlendirebilecek midir?  

İdari para cezalarında ve diğer idari yaptırımlarda usule dair ayrıntılı 

hükümlerin bulunması ve ilgilinin karar alınırken kendini idare önünde savunma 

hakkının bulunması mahkemelerin yükünü azaltma amacına daha fazla hizmet 

edecektir.  

Getirilecek usul hükümlerinin işlerliği için karar alma yetkisinin idari 

kurullara verilmesi, delillerin toplanması konusunda kamu görevlilerinden 

yararlanılması ve tarafsızlığı sağlamak için delillerin toplanması ile görevli olan 

kimsenin karar alma yetkisine sahip olan kurullara katılmaması gibi güvenceler 

sağlanmalıdır. 

İdari para cezalarının şekle ilişkin koşulları Kanunda ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre cezaya muhatap olan kişiyle ilgili bilgilerin yanında 

kabahat fiiliyle ilgili bilgilerin yapılacak tebligatta yer alması gerekecektir. Bunların 

yanında ilgilinin kullanabileceği başvuru yollarının ve sürelerinin, kararı veren kamu 

görevlilerinin kimliklerinin, karar tarihinin de yapılacak tebligatta yer alması 

gerekecektir.  
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İdari para cezalarında sebep unsuru, kanunda ya da kanunun belirlediği 

çerçevede idarenin genel düzenleyici işleminde kabahat olarak belirlenmiş bir 

davranışın bir kimse tarafından işlenmesidir. 

İdari para cezalarının konusu bir miktar paranın ilgili kimseden alınarak 

devlet hazinesine aktarılmasıdır. Bu parasal miktar, maktu olabileceği gibi nispi de 

olabilir. Bunların yanında para miktarının alt ve üst sınırı kanunda öngörülerek ilgili 

işlenen kabahatin haksızlık içeriği, failin kusuru ve ekonomik durumuna göre 

yaptırım miktarı belirlenebilecektir. Alt ve üst sınırın belirlenerek her olaya göre bu 

sınırlar arasında yaptırım miktarının idarece somutlaştırılması yaptırımın 

bireyselleştirilmesine, yani failin kişiliğine uydurulması amacına hizmet edeceğinden 

daha fazla tercih edilmelidir. 

Bir fiil karşılığında idari para cezası öngörülmesinin amacı kamu düzenini 

korumaktır. Ancak kamu düzenini koruma amacının yanında ikincil amaçlar da 

güdülmüş olabilir. İşlenen kabahat fiilinin parasal bir zarara neden olması halinde 

kamu düzeninin korunması yanında zararın tazmini amacı da söz konusu 

olabilecektir. Hiçbir şekilde bu ikincil amaçlar bir para cezasının esas amacı haline 

dönüşmemelidir. 

Kanunkoyucu diğer idari işlemlerden farklı olarak idari para cezasına ilişkin 

yaptırım kararlarının icrai hale gelmesini -ki buna kesinleşme diyor.- ilgiliye 

yapılacak tebligattan itibaren on beş günlük mahkemeye başvuru süresinin bu 

başvuru yapılmadan geçirilmesi şartına bağlamıştır. Mahkemeye başvurma halinde 

ise mahkemenin vereceği karara kadar, para cezası, ilgilisinden talep 

edilemeyecektir. Bu yaptırım kararları için yürütmenin durdurulması gibi bir karar 

alınmasına gerek yoktur; yürütülme kanun gereği durmaktadır. İdari para cezaları 

yaptırım niteliğinde idari işlemler olduklarından bu hüküm çok yerindedir.  

Kesinleşen idari para cezalarının yerine getirilmesi diğer kamu alacakları gibi 

6183 Sayılı Kanuna göre yapılacaktır.  

İdari para cezalarına belirli sürede karar verilmemesi halinde soruşturma 

zamanaşımının geçmesi dolayısıyla yaptırım kararı alınamayacaktır. Aynı şekilde 

karar verilmiş bir idari para cezasının yerine getirilmesi idare tarafından 

gerçekleştirilmemişse yerine getirme zamanaşımı dolayısıyla para cezası tahsil 

edilemeyecektir. Bu hükümler ilgili kimsenin sonsuza kadar yaptırım ya da cebren 
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tahsil endişesiyle yaşamaması amacına yönelik olduğu gibi, idarenin elini çabuk 

tutması amacına da yöneliktir. 

İdarenin her işlem ve eylemi gibi idari para cezalarına karşı da yargı yolu 

açıktır.  

5326 Sayılı Kanun idari para cezalarının yargısal denetimini sulh ceza 

mahkemelerinin görev alanına dahil etmiştir. Kanunda vergi hukukundan 

kaynaklanan -bu istisna da sonradan getirilmiştir.- idari para cezaları dışında her 

türlü idari para cezasına karşı yapılacak başvurularda sulh ceza mahkemeleri yetkili 

kılınmıştır.  

İdari para cezaları idari işlem olmaları nedeniyle bunlardan kaynaklanan 

uyuşmazlıklar da idari olacaktır. Bu nedenle idari para cezalarının yargısal denetimi 

idari mahkemelerin görev alanında olmalıdır.  

İdari nitelikte bir uyuşmazlığın adiye mahkemelerinin görev alanına verilmesi 

Anayasada açıkça yasaklanmamakla birlikte kanunkoyucunun bu konuda sınırsız bir 

takdir hakkı da söz konusu değildir.  

Anayasada adliye mahkemelerinden ayrı bir teşkilata sahip idari yargı 

yerlerinin öngörülmesi anayasakoyucunun yargı ayrılığı ve idari rejimi 

benimsediğini göstermektedir. Bu nedenle idari nitelikteki bir uyuşmazlığın hiçbir 

sınırlama olmadan ve haklı gerekçeler gözetilmeden adliye mahkemelerinin görev 

alanına verilmesi idari rejimin ve yargı ayrılığı ilkesinin inkarı anlamına gelecektir.  

İdari nitelikte bir uyuşmazlığın adliye mahkemelerinin görev alanına dahil 

edilebilmesi için haklı gerekçeler ve kamu yararı bulunmalıdır. Bu nedenle idari para 

cezalarının yargısal denetimi 5326 Sayılı Kanunun öngördüğü gibi kural olarak değil, 

istisnai olarak adliye mahkemelerinin görev alanına dahil olmalıdır.  

İdari para cezalarından bazılarının yargısal denetiminin adliye 

mahkemelerinin görev alanına dahil edilebilmesi için olması gereken haklı gerekçe 

“uzmanlık” ilkesidir. Bu ilke uyarınca sosyal güvenlik hukukundan, rekabet 

hukukundan ya da ekonomik düzene ilişkin diğer mevzuatlardan kaynaklanan idari 

para cezalarının yargısal denetiminin adliye mahkemesince yapılabilmesinin hiçbir 

haklı gerekçesi olamaz.  

İmar Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 42. maddesinin eski 5. 

fıkrasındaki gibi aynı fiilden ve aynı idari işlemden kaynaklanan bir uyuşmazlığın 
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parçalanarak, bir kısmının adliye mahkemelerinin diğer kısmının idari mahkemelerin 

görev alanına dahil edilmesinde de kamu yararı yoktur ve yargılamanın hızla 

bitirilerek uyuşmazlığın hızlı bir biçimde çözülmesi ilkelerine de ters düşmektedir.  

5326 Sayılı Kanunun yalnızca idari para cezalarının ve mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine ilişkin kararların yargısal denetimini sulh ceza mahkemelerine vermesi 

nedeniyle idari para cezalarının yanında başka yaptırımların da öngörüldüğü fiiller 

için verilen yaptırım kararları ikiye kısma ayrılarak; para cezasına ilişkin kısmı sulh 

ceza mahkemesinde denetlenecek, diğer idari yaptırım ise adliye mahkemesinde 

denetlenecektir. Bu gibi durumların Anayasaya aykırı olduğu Anayasa 

Mahkemesinin İmar Kanununa ilişkin iptal kararında da belirtilmiştir.65 

Bunun dışında bir fiil için yalnızca idari para cezası öngörülmesi halinde dahi 

aynı olaydan kaynaklanan uyuşmazlıklardan biri idari yargının diğeri adli yargının 

görev alanına girebilecektir. Kesinleşen idari para cezaları 6183 Sayılı Kanuna göre 

yerine getirileceğinden bu aşamadaki uyuşmazlıklar idari yargının görev alanındadır.  

Getireceği sonuçlar yeterince düşünülmeden sistemin tamamını değiştirmeye 

yönelik hükümlerin -5326 Sayılı Kanunun 3. maddesi gibi- öngörülmesinden 

kaçınılmalıdır.  

İdari para cezalarının yargısal denetiminin idari mahkemelerin görev alanına 

dahil olması halinde de idari yargılama usulündeki delil sisteminden dolayı bazı 

uyuşmazlıklar gereği gibi sonuçlandırılamayacaktır. İdari para cezasını gerektiren 

kabahat fiilinin oluşup oluşmadığı yazılı deliller üzerinden incelenebilecek nitelikte 

ise -örneğin; defter ve belgelerde hesap hileleri yaparak vergi zıyaına neden olma 

kabahatinde olduğu gibi- idari yargıda bir sorun çıkmayacaktır. Ancak uyuşmazlık 

konusu olan kabahat fiili maddi nitelikte eylemlerle gerçekleştirilmişse -örneğin; 

evsel atıkların çevreye atılması kabahatinde olduğu gibi- idari yargıda tanık delilinin 

kullanılmaması nedeniyle uyuşmazlıklar gereğince çözülemeyecektir.  

İdari para cezalarıyla ilgili uyuşmazlıkların tamamının idari yargının görev 

alanında olması arzulanmakla birlikte, idari yargılama usulünün delil sisteminin 

bugünkü durumu düzeltilene kadar, ceza kanunundan yeni çıkarılan ve 5326 Sayılı 

Kanunun İkinci Kısmında düzenlenen kabahat fiilleriyle ilgili uyuşmazlıkların 

                                                
65 5326 Sayılı Kanunun 3. maddesi Anayasa Mahkemesinin önündedir. Açıklanan gerekçelerle bu 
maddenin iptali muhtemeldir. 
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çözümünün ceza mahkemelerinin görev alanında kalması yerinde olacaktır. Bunun 

yanında ülkede yaygın bir idari yargılama teşkilatının olmadığı dönemlerde ceza 

mahkemelerinin görev alanına verilen bazı idari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıklar 

da kanunlarda yeterli düzenleme yapılıncaya kadar eski hallerini korumalıdırlar. 

5326 Sayılı Kanunun kabahat fiili içeren kanunların tamamı bakımından 

geçerli ve genel olması gereken kısmı kabahatlerden dolayı sorumluluğun esaslarıyla 

ilgili kısmıdır. 

Yerine daha iyisi yapılana kadar mevcut düzenlemelerin yürürlükte kalması, 

yani statükonun korunması daha doğru olacaktır.    
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