
18.06.2018 Kabahatler Kanunu

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2005/03/20050331M1-2.htm 1/7

Kanun
 

Kabahatler Kanunu

 Kanun No.  5326  Kabul Tar�h� : 30.3.2005      
BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîl�k İlkes� ve Kanunun Uygulama Alanı
Amaç ve kapsam
MADDE 1.- (1) Bu Kanunda; toplum düzen�n�, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevrey� ve ekonom�k düzen� korumak amacıyla;
a) Kabahatlere �l�şk�n genel �lkeler,
b) Kabahatler karşılığında uygulanab�lecek olan �darî yaptırımların türler� ve sonuçları,
c) Kabahatler dolayısıyla karar alma sürec�,
d) İdarî yaptırıma �l�şk�n kararlara karşı kanun yolu,
e) İdarî yaptırım kararlarının yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n esaslar,
Bel�rlenm�ş ve çeş�tl� kabahatler tanımlanmıştır.
Tanım
MADDE 2.- (1) Kabahat dey�m�nden; kanunun, karşılığında �darî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.
Genel kanun n�tel�ğ�
MADDE 3.- (1) Bu Kanunun genel hükümler� d�ğer kanunlardak� kabahatler hakkında da uygulanır.
Kanunîl�k �lkes�
MADDE 4.- (1) Hang� f��ller�n kabahat oluşturduğu, kanunda açıkça tanımlanab�leceğ� g�b�; kanunun kapsam ve koşulları

bakımından bel�rled�ğ� çerçeve hükmün �çer�ğ�, �daren�n genel ve düzenley�c� �şlemler�yle de doldurulab�l�r.
(2) Kabahat karşılığı olan yaptırımların türü, süres� ve m�ktarı, ancak kanunla bel�rleneb�l�r.
Zaman bakımından uygulama
MADDE 5.- (1) 26.9.2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya �l�şk�n hükümler�

kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen �darî yaptırımlara �l�şk�n kararların yer�ne
get�r�lmes� bakımından derhal uygulama kuralı geçerl�d�r.

 (2) Kabahat, fa�l�n �craî veya �hmal� davranışı gerçekleşt�rd�ğ� zaman �şlenm�ş sayılır. Net�cen�n oluştuğu zaman, bu
bakımdan d�kkate alınmaz.

Yer bakımından uygulama
MADDE 6.- (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yer bakımından uygulamaya �l�şk�n 8 �nc� maddes� hükümler�,

kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kanunlarda aks�ne hüküm bulunan haller saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM

Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
 

Kabahat�n �hmal� davranışla �şlenmes�
MADDE 7.- (1) Kabahat, �craî veya �hmal� davranışla �şleneb�l�r. İhmal� davranışla �şlenm�ş kabahat�n varlığı �ç�n k�ş�

açısından bell� b�r �craî davranışta bulunma hususunda hukukî yükümlülüğün varlığı gerekl�d�r.
Organ veya tems�lc�n�n davranışından dolayı sorumluluk
MADDE 8.- (1) Organ veya tems�lc�l�k görev� yapan ya da organ veya tems�lc� olmamakla b�rl�kte, tüzel k�ş�n�n faal�yet�

çerçeves�nde görev üstlenen k�ş�n�n bu görev� kapsamında �şlem�ş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel k�ş� hakkında da �darî
yaptırım uygulanab�l�r.

 

(2) Tems�lc� sıfatıyla hareket eden k�ş�n�n bu sıfatla bağlantılı olarak �şlem�ş bulunduğu kabahatten dolayı tems�l ed�len
gerçek k�ş� hakkında da �darî yaptırım uygulanab�l�r. Gerçek k�ş�ye a�t b�r �şte çalışan k�ş�n�n bu faal�yet� çerçeves�nde �şlem�ş
bulunduğu kabahatten dolayı, �ş sah�b� k�ş� hakkında da �darî yaptırım uygulanab�l�r.

(3) Kanunun, organ veya tems�lc�de ya da tems�l ed�len k�ş�de özel n�tel�kler aradığı hallerde de yukarıdak� fıkralar
hükümler� uygulanır.

(4) B�r�nc� ve �k�nc� fıkra hükümler�, organ veya tems�lc�l�k ya da h�zmet �l�şk�s�n�n dayanağını oluşturan �şlem�n hukuken
geçerl� olmaması hal�nde de uygulanır.

Kast veya taks�r
MADDE 9.- (1) Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taks�rle �şleneb�l�r.
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Hata
MADDE 10.- (1) Türk Ceza Kanununun hata haller�ne �l�şk�n hükümler�, ancak kasten �şlenen kabahatler bakımından

uygulanır.
Sorumluluk
MADDE 11.- (1) F��l� �şled�ğ� sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk hakkında �darî para cezası uygulanamaz.
(2) Akıl hastalığı neden�yle, �şled�ğ� f��l�n hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu f��lle �lg�l� olarak

davranışlarını yönlend�rme yeteneğ� öneml� derecede azalmış olan k�ş� hakkında �darî para cezası uygulanmaz.
Hukuka uygunluk nedenler� �le kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler
MADDE 12.- (1) Bu Kanunda aks�ne hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ceza Kanununun hukuka uygunluk nedenler� �le

kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlere �l�şk�n hükümler�, kabahatler bakımından da uygulanır.
Teşebbüs
MADDE 13.-(1) Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Ancak, teşebbüsün de cezalandırılab�leceğ�ne da�r �lg�l� kanunda

hüküm bulunan haller saklıdır. Bu durumda, Türk Ceza Kanununun suça teşebbüse ve gönüllü vazgeçmeye �l�şk�n hükümler�,
kabahatler bakımından da uygulanır.

İşt�rak
MADDE 14.- (1) Kabahat�n �şlen�ş�ne b�rden fazla k�ş�n�n �şt�rak etmes� hal�nde bu k�ş�ler�n her b�r� hakkında, fa�l olarak

�darî para cezası ver�l�r.
(2) Özel fa�ll�k n�tel�ğ�n�n arandığı durumlarda, kabahate �şt�rak eden ve bu n�tel�ğ� taşımayan k�ş� hakkında da fa�l olarak

�darî para cezası ver�l�r.
(3) Kabahate �şt�rak �ç�n kasten ve hukuka aykırı �şlenm�ş b�r f��l�n varlığı yeterl�d�r. Kabahat�n �şlen�ş�ne �şt�rak eden k�ş�

hakkında, d�ğerler�n�n sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın �darî para cezası ver�l�r.
(4) Kanunda özel fa�ll�k n�tel�ğ�n� taşıyan k�ş� açısından suç, d�ğer k�ş�ler açısından kabahat olarak tanımlanan f��l�n, bu

n�tel�ğ� taşıyan ve taşımayan k�ş�ler tarafından ortaklaşa �şlenmes� hal�nde suça �şt�rake �l�şk�n hükümler uygulanır.
İçt�ma
MADDE 15.- (1) B�r f��l �le b�rden fazla kabahat�n �şlenmes� hal�nde bu kabahatlere �l�şk�n tanımlarda sadece �darî para

cezası öngörülmüşse, en ağır �darî para cezası ver�l�r. Bu kabahatlerle �lg�l� olarak kanunda �darî para cezasından başka �darî
yaptırımlar da öngörülmüş �se, bu yaptırımların her b�r�n�n uygulanmasına karar ver�l�r.

(2) Aynı kabahat�n b�rden fazla �şlenmes� hal�nde her b�r kabahatle �lg�l� olarak ayrı ayrı �darî para cezası ver�l�r. Kes�nt�s�z
f��lle �şleneb�len kabahatlerde, bu nedenle �darî yaptırım kararı ver�l�nceye kadar f��l tek sayılır.

(3) B�r f��l hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış �se, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanab�l�r. Ancak, suçtan
dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdarî Yaptırımlar
Yaptırım türler�
MADDE 16.- (1) Kabahatler karşılığında uygulanacak olan �darî yaptırımlar, �darî para cezası ve �darî tedb�rlerden �barett�r.
(2) İdarî tedb�rler, mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes� ve �lg�l� kanunlarda yer alan d�ğer tedb�rlerd�r. 
İdarî para cezası
MADDE 17.- (1) İdarî para cezası, maktu veya n�sp� olab�l�r.
(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı göster�lmek suret�yle de bel�rleneb�l�r. Bu durumda, �darî para cezasının

m�ktarı bel�rlen�rken �şlenen kabahat�n haksızlık �çer�ğ� �le fa�l�n kusuru ve ekonom�k durumu b�rl�kte göz önünde bulundurulur.
(3) İdarî para cezası, Devlet Haz�nes�ne öden�r. K�ş�n�n ekonom�k durumunun müsa�t olmaması hal�nde �darî para cezasının,

�lk taks�d�n�n peş�n ödenmes� koşuluyla, b�r yıl �ç�nde ve dört eş�t taks�t hal�nde ödenmes�ne karar ver�leb�l�r. Taks�tler�n
zamanında ve tam olarak ödenmemes� hal�nde �darî para cezasının kalan kısmının tamamı tahs�l ed�l�r.

(4) Kes�nleşen karar, derhal tahs�l �ç�n mahall�n en büyük mal memuruna ver�l�r. İdarî para cezası, 21.7.1953 tar�hl� ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r. Tahs�l ed�len �darî para cezasının
kanunla bel�rlenen b�r oranı, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşunun hesabına aktarılır.

(5) İdarî para cezası tamamen tahs�l ed�ld�kten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde durum, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşuna
b�ld�r�l�r.

(6) Kabahat dolayısıyla �darî para cezası veren kamu görevl�s�, �lg�l�n�n rıza göstermes� hal�nde bunun tahs�latını derhal
kend�s� gerçekleşt�r�r. İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen k�ş�den bunun dörtte üçü tahs�l ed�l�r. Peş�n
ödeme, k�ş�n�n bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etk�lemez.

(7) İdarî para cezaları her takv�m yılı başından geçerl� olmak üzere o yıl �ç�n 4.1.1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul
Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca tesp�t ve �lân ed�len yen�den değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Bu suretle �darî para cezasının hesabında b�r Türk L�rasının küsuru d�kkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, n�sp� n�tel�ktek�
�darî para cezaları açısından uygulanmaz.

Mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�
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MADDE 18.- (1) Kabahat�n konusunu oluşturan veya �şlenmes� suret�yle elde ed�len eşyanın mülk�yet�n�n kamuya
geç�r�lmes�ne, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar ver�leb�l�r.

(2) Mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne �l�şk�n karar, eşyanın;
a) Kullanılmaz hale get�r�lmes�,
b) N�tel�ğ�n�n değ�şt�r�lmes�,
c) Ancak bell� b�r surette kullanılması,
Koşullarından b�r�n�n yer�ne get�r�lmes�ne bağlı olarak bell� b�r süre gec�kt�r�leb�l�r. Bel�rlenen süre zarfında koşulun yer�ne

get�r�lmemes� hal�nde eşyanın mülk�yet�n�n kamuya geç�r�lmes�ne karar ver�l�r.
(3) Mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne �l�şk�n karar kes�nleş�nceye kadar �lg�l� kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya

elkonulab�leceğ� g�b�; eşya, k�ş�ler�n muhafazasına da bırakılab�l�r.
(4) Eşyanın mülk�yet�, kanunda açık hüküm bulunan hallerde �lg�l� kamu kurum ve kuruluşuna, aks� takd�rde Devlete geçer.
(5) Eşyanın mülk�yet�n�n kamuya geç�r�lmes�ne karar ver�leb�lmes� �ç�n fa�l hakkında �darî para cezası veya başka b�r �darî

yaptırım kararı ver�lm�ş olması şart değ�ld�r.
(6) Ka�m değer�n mülk�yet�n�n kamuya geç�r�lmes�ne de karar ver�leb�l�r.
(7) Mülk�yet� kamuya geç�r�len eşya, başka suretle değerlend�r�lmes� mümkün olmazsa �mha ed�l�r.
(8) Mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne �l�şk�n karar, kes�nleşmes� hal�nde yer�ne get�r�l�r.
Saklı tutulan hükümler
MADDE 19.- (1) D�ğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen bel�rl� b�r süre �ç�n;
a) B�r meslek ve sanatın yer�ne get�r�lmemes�,
b) İşyer�n�n kapatılması,
c) Ruhsat veya ehl�yet�n ger� alınması,
d) Kara, den�z veya hava nak�l aracının traf�kten veya seyrüseferden alıkonulması,
G�b� yaptırımlara �l�şk�n hükümler, �lg�l� kanunlarda bu Kanun hükümler�ne uygun değ�ş�kl�k yapılıncaya kadar saklıdır.
Soruşturma zamanaşımı
MADDE 20.- (1) Soruşturma zamanaşımının dolması hal�nde kabahatten dolayı k�ş� hakkında �darî para cezasına karar

ver�lemez.
(2) Soruşturma zamanaşımı süres�;
a) Yüzb�n Türk L�rası veya daha fazla �darî para cezasını gerekt�ren kabahatlerde beş,
b) Ell�b�n Türk L�rası veya daha fazla �darî para cezasını gerekt�ren kabahatlerde dört,
c) Y�rm�b�n Türk L�rası veya daha fazla �darî para cezasını gerekt�ren kabahatlerde üç,
d) Y�rm�b�n Türk L�rasına kadar �darî para cezasını gerekt�ren kabahatlerde �k�,
Yıldır.
(3) N�spî �darî para cezasını gerekt�ren kabahatlerde zamanaşımı süres� sek�z yıldır.
(4) Zamanaşımı süres�, kabahate �l�şk�n tanımdak� f��l�n �şlenmes�yle veya net�cen�n gerçekleşmes�yle �şlemeye başlar.
(5) Kabahat� oluşturan f��l�n aynı zamanda suç oluşturması hal�nde suça �l�şk�n dava zamanaşımı hükümler� uygulanır.
Yer�ne get�rme zamanaşımı
MADDE 21.- (1) Yer�ne get�rme zamanaşımının dolması hal�nde �darî para cezasına veya mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne

�l�şk�n karar artık yer�ne get�r�lemez.
(2) Yer�ne get�rme zamanaşımı süres�;
a) Ell�b�n Türk L�rası veya daha fazla �darî para cezasına karar ver�lmes� hal�nde yed�,
b) Y�rm�b�n Türk L�rası veya daha fazla �darî para cezasına karar ver�lmes� hal�nde beş,
c) Onb�n Türk L�rası veya daha fazla �darî para cezasına karar ver�lmes� hal�nde dört,
d) Onb�n Türk L�rasından az �darî para cezasına karar ver�lmes� hal�nde üç,
Yıldır.
(3) Mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne �l�şk�n zamanaşımı süres� on yıldır.
(4) Zamanaşımı süres�, kararın kes�nleşmes� tar�h�nden �t�baren �şlemeye başlar.
(5) Kanun hükmü gereğ� olarak �darî yaptırımın yer�ne get�r�lmes�ne başlanamaması veya yer�ne get�r�lememes� hal�nde

zamanaşımı �şlemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar Verme Yetk�s� ve Kanun Yolları
İdarî yaptırım kararı verme yetk�s�
MADDE 22.- (1) Kabahat dolayısıyla �darî yaptırım kararı vermeye �lg�l� kanunda açıkça göster�len �darî kurul, makam

veya kamu görevl�ler� yetk�l�d�r.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� kamu kurum ve kuruluşunun en üst am�r� bu konuda yetk�l�d�r.

(3) İdarî kurul, makam veya kamu görevl�ler�, ancak �lg�l� kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına g�ren yerlerde �şlenen
kabahatler dolayısıyla �darî yaptırım kararı vermeye yetk�l�d�r.
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(4) 4.12.2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun yer bakımından yetk� kuralları kabahatler açısından da
geçerl�d�r.

Cumhur�yet savcısının karar verme yetk�s�

MADDE 23.- (1) Cumhur�yet savcısı, kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde b�r kabahat dolayısıyla �darî yaptırım kararı vermeye
yetk�l�d�r.

(2) B�r suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında b�r kabahat�n �şlend�ğ�n� öğrenmes� hal�nde Cumhur�yet savcısı
durumu �lg�l� kamu kurum ve kuruluşuna b�ld�reb�leceğ� g�b�, kend�s� de �darî yaptırım kararı vereb�l�r.

(3) Soruşturma konusu f��l�n kabahat oluşturduğunun anlaşılması hal�nde Cumhur�yet savcısı bu nedenle �darî yaptırım
kararı ver�r. Ancak, bunun �ç�n �lg�l� kamu kurum ve kuruluşu tarafından �darî yaptırım kararı ver�lmem�ş olması gerek�r.

Mahkemen�n karar verme yetk�s�

MADDE 24.- (1) Kovuşturma konusu f��l�n kabahat oluşturduğunun anlaşılması hal�nde mahkeme tarafından �darî yaptırım
kararı ver�l�r.

İdarî yaptırım kararı

MADDE 25.- (1) İdarî yaptırım kararına �l�şk�n tutanakta;

a) Hakkında �darî yaptırım kararı ver�len k�ş�n�n k�ml�k ve adres�,

b) İdarî yaptırım kararı ver�lmes�n� gerekt�ren kabahat f��l�,

c) Bu f��l�n �şlend�ğ�n� �spata yarayacak bütün del�ller,

d) Karar tar�h� ve kararı veren kamu görevl�ler�n�n k�ml�ğ�,

Açık b�r şek�lde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahat� oluşturan f��l, �şlend�ğ� yer ve zaman göster�lerek açıklanır.

Kararların tebl�ğ�

MADDE 26.- (1) İdarî yaptırım kararı, 11.2.1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne göre �lg�l� k�ş�ye
tebl�ğ ed�l�r. Tebl�gat metn�nde bu karara karşı başvurulab�lecek kanun yolu, merc�� ve süres� açık b�r şek�lde bel�rt�l�r.

(2) İdarî yaptırım kararının �lg�l� gerçek k�ş�n�n huzurunda ver�lmes� hal�nde tutanakta bu husus açıkça bel�rt�l�r. Bu karara
karşı başvurab�leceğ� kanun yolu, merc�� ve süres�ne �l�şk�n olarak b�lg�lend�r�ld�kten sonra k�ş�n�n karar tutanağını �mzalaması
�sten�r. İmzadan kaçınılması hal�nde bu durum tutanakta açıkça bel�rt�l�r. Karar tutanağının b�r örneğ� k�ş�ye ver�l�r.

(3) Tüzel k�ş� hakkında ver�len �darî yaptırım kararları her halde �lg�l� tüzel k�ş�ye tebl�ğ ed�l�r.

Başvuru yolu

MADDE 27.- (1) İdarî para cezası ve mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne �l�şk�n �darî yaptırım kararına karşı, kararın tebl�ğ�
veya tefh�m� tar�h�nden �t�baren en geç onbeş gün �ç�nde, sulh ceza mahkemes�ne başvurulab�l�r. Bu süre �ç�nde başvurunun
yapılmamış olması hal�nde �darî yaptırım kararı kes�nleş�r.

(2) Mücb�r sebeb�n varlığı dolayısıyla bu süren�n geç�r�lm�ş olması hal�nde bu sebeb�n ortadan kalktığı tar�hten �t�baren en
geç yed� gün �ç�nde karara karşı başvuruda bulunulab�l�r. Bu başvuru, kararın kes�nleşmes�n� engellemez; ancak, mahkeme
yer�ne get�rmey� durdurab�l�r.

(3) Başvuru, b�zzat kanunî tems�lc� veya avukat tarafından sulh ceza mahkemes�ne ver�lecek b�r d�lekçe �le yapılır. Başvuru
d�lekçes�, �k� nüsha olarak ver�l�r.

(4) Başvuru d�lekçes�nde, �darî yaptırım kararına �l�şk�n b�lg�ler, bu karara karşı �ler� sürülen del�ller açık b�r şek�lde
göster�l�r. D�lekçede ayrıca, başvurunun süres�nde yapılmasını engelleyen mücb�r sebep dayanaklarıyla göster�l�r.

(5) İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından ver�lmes� hal�nde bu madde hükmü uygulanmaz.
Başvurunun �ncelenmes�
MADDE 28.- (1) Başvuru üzer�ne mahkemece yapılan ön �nceleme sonucunda;
a) Yetk�l� olmadığının anlaşılması hal�nde dosyanın yetk�l� sulh ceza mahkemes�ne gönder�lmes�ne,
b) Başvurunun süres� �ç�nde yapılmadığının, başvuru konusu �darî yaptırım kararının sulh ceza mahkemes�nde

�nceleneb�lecek kararlardan olmadığının veya başvuranın buna hakkı bulunmadığının anlaşılması hal�nde, bu nedenlerle
başvurunun redd�ne,

c) (a) ve (b) bentler�nde sayılan nedenler�n bulunmaması hal�nde başvurunun usulden kabulüne,
Karar ver�l�r.
(2) Başvurunun usulden kabulü hal�nde mahkeme d�lekçen�n b�r örneğ�n� �lg�l� kamu kurum ve kuruluşuna tebl�ğ eder.
(3) İlg�l� kamu kurum ve kuruluşu, başvuru d�lekçes�n�n tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren en geç onbeş gün �ç�nde mahkemeye

cevap ver�r. Başvuru konusu �darî yaptırıma �l�şk�n �şlem dosyasının tamamının b�r örneğ�, cevap d�lekçes� �le b�rl�kte
mahkemeye ver�l�r. Mahkeme, �şlem dosyasının aslını da �lg�l� kamu kurum ve kuruluşundan �steyeb�l�r. Cevap d�lekçes�, �darî
yaptırım kararına karşı başvuruda bulunan k�ş� sayısından b�r fazla nüsha olarak ver�l�r.

(4) Mahkeme, başvuruda bulunan k�ş�lere cevap d�lekçes�n�n b�r örneğ�n� tebl�ğ eder; talep üzer�ne veya re'sen tarafları
çağırarak bell� b�r gün ve saatte d�nleyeb�l�r. D�nleme �ç�n bel�rlenen günle tebl�gatın yapılacağı gün arasında en az b�r haftalık
zaman olmasına d�kkat ed�l�r. D�nleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazerets�z olarak hazır bulunmama,
yokluklarında karar ver�lmes�ne engel değ�ld�r. Bu husus, tebl�gat yazısında açıkça bel�rt�l�r.
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(5) Ceza Muhakemes� Kanununun tanıklığa, b�l�rk�ş� �ncelemes�ne ve keşfe �l�şk�n hükümler�, bu başvuru �le �lg�l� olarak da
uygulanır.

(6) D�nlemede sırasıyla; hazır bulunan başvuru sah�b� ve avukatı, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşunun tems�lc�s�, varsa
tanıklar d�nlen�r, b�l�rk�ş� raporu okunur, d�ğer del�ller ortaya konulur.

(7) Mahkeme, �lg�l�ler� d�nled�kten ve bütün del�ller� ortaya koyduktan sonra aleyh�nde �darî yaptırım kararı ver�len ve hazır
bulunan tarafa son sözünü sorar. Son söz hakkı, aleyh�nde �darî yaptırım kararı ver�len tarafın kanunî tems�lc�s� veya avukatı
tarafından da kullanılab�l�r. Mahkeme son kararını hazır bulunan tarafların huzurunda açıklar.

(8) Mahkeme, son karar olarak �darî yaptırım kararının;
a) Hukuka uygun olması neden�yle, "başvurunun redd�ne",
b) Hukuka aykırı olması neden�yle, "�darî yaptırım kararının kaldırılmasına",
Karar ver�r.
(9) İk�b�n Türk L�rası dah�l �darî para cezalarına karşı başvuru üzer�ne ver�len kararlar kes�nd�r.
 
İt�raz yolu
MADDE 29.- (1) Mahkemen�n verd�ğ� son karara karşı, yargı çevres�nde yer aldığı ağır ceza mahkemes�ne �t�raz ed�leb�l�r.

Bu �t�raz, kararın tebl�ğ� tar�hten �t�baren en geç yed� gün �ç�nde yapılır.
 
(2) İt�razla �lg�l� karar, dosya üzer�nden �nceleme yapılarak ver�l�r.
(3) Mahkeme, her b�r �t�razla �lg�l� olarak "�t�razın kabulüne" veya "�t�razın redd�ne" karar ver�r.
 (4) Mahkemen�n verd�ğ� karar taraflara tebl�ğ ed�l�r. Vek�l olarak avukatla tems�l ed�lme hal�nde ayrıca taraflara tebl�gat

yapılmaz.
(5) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemes� tarafından ver�lmes� hal�nde bu karara karşı �t�raz merc�� en yakın ağır ceza

mahkemes�d�r.
Vazgeçme ve kabul
MADDE 30.- (1) Kanun yoluna başvuran k�ş�, bu konuda karar ver�l�nceye kadar başvurusundan vazgeçeb�l�r. Vazgeçme

hal�nde b�r daha aynı konuda başvuruda bulunulamaz.
(2) İlg�l� kamu kurum ve kuruluşu da mahkeme tarafından karar ver�l�nceye kadar kanun yolu başvurusunu kabul ederek

�darî yaptırım kararını ger� alab�l�r.
Masrafların ve vekalet ücret�n�n ödenmes�
MADDE 31.- (1) İdarî yaptırım kararına karşı kanun yoluna başvurulması harca tâb� değ�ld�r.
(2) Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekalet ücret�, başvurusu veya savunması redded�len

tarafça öden�r.
 

İKİNCİ KISIM
Çeş�tl� Kabahatler

Emre aykırı davranış
MADDE 32.- (1) Yetk�l� makamlar tarafından adlî �şlemler neden�yle ya da kamu güvenl�ğ�, kamu düzen� veya genel

sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak ver�len emre aykırı hareket eden k�ş�ye yüz Türk L�rası �darî para cezası
ver�l�r. Bu cezaya emr� veren makam tarafından karar ver�l�r.

(2) Bu madde, ancak �lg�l� kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanab�l�r.
(3) 1.3.1926 tar�hl� ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddes�ne d�ğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu

maddeye yapılmış sayılır.
D�lenc�l�k
MADDE 33.- (1) D�lenc�l�k yapan k�ş�ye, ell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r. Ayrıca, d�lenc�l�kten elde ed�len gel�re

elkonularak mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne karar ver�l�r.
(2) Bu kabahat dolayısıyla �darî para cezasına ve elkoymaya kolluk veya beled�ye zabıta görevl�ler�, mülk�yet�n kamuya

geç�r�lmes�ne mülkî am�r veya beled�ye encümen� karar ver�r.
Kumar
MADDE 34.- (1) Kumar oynayan k�ş�ye, yüz Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r. Ayrıca, kumardan elde ed�len gel�re

elkonularak mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne karar ver�l�r.
(2) Bu kabahat dolayısıyla �darî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevl�ler�, mülk�yet�n kamuya geç�r�lmes�ne mülkî

am�r karar ver�r.
Sarhoşluk
MADDE 35.- (1) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şek�lde davranışlarda bulunan k�ş�ye, kolluk

görevl�ler� tarafından ell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r. K�ş�, ayrıca sarhoşluğun etk�s� geç�nceye kadar kontrol altında
tutulur.

Gürültü
MADDE 36.- (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şek�lde gürültüye neden olan k�ş�ye, ell� Türk L�rası �darî para

cezası ver�l�r.
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(2) Bu f��l�n b�r t�carî �şletmen�n faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hal�nde �şletme sah�b� gerçek veya tüzel k�ş�ye b�n Türk
L�rasından beşb�n Türk L�rasına kadar �darî para cezası ver�l�r.

(3) Bu kabahat dolayısıyla �darî para cezasına kolluk veya beled�ye zabıta görevl�ler� karar ver�r.
Rahatsız etme
MADDE 37.- (1) Mal veya h�zmet satmak �ç�n başkalarını rahatsız eden k�ş�, ell� Türk L�rası �darî para cezası �le

cezalandırılır.
(2) Bu kabahat dolayısıyla �darî para cezası vermeye kolluk veya beled�ye zabıta görevl�ler� yetk�l�d�r.
İşgal
MADDE 38.- (1) Yetk�l� makamların açık ve yazılı �zn� olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gel�p geçt�ğ�

kaldırımları �şgal eden veya buralarda mal satışa arz eden k�ş�ye, beled�ye zabıta görevl�ler� tarafından ell� Türk L�rası �darî para
cezası ver�l�r.

(2) Yetk�l� makamların açık ve yazılı �zn� olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gel�p geçt�ğ� kaldırımlar üzer�ne
�nşaat malzemes� yığan k�ş�ye, beled�ye zabıta görevl�ler� tarafından yüz Türk L�rasından beşyüz Türk L�rasına kadar �darî para
cezası ver�l�r.

(3) Özel kanunlardak� hükümler saklıdır.
 
Tütün mamuller�n�n tüket�lmes�
MADDE 39.- (1) Kamu h�zmet b�nalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen k�ş�ye, �lg�l� �darî b�r�m am�r�n�n yetk�l�

kıldığı kamu görevl�ler� tarafından ell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüket�lmes�ne tahs�s
ed�len alanlarda uygulanmaz.

(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen k�ş�ye, ell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r. Kabahat�n özel hukuk
k�ş�ler� tarafından �şlet�len toplu taşıma araçlarında �şlenmes� hal�nde bu ceza �lk başvurulan kolluk b�r�m yetk�l�ler� tarafından
ver�l�r. Kamuya a�t toplu taşıma araçlarında �şlenmes� hal�nde �darî para cezası verme yetk�s� bakımından b�r�nc� fıkra hükmü
uygulanır.

 (3) Özel hukuk k�ş�ler�ne a�t olan ve herkes�n g�reb�leceğ� b�naların kapalı alanlarında, tütün mamuller�n�n
tüket�lemeyeceğ�n� bel�rt�r açık b�r �şarete yer ver�lmes�ne rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden k�ş�ye, ell� Türk L�rası �darî
para cezası ver�l�r. Bu ceza, ş�kâyet üzer�ne en yakın kolluk b�r�m� yetk�l�ler�nce ver�l�r.

 
K�ml�ğ� b�ld�rmeme
MADDE 40.- (1) Görevle bağlantılı olarak sorulması hal�nde kamu görevl�s�ne k�ml�ğ� veya adres�yle �lg�l� b�lg� vermekten

kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan k�ş�ye, bu görevl� tarafından ell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r.
(2) Açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla k�ml�ğ� bel�rlenemeyen k�ş�

tutularak durumdan derhal Cumhur�yet savcısı haberdar ed�l�r. Bu k�ş�, k�ml�ğ� açık b�r şek�lde anlaşılıncaya kadar gözaltına
alınır ve gerek�rse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetk�s� ve usulü bakımından Ceza Muhakemes� Kanunu
hükümler� uygulanır.

(3) K�ş�n�n k�ml�ğ�n�n bel�rlenmes� durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma hal�ne derhal son ver�l�r.
 
Çevrey� k�rletme
MADDE 41.- (1) Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan k�ş�ye, y�rm�

Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r. B�reysel atık ve artıkların atılması hal�nde de bu fıkra hükmü uygulanır.
(2) F��l�n yemek p�ş�rme ve serv�s yerler�nde �şlenmes� hal�nde �şletme sah�b� gerçek veya tüzel k�ş�ye, beşyüz Türk

L�rasından beşb�n Türk L�rasına kadar �darî para cezası ver�l�r.
(3) Hayvan kes�m�ne tahs�s ed�len yerler dışında hayvan kesen veya kes�len hayvan atıklarını sokağa veya kamuya a�t sa�r

b�r alana bırakan k�ş�ye, ell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r.
(4) İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan k�ş�ye, yüz Türk L�rasından

üçb�n Türk L�rasına kadar �darî para cezası ver�l�r. İnşaat faal�yet�n�n b�r tüzel k�ş� adına yürütülmes� hal�nde bu tüzel k�ş�
hakkında ver�lecek �darî para cezasının üst sınırı beşb�n Türk L�rasıdır. Bu atık ve artıkların kaldırılmasına �l�şk�n masraf da
ayrıca k�ş�den tahs�l ed�l�r.

(5) Kullanılamaz hale gelen veya �ht�yaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına �l�şk�n olarak bel�rlenen günün dışında
sokağa veya kamuya a�t sa�r b�r yere bırakan k�ş�ye ell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r. Bu eşyanın toplanması hususunda
beled�ye tarafından bel�rl� aralıklarla yılda üç günden az olmamak üzere bel�rlenen günler önceden uygun araçlarla �lân olunur.

(6) Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya den�z nak�l araçlarını ya da bunların mütemm�m cüzler�n� sokağa veya
kamuya a�t sa�r b�r yere bırakan k�ş�ye �k�yüzell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r. Bunların kaldırılmasına �l�şk�n masraf da
k�ş�den ayrıca tahs�l ed�l�r.

 (7) Bu kabahatler dolayısıyla �darî para cezasına beled�ye zabıta görevl�ler� karar ver�r.
(8) Bu kabahatler dolayısıyla meydana gelen k�rl�l�ğ�n k�ş� tarafından derhal g�der�lmes� hal�nde �darî para cezasına karar

ver�lmeyeb�l�r.
(9) Bu madde hükümler�, beled�ye sınırları �ç�nde uygulanır.
(10) Özel kanunlardak� hükümler saklıdır.
Af�ş asma
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MADDE 42.- (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındak� kamuya a�t duvar veya alanlara, rızası
olmaksızın özel k�ş�lere a�t alanlara bez, kâğıt ve benzer� af�ş ve �lân asan k�ş�ye, yüz Türk L�rasından üçb�n Türk L�rasına kadar
�darî para cezası ver�l�r. Aynı �çer�ktek� af�ş ve �lânlar, tek f��l sayılır.

(2) B�r�nc� fıkra hükmü, yetk�l� makamlardan alınan açık ve yazılı �zne dayalı olarak asılan af�ş ve �lânlar açısından
uygulanmaz. Bu �z�nde, af�ş ve �lânın asılacağı zaman d�l�m� açık b�r şek�lde göster�l�r. Bu af�ş ve �lânlar �z�n ver�len gerçek veya
tüzel k�ş� tarafından bu süren�n dolmasını müteak�p derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket ed�lmes� hal�nde
b�r�nc� fıkra hükmüne göre �darî para cezası ver�l�r. 

(3) Bu af�ş ve �lânların kaldırılmasına �l�şk�n masraflar da �lg�l� k�ş�lerden ayrıca tahs�l ed�l�r.
(4) Bu kabahatler dolayısıyla �darî para cezasına, kolluk veya beled�ye zabıta görevl�ler� karar ver�r.
(5) Özel kanunlardak� hükümler saklıdır.
 
S�lah taşıma
MADDE 43.- (1) Yetk�l� makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan s�lahları park, meydan, cadde veya

sokaklarda görünür b�r şek�lde taşıyan k�ş�ye, kolluk tarafından ell� Türk L�rası �darî para cezası ver�l�r.
GEÇİCİ MADDE 1.- (1) Bu Kanunda geçen "Türk L�rası" �bares� karşılığında, uygulamada, 28.1.2004 tar�hl� ve 5083

sayılı Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n Para B�r�m� Hakkında Kanun hükümler�ne göre ülkede tedavülde bulunan para "Yen�
Türk L�rası" olarak adlandırıldığı sürece bu �bare kullanılır.

GEÇİCİ MADDE 2.- (1) Bu Kanun hükümler�, yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla �dare mahkemeler�nde dava açılarak �ptal�
�stenen �darî yaptırım kararları hakkında uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 3.- (1) Daha önce ver�lm�ş olan �darî para cezasına �l�şk�n kararlara karşı henüz �ptal davası açılmamış
olmakla b�rl�kte dava açma süres�n�n geçmem�ş olması hal�nde, bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren onbeş gün �ç�nde
27 nc� madde hükümler�ne göre sulh ceza mahkemes�ne başvuruda bulunulab�l�r. 

 
Yürürlük
MADDE 44.- (1) Bu Kanun 1 N�san 2005 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 45.- (1) Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.

30 Mart 2005

 
 


