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KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ YAPTIRIM 
KARARLARINI UYGULAMAKLA YETKİLENDİRİLMİŞ KİŞİLERCE 
YAPILACAK İŞLEMLER: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Yetkilendirilen kişi yeteri kadar idarî yaptırım karar 
tutanağı, idari yaptırım karar defteri ve tahsilât 

makbuzu temin eder. Kişinin iletişim bilgileri yasal 
uyarı yazıları üzerine yazılır. 

Kuruma ait araç, tesis, bina gibi yerlerde tütün 
ürünü tüketimi ihbarı geldi.  

Derhal olay yerine intikal edilir. Tütün ürünü 
tüketen kişi ile ilgili İdari Yaptırım Karar Tutanağı 

düzenlenir. Olaya ait bilgi ve deliller eklenir. 

Kişinin imzadan kaçınması 
hâlinde, bu durum İdarî 
Yaptırım Karar Tutanağı’nın 
“İdari Yaptırım Uygulanan 
Şahsın İmzası” bölümünde 
belirtilecektir. 

İdari yaptırım kararı uygulanacak kişi gerekli 
şekilde bilgilendirilip kara tutanağını imzalaması 

istenir. 
 

CEZA İŞLEMİ UYGULANACAK 
KİŞİYE HATIRLAT: 
• İdari para cezasının bir ay 

içinde ödenmesi gerekir. 
• İdarî yaptırım kararının 

kendisine tebliğ veya tefhim 
edildiği tarihten itibaren en geç 
15 gün içinde karara karşı sulh 
ceza mahkemesine bizzat veya 
yasal temsilcisi ya da avukatı 
aracılığıyla başvurabilir.  

• Bu süre içinde başvuru 
yapılmaması halinde idarî 
yaptırım kararı kesinleşir.  

• İdarî para cezasına karşı, 
kanun yoluna başvurmadan 
önce ödeme yapması halinde 
kendisinden miktarın 3/4’ünün 
tahsil edilir. 

• Peşin ödeme kişinin bu karara 
karşı kanun yoluna başvurma 
hakkını etkilemez. 

 

15 gün sonra tutanak 
kişinin ikametinin 
bulunduğu vergi 
dairesine gönderilir.  

Kişi cezayı peşin 
ödeyebilir. 

Kurum amiri tarafından bir ya da 
birden fazla kişi idari yaptırım 
kararlarını uygulamak üzere yazılı 
olarak görevlendirilir. 

Genel anlamda ispat aracı olarak 
aşağıdaki kullanılabilecek bilgi, 
belge ve deliller: 
• Sorumlu birimlerce usulüne 

uygun olarak tanzim edilen 
tutanak ve/veya olay raporu, 

• Varsa ihbarda bulunan, 
şikâyetçinin veya diğer kişilerin 
beyanlarını içeren tutanak, 

• İspata yarar görsel dokümanlar 
(fotoğraf, video kaydı vs.) 

 

3 nüsha halinde 
düzenlenen idarî 
yaptırım karar 
tutanağının bir sureti 
ilgili kişiye verilecek, 
bir sureti yaptırım 
kararını uygulayan 
birimde muhafaza 
edilecek, tahsil 
edilmemiş ve 
kesinleşmemiş 
tutanakların bir sureti 
de tahsil için vergi 
dairelerine 
gönderilecektir. 
Yapılan işlem idari 
yaptırım karar 
defterine kayıt 
edilecektir.  

İdarî yaptırım karar 
tutanakları, ilgili diğer evrak ve 
tutulan defterler, bu işlemleri 
yapan yetkili birimde en az 3 yıl 
saklanacaktır.   
 




