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DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : ……… Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 03.12.2021 

tarihli ve 2233914 sayılı yazısı. 

 

İlgi yazı ile belediye zabıta görevlilerinin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na istinaden 

kendi yetkisi dahilinde uyguladığı idari para cezaları ile belediye encümenince uygulanan idari 

para cezalarına gecikme zammı (faiz) uygulanıp uygulanamayacağı hususunda tereddüt hasıl 

olduğundan konu hakkında Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Tanım” başlıklı 2 nci maddesinde 

“(1) Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü 

haksızlık anlaşılır.” hükmü, 

“Genel kanun niteliği” başlıklı 3 üncü maddesinde “(1) Bu Kanunun; 

a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda 

aksine hüküm bulunmaması halinde, 

b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi 

yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, 

uygulanır.” hükmü, 

“Yaptırım türleri” başlıklı 16 ncı maddesinde “(1) Kabahatler karşılığında 

uygulanacak olan idarî yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî tedbirlerden ibarettir. 

(2) İdarî tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer 

tedbirlerdir.” hükmü, 

 

“İdarî para cezası” başlıklı 17 nci maddesinde “(1) İdarî para cezası, maktu veya nispi 

olabilir. 

(2) İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. 

Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile 

failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur. 

(3) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri 

tarafından verilen idarî para cezalarının ilgili kanunlarında 1/6/2005 tarihinden sonra 

belirlenen oranın dışındaki kısmı ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından 

verilen idarî para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Sosyal güvenlik kurumları ile 

mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili 

kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının verdiği para cezaları, kendi kanunlarındaki hükümlere 

tâbidir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idarî para cezasının, ilk 

taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar 

verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının 

kalan kısmının tamamı tahsil edilir. 



(4) (Değişik: 6/12/2006-5560/32 md.) Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idarî 

para cezalarına ilişkin kesinleşen kararlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye 

Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderilir. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli 

idareler tarafından verilen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm 

bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre kendileri tarafından tahsil olunur. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen 

ve Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi gerekmeyen idarî para cezaları, ilgili kanunlarında özel 

hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre tahsil olunur. 

(5) İdarî para cezası tamamen tahsil edildikten itibaren en geç bir ay içinde durum, 

ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. 

(6) Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi 

halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını kanun yoluna 

başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu 

karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez. 

(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 

tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para 

cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki 

idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almakta olup Kanun’un 32-43/B 

maddelerinde çeşitli kabahatleri, bu kabahatlere uygulanması gereken idari para cezalarının 

miktarı ile idari para cezası vermeye yetkililer belirtilmiştir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin görev ve yetkileri” başlıklı 34 üncü 

maddesinin (e) bendinde “Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.” hükmü, 

1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 

Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun’un birinci maddesinde 

“Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği 

vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye 

kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya 

yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre 

idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre 

de verilebilir. 

…” hükmü, 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun “İdari müeyyideler” başlıklı 42 nci maddesinde “Bu 

maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği 

tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her 

bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. 

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere ve imar mevzuatına aykırı 

olarak yapılan ya da 27 nci madde kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan aynı 

maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapılanların sahibine, yapı müteahhidine ve 

aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere, yapının mülkiyet 

durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve 

çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, 

bin Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları 

uygulanır: 

…” hükmü,  

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Kanunun şümulü” 

başlıklı birinci maddesinde “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, 

harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, 

gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız 



iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer 

alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. 
Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki 

hükümleri mahfuzdur.” hükmü, 

“Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı” başlıklı 51 inci maddesinde “Amme alacağının 

ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı 

ayrı %4 oranında gecikme zammı tatbik olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı 

günlük olarak hesap edilir. 

Gecikme zammı birmilyon liradan az olamaz. 

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı 

cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza 

mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların 

dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmez. 

Cumhurbaşkanı, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı 

ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki 

katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak 

belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak 

hesaplatmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun birinci maddesi “Bu kanun hükümleri 

ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel 

idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. 

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna 

tabidir. 

Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.” 

hükmünü, 

“Özel ödeme zamanları” başlıklı 112 nci maddesinde “… 

Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında 

gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin 

hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz. 

…” hükmünü içermektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinde,  

1. 5326 sayılı Kanun’un karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü 

haksızlığın kabahat olduğu, kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî yaptırımların idarî 

para cezası ve idarî tedbirler olduğu, idari para cezalarının ise maktu veya nispi olabileceği, 

5326 sayılı Kanuna göre belediyelerde idari para cezasına karar vermeye özel hükümlerde 

belirtilmesi halinde belediye zabıta görevlileri, genel olarak da belediye encümeninin yetkili 

olduğu,  

2. 213 sayılı Kanun’un 112 nci maddesinde yer alan gecikme faizinin aynı Kanun’un 

birinci maddesinde belirlenen, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine 

ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanacağı,  

3. Belediyelerin vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, 

vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve akitten, 

haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından 

mütevellit olan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine tabi olduğu, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin 

bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı Cumhurbaşkanınca belirlenecek oranda gecikme 

zammı tatbik edileceği, bu şekilde belirlenen gecikme zammının 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarına aynı oranda, mahkemeler tarafından verilen 

ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına ise belirlenen oranın yarısı ölçüsünde 



uygulanacağı, bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına kendi özel 

kanunlarında belirlenenler hariç gecikme zammı tatbik edilemeyeceği, 

Sonuç olarak 3194 sayılı Kanun, 1608 sayılı Kanun ile Kabahatler Kanunu’na göre 

verilen para cezaları başta olmak üzere belediyece verilen para cezalarına gecikme zammı veya 

gecikme faizi uygulanamayacağı, 

Değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

 

            

                    Bakan a. 

             Genel Müdür 
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…………. Belediye Başkanlığına   ……….. Valiliğine  
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Müdürlüğü) 

 


