
 

 

OLAY I 

İzmir İli, Karabağlar İlçesinde yer alan bir taşınmaz üzerinde iki adet ruhsatsız baz istasyonu yapıldığı tespit 

edilerek bir yapı tatil tutanağı düzenlenmiş ve buna dayanılarak belediye encümenince Bay A Hakkında 

İmar Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca 2248,40 TL para cezası verilmiştir. A, bu karara karşı görevli ve 

yetkili mahkemede dava açmış, ardından verilen karara karşı kanun yolu başvurusunda bulunmuştur. Ancak 

mahkeme Kabahatler Kanunu'nun 28inci maddesinin 10'uncu fıkrasında yer alan, “üçbin Türk Lirası dahil 

idari para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararların kesin olduğu” yolundaki hüküm uyarınca, bu 

başvurunun incelenmeksizin reddedilmesine karar vermiştir.  

İLGİLİ MEVZUAT 

 3194 Sayılı İmar Kanunu 

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:  
 Madde 32 – Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı 
veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) 

(3)
 tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde 

bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat 
derhal durdurulur. 
 Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda 
muhtara bırakılır.  
… 

İdari müeyyideler: 
(1)

  

 Madde 42 – (Değişik: 9/12/2009-5940/2 md.) 

… 

Ruhsat alınmaksızın .. yapılan yapının sahibine, … 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, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, … para cezaları uygulanır: 
 
 2576 Sayılı Kanun 

Tek hakimle çözümlenecek davalar
) 

Madde 7 – 1. (Değişik birinci fıkra: 8/6/2000 - 4577/3 md.) Uyuşmazlık miktarı yirmibeşbin Türk Lirasını aşmayan; 
(1) 

a) Konusu belli parayı içeren idarî işlemlere karşı açılan iptal davaları, 

b) Tam yargı davaları, 

İdare mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir.(…)  

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

Başvuru yolu  

Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği 

veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun 

yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir. 

Başvurunun incelenmesi  

Madde 28- (1) (…) 

(10) Üçbin Türk Lirası dahil idarî para cezalarına karşı başvuru üzerine verilen kararlar kesindir. 

 

SORULAR:  

1- A’nın dava konusu edebileceği işlemleri tespit ederek maddi açıdan tasnif ediniz.  

2- A’nın açtığı davada görevli ve yetkili mahkemeyi tespit ediniz.  

3- A’nın kanun yolu başvurusu üzerine bu başvuruyu incelemeye yetki olan mahkemenin verdiği kararı 

isabetli buluyor musunuz? İlgili mevzuat hükümleri ve ilkeler ışığında tartışınız.  


