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ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 

İL ENCÜMENİ 

Toplantı Sayısı : 15                                                                         Konusu:  İdari Para Cezası 

Karar Tarihi    : 15/04/2021                                                                           Taksitlendirme 

Karar Sayısı     : 86 

KARAR: 

      İl Encümeni Genel Sekreter Hasan YILDIZ’ın başkanlığında (5) üyenin iştirakiyle toplandı. 

      Çankırı İli Çerkeş İlçesi Türbaşı Köyü köy yerleşik alan sınırları dışında kalan 102 ada 140 

parsel numaralı taşınmaz üzerine RECEP ÇİMEN tarafından proje onayı yaptırılmadan ve yapı 

ruhsatı alınmadan konut inşaatına başlandığından RECEP ÇİMEN’e 8.275,03 TL İdari para cezası 

uygulanmış, Recep ÇİMEN’in para cezasını yapılandırılması ile ilgili talebinin görüşülmesine dair; 

İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 13.04.2021 tarih ve 2244 sayılı teklif yazısı okunarak 

incelendi. 

      GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 

      Çankırı İli Çerkeş İlçesi Türbaşı Köyü köy yerleşik alan sınırları dışında kalan 102 ada 140 

parsel numaralı taşınmaz üzerine, köy halkından RECEP ÇİMEN tarafından, İdaremize proje 

onayı yaptırılmadan ve yapı ruhsatı alınmadan konut inşaatına başlandığının İdaremize 

bildirilmesi üzerine 04.11.2020 tarihinde inşaat mahallinde yapılan inceleme neticesinde inşaat 

durdurulmuştur. Ruhsatsız başlanan inşaattan dolayı 3194 sayılı Yasa’nın 42.maddesi uyarınca da 

inşaat sahibi RECEP ÇİMEN’ e 8.275,03 TL İdari para cezası uygulanması İl Encümeni’nin 

12.11.2020 tarihli ve 521 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 

        Recep ÇİMEN tarafından İdaremize verilen 05.01.2021 tarihli dilekçe ile İdari para cezası 

borcunun yapılandırılmasını talep etmiş ise de yasada yer alan şartları sağlamadığından talebi 

İdaremizce reddedilmiştir. 

        Recep ÇİMEN 01.04.2021 tarihli dilekçesiyle,  İdaremizden şifahen borcunun yasal takibe 

ilişkin İdarece herhangi bir İcrai işlem yapmadan İdaremiz ile uzlaşıp, borcunu yasal faizi ile 

birlikte İdarenin uygun göreceği taksitler halinde ödemek istediğini beyan etmiştir. 

        5560 sayılı Kanunla 5326 sayılı Kanunda yapılan değişiklik neticesinde idari para cezalarının 

uygulamasına yönelik 442 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin 5.maddesinde; 

        “İdari kurumları tarafından verilen İdari para cezası borçlunun ekonomik durumunun 

ödemeye imkân vermemesi halinde ödenemediğinde, para cezasının, ilk taksitini peşin ödemek 

şartıyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Bunun için borçlu 

olduğu kuruma veya dairesine müracaat etmek gerekmektedir. Taksitlerin zamanında ve tam 

olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.” Denilmekte 

olup, 

    5302 Sayılı Kanunun 26/f maddesi ve diğer ilgili mevzuatlar doğrultusunda Recep Çimen’in 

8.275,00-TL turarındaki idari para cezası borcunun 30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen %1,6 oranındaki gecikme 

zammı oranı gecikilen her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 4 eşit taksitte bölünerek tahsiline,  

gereği için İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 

karar örneğinden bir adedinin gönderilmesine 15.04.2021 tarihli toplantıda mevcudun oybirliği ile 

karar verildi. 
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