
MERSİN NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 

 

 

TRAFİK PARA CEZASINA 

İTİRAZ EDEN :  

VEKİLİ  :  Av.Tunç Sudi Tol 

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN  

TANZİM TARİHİ : 15.03.2018  

 

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN 

TEBELLÜĞ TARİHİ : 04.04.2018 

 

İTİRAZ KONUSU  : Pozantı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin  15.03.2018 tarih 

HL seri, 45224 sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında. 

 

AÇIKLAMALALAR  : 

 

1- 01  AJ 0435 tescil plakasına kayıtlı hususi araca; Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-e, 

47/1-d ve 47/1-b maddeleri hükümlerine istinaden 15/03/2018 tarihli, toplam 451,00-TL 

bedelli idari para cezası tutanağı düzenlenmiş olup, 04.04.2018 tarihinde müvekkil şirkete 

tebliğ edilmiştir. 

2- Müvekkile  tebliğ edilen 451,00-TL’lik idari para cezası kesilmesi işlemi açıkça usul ve yasaya 
aykırıdır. Şöyle ki: 

• Cezanın tanzim tarihi olan 15.03.2018 tarihinde 01 P 4003 plakalı ve ruhsat bilgileri 
olan araç 45465465512 T.C. kimlik numaralı Mehmet ÖZTÜRK’e adına kayıtlıdır. 

• Müvekkil ile Mehmet Öztürk arasında T.C. Mersin 7. Noterliği’nde 20.03.2018 tarihili 
05415 Yevmiye numaralı araç satış sözleşmesi(Ek-2) imzalanış olup aracın değişen 
ruhsatından da açıkça görülebileceği gibi müvekkil şirket adına tescil tarihi 
20.03.2018’dir. 

• Pozantı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin görevlilerince cezaanın tanzim 
tarihinde aracın kayıtlı bulunduğu sicil arşivinde hiçbir araştırılma yapılmadan ve aracın 
sahibinin ceza tanzim tarihinde kim olduğu belirlenmeden usule ve hukuka aykırı olarak 
ceza düzenlenmiştir. 

• 01 AJ 0435  plakalı aracı 20.03.2018’de devralan müvekkilin 15.03.2018 tarihinde yine 
bu araçla bir suç işlemesi hukuka ve yasa aykırı olduğu gibi fiziken de imkanlı değildir. 



İşbu nedenlerle usul ve yasaya aykırı bu cezanın iptalini talep etmek zaruri hale 
gelmiştir. 

 

DELİLLER : 

1- Pozantı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin 15.03.2018 tarih HL seri no.lu, 
542708 sıra nolu ceza tutanağı,  

2- 01P4003 plakalı aracın T.C. Mersin 7. Noterliği 20.03.2018 tarih ve 56565 yevmiye nolu 
araç satış sözleşmesi 

3- 20.03.2018 tarihli müvekkil ile Mehmet Öztürk arasında imzalanan Alış Devir Tutanağı 

4- 01 AJ 0435  plakalı aracın 20.03.2018 tarihinden önceki ruhsatı 

5- 01 AJ 0435   plakalı aracın 20.03.2018 tarihinden sonraki ruhsatı 

6- Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı 

 

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat. 

TALEP SONUCU : Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya 
çıkan sair nedenlerle itirazlarımın kabulü ile müvekkik şirket aleyhine kesilen 15/03/2018 tarih 
HLseri no. 56565 sıra nosu ile kesilen 451,00-TL’lik usul ve yasaya aykırı idari para cezasının 
iptaline, yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar 
verilmesini saygıyla talep ederim.16.04.2018 

İtiraz Eden Vekili 

Av. Tunç Sudi Tol 
 


