
……… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE 

 

 

İTİRAZ EDEN     : Ad Soyad (T.C. No: …) 

ADRES                  : 

İTİRAZA KONU 

TUTANAK            : T.C. …… Otoyol Büro Amirliğinin ../../…. tarih, ... seri no ve ….. sıra 

numaralı, … TL toplam tutarlı trafik idari para cezası karar tutanağı 

TUTANAK TANZİM 

TARİHİ                  : ../../…. – Saat .. : ..  

TUTANAK TEBLİĞ 

TARİHİ                  : ../../…. 

İTİRAZ KONUSU: Trafik idari para cezasının iptali talebidir. 

AÇIKLAMALAR : 

Tarafıma ait ……. plakalı araç ile ilgili olarak ../../…. tarihinde “Hız sınırlarını %10’dan 

%30’a kadar aşmak” iddiası ile ……. sicil numaralı Genel Hizmet Polisi ….. ….. tarafından 

yukarıda seri ve sıra numarası yazılı Ceza Tutanağı tanzim edilmiştir. Bu tutanak ../../…. 

tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir (EK-1). 

Belirtilmeli ki ilgili tutanak, yasal unsurları taşımamaktadır. İddia edilen hız sınırı 

ihlalinin nerede yapıldığı açıkça belirtilmemiş; yer olarak sadece “…. Caddesi girişi” ibaresi 

kullanılmıştır.  Karayolları Trafik Kanunu’na göre, tanzim edilecek ceza tutanağında ihlalin 

türünün, tarihinin ve ihlal yerinin tam ve doğru olarak gösterilmesi gerekmektedir. 

Tutanakta iddia edilen hız sınırı ihlalinin gerçekleştiği konumda uygulanan azami hız 

sınırı da ceza tutanağında gösterilmemiştir. Tutanakta yalnızca “Hız sınırlarını %10’dan %30’a 

kadar aşmak” şeklinde ihlal düzenlenmiş, azami hız sınırı belirtilmemiştir. 

Ayrıca tebliğ edilen trafik ceza tutanağında, tarafımın hız sınırını aştığına ilişkin görüntü 

kayıtları da bulunmamaktadır. Hız sınırının ihlal edildiğine dair görüntü kayıtlarının da ceza 

tutanağı ile tebliğ edilmesi zorunlu olduğundan söz konusu tutanak bu yönüyle de usule aykırıdır. 

Tanzim edilen itiraza konu tutanağın yasada gösterildiği şekilde düzenlenmediği açıktır. 

Uygulanan ceza mesnetsiz ve usule aykırıdır. 

Ek olarak, hız sınırı ihlalinin yapıldığı belirtilen cadde girişinde ve öncesinde o yerde hız 

sınırı kontrolü yapıldığına dair bir işaret ve uyarı levhası da bulunmamaktadır. Usul ve yasaya 

göre belirli bir bölgede böyle bir hız sınırı kontrolü yapılacağının uyarısı, o bölgeye girilmeden 

işaret ve uyarı levhalarıyla gösterilmelidir. Herhangi bir uyarı olmadığı halde tanzim edilen söz 

konusu ceza tutanağı bu yönüyle de usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. 

Yukarıda da arz olunduğu üzere, söz konusu hız sınırı tarafımca ihlal edilmemiştir. Diğer 

deyişle, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili hükmüne aykırılık teşkil edecek herhangi bir kural 

ihlalinde bulunulmamıştır. Dolayısıyla, KTK 51/2-a maddesi de dayanak gösterilerek düzenlenen 

ceza tutanağının haksız ve usule aykırı olduğu açıktır. Bu doğrultuda, ceza tutanağının iptali ve 

cezanın ortadan kaldırılması için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER:  KTK, HMK ve sair ilgili mevzuat. 



HUKUKİ DELİLLER: Trafik idari para cezası karar tutanağı, ruhsat fotokopisi, bilirkişi raporu 

ve sair her türlü delil. 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah edilen ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerle; 

aleyhime yapılan işleme karşı haklı itirazlarımın kabulüne, Ankara Trafik Denetleme Şube 

Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin ../../…. tarih, … seri no ve ……. 

sıra numaralı trafik idari para cezası karar tutanağının iptaline, tutanak ile belirlenen cezanın 

kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. ../../…. 

 

 

Ad Soyad 

İmza 


