T.C.
....................VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu

:
: İdari Para Cezası

<...>

VALİLİK MAKAMINA
İlgi

: ......... tarihli ve .......... sayılı rapor.

Aşağıda ad/unvan ve diğer bilgileri yer alan özel öğretim kurumunun/izinsiz öğretim yapan yerin 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan fiilleri ihlal ettiğinin sübuta ermiş olduğu
ilgi raporla anlaşılmış olup, söz konusu rapor ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince adı geçen kişiye
.........................TL idari para cezası uygulanması hususunu olurlarınıza arz ederim.
...........................
İl Milli Eğitim Müdürü
OLUR
<...>
.........................
Vali

Kurumun*

Kurucunun**

I. Hakkında İdari Para Cezası Verilen Kuruma ve Kurucuya Dair Bilgiler
Kodu
Adı
Adresi
Adı-Soyadı (Gerçek kişi ise)
T. C. Kimlik No (Gerçek kişi ise)
Ticaret Unvanı (Tüzel kişi ise)
Vergi Dairesi ve Numarası
Adresi
II. İdari Para Cezası Gerektiren Kabahate Dair Bilgiler

Kabahat Fiili/Fiilleri
İhlal Edilen Kanun Maddesi/Maddeleri
Kabahatin İşlendiği Tarih ve Saat
Kabahatin İşlendiği Yer
Kabahatin İşlendiğine Dair Elde Edilen Deliller***
CEZA TUTARI****
(*) İzinsiz öğretim faaliyeti gösteren yerler için kurum kodu kısmına “İZİNSİZ”, kurum adı kısmına o yerin varsa
tabelalarında/reklam ve ilanlarında kullandıkları adlar yazılacaktır.
(**) İzinsiz öğretim faaliyeti gösteren yerlerde bu kısma faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiye ilişkin bilgiler yazılacaktır.
(***) Bu kısma, idari para cezası uygulanmasına dayanak olan inceleme/soruşturma/denetim raporu ile varsa diğer bilgi ve
belgeler yazılacaktır.
(****) Birden fazla fiil nedeniyle ceza verilmesi halinde, her bir ceza ayrı ayrı belirtildikten sonra toplam ceza miktarı ifade
edilecektir.
YASAL UYARILAR:
1-

2-

3-

Yukarıda belirtilen idari para cezasının, kararın tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüklerine
ödenmesi gerekmektedir. Kanun yoluna başvurulmadan ve 15 (on beş) gün içerisinde ödenmesi halinde idari para cezasının ¾’ü tahsil edilir. Peşin ödeme, bu
karara karşı kanun yoluna başvurma hakkınızı etkilemez.
İdari yaptırım kararına karşı, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri uyarınca kararın tebliğ tarihinden
itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliklerine başvurabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı
kesinleşir.
Ekonomik durumunuzun müsait olmaması halinde, 1 (bir) ay içerisinde tebligatı yapan valiliğe müracaat ederek cezanın taksitlendirilmesini talep edebilirsiniz.
Talebiniz valilik tarafından değerlendirilerek, idarî para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine
karar verilebilir.

