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Trafik Cezasına İtiraz Etme
Yolları ve Aşamaları

S c l tem z olanlar nsanlar ç n yaygınlaşmış b r tab r vardır, “Adamın traf k
cezası b le yok.”. Buradak “b le” fades zaten b rçoğumuzun traf k cezalarıyla
karşılaştığımızı açıklamaya yet yor. Hayat hızlandıkça ve traf ktek araç sayısı
çoğaldıkça g derek sıradan hale traf k cezaları, bazen haksız yere uygulanab l yor.
Ya da en azından s z haksız yere cezalandırıldığınızı düşüneb l rs n z. Bu
durumda t raz etmek hakkınız vardır. Pek traf k cezasına t raz nereye yapılır ?
Traf k cezasına t raz Sulh Ceza Mahkemes ’ne d lekçe yazılarak ya da e devlet
üzer nden yapılab l r. Pek e devlet üzer nden traf k cezasına t raz nasıl yapılır?

E Devlet Üzerinden Trafik cezasına İtiraz
Nasıl Yapılır?
1Öncelikli olarak bilmeniz gereken bir e
imza ya da mobil imzaya sahip olmanız
gerektiğidir. Daha sonra e devlete mobil
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imza ya da e imzanınızı kullanarak giriş
yapın.

2Arama sayfasına “UYAP” yazarak “UYAP
Vatandaş Portal Girişi” seçeneğine
tıklayarak. Açılan pencereden “Uygulamaya
Git” seçeneğine tıklayın.

3Daha sonra açılan sayfanın yandaki
menüsünde “Trafik/İdari Para Cezası”
seçeneğine girin. (Not: E devlete mobil imza
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ya da e imza ile giriş yapmazsanız bu
seçenekleri göremezsiniz.”

4Bundan sonraki adımsa gerekli bilgileri
doldurmaktır. Yargı birimi olarak “Sulh Ceza
Hakimliği”. İl olarak itiraz olunacak il ve
adliyesi seçilir. Talep Türleri seçeneğinden
de “Trafik Cezasına İtiraz” işaretlenerek
devam edilir.

5Devam edildiğin “Taraf Sıfatı” olarak “İtiraz
Eden” seçeneğini girip “TC Kimlik
Numaramızı” sisteme girip sorgula diyoruz.
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Ardından tüm bilgilerimiz otomatik olarak
ekrana geliyor ve “Taraf Ekle” butonuna
basıyoruz.

6Yeni açılan ekranda bizden ikinci taraf
eklememiz isteniyor. Burada da “Taraf sıfatı”
olarak “Kararına itiraz edilen” deyip kurumu
işaretleyip “Kurum adı” girip taraf ekle
diyoruz.

7Son aşama ise evrak ekleme bölümüdür. Bu
bölümde “Evrak Türü” olarak “Değişik İş
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Başvuru” seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor.
Ardından daha önce hazırlamış olduğunuz
udf uzantılı elektronik ya da mobil
imzalanmış dilekçenizi “Evrak” kısmında
dosya seç diyerek ekliyoruz. (Not: udf
uzantılı ve e imzalı ya da mobil imzalı bir
dilekçe hazırlamak için bu linkten UYAP
Doküman Editörünü indirip bilgisayarınıza
kurabilirsiniz.)

8En son işlemse “Ek Evrak” ekleme
işlemidir. Ek evrakınız varsa bu evrakı
tarayarak bilgisayar ortamına alıp yine aynı
şekilde UYAP doküman editörünü kullanarak
e imzalı ya da mobil imzalı bir şekilde
sisteme eklemelisiniz.
Tüm bunların ardından şlemler n z tamamlanmış olup 15 gün çer s nde ger
dönüş alacaksınız.

Trafik Cezasına İtiraz Kaç Gün İçerisinde Yapılır?
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Traf k cezalarına t raz süreler 15 gündür. Ceza eğer gıyapta kes lm şse bu süre
cezanın tebl ğ ed ld ğ tar hte başlarken yüz yüze kes len cezalarda süre anında
başlar.

E İmza ya da Mobil İmza Nasıl Alınır?
GSM ş rketler tarafından sunulan mob l mza alma şlem , b rkaç adımdan
oluşur; bunlardan lk “ön başvuru”, k nc s “başvuru” ve son olarak “akt vasyon”
şlem d r. Bu h zmet sağlayan 3 büyük GSM ş rket ne (Türk Telekom, Turkcell
ve Vodafone) başvurarak daha ayrıntılı b lg alab l rs n z.
Elektron k mza le lg l ayrıntılı ve en doğru b lg ler de www.btk.gov.tr
adres nden alab l rs n z.
Trafik Cezasına İtiraz için Genelde Kullanılan Sebepler
Traf k cezaları çeş tl nedenlerle hatalı b r şek lde kes leb l r. Hatta bunun kom k
örnekler de mevcuttur. Örneğ n, kamyon sürücüsüne kask takmama ya da
motos klet sürücüsüne kes lm ş emn yet kemer cezaları bunlardan sadece
bazılarıdır. Tüm bu absürt yanlışlıklardan farklı olarak haksız yere kes lm ş başka
cezalarda olab l r. İşte genelde kullanılan t raz nedenler .
B r radar uyarı levhası olmayan bölgelerde yazılan radar cezalarına,
B r fotoğraf veya del l olmadan yalnızca ceza tutanağının gönder ld ğ
cezalara,
Yol veya traf kten kaynaklandığını düşünülen durumlarda gönder len
cezalara,
Alkollü olmadığı halde prom l sınırında alkollü çıkıp yazılan cezalara,
Beled yen n yeter kadar park yer tahs s etmemes ne rağmen kes len
park cezalarına ed len t razlarda olumlu sonuç alma ht mal yüksekt r.
Ayrıca t raz davasını kaybett ğ n z takd rde mahkeme masraflarının tamamının
tarafınızca karşılanması beklen r.
Dava sonuçlanmadan öded ğ n z traf k cezasını se davayı kazanmanız hal nde
ger almanız mümkündür.
Trafik Cezası İtiraz Dilekçe Örneği
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saatler ç nde 0 216 635 00 99 numaralı İspark Müşter H zmetler nden t raz
sürec n başlatab l rs n z. İspark le lg l merak ett ğ n z d ğer sorular ç n
tıklayınız.
Traf k kuralları s zler hayata ve sevd kler n ze bağlar. Bu kurallar, h çb r kurum
ya da kuruluş ç n değ l s z n, sevd kler n z n ve traf ktek d ğer nsanları korumak
amacıyla hazırlanmıştır. Bu kuralları h çe saydığınız zaman durum oldukça c dd .
Sevd kler n z b r daha göremeyeb l rs n z. Belk b r daha yürüyemeyeb l rs n z ya
da buna benzer aklımıza b le get rmek stemed ğ m z durumları başkalarının
başına get reb l rs n z. Atalarımızın ded ğ g b geç olsun güç olmasın kurallara
uyarak geç g tmek h ç g dememekten y d r.
İk nc El Otomob l İlanlarımızı Görmek ç n Hemen Tıklayın!
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Kaynak: https://av-saimincekas.com/trafik-cezasinaitiraz/#_Trafik_Cezasina_Itiraz_Dilekcesi_(Vatandas_Olarak_Avukatsiz_Itiraz)_4

Bu v deonun başlangıç kısmından da e mzalı b r şek lde nasıl d lekçe
hazırlayab leceğ n z öğreneb l rs n z.

TRAFİK CEZASINA VE İDARİ YAPTIRIM CEZASINA İTİR…
İTİR…

İspark için Nasıl İtiraz Edebilirim?
İspark borçlarınıza t raz etmek sted ğ n zdeyse süreç daha kolay şl yor.
D lersen z https:// spark. stanbul/ let s m/adres nden d lersen z de 08:00 – 17:00
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