
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (d) bendi, (g) bendinin son cümlesi ile (ı) ve (i) 

bentleri; ikinci fıkrası (16/06/2006-26200) 

 

Kurumca verilecek idari para cezaları 

(1) Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para 

cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;  

 

2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediğinin, mahkeme kararından veya 

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu 

idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve 

incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum 

ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar 

hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.  

 

d) 59 uncu maddesi uyarınca Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle 

görevlendirilmiş memurları tarafından veya 59 uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen serbest 

muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma 

bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı 

tutarında idari para cezası uygulanır. 

 

g) ……………………… 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen 

kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası 

uygulanır. 

ı) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının;  

 

l) Bu Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri 

sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına 

engel olamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı 

tutarında idari para cezası uygulanır.  

 

2) Görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri 

sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği 

takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu 

işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında idari para cezası uygulanır. 



 

i) Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve 

belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner 

sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 

aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında 

idari para cezası uygulanır. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/45 md.) Ancak 4 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü 

maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve 

elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç 

yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası 

uygulanır. 

 

(2) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan 

tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları 

soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden 

düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden 

verilmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen cezalar üçte ikisi oranında 

uygulanır. 

 


