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 Teftiş ve Rehberlik Başkanlığından alınan 03/07/2008 tarih ve 217059 sayılı yazıda; 
İdari para cezaları hakkında il müdürlüklerinde farklı uygulamalar olduğu, bazı il 
müdürlüklerinin farklı tarihlerde uygulamayı başlattığı, iki il müdürlüğünde ise idari para 
cezaları ile ilgili işlemler yapılmayıp bu konuda ayrıca bir talimat beklenildiği ve 
uygulamanın yetersiz olduğunun anlaşıldığı, söz konusu yasa ile Bağ-Kur’lulara getirilen  
“İdari para cezalarının” (tahakkuk ve tahsilatında 5 yıllık zamanaşımı süresi ile aynı Kanunun 
geçici 1 inci maddesinde belirtilen 6 aylık süre de göz önünde bulundurularak) 02/02/2009 
tarihinden itibaren zamanaşımına uğramaya başlayacağından  ,  kurum zararının 
oluşmaması amacıyla en kısa süre içerisinde tedbir alınarak uygulamadaki eksikliklerin 
giderilmesi önerilmiştir. 
 Bilineceği üzere 1479 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde; “Bu Kanunun 26 ncı 
maddesinde belirtilen tescil ve sigortalılığın sona ermesi ile ilgili yükümlülüğe uymayan 
sigortalılara Kurumca elli milyon lira idarî para cezası verilir. Bu miktar, her yıl Maliye 
Bakanlığınca 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi 
gereğince belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. 
Hakkında para cezası uygulanan sigortalılar, gerekçesini belirtmek suretiyle para cezasına 
karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kuruma itiraz edebilirler. İtiraz takibi   
durdurur. Kurum en geç otuz gün içinde itirazı inceler ve karara bağlar. Kurum tarafından 
itirazın reddedilmesi halinde, sigortalılar red kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 
altmış gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması 
cezanın takip ve tahsilini durdurmaz. İdari para cezalarının tahakkuk ve tahsilatında beş yıllık 
zamanaşımı uygulanır. 
Sağlık karneleri ve/veya kartını bir başkasına kullandıranlardan veya başkası adına 
kullananlardan ve buna yardımcı olduğu belgelenenlerden, Kurumca yapılan sağlık gideri 
kanunî faiziyle iki katı olarak müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 
Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. 
Kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde idarî para cezasını veya 
borçlarını itiraz etmeden ödeyenlerin bu borçları üçte bir oranında terkin edilir.” 
 Bu hüküm 17/2/2004 tarih ve 16468 sayılı 2004/2 numaralı genelge ile duyurulmuş, 
ancak Kanun hükmü açık olduğu ve genelgede bu hükme yer verildiği halde, bu konuda il 
müdürlüklerimizden gelecek soru ve sorunlar düşünülerek ayrıntılı bir genelge 
yayımlanabileceği ihtimali bu genelgemizde belirtilmiştir. Bununla birlikte bu konudaki 
uygulama, idari para cezalarının tebligat örneğin bilgisayar kayıtlarına yüklenmesi ve il 
müdürlüklerimize duyurulması ile başlanılmıştır.  
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 Ancak yapılan incelemeler sonucunda yukarıda belirtildiği üzere, İl müdürlüklerimize 
önce genelge ile daha sonra uygulama tebligatı ile bilgisayar programı üzerinden mesajla 
duyurulmuş olan ve illerimizde uygulamaya açılmış olan idari para cezalarının il 
müdürlüklerimizce farklı uygulanmasının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı müşahede 
edilmiştir. 
 Her ne kadar bu konuda daha önce bilgisayar ortamına yüklenmiş olan idari para 
cezaları tebligat örneği kullanılmış ise de, 
 Kurumumuzun bilgisi haricinde 08/02/2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 numaralı “Türk Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla  
Çeşitli Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun; 
 Madde 344- 02/09/2008 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 “MADDE 80- “Bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen tescil ve sigortalılığın sona 
ermesi ile ilgili yükümlülüğe uymayan sigortalılara Kurumca elli beş  Türk Lirası idari para 
cezası verilir.” 
 Bu hüküm uyarınca idari para cezasının uygulanması usul ve esasları değiştiğinden, İl 
Müdürlüklerimize konu hakkında ayrıca uygulama genelgesi yakın zamanda gönderilecektir. 
Hazırlanan genelge ekinde bulunan ve yazımız ekine de konulan tebligat örneği üzerinden  
idari para cezalarının tebliğ edilmesi gerektiğinden, daha önce kullanılmakta olan tebligat 
örneği kullanılmayacaktır. 
 Bu konuda yayımlanacak olan genelgenin yayım tarihine kadar zaman 
kaybedilmemesi amacıyla henüz bilgisayar ortamına konulmamış olan talimatımız ekindeki 
tebligat örneği çoğaltılmak suretiyle sigortalılara tebliğ edilerek idari para cezalarının takip ve 
tahsil işlemleri yürütülecektir. 
 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
 
 
 

 
 
 
EKLER: 
1- Tebligat örneği (1 adet) 
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İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATI 
(1479 sayılı kanunun 80 inci maddesi, 5362 sayılı Kabahatler Kanununun 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince düzenlenmiştir.) 
 
 
 

SİGORTALININ 
Adı Soyadı   : 
T.C Kimlik No/Vergi No :  
İşyeri Adresi   : 
Tebligat Adresi  : 
Bağ-Kur No   : 
İdari Para Cezası  : Ellibeş Türk Lirası 
 
 

GEREKÇE : 1479 sayılı kanunun 26 ve 80 inci maddeleri, 5362 sayılı 
Kabahatler Kanunu hükümlerine muhalefet ettiğiniz tespit edilmiştir. 
 1479 sayılı Kanunun 80 inci maddesine dayanılarak (Ellibeş Türk Lirası) idari 
para cezası verilmiştir. 
 
 SONUÇ  : Yukarıda belirtilen idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir 
ay içerisinde ödenmesi gerektiği veya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/1 inci 
maddesi uyarınca en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza mahkemesi nezdinde itiraz 
edilebileceği, verilen idari para cezasına karşı itiraz halinde itiraz dilekçesinin bir 
örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği,  bu süre içinde itiraz edilmemesi 
halinde idari para cezasının kesinleşeceği, idari para cezasının kesinleşmesinden önce 
aynı kanunun 17/6  maddesine göre idari para cezasının peşin ödenmesi halinde dörtte 
üçünün Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hesabına ödenebileceği, ayrıca, 17/3 maddesine 
göre idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren kanun yoluna başvurulmadan ve 1 
aylık kanuni ödeme süresi içerisinde müdürlüğümüze başvurmanız halinde talebiniz 
değerlendirildikten sonra ilk taksidi peşin ödenmek suretiyle bir yıl içinde dört eşit 
taksit halinde ödeme talep hakkınızın bulunduğu, taksitlerin zamanında ve tam olarak 
ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının tamamının tahsil edileceği veya 
idari para cezasının tebliğinden itibaren 1 aylık süre içerisinde Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü hesabına ödenerek, ödendi makbuzunun  bir örneğinin İl Müdürlüğümüze 
gönderilmesi, gerek taksitlendirmenin gerekse peşin ödemenin kanun yoluna başvurma 
hakkınızı etkilemeyeceği tebliğ olunur. 
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