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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 
 Sosyal Sigortalar Kanunu Uyarınca Kesilecek İdare Para Cezalarına Dava Açma 
Mercii Sulh Ceza Mahkemeleridir. 
 
 Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140.maddesinde 15.2.2006 tarihinden itibaren yapılan 
değişiklikle idari para cezalarına karşı dava açma mercii Sulh Ceza Mahkemesi olarak 
yeniden düzenlenmiştir. Eski uygulamada dava mercii İdare Mahkemeleri idi.  
 
 Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140.maddesinde 5454 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikle ilgili fıkra hükmü aşağıdaki gibidir.  
 
 “İdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekte tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden 
itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz 
edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurabilirler. Bu süre 
içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kararı kesinleşir. Sulh ceza 
mahkemesinin verdiği son karara karşı, yargı çevresinde yer alan ağır ceza mahkemesine 
itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliğin tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. 
2.000 Yeni Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı sulh ceza mahkemesine başvuru 
üzerine verilen kararlar kesindir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini 
durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idari para 
cezaları, bu Kanunun 80.maddesi hükmüne göre tahsil edilir. İdari para cezalarının, Kuruma 
itiraz ve yargı yoluna başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin 
ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, idari para cezasına karşı 
kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.” 
 

Saygılarımızla. 
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