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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

SSK Tarafından Kesilecek İdari Para Cezaları İçin Davalar  
İdare Mahkemelerinde Açılabilecektir. 

 
 2007/13 Sayılı sirkülerimizde SSK tarafından tebliğ edilen idari para cezalarının Anayasa 
Mahkemesinin 06.04.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararı nedeniyle idare 
mahkemelerinde bakılması gerektiği, ancak bu konuda henüz bir yasanın çıkarılmadığını 
belirtmiştir. Konuyla ilgili olarak 20 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5655 sayılı 
Kanun ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140. maddesinin 4. ve 5. fıkraları yeniden 
düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemede, SSK tarafından tebliğ edilen idari para cezalarının tebliğ 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde kuruma ödenmesi gerektiği veya aynı süre içinde kurumun 
ilgili ünitesine itiraz edilebileceği, itirazı reddedilenlerin kararın kendilerine tebliğ tarihinden 
itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvuruda bulunabileceği hükme bağlanmıştır. 
 
 506 Sayılı Kanun’un 140. maddesinin 5655 Sayılı Kanunla değiştirilen 4 ve 5. fıkraları 
aşağıdaki gibidir. 
 
 "İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle 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 otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun 
yapılmamış olması halinde idarî para cezası kesinleşir. Mahkemeye başvurulması cezanın takip 
ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenmeyen idarî 
para cezaları, bu Kanunun 80 inci maddesi hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve 
gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz ve yargı yoluna 
başvurulmaksızın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü 
tahsil edilir. Peşin ödeme, idarî para cezalarına karşı Kuruma itiraz etme veya yargı yoluna 
başvurma hakkını etkilemez. Ancak, Kurumca itirazın reddedilmesi veya mahkemece Kurum 
lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 80 inci 
madde hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.  
 
 Fiilin işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilemeyen idarî para cezaları 
zamanaşımına uğrar. İdarî para cezaları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır." 
 
 Saygılarımızla 
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