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İstanbul, 05.07.2004 
 
Asgari ücret 2004/52 no.lu Sirkülerimizde belirtildiği üzere, (01.07.2004 – 31.12.2004) tarihleri arası 
için 444.150.000 TL. olarak tesbit edildiğinden, Sosyal Sigortalar Kanununun 140. maddesi uyarınca 
uygulanacak idari para cezaları da buna paralel olarak aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramış 
bulunmaktadır.  
 
  

İdari Para Cezası  
 
Uygulanacak Ceza 

Uygulanacak Ceza 
Tutarı( TL.)

 Uygulanacak Fiiller  01.07.2004-31.12.2004
1 İşyeri bildirgesinin yasal süresi içinde 

verilmemesi 
 

 a)  Bilanço esasına göre defter tutanlara  
Üç aylık asgari ücret 

1.332.450.000

 b) Bilanço esası dışında defter tutanlara 
İki aylık asgari ücret  

   888.300.000 

 c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara 
Bir aylık asgari ücret 

               444.150.000 

2 Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi 
içinde verilmemesi 

Herbir sigortalı için belge 
verme gününün son 
gününde geçerli olan  
asgari ücret kadar 

444.150.000

3 Aylık sigorta primi bildirgesi, aylık sosyal 
güvenlik destek primi bordrosu ve dört 
aylık sigorta primleri bordrosunun takip 
eden ayın sonuna kadar verilmemesi 

 
Belge verme süresinin son 
gününde geçerli olan aylık  
asgari ücretin 2 katı 

888.300.000

4 Yazılı ihtara rağmen işyeri kayıtlarının 15 
gün içinde ibraz edilmemesi veya ibraz 
edilmekle birlikte Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara 
uygun olarak düzenlenmemesi   

 

  
a) Bilanço esasına göre defter tutanlara 
  

 
fiil tarihindeki aylık 
asgari ücretin 12 katı 

5.329.800.000

 b) Bilanço esası dışında, bir kanun   
    hükmü gereğince defter tutanlara  

fiil tarihindeki aylık 
asgari ücretin 6 katı 2.664.900.000

 c) Herhangi bir kanun hükmü gereğince  
    defter tutmakla yükümlü olmayanlara  

fiil tarihindeki aylık 
asgari ücretin 3 katı 1.332.450.000

5 Dört aylık sigorta primleri bordrosu ile 
aylık sosyal güvenlik destek primi 
bordrosunun Kurumca onaylı bir 
örneğinin işyerine asılmaması  

 
fiil tarihindeki aylık 
asgari ücretin 2 katı 

888.300.000

  
İdari Para Cezası  

 
Uygulanacak Ceza 

Uygulanacak Ceza 
Tutarı( TL.)

 Uygulanacak Fiiller  01.01.2004-30.06.2004
6 İşçi veya geçindirmekle yükümlü 

olduklarına muayene için (vizite kağıdı, 
altı aylık sağlık belgesi gibi) gerekli 
belgelerin Kurumca yapılacak ihtara 
rağmen 3 gün içinde verilmemesi 

 
fiil tarihindeki aylık 
asgari ücret kadar 

444.150.000

7 Çalışma izni olmayan sigortalının işe giriş 
bildirgesinin yasal süresi içinde kuruma 
verilmemesi, her bir sigortalı için, 
 
 
 

Aylık asgari ücretin iki katı       888.300.000 
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8 İbraz edilen kayıtların yönetmelikle 
belirlenen usul ve esas uygun olmaması 
halinde, Her bir geçersizlik hali için 

 
 

  
a)  Bilanço esasına göre defter tutanlar 
(5.076.000.000 TL’yi aşmamak üzere) 

 
Kayıtların ibraz edilmemesi 
üzerine uygulanan miktarları 
aşmamak kaydıyla aylık 
asgari ücretin yarısı 

    222.075.000 

  
b)  Bilanço esası dışında defter tutanlar 
(2.538.000.000 TL’yi aşmamak üzere) 

Kayıtların ibraz edilmemesi 
üzerine uygulanan miktarları 
aşmamak kaydıyla aylık 
asgari ücretin yarısı 

    222.075.000 

  
c)  Defter tutmakla yükümlü olmayanlar 
(1.269.000.000 TL’yi aşmamak üzere) 

Kayıtların ibraz edilmemesi 
üzerine uygulanan miktarları 
aşmamak kaydıyla aylık 
asgari ücretin yarısı 

    222.075.000 

 
Bilgilerinize sunulur. 
 
Saygılarımızla, 
 
A  R  K  A  N    &    E R G İ N  
ULUSLARARASI DENETİM VE 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ 


