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Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı: 123.1993 Sayı; 21579)
Kanon No.
3910

Kabul Tarihi
6.5.1993

MADDE 1. — 17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kurumca Verilecek tdafî Para Cezalan
Madde 140. — Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle;
a) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma verme
yenlere aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,
b) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen bildirgeyi yasal süresi içinde Kuruma verme
yenlere, herbir sigortalı için aylık asgarî ücret tutarında,
c) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prim belgelerini yasal sü
resi içinde Kuruma vermeyenlere her bir fiil için ayrı ayrı aylık asgarî ücretin iki katı tutarında,
d) Bu Kanunun 79 uncu* maddesinde belirtilen yükümlülüklerden, işyeri kayıtlarını Ku
rumca yapılan yazık ihtara rağmen İS gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyenlere,
bu süre içinde ibraz etmekle beraber, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak dü
zenlenmediği anlaşılanlara, kayıtlardaki geçersizlik halinin birden fazla olup olmadığına ba
kılmaksızın;
1. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlara aylık asgarî ücretin oniki katı
tutarında,
2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlara aylık asgarî ücretin altı katı tutarında,
3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlara aylık asgarî ücretin üç katı tutarında,
e) Bu Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yönetmelik
le belirlenen sürede yerine getirmeyenlere aylık asgarî ücretin iki katı tutarında,
0 Bu Kanunun 90 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri Kurumca yapılan yazılı ihta
ra rağmen üç gün içinde yerine getirmeyenlere aylık asgarî ücret tutarında,
tdarî para cezası verilir.
Bu madde hükümlerinin uygulanması 8, 9 ve 79 uncu maddelerde belirtilen belgelerin Ku
ruma verilmesi yükümlülüğünü kaldırmaz.
Bu maddenin uygulanmasında, 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı tş Kanununun 33 üncü mad
desine göre, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için fiilin oluştuğu tarihte uy
gulanan asgarî ücret esas alınır.
tdarî para cezaları tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre
içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir, ttiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedi
lenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesi
ne başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz.
tdarî para cezalarının tahakkuk ve tahsilatında 10 yıllık zaman aşımı uygulanır.
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MADDE 2. — 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 76 ncı
maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Anayasa Mahkamesince iptal edilen Geçici 70 inci madde uyarınca Kuruma 4 200 000
TL. veya 5 040 000 TL. borçlanma primi ödemiş olup malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından
aylık almakta olanlara ödenmekte olan aylıkları ile; (6400) gösterge üzerinden, sigortalının prim
ödeme gün sayısı ve tahsis talep veya ölüm tarihindeki yaşı dikkate alınarak ek 35 inci madde
ye göre yeniden tespit edilecek aylık bağlama oranları ve cari katsayı esas alınmak suretiyle
hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları arasındaki fark tutarında telâfi edici ödeme
yapılır. Ancak, (6400) göstergeden maaş alanların göstergelerinde bir değişiklik yapılması ha
linde bu değişikliklerden doğan fark telâfi edici ödemeye aynen yansıtılır.
4200 000 TL. veya 5 040 000 TL.'den daha az borçlanma primi ödemiş olanlara yapılacak
telâfi edici ödeme, yukarıda öngörülen esaslar dahilinde ve ödedikleri borçlanma primi ile orantılı
olarak hesaplanır.
Telâfi edici ödemeler ilgililere her ay aylıkları ile birlikte, malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı
aldıkları sürece yapılır.
Ödeme dönemine göre peşin ödenen telâfi edici ödeme, ölüm halinde geri alınmaz.
b) Ölüm aylığı almakta olanlara yapılacak telâfi edici ödeme, ölüm aylığı ödenmesine im
kân veren her tahsis dosyası için ayrı ayrı hesaplanır ve hak sahiplerinin aylıktaki hisseleri ora
nında ödenir.
MADDE 3. — Bu Kanunun 2 nci maddesi 1 Ocak 1993 tarihinde, diğer maddeleri yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

31
33
35

75
87
100

Sayfa
22
264
389:411

I - Gerekçeli 335 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe
Komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/514

