
T.C. 

KÜTAHYA 

İDARE MAHKEMESİ 

ESAS NO : 2019/809 

KARAR NO : 2020/123 

 

 

 

 

DAVACI : 
 

 

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
 

VEKİLİ : 
 

 

DAVANIN  ÖZETİ : Seyyar pazarcılık ve nakliye faaliyetiyle iştigal eden davacı 

tarafından, sigortasız çalıştırdığı iddia edilen işçinin işe giriş ve ayrılış bildirgeleri ile prim ve 

hizmet belgelerinin süresi içerisinde verilmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanun'un 102. 

maddesi uyarınca 10.487,00-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme yapılan 

itirazın reddine dair 08.11.2019 tarih ve E.xxxxxx sayılı Kütahya Sosyal Güvenlik İl  

Müdürlüğü Ünite İtiraz Komisyonu kararının; davalı idarece yapılmış herhangi bir tespit ve 

kontrol bulunmadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 

 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı tarafından kayıt  dışı  çalıştırılan  Ş.U.'nun  01/01/2019 

tarihli işe giriş bildirgesini yasal süresi içinde vermemesinden kaynaklı 5510 sayılı Kanun'un 

102. maddesinin a/2 bendi, 2019/1 dönemlerinde aylık pirim ve  hizmet  belgesinden  5510 

sayılı Kanun'un 102. maddesinin c/4 bendi, 25/01/2019 tarihli işten ayrılış bildirgesinin 

verilmemesinden dolayı 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin  j  bendine  istinaden  söz 

konusu idari para cezasına ilişkin işlemin tesis edildiği, idari para cezasına  karşı  yapılan 

itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek 

davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA 

 
Karar veren Kütahya İdare Mahkemesi Hakimliği'nce işin gereği düşünüldü; 

Dava, seyyar pazarcılık ve nakliye faaliyetiyle  iştigal  eden  davacı  tarafından, 

sigortasız çalıştırdığı iddia edilen işçinin işe giriş ve ayrılış bildirgeleri ile prim ve hizmet 

belgelerinin süresi içerisinde verilmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesi 

uyarınca 10.487,00-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme yapılan itirazın 

reddine dair 08.11.2019 tarih ve E.xxxxx sayılı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ünite 

İtiraz Komisyonu kararının iptali istemiyle açılmıştır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu'nun  8. 

maddesinin 1. fıkrasında; işverenlerin, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalı sayılan kişileri, 7. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık 

başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü 

oldukları, 8. fıkrasında; bu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları hariç olmak üzere, diğer 

fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ilgililer hakkında, 102. madde 

hükümlerine  göre idarî  para cezası uygulanacağı, 9.  maddesinin 1. fıkrasının  (a)  bendinde; 

4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların,  hizmet  akdinin  sona 

erdiği tarihten itibaren sona ereceği, 2. fıkrasında; birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerine  

göre sigortalılığı sona erenlerin durumları işverenleri tarafından en geç on gün içinde Kuruma 

bildirileceği, 86. maddesinin 2. fıkrasında; işverenin, bir ay içinde 4 ve 5. maddeye tâbi 

çalıştırdığı   sigortalıların   ve   sosyal   güvenlik   destek   primine   tâbi   sigortalıların;   Ad  ve 
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soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, 80. maddeye göre hesaplanacak  prime  esas  

kazançlarını, Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını gösteren  ve  örneği  Kurum  

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, 4. 

maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç  Kurumca  belirlenecek  

günün sonuna kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca 

belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu 

hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün  içinde  Kuruma 

bildirmekle yükümlü oldukları hüküm altına alınmış olup aynı Kanun'un  "Kurumca 

verilecek idarî para cezaları" başlıklı 102. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin 2. alt 

bendinde; 8. maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediğinin, mahkeme 

kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli  memurlarınca yapılan tespitlerden ya  

da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları 

soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu 

idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması 

halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki  

katı tutarında idari para cezası uygulanacağı, (c) bendinin 4.  alt  bendinde;  86  ncı 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken  belgeleri,  Kurumca  belirlenen  şekilde 

ve usulde vermeyenler ya da Kurumca internet,  elektronik  veya  benzeri  ortamda  

göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre 

içinde vermeyenlere her bir fiil için; belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve  kontrol  

ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim 

elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler 

neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan 

kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma 

bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl 

veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, 

aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacağı, (j) bendinde; 9. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere  ilişkin  bildirimi,  

süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar  veya 

Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu  halde  

anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı 

tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi  nedeniyle  verilmesi 

gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari 

ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı hükmüne, 59. maddesinde  ise; 

"Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları 

soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup  olmadığını  da 

tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu  kurumlar  ayrıca 

kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler  sırasında  bu  Kanuna  göre 

sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi 

sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bilidirirler.  Kurum  bu 

bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal işlemi yapar." hükmüne yer verilmiştir. 

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin  değerlendirilmesinden;  sigortalı  çalışanların  

işe başlatılmadan önce işe giriş bildirgelerini, işten ayrılmaları hâlinde işten ayrılış  

bildirgelerini süresi içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları, ayrıca aylık prim ve 

hizmet belgelerinin de süresi içerisinde Kuruma bildirilmesi gerektiği, söz konusu 
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yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda idarî para cezası verileceği anlaşılmaktadır. 

Dosyasının incelenmesinden; 25.01.2019 tarihinde yapılan trafik uygulaması sırasında davacıya 

ait aracı kullanan Ş.U. adına trafik  idari  para cezası tutanağının  düzenlendiği, Uşak İl 

Emniyet  Müdürlüğü'nce  08.02.2019 tarihli yazı  ile  trafik  cezası  uygulanan  kişi listelerinin 

Uşak   Sosyal   Güvenlik   İl   Müdürlüğü'ne,   Uşak   Sosyal   Güvenlik   İl   Müdürlüğü'nce   de 

06.09.2019 tarihli yazı ile Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderildiği, davacının 

aracını kullanan Ş.U.'nun 25.01.2019 tarihli tutanağa istinaden sigortasız çalıştığı tespit 

edildiğinden bahisle 04.10.2019 tarih ve E.xxxxx sayılı Kütahya Sosyal  Güvenlik  İl 

Müdürlüğü işleminin tesis edildiği, davacıya tebliğ edilen bu işleme karşı yapılan itirazın 

reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlıkta, davacı hakkında tesis edilen idari para  cezasının,  trafik  idari  para 

cezası karar tutanağından yola çıkılarak verildiği, davacı ile  davacının  aracını  kullandığı  

sırada trafik para cezası uygulanan Ş.U. adlı kişi arasında fiili olarak iş ilişkisi bulunduğu 

yolunda davalı idare elemanlarınca yapılmış bir inceleme, araştırma veya tespit bulunmadığı, 

ayrıca çalıştığı iddia edilen kişi ve varsa işyerindeki diğer çalışanlar ile davacının ifadesine de 

başvurulmadığı, sadece trafik idari para cezası karar tutanağına göre ve Ş.U. adlı kişinin salt 

davacıya ait aracı kullanması nedeniyle davacının şoförü olarak çalıştığı varsayımından 

hareketle dava konusu işlemin tesis edildiği görülmektedir. 

Bu durumda; isnat olunan fiillere esas çalışma olgusu ile ilgili yeterli inceleme ve 

araştırma yapılarak tüm deliller toplanmak suretiyle  davacı  ile  adı  geçen  arasında  hizmet 

akdi ilişkisi kurulduğu hususu her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ortaya 

konulmadan para cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık 

bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan  236,15-

TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin 

kararın kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden 

itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak 

üzere,10/02/2020 tarihinde karar verildi. 
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YARGILAMA GİDERLERİ : 

Başvurma Harcı : 44,40 TL 

Karar Harcı : 44,40 TL 

Y.D. Harcı : 73,10 TL 

Posta Gideri : 74,25 TL 

TOPLAM : 236,15 TL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


