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2019 YILI ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN TARİFELER VE İDARİ PARA CEZALARI 
 
Çeşitli kanunlar ve ikincil mevzuat gereği 2018 yılında uygulanan had ve tutarlar, 30.11.2018 tarihli ve 

30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 
yılı için % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen Yeniden Değerleme Oranında 

arttırılması suretiyle belirlenecektir. Bu kapsamda, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülmüş idari para cezaları da belirtilen 

oranda arttırılacaktır. 
 
İşbu bültende sırasıyla; 
 

i. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,  
ii. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,  
iii. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer verilen idari para 

cezaları  
iv. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları 

v. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetinin ve  

vi. I. Dönem (01.01.2019 – 30.06.2019) için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarının 

 

2019 yılı itibariyle uygulanacak güncel değerleri dikkatinize sunulmaktadır. 

 
Bununla birlikte, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz, hükmü 

gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır. 

 

1. 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Yer Verilen İdari Para Cezaları 
 
4857 sayılı İş Kanunu’nda yer verilen muhtelif idari para cezalarının anılan Yeniden Değerleme 
Oranının uygulanması ile tespit olunan değerleri aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. 
 

Kanun 

Madde

si 

Ceza 

Maddes

i 

Fiil 

01.01.2019 

itibarıyla 

Ceza 

Miktarı 

(TL) 

Açıklama 

3 98 

İşyerini muvazaalı olarak 
bildirmek 
 

26.028 

İşyerini muvazaalı 
olarak bildiren  
asıl işverenle alt 
işveren vekillerine 
ayrı ayrı. 

5 99/a 

İşçilere eşit davranma 
ilkesine  aykırı davranmak
  

219 
Bu durumdaki her 
işçi için 

7 99/b 

Geçici İş İlişkisine 
İlişkin yükümlülüklere 
uymamak  

219 
Bu durumdaki her 
işçi için 

8 99/c 
Çalışma koşullarına ilişkin 
belgeyi vermemek 

219 
Bu durumdaki her 
işçi için 

14 99/c 

Çağrı üzerine çalışma 
hükümlerine aykırı 
davranmak 

219 
Bu durumdaki her 
işçi için 

29 100 
Madde hükmüne aykırı 
olarak işçi çıkartmak (toplu 

857 
Bu durumdaki her 
işçi için 
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işçi çıkarma) 

30 101 
Engelli ve eski hükümlü 
çalıştırmamak 

3.250 

Çalıştırılmayan her 
özürlü ve eski 
hükümlü ve 
çalıştırılmayan her 
ay için 

32 102/a 

Ücret ile bu kanundan 
doğan veya TİS'den ya da iş 
sözleşmesinden doğan 
ücreti kasten ödememek 
veya eksik ödemek 

236 
Bu durumdaki her 
işçi için 

39 102/a 
Asgari ücreti ödememek 
veya eksik ödemek 

236 
Bu durumdaki her 
işçi için 

37 102/b 
Ücret hesap pusulası 
düzenlememek 

857  

38 102/b 

Yasaya aykırı ücret kesme 
cezası vermek veya 
kesintinin sebep ve hesabını 
bildirmemek 

857  

52 102/b 
Yüzde ile ilgili belgeyi 
temsilciye vermemek 

857  

41 102/c 

Fazla çalışmalara ilişkin 
ücreti ödememek, işçiye 
hak ettiği serbest zamanı 
altı ay zarfında 
kullandırmamak, fazla 
saatlerde yapılacak 
çalışmalar için işçinin 
onayını almamak  

416 

Bu durumdaki her 
işçi için 

 

56 103 
Yıllık ücretli izni yasaya 
aykırı şekilde bölmek 

416 
Bu durumdaki her 
işçi için 

57 103 

İzin ücretini yasaya aykırı 
şekilde ödemek veya eksik 
ödemek 

416 
Bu durumdaki her 
işçi için 

59 103 

Sözleşmesi fesh edilen 
işçiye yıllık izin ücreti 
ödememek 

416 
Bu durumdaki her 
işçi için 

60 103 

Yıllık izin yönetmeliğinin 
esas usullerine aykırı olarak 
izni kullandırmamak veya 
eksik kullandırmak 

416 
Bu durumdaki her 
işçi için 

63 104 

Çalışma sürelerine ve buna 
dair yönetmelik 
hükümlerine uymamak 

2.293  

68 104 
Ara dinlenmesini 
uygulamamak 

2.293  

69 104 

İşçileri geceleri 7,5 saatten 
fazla çalıştırmak, gece ve 
gündüz postalarını 
değiştirmemek 

2.293  

71 104 
Çocukları çalıştırma yaşına 
ve çalıştırma yasağına 

2.293  
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aykırı davranmak 

72 104 
Yer ve sualtında çalıştırma 
yasağına uymamak 

2.293  

73 104 

Çocuk ve genç işleri gece 
çalıştırmak veya ilgili 
yönetmelik hükümlerine 
aykırı hareket etmek 

2.293  

74 104 

Doğum öncesi - sonrası 
sürelerde kadın işçiyi 
çalıştırmak veya ücretsiz 
izin vermemek 

2.293  

75 104 
İşçi Özlük dosyasını 
düzenlememek  

2.293  

76 104 

Çalışma sürelerine ilişkin 
yönetmeliklere muhalefet 
etmek 

2.293  

64 104 
Telafi çalışması usullerine 
uymamak 

416 
Bu durumdaki her 
işçi için 

92 107/a 

Çağrıldıkları zaman 
gelmemek, ifade ve bilgi 
vermemek, gerekli olan 
belge ve delilleri getirip 
göstermemek ve 
vermemek; iş 
müfettişlerinin 92/1 fıkrada 
yazılı görevlerini yapmaları 
için kendilerine her çeşit 
kolaylığı göstermemek, bu 
yoldaki isteklerini 
geciktirmeksizin yerine 
getirmemek 

20.823  

96 107/b 

İfade ve bilgilerine 
başvurulan işçilere 
işverenlerce telkinlerde 
bulunma, gerçeği 
saklamaya yahut 
değiştirmeye zorlama 
veyahut ilgili makamlara 
ifade vermeleri üzerine 
onlara karşı kötü 
davranışlarda bulunmak. 

20.823  

 107/2 

İş Müfettişlerinin teftiş ve 
denetim görevlerinin 
yapılmasını ve 
sonuçlandırılmasını 
engellemek. 

20.823  

 
 

 

2. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Yer Verilen İdari Para Cezaları 
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer verilen muhtelif idari para cezalarının anılan 
Yeniden Değerleme Oranının uygulanması ile tespit olunan değerleri aşağıdaki tabloda dikkatinize 
sunulmaktadır. 
 

Diğer yandan, 6645 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, aşağıda belirtilen idari para 

cezaları; 
 

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden; 
 

o Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 
 

o Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak, 
 

o Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 
 

b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden; 

 

o Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 
 

o Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 
 

o Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, 
 

c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden; 
 

o Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 
 

o Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, 
 

o Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak, 

 

 

uygulanacaktır. Bu nedenle işyerinde çalıştırdığınız işçi sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre tabloda 

belirtilen tutarları yukarıdaki yönergeye göre hesaplamayı unutmayınız (6/1 a kolonu içinde ikinci ve 

üçüncü satırlar ile 8/6 ve 22/1 maddelerine ait kolonlar hariç).  
 
 
 

Kanun 

Maddesi 

Ceza 

Maddesi 
Fiil 

01.01.2019 

itibarıyla 

Ceza 

Miktarı 

(TL) 

Açıklama 

4/1-a 26/1-a 

İş sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili 
tedbir almamak, 
organizasyonu 
yapmamak, gerekli 
araç ve gereçleri 
sağlamamak, sağlık 
ve güvenlik 
tedbirlerini değişen 
şartlara uygun hale 
getirmemek ve 

3.825 
Her bir yükümlülük 
için ayrı ayrı 
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mevcut durumun 
iyileştirilmesi için 
çalışmalar 
yapmamak. 

4/1-b 26/1-a 

İşyerinde alınan iş 
sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini 
izlememek, 
denetlememek ve 
uygunsuzlukları 
gidermemek 

3.825 
Her bir yükümlülük 
için ayrı ayrı 

6/1-a 26/1-b 
İş güvenliği uzmanı 
çalıştırmamak 

9.574 

Görevlendirilmeyen 
her bir kişi için 
(Aykırılığın devam 
ettiği her ay için 
aynı miktar) 

6/1-a 26/1-b 
İşyeri hekimi 
çalıştırmamak 

9.574 

Görevlendirilmeyen 
her bir kişi için 
(Aykırılığın devam 
ettiği her ay için 
aynı miktar) 

6/1-a 26/1-b 

10-49 çalışanı olan 
ve çok tehlikeli 
sınıfta yer alan 
işyerlerinde diğer 
sağlık personeli 
çalıştırmamak 

9.568 

Görevlendirilmeyen 
her bir kişi için 
(Aykırılığın devam 
ettiği her ay için 
aynı miktar) 

50 ve daha fazla 
çalışanı olan ve çok 
tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde 
diğer sağlık 
personeli 
çalıştırmamak 

14.352 

6/1-b 26/1-b 

İSG hizmetleri için 
görevlendirdikleri 
kişi veya hizmet 
aldığı kurum ve 
kuruluşların 
görevlerini yerine 
getirmeleri amacıyla 
araç-gereç-mekân 
sağlamamak 

2.869 
Her bir ihlal için 
ayrı ayrı 

6/1-c 26/1-b 

İSG hizmetlerini 
yürütenler arasında 
koordinasyonu 
sağlamamak 

2.869 
Her bir ihlal için 
ayrı ayrı 

6/1-ç 26/1-b 

Görevlendirdikleri 
kişi veya hizmet 
aldığı kurum ve 
kuruluşlar tarafından 
iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili 

1.911 

Yerine getirilmeyen 
her bir tedbir için 
ayrı ayrı 
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mevzuata uygun olan 
ve yazılı olarak 
bildirilen tedbirleri 
yerine getirmemek 

6/1-d 26/1-b 

Görevlendirilen 
kişileri, hizmet 
alınan kuruluşları, 
başka işyerlerinden 
gelen çalışanları ve 
bunların 
işverenlerini İSG 
riskleri konusunda 
bilgilendirmemek 

2.869 
Her bir ihlal için 
ayrı ayrı 

8/1 26/1-c 

İşyeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanının 
hak ve yetkilerini 
kısıtlamak 

2.869 
Her bir ihlal için 
ayrı ayrı 

8/6 26/1-c 

Tam süreli 
görevlendirmelerde 
işyeri sağlık ve 
güvenlik birimini 
kurmamak 

Az tehlikeli 
sınıfta yer alan 
işyerlerinde; 

4.303 TL 

Her bir ihlal için 
ayrı ayrı 

Tehlikeli 
sınıfta yer alan 
işyerlerinde; 

5.738 TL 

Çok tehlikeli 
sınıfta yer alan 
işyerlerinde; 

8.608 TL 

10/1 26/1-ç 

Risk değerlendirmesi 
yapmamak veya 
yaptırmamak  

5.742  

10/1 26/1-ç 

Risk değerlendirmesi 
yapmamaya veya 
yaptırmamaya 
devam etmek 

8.615 

Aykırılığın devamı 
halinde devam 
ettiği her ay için 

10/4 26/1-ç 

Risklerin 
belirlenmesine 
yönelik gerekli 
kontrol, ölçüm, 
inceleme ve 
araştırmaların 
yapılmasını 
sağlamamak 

2.869  

11 26/1-d 

Acil durumları 
belirlememek, acil 
durumlar için tedbir 
almamak, acil durum 
planlarını 
hazırlamamak, 
destek elemanı 
görevlendirmemek, 

1.911 

Her yükümlülük 
için (aykırılığın 
devamı halinde her 
ay için aynı miktar) 
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araç gereç 
sağlamamak, acil 
durumlarda işyeri 
dışındaki kuruluşla 
irtibatı sağlayacak 
düzenlemeyi 
yapmamak 

12 26/1-d 

Ciddi ve yakın 
tehlike durumunda; 
çalışanların işi 
bırakarak güvenli 
yere gitmelerini 
sağlamamak. 
Zorunluluk 
olmadıkça, gerekli 
donanıma sahip ve 
özel olarak 
görevlendirilenler 
dışındaki 
çalışanlardan işlerine 
devam etmelerini 
istemek. Müdahalede 
bulunan çalışanları 
yaptıkları 
müdahaleden dolayı 
sorumlu tutmak 

1.911 

Her yükümlülük 
için (aykırılığın 
devamı halinde her 
ay için aynı miktar) 

14/1 26/1-e 

İş kazalarının ve 
meslek 
hastalıklarının 
kaydını tutmamak, 
ramak kala olaylar 
ve iş kazaları ile 
ilgili incelemeler 
yaparak ilgili 
raporları 
üzenlememek 

2.869 
Her bir yükümlülük 
için ayrı ayrı 

14/2 26/1-e 

İş kazalarını kazadan 
sonraki üç iş günü 
içinde, sağlık 
hizmeti sunucuları 
veya işyeri hekimi 
tarafından kendisine 
bildirilen meslek 
hastalıklarını, 
öğrendiği tarihten 
itibaren üç iş günü 
içerisinde SGK’ya 
bildirmemek 

3.825  

14/4 26/1-e 

Sağlık hizmeti 
sunucularının iş 
kazalarını, yetkili 
sağlık hizmet 
sunucularının meslek 

3.825  
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hastalıklarını en geç 
10 gün içinde 
SGK'ya bildirmemek 

15/1 26/1-f 

Çalışanlara sağlık 
gözetimi 
yaptırmamak 

1.911 Her çalışan için 

15/2 26/1-f 

Tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerlerinde 
çalışacaklar için 
yapacakları işe 
uygun olduklarını 
belirten sağlık raporu 
almamak 

1.911 Her çalışan içim 

16 26/1-g 

Çalışanları 
karşılaşılabilecek 
sağlık ve güvenlik 
riskleri, koruyucu ve 
önleyici tedbirler, 
yasal hak ve 
sorumlulukları 
hakkında, ilk yardım, 
yangınla mücadele 
ve tahliye işleri 
konusunda 
görevlendirilen 
kişiler hakkında 
bilgilendirmemek 

1.911 
Bilgilendirilmeyen 
her bir çalışan için 

17 26/1-ğ 

Çalışanlara eğitim 
verme 
yükümlülüğüne 
uymamak (İSG 
eğitimi, çalışan 
temsilcisine özel 
eğitim, mesleki 
eğitim, iş kazası 
geçirene ilave 
eğitim, yenileme 
eğitimi, başka 
işyerinden çalışmak 
için gelenlere eğitim, 
geçici iş ilişkisiyle 
gelenlere eğitim 
vermemek, eğitim 
maliyetini 
çalışanlara 
yansıtmak, 
eğitimlerde geçen 
süreyi çalışma 
süresinden 
saymamak.) 

774 

Her bir aykırılık 
için çalışan başına 
ayrı ayrı 

18 26/1-h 
Çalışanların 
görüşlerini alma ve 

1.911 
Her bir aykırılık 
için ayrı ayrı 
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katılmalarını 
sağlama 
yükümlülüklerine 
uymamak, 18 inci 
maddede belirtilen 
yükümlülükleri 
yerine getirmemek 

20/1 26/1-ı 

Uygun sayıda çalışan 
temsilcisi 
görevlendirmemek 
(2-50 çalışana 1, 51-
100 çalışana 2, 101-
500 çalışana 3, 501-
1000 çalışana 4, 
1001-2000 çalışana 
5, 2001 ve üzeri 
çalışanı bulunan 
işyerine 6) 

1.911  

20/4 26/1-ı 

Çalışan 
temsilcilerinin ve 
destek elemanlarının 
haklarını kısıtlamak 
ve gerekli imkânları 
sağlamamak 

1.911  

20/3 26/1-ı 

Tehlike kaynağının 
yok edilmesi veya 
tehlikeden 
kaynaklanan riskin 
azaltılması için, 
öneride bulunan ve 
gerekli tedbirlerin 
alınmasını isteyen 
çalışan 
temsilcilerinin 
isteklerini yerine 
getirmemek 

2.869  

22 26/1-i 

İş sağlığı ve 
güvenliği kurulu ile 
ilgili yükümlülükleri 
yerine getirmemek 

3.825 
Her aykırılık için 
ayrı ayrı 

23/2 26/1-j 

Birden çok işyerinin 
bulunduğu iş hanları, 
sanayi bölgeleri vb. 
yerlerde diğer 
işyerlerini 
etkileyecek 
tehlikeler konusunda 
işverenleri 
uyarmayan, uyarılara 
uymayan işverenleri 
Bakanlığa 
bildirmeyen 
yönetimlere 

9.574  
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24/2 26/1-k 

İş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili 
konularda ölçüm, 
inceleme ve 
araştırma 
yapılmasına, numune 
alınmasına veya 
eğitim kurumları ile 
ortak sağlık ve 
güvenlik birimlerinin 
kontrol ve 
denetiminin 
yapılmasına engel 
olmak 

9.574  

25/6 26/1-l 

İşin durdurulması 
sebebiyle işsiz kalan 
çalışanlara 
ücretlerini 
ödememek veya 
ücretlerinde bir 
düşüklük olmamak 
üzere meslek veya 
durumlarına göre 
başka bir iş 
vermemek 

1.550 

İhlale uğrayan her 
çalışan için 
(aykırılığın devam 
ettiği her ay için 
aynı miktar) 

29 26/1-m 

Büyük endüstriyel 
kaza olabilecek 
işyerlerinde büyük 
kaza önleme politika 
belgesi 
hazırlamamak 

95.767  

30 26/1-m 

Güvenlik raporunu 
hazırlayarak 
Bakanlığa sunmadan 
işyerini faaliyete 
geçirmek, 
işletilmesine 
Bakanlıkça izin 
verilmeyen işyerini 
açmak veya 
durdurulan işyerinde 
faaliyete devam 
etmek 

153.227  

30 26/1-n 

30 uncu maddede 
öngörülen 
yönetmeliklerde 
belirtilen 
yükümlülükleri 
yerine getirmemek 

1.911 

Uyulmayan her 
hüküm için tespit 
edildiği tarihten 
itibaren aylık olarak 

 26/1-o 

Çalışanlarına, 
standartlara uygun 
ve CE işaretli kişisel 
koruyucu donanım 

774 Çalışan başına 
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temin etmemek 

 26/1-ö 

Yer altı maden 
işletmelerinde 
çalışanların 
bulundukları yeri ve 
giriş çıkışlarını 
gösteren takip 
sistemini kurmamak 

774 Çalışan başına 

 
 

3. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yer Verilen 

İdari Para Cezaları  

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer verilen muhtelif idari para 

cezaları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. 
 

Ceza 

Maddesi 
Yerine Getirilmeyen Yükümlülük / İdari Para Cezası  

102/1-a 

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca 
belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için 
 
aylık asgari ücret tutarında 

102-a/2 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun 
denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim 
elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu 
idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden 
anlaşılması halinde, 

 
her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında 

102-a/3 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme 
kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer 
kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner 
sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan 
alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, 

 
her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında 

102/b İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun 
vermeyenlere: 

102-b/1 

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 

 
aylık asgari ücretin üç katı tutarında 

102-b/2 
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 
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aylık asgari ücretin iki katı tutarında 

102-b/3 

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 

 
aylık asgari ücret tutarında 

102-c Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde 
vermeyenlere her bir fiil için: 

102-c/1 

— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, 

 
belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında 

102-c/2 

— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir 
ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 

 
aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında 

102-c/3 

— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin 
süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli 
sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari 
ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 

 
aylık asgari ücretin yarısı tutarında 

102-c/4 

— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca 
yapılan 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 olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, 

 
Aylık asgari ücretin iki katı tutarında 

102-d 

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 
memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden 
Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, 

 
Aylık asgari ücretin iki katı tutarında 

102-e İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca 
incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep 
olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde: 

102-e/1 
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için 
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aylık asgari ücretin on iki katı tutarında 

102-e/2 

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için 

 
aylık asgari ücretin altı katı tutarında 

102-e/3 

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 

 
aylık asgari ücretin üç katı tutarında 

102-e/4 Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter 
kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir 
takvim ayı için: 

102-e/4 

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin on iki 
katını aşmamak üzere 

 
aylık asgari ücretin yarısı tutarında 

102-e/4 

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak 
üzere 

 
aylık asgari ücretin yarısı tutarında 

102-e/4 

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere 

 
aylık asgari ücretin yarısı tutarında 

 

Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter 
tutulması halinde, 

 
aylık asgari ücretin on iki katı tutarında 

102-e/5 

Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için 

 
aylık asgari ücretin yarısı tutarında 

102-f 

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri 
yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli 
kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, 

 



 

14 
 

aylık asgari ücretin iki katı tutarında 

102-g 

Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b kapsamındaki sigortalılar 
için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar 
ile tüzel kişilere 

 
aylık asgari ücret tutarında 

102-g 

Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar 
ve vergi daireleri ile kendilerine, 

 

aylık asgari ücret tutarında 

102-g 

Vazife malullüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu 
idarelerine, 

 
aylık asgari ücret tutarında 

102-g 

İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi 
içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve 
kuruluşlara, 

 
aylık asgari ücret tutarında 

102-g 

Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından 
tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma 
bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, 

 
sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında 

102-h 

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama 
tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde 
Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için 

 
aylık asgari ücret tutarında 

102-h 

Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi 
ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, 
süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer 
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için 

 
aylık asgari ücret tutarında 

102-ı/1 Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan 
doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini 
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yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer 
kişilere, 

 
aylık asgari ücretin beş katı tutarında 

102-ı/2 

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını 
engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri 
ve bu işle ilgili diğer kişilere, 

 
aylık asgari ücretin on katı tutarında 

102-i 

5510 sayılı Kanun’un 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve 
belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, 
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer 
gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 

 
aylık asgari ücretin beş katı tutarında 

102-i 

4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. 
maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre 
içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde  

 
sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında 

102-i 

4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. 
maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması 
halinde  

 
sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında 

102-j 

4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun 
geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona 
ermesine 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 

 
aylık asgari ücretin onda biri tutarında 

102-k 

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel 
sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini 
süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi 
yapanlara 

 
aylık asgari ücretin yarısı tutarında 
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102-l 

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim 
veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, 

 
her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında 

102-m 

Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına 
dayanak teşkil eden bu Kanunun 86 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca 
verilmesi gereken beyannamedeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya 
hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri 
için; 

102-m/1 

Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla  

 
beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri 
tutarında 

102-m/2 

Beyannamenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla  

 
her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin 
sekizde biri tutarında, 

102-m/3 

Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen 
düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla  

 
her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı 
tutarında, 

102-m/4 

Beyannamenin 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 ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik 
bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan 
sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup 
olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık 
beyannamedeki her bir işyeri için, 

102-m/4/a 

Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter 
tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere  

 
sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında 

102-m/4/b 

Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek 
üzere  

 
sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında 
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102-m/4/c 

Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere  

 
sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında 

102-m/4/ç 

Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas 
kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek 
nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın,  

 
aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit 
edilen prime esas kazanç tutarında, 

102-n 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları 
işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık 
asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen  

 
sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında  

 
 
 
 

4. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda Yer Verilen İdari 

Para Cezaları 

 
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer verilen muhtelif idari para 
cezalarının anılan Yeniden Değerleme Oranının uygulanması ile tespit olunan değerleri aşağıdaki 
tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
 

Kanun 

Maddesi 

Ceza 

Maddesi 
Fiil 

01.01.2019 

itibarıyla 

Ceza 

Miktarı 

(TL) 

Açıklama 

6 78/a 

Sendikalar için kurucu 
olabilme şartlarına sahip 
olduğuna ilişkin gerçeğe 
aykırı beyanda bulunmak. 

1.336 

Fiilleri daha ağır 
bir cezayı 
gerektirmediği 
takdirde 

14 78/b 

Yapılacak seçimlerle ilgili 
oylamalara ve bu 
oylamaların sayım ve 
dökümüne hile karıştırmak 

9.574 

Fiilleri daha ağır 
bir cezayı 
gerektirmediği 
takdirde her bir 
üyelik için 

17  78/c 
Maddeye aykırı olarak üye 
kaydetmek 

1.336 

Fiilleri daha ağır 
bir cezayı 
gerektirmediği 
takdirde her bir 
üyelik için 

19 78/c 

Maddeye aykırı olarak üye 
kalmaya veya üyelikten 
ayrılmaya zorlamak 

1.336 

Fiilleri daha ağır 
bir cezayı 
gerektirmediği 
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takdirde her bir 
üyelik için 

26 78/ç 

Maddenin altıncı fıkrasına 
aykırı hareket etmek ile 
yedinci fıkrasına göre 
siyasi partilerin ad, 
amblem, rumuz veya 
işaretlerinin kullanılmasına 
karar vermek ve kullanmak 

9.574  

28/2 78/d 

Kamu kurum ve 
kuruluşları, siyasi partiler, 
esnaf ve küçük sanatkâr 
kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarından 
yardım ve bağış almak  

2.869 

Kuruluşların 
yetkili 
sorumluları 
hakkında / Fiilin 
tekrarı halinde 
ise ayrıca bağış 
miktarı kadar  

28/3 78/d 

İşçi kuruluşu olarak, 
işverenler ve işveren 
kuruluşlarından; işveren 
kuruluşu olarak işçilerden 
ve işçi kuruluşlarından 
yardım ve bağış almak 

2.869 

Kuruluşların 
yetkili 
sorumluları 
hakkında / Fiilin 
tekrarı halinde 
ise ayrıca bağış 
miktarı kadar  

Yurt dışındaki kişi, kurum 
ve kuruluşlardan Bakanlığa 
önceden bildirimde 
bulunmadan yardım ve 
bağış almak 

 78/e 

Bu Kanunda kanuni grev 
ve lokavt için belirtilen 
şartlar gerçekleşmeksizin 
alınan bir grev veya lokavt 
kararının uygulanması 
halinde; grev veya lokavta 
karar vermek, böyle bir 
grev ve lokavta karar 
verilmesine veya 
uygulanmasına veya 
bunlara katılmaya veya 
devama zorlamak veya 
teşvik etmek. 

9.574 

Fiilleri daha ağır 
bir cezayı 
gerektirmediği 
takdirde 

 78/f 
Kanun dışı greve katılmak 
veya devam etmek 

1.336  

 78/g 

Kanuni bir grev veya 
lokavt kararının bu 
Kanunda yazılı usul ve 
esaslar dışında 
uygulanması halinde, bu 
kararı uygulamak, 
uygulanmasına veya 
devamına zorlamak veya 

9.574  
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teşvik etmek 

 78/ğ 

Grev veya lokavttın 
mahkeme kararıyla sürekli 
veya geçici, tamamen veya 
kısmen yasaklanmasına 
rağmen, kararı 
kaldırmamak, uygulamaya 
devam etmek, devamına 
teşvik etmek, zorlamak 

9.574 

Fiilleri daha ağır 
bir cezayı 
gerektirmediği 
takdirde 

 78/h 

Greve katıldıkları veya 
lokavta maruz kaldıkları 
halde, grev veya lokavtın 
uygulandığı işyerinden 
ayrılmamak ile işçileri bu 
eylemlere zorlamak veya 
teşvik etmek 

1.336 

Fiilleri daha ağır 
bir cezayı 
gerektirmediği 
takdirde 

65 78/ı 

Bağlı bulunduğu Çalışma 
ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü’nden grev ve 
lokavta katılmayacak 
işçilerden herhangi bir 
nedenle çalışmayan 
işçilerinin yerine yeni işçi 
alımı için yazılı izin 
almadan yeni işçi almak 

1.336 
İzinsiz aldığı her 
işçi için 

68 78/i 

Kanuni bir grev veya 
lokavt süresince, iş 
sözleşmeleri askıda kalan 
işçilerin yerine, sürekli ya 
da geçici olarak başka işçi 
çalıştırmak 

2.869 

İşveren veya 
işveren vekiline 
aldığı her işçi 
için 

 78/j 

İşçi sendikasının üyesi 
olmadan grev gözcülüğü 
yapmak 

2.869  

73 78/j 

Grev gözcülüğü sırasında 
işyerine giriş ve çıkışlara 
engel olmak, giren ve 
çıkanları kontrol amacıyla 
dahi durdurmak 

2.869  

 

 

 

5. Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti1 

 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 
tarih 2018/1 sayılı kararı ile 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı aşağıdaki gibi belirlenmiş ve 
komisyon kararı 30.12.2018 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 
2019 yılı itibariyle uygulanacak asgari ücretin net tutarı ve işverene maliyetine ilişkin hesaplamalar 
aşağıdadır:  

                                                           
1
 https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/asgari-ucret/asgari-ucret-2019/  

https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/asgari-ucret/asgari-ucret-2019/
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Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/Ay)  İşverene Maliyeti (TL/Ay) 

Asgari Ücret 2.558,40 
 

Asgari Ücret 2.558,40 

SGK Primi %14 358,18 
 SGK Primi % 15,5 (İşveren 

Payı) 
396,55 

İşsizlik Sigortası 
Fonu  

25,58 
 İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 

% 2 
51,17 

Gelir Vergisi %15 134,32 
 

İşverene Toplam Maliyet 3.006,12 

Asgari Geçim 
İndirimi 

191,88 
 

Damga Vergisi % 
0,759 

19,42 
 

Kesintiler Toplamı 537,50 
 

Net Asgari Ücret 2.020,90 
 

 
 

6. I. Dönem (01.01.2019 – 30.06.2019) İçin Geçerli Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 
 
Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14. Maddesi uyarınca; toplu iş sözleşmeleri ve/veya iş 
sözleşmeleri ile belirlenen kıdem tazminatının miktarı, Devlet memuruna 5434 sayılı Kanuna göre bir 
hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinden fazla olamayacaktır. Bir diğer deyişle, kıdem 
tazminatının tavan tutarı en yüksek devlet memuru için öngörülen emeklilik ikramiyesi tutarı kadar 
olacaktır.  
 
Bu doğrultuda; TC Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ―2019 Yılı Ocak Ayına 

Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge‖ 2 sinde işçilere ödenecek kıdem tazminatının 2019 yılı ilk 
yarısı için tavan tutarı 6.017,60 TL olarak açıklanmıştır.  
 
 
Bilginize sunarız.  

 

Saygılarımızla,  

 

Koyuncuoğlu & Köksal Hukuk Bürosu  

 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili 

resmi mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda 

nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi 

takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili 

olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 

                                                           
2
 http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/12315,2019-ocak-genelgepdf.pdf  

http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/12315,2019-ocak-genelgepdf.pdf

