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İlgili Kanun / Madde 
506.S.SSK/79 
 

 • EKSİK İŞÇİLİK BİLDİRİMİ 
• YETKİLİ MAHKEMENİN ALACAĞIN 6183 

YASA UYGULANMASINDAN DOĞMASI 
HALİNDE ALACAKLI SİGORTA 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN BULUNDUĞU YER 
MAHKEMESİ OLACAĞI 

• 6183 SAYILI YASADAN 
KAYNAKLANMAYAN ALACAKTA 
YETKİLİ MAHKEMENİN KURUM 
BAŞKANLIĞININ BULUNDUĞU YER 
MAHKEMESİ OLACAĞI 

•  
 
 

 ÖZETİ: 
Dava, hukuki nitelikçe; eksik işçilik 
bildirimine dayalı olarak Kurumca re'sen 
tahakkuk ettirilen prim ve gecikme 
zammından dolayı, davacı işverenin Kuruma 
karşı borçlu olmadığının tespiti ile ölçümleme 
işleminin iptali istemine ilişkin olup, davanın 
yasal dayanağı, 506 sayılı Kanunun 4958 
sayılı Kanunla değişik 79.maddesidir 

Öncelikle, aynı yasanın 80/6.maddesi 
hükmünde öngörülen; alacaklı Sigorta 
Müdürlüğü'nün bulunduğu yer İş 
Mahkemesinin yetkisine ilişkin kesin yetki 
kuralının uygulanabilmesinin yasal koşulu; 
uyuşmazlığın, kurum alacaklarının takip ve 
tahsiline ilişkin olarak 6183 sayılı Kanunun 
uygulanmasından doğmuş bulunmasıdır 
Davacı işverenin, eksik işçilik bildirimi 
nedenine dayalı olarak Kurumca re'sen 
tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammından 
dolayı Kuruma karşı herhangi bir borcu 
bulunmadığının tespiti ve ilgili itiraz 
komisyonunun davacının bu konudaki 
itirazının reddine ilişkin kararının iptali 
istemiyle açılan işbu  davaya  konu 
uyuşmazlığın; Kurum alacağının takip ve 
tahsilinde, 6183 sayılı Kanunun 
uygulanmasından kaynaklanmamış bulunması 
karşısında, yetkili mahkemenin; 506 sayılı 
Kanunun 134.maddesinde bu konuda açıklık 



olmaması nedeniyle Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun yetkiye ilişkin 
genel hükümleri içeren 9 ve 17.maddeleri 
gözetilerek belirlenmesi gerekir. 
 

Hal böyle olunca, davada; Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu'nun 9.maddesi hükmü 
gereği olarak, davalı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Başkanlığı'nın bulunduğu yer 
mahkemesi olan Ankara İş Mahkemesi 
yetkili(DİR)  

                 
Davacı, prim ve gecikme zammından dolayı borçlu olmadığının tespitine karar 

verilmesini istemiştir. 
 

Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın yetki yönünden reddine  karar 
vermiştir. 
 

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mustafa Taş tarafından düzenlenen raporla 
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi. 
 

Dava, hukuki nitelikçe; eksik işçilik bildirimine dayalı olarak Kurumca re'sen 
tahakkuk ettirilen prim ve gecikme zammından dolayı, davacı işverenin Kuruma karşı borçlu 
olmadığının tespiti ile ölçümleme işleminin iptali istemine ilişkin olup, davanın yasal 
dayanağı, 506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunla değişik 79.maddesidir. 
 

Öncelikle, aynı yasanın 80/6.maddesi hükmünde öngörülen; alacaklı Sigorta 
Müdürlüğü'nün bulunduğu yer İş Mahkemesinin yetkisine ilişkin kesin yetki kuralının 
uygulanabilmesinin yasal koşulu; uyuşmazlığın, kurum alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin 
olarak 6183 sayılı Kanunun uygulanmasından doğmuş bulunmasıdır. 
 
Davacı işverenin, eksik işçilik bildirimi nedenine dayalı olarak Kurumca re'sen tahakkuk 
ettirilen prim ve gecikme zammından dolayı Kuruma karşı herhangi bir borcu bulunmadığının 
tespiti ve ilgili itiraz komisyonunun davacının bu konudaki itirazının reddine ilişkin kararının 
iptali istemiyle açılan işbu  davaya  konu uyuşmazlığın; Kurum alacağının takip ve tahsilinde, 
6183 sayılı Kanunun uygulanmasından kaynaklanmamış bulunması karşısında, yetkili 
mahkemenin; 506 sayılı Kanunun 134.maddesinde bu konuda açıklık olmaması nedeniyle 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye ilişkin genel hükümleri içeren 9 ve 
17.maddeleri gözetilerek belirlenmesi gerekir. 
 

Hal böyle olunca, davada; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 9.maddesi hükmü 
gereği olarak, davalı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın bulunduğu yer mahkemesi olan 
Ankara İş Mahkemesi yetkili ve görevli olup, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna göre 
hüküm kurulması gerekirken, alacaklı sigorta müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesinin 
yetkili olduğundan bahisle, dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddine karar verilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 
 



O hâlde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır. 
 

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
temyiz harcının istek hâlinde davacıya iadesine 19.09.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 


