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T.C 
YARGITAY 

9. HUKUK DAİRESİ  
 

Esas No. 2008/44880 
Karar No. 2008/34859 
Tarihi: 22.12.2008   
 

 NEMA ALACAĞI 
 SORUMLULUĞUN HAZİNE MÜSTEŞAR-
LIĞINDA OLMASI 
 

ÖZETİ: 4853 sayılı Kanuna 26.12.2006 tarihinde 5568 
sayılı eklenen ek madde 1 hükmü doğrultusunda, 
tasarruf teşvik hesaplarına dair tüm varlık ve 
yükümlülükler 31.12.2007 tarihi itibarıyla Hazineye 
devredilmiş durumdadır. Anılan hükümde, "Mülga 
9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunla kurulan ve bu 
kapsamda hak sahiplerine yapılacak ödemelere 
ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 24.4.2003 
tarihli ve 4853 sayılı Kanunla tasfiye edilen 
Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabına ait tüm 
varlık ve yükümlülükler, 31/12/2007 tarihine kadar 
Hazineye devrolunur. Devre ilişkin hususları 
belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakan yetkilidir. Devir tarihinden sonra hak 
sahiplerine yapılacak her türlü ödeme. Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi kayıtları 
esas alınarak Banka tarafından gerçekleştirilir. Bu 
ödemelere ilişkin bilgi ve belgelerin Hazine 
Müsteşarlığına iletilmesini takiben söz konusu 
ödeme karşılığı tutarlar Müsteşarlık bütçesine bu 
amaçla konulacak ödenekten karşılanmak suretiyle 
hak sahibine ödenmek üzere Bankaya aktarılır. 
Konusu suç teşkil eden fiillerden kaynaklanan 
ödemeler hariç hak sahiplerine fazla ödeme 
yapıldığının tespiti halinde, bu tutarların tahsilinden 
vazgeçilerek terkin edilir ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Anonim Şirketi yönünden 
gerçekleşmiş ödemelere ilişkin tüm hak ve 
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yükümlülükler kendiliğinden sona erer" şeklinde 
kurala yer verilmiş olmakla tasarruf teşvik kesintisi, 
katkı payı ve nema alacaklarından sorumluluk 
Hazine Müsteşarlığına ait olmalıdır. 

 

DAVA: Davacı, tasarruf teşvik ve nema alacaklarının ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava 

dosyası için Tetkik Hâkimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

Davacı işçi davalı belediye hakkında açtığı bu davada, işyerinde çalıştığı 
dönemde 3417 sayılı yasa uyarınca tasarruf kesintisi ile işveren katkı payı 
ödemesinin yapılmadığını ileri sürerek, tasarruf teşvik ve nema alacağı isteklerinde 
bulunmuştur. 

Davalı işveren vermiş olduğu cevapta, 5393 sayılı yasa uyarınca tasarruf ve 
teşvik borçlarının Hazine Müsteşarlığı tarafından yeniden yapılandırıldığını ve 
sorumluluğun Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olduğunu savunmuş, husumet 
yokluğu itirazında bulunmuştur. 

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Tasarruf teşvik kesintisi ve katkı payı ödemeleri, 18.3.1988 tarihinde 

yürürlüğe giren 3417 sayılı yasa ile öngörülmüş, anılan yasanın 6. maddesine göre 
anılan ödemelerin ilgili adına açılacak banka hesabına yatırılmaması durumunda. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun tahsil görevinin olduğu açıklanmıştır. 

3417 sayılı yasa 24.4.2003 tarih ve 4853 sayılı yasa ile yürürlükten 
kaldırılmış ve sözü edilen yasanın 7. maddesinde, "3417 sayılı Kanunun mülga 2 
nci maddesi kapsamındaki hak sahipleri tarafından bu Kanun kapsamına giren 
alacaklarla ilgili olarak yargı mercilerine açılmış ve devam eden davalar ile icra 
takipleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır" şeklinde kurala yer verilmiştir. 
4853 sayılı yasanın 8. maddesinde ise, tasarruf teşvik kesintileri ile katkı paylarını 
süresinde işverence yatırılmaması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
primlerin tahsiline ilişkin hükümler çerçevesinde tahsil edileceği açıklamıştır. 

Öte yandan, 4853 sayılı Kanuna 26.12.2006 tarihinde 5568 sayılı eklenen ek 
madde 1 hükmü doğrultusunda, tasarruf teşvik hesaplarına dair tüm varlık ve 
yükümlülükler 31.12.2007 tarihi itibarıyla Hazineye devredilmiş durumdadır. 
Anılan hükümde, "Mülga 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayılı Kanunla kurulan ve bu 
kapsamda hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek 
üzere 24.4.2003 tarihli ve 4853 sayılı Kanunla tasfiye edilen Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik Hesabına ait tüm varlık ve yükümlülükler, 31/12/2007 
tarihine kadar Hazineye devrolunur. Devre ilişkin hususları belirlemeye Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Devir tarihinden sonra hak 
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sahiplerine yapılacak her türlü ödeme. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Anonim Şirketi kayıtları esas alınarak Banka tarafından gerçekleştirilir. Bu 
ödemelere ilişkin bilgi ve belgelerin Hazine Müsteşarlığına iletilmesini takiben söz 
konusu ödeme karşılığı tutarlar Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak 
ödenekten karşılanmak suretiyle hak sahibine ödenmek üzere Bankaya aktarılır. 
Konusu suç teşkil eden fiillerden kaynaklanan ödemeler hariç hak sahiplerine 
fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, bu tutarların tahsilinden vazgeçilerek 
terkin edilir ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi yönünden 
gerçekleşmiş ödemelere ilişkin tüm hak ve yükümlülükler kendiliğinden sona 
erer" şeklinde kurala yer verilmiş olmakla tasarruf teşvik kesintisi, katkı payı ve 
nema alacaklarından sorumluluk Hazine Müsteşarlığına ait olmalıdır. 

Mahkemece, sorumluluğun Hazine Müsteşarlığına ait olduğu kabul 
edilmeli ve davanın davalı işveren yönünden de husumet yokluğu sebebiyle 
reddine karar verilmelidir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
23.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

 


