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YÖNETMELİK

Türk�ye İş Kurumundan:

ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2009 tar�hl� ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret Garant� Fonu
Yönetmel�ğ�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya
aşağıdak�  bent eklenm�şt�r.

“d) Ödeme Güçlüğüne Düşme Tar�h�: İflas, �flasın ertelenmes� ve konkordato kararının ver�ld�ğ� tar�h� veya
ac�z ves�kası alınması durumunda belge tar�h�n�,”

“g) Temel Ücret: İşç�n�n 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası
Kanununun 80 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (1) numaralı alt bend� gereğ�nce s�gorta pr�m�ne esas
tutulan kazancı üzer�nden hesaplanan net ücret�,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş
ve aynı fıkraya “Kurum b�r�m�ne” �bares�nden sonra gelmek üzere “mücb�r sebepler dışında şahsen” �bares�
eklenm�şt�r.

“ç) İşveren hakkında konkordato �lan ed�lmes� durumunda, mahkemece ver�len kes�n mühlet kararı veya İcra
ve İflas Kanununun 288 �nc� maddes� uyarınca kes�n mühlet kararının �lan ed�ld�ğ�n� gösteren belge ve konkordato
kom�ser� tarafından onaylanan �şç� alacak belges�,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş
ve aynı maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(1) Kurumca formatı bel�rlenen İşç� Alacak Belges�, �şveren�n ödeme güçlüğüne düştüğü tar�hten öncek�
ücret alacaklarına �l�şk�n olmalıdır. İşç� Alacak Belges� �le net ücret�n b�ld�r�lmes� esastır. Ücret alacağının tesp�t�nde
�şverene ulaşılamaması hal�nde, ücret alacağını dönem ve m�ktar �t�barıyla bel�rten kes�nleşm�ş mahkeme kararı veya
�cra müdürlüğünce düzenlenm�ş ödeme emr�, başvuru sah�pler�nce Kuruma �braz ed�ld�ğ� takd�rde İşç� Alacak Belges�
yer�ne geçer.

(2) İşç�n�n, �şveren�n ödeme güçlüğüne düşmes�nden öncek� son b�r yıl �ç�nde aynı �şyer�nde 4447 sayılı
Kanun kapsamında en az b�r gün süreyle çalışmış olması gerek�r. Ödeme güçlüğünün bel�rlend�ğ� davalar �le ücret
alacağının tesp�t ed�ld�ğ� davalarda, davanın açıldığı tar�h �le karar tar�h� arasında geçen süreler son b�r yıllık süren�n
hesabında d�kkate alınmaz.”

“(6) Aynı �şverenle olan �ş �l�şk�ler�nde 2004 sayılı Kanunun 105 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında
ac�z ves�kası hükmündek� hac�z tutanağına dayanılarak Fondan b�r kez yararlanılab�l�r.

(7) Başvuruya konu ödeme güçlüğüne düşme tar�h�nden öncek� b�r yıllık dönemde farklı b�r başvuruya �l�şk�n
ücret alacağının Fon kapsamında ödenm�ş olması, talep ed�len ücret alacağının �şveren tarafından ödend�ğ� yönünde
b�lg� alınması veya talep ed�len ücret alacağının aylık m�ktarının öncek� dönem ücretler�ne göre öneml� ölçüde fazla
b�ld�r�lmes� g�b� şüphel� durumlarda, 4447 sayılı Kanunun 52 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında bel�rt�len denet�m
elemanlarınca yapılacak �ncelemey� müteak�p başvuruya �l�şk�n �şlemler sonuçlandırılır.

(8) Sosyal Güvenl�k Kurumuna pr�m b�ld�r�m� yapılmış olan ve çalışılmadan hak kazanılan ulusal bayram,
genel tat�l, hafta tat�l� ve ücretl� �z�n karşılığı ücret alacakları �le fazla mesa� ücret alacaklarından talep ed�len aya
�l�şk�n olan m�ktarı Fon kapsamında değerlend�r�l�r.

(9) H�zmet akd�nde ücret�n döv�z c�ns�nden bel�rlend�ğ� durumlarda �şç�n�n ücret alacağının olduğu dönem�n
son gününde Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası tarafından bel�rlenen efekt�f döv�z satış kuru esas alınarak ödeme
yapılır.

(10) Ödeme güçlüğüne esas karar veya belgen�n kes�nleşm�ş mahkeme kararı �le fesh� ya da �ptal� hal�nde
yapılan ödemeler yasal fa�z� �le b�rl�kte �şverenden tahs�l ed�l�r.

(11) İşç� veya �şveren�n kasıt veya kusurundan kaynaklandığı bel�rlenen fazla veya yers�z ödemeler yasal fa�z�
�le b�rl�kte �lg�l�lerden tahs�l ed�l�r.

(12) Kes�n mühlet veya bu fıkranın yürürlük tar�h�nden önce geç�c� mühlet kararına �st�naden yapılan
ödemeler, mühlet kararının konkordatonun tasd�k� veya �flas kararı dışında b�r nedenle kalkması/kaldırılması hal�nde
bu madden�n onuncu fıkrası kapsamında tahs�l ed�l�r. Konkordato taleb�n�n �flas kararıyla sonuçlandığı durumlarda
�flas kararının ver�ld�ğ� tar�h, ödeme güçlüğü tar�h� olarak esas alınır ve aynı k�ş�ye konkordato kes�n mühlet kararı �le
�flas kararına �st�naden toplamda en fazla 90 günlük ödeme yapılır. Konkordato projes�n�n mahkemece tasd�k ed�lmes�
hal�nde Fon kapsamında ödeme yapılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�şverene ve” �bares� �le
“veya konkordato tasf�ye memuruna”  �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
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“Geç�c� mühlet kararlarına �l�şk�n geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu madden�n yürürlük tar�h�nden önce Kurum b�r�m�ne yapılan başvurularda,

�şveren hakkında konkordato �lan ed�lmes� durumunda mahkemece ver�len geç�c� mühlet kararı da ödemelerde esas
alınır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-1’� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 8 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk�ye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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