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ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Ücret Garanti Fonu, 4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan 
kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin;  
konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, 
iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme 
güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş 
ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını 
karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında 
oluşturulmuştur. 
 
Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ödeme güçlüğüne düşme ve 
temel ücret tanımları yapılmıştır. Başvuru ve ödeme şekli 
başlığında ise “mücbir sebepler dışında şahsen” ibaresi 
eklenmiştir. Ayrıca işveren hakkında konkordato ilan edilmesi 
durumunda, mahkemece verilen kesin mühlet kararı veya İcra 
ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca kesin mühlet 
kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri 
tarafından onaylanan işçi alacak belgesinin ibrazının gerektiği 
ilave edilmiştir. 
 
Ödemeye ilişkin usul ve esaslarda ise detaylı değişikliğe 
gidilmiştir.  
 

• Kurumca formatı belirlenen İşçi Alacak Belgesi, işverenin 
ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret 
alacaklarına ilişkin olmalıdır. İşçi Alacak Belgesi ile net 
ücretin bildirilmesi esastır. Ücret alacağının tespitinde 
işverene ulaşılamaması halinde, ücret alacağını dönem ve 
miktar itibarıyla belirten kesinleşmiş mahkeme kararı veya icra müdürlüğünce 

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 

 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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düzenlenmiş ödeme emri, başvuru sahiplerince Kuruma ibraz edildiği takdirde 
İşçi Alacak Belgesi yerine geçecektir. 
 

• İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı 
işyerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması 
gerekir. Ödeme güçlüğünün belirlendiği davalar ile ücret alacağının tespit 
edildiği davalarda, davanın açıldığı tarih ile karar tarihi arasında geçen süreler 
son bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır. 

 
• Aynı işverenle olan iş ilişkilerinde 2004 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin 

birinci fıkrası kapsamında aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağına 
dayanılarak Fondan bir kez yararlanılabilecektir. 

 
• Başvuruya konu ödeme güçlüğüne düşme tarihinden önceki bir yıllık dönemde 

farklı bir başvuruya ilişkin ücret alacağının Fon kapsamında ödenmiş olması, 
talep edilen ücret alacağının işveren tarafından ödendiği yönünde bilgi alınması 
veya talep edilen ücret alacağının aylık miktarının önceki dönem ücretlerine 
göre önemli ölçüde fazla bildirilmesi gibi şüpheli durumlarda, 4447 sayılı 
Kanunun 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen denetim 
elemanlarınca yapılacak incelemeyi müteakip başvuruya ilişkin işlemler 
sonuçlandırılacaktır. 

 
• Sosyal Güvenlik Kurumuna prim bildirimi yapılmış olan ve çalışılmadan hak 

kazanılan ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve ücretli izin karşılığı ücret 
alacakları ile fazla mesai ücret alacaklarından talep edilen aya ilişkin olan 
miktarı Fon kapsamında değerlendirilecektir. 

 
• Hizmet akdinde ücretin döviz cinsinden belirlendiği durumlarda işçinin ücret 

alacağının olduğu dönemin son gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından belirlenen efektif döviz satış kuru esas alınarak ödeme yapılacaktır. 

 
• Ödeme güçlüğüne esas karar veya belgenin kesinleşmiş mahkeme kararı ile feshi 

ya da iptali halinde yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil 
edilecektir. 

 
• İşçi veya işverenin kasıt veya kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla veya 

yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecektir. 
 
• Kesin mühlet veya 30.09.2021 tarihinden önce geçici mühlet kararına istinaden 

yapılan ödemeler, mühlet kararının konkordatonun tasdiki veya iflas kararı 
dışında bir nedenle kalkması/kaldırılması halinde yapılan ödemeler yasal faizi 
ile birlikte işverenden tahsil edilir. Konkordato talebinin iflas kararıyla 
sonuçlandığı durumlarda iflas kararının verildiği tarih, ödeme güçlüğü tarihi 
olarak esas alınır ve aynı kişiye konkordato kesin mühlet kararı ile iflas kararına 
istinaden toplamda en fazla 90 günlük ödeme yapılır. Konkordato projesinin 
mahkemece tasdik edilmesi halinde Fon kapsamında ödeme yapılmayacaktır. 

 
 
 
 
 



 

DENET SGK SİRKÜLER 
Sayı : 2021/108 

 

Ayrıca Yönetmeliğe geçici mühlet kararlarına ilişkin geçiş hükmü konulu geçici madde 
eklenmiştir. Geçici maddeye göre, bu maddenin yürürlük tarihinden önce Kurum 
birimine yapılan başvurularda, işveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda 
mahkemece verilen geçici mühlet kararı da ödemelerde esas alınacaktır. 
 
Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-20.htm

