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Bilindiği gibi, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri Numaralı Tebliğ 
22/05/2007 tarihli ve 26529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle
yürürlüğe girmiş olup, bu tebliğ ile 4 Seri Numaralı Uygulama Tebliğinin “Prim Tevkifatı 
Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı:” başlıklı  (I) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“I-Prim Tevkifatı Nedeniyle Tescil ve Sigortalılığın Başlangıcı: 2926 sayılı Kanunun 
2 nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde, Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen üç 
aylık süre içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalıların tescil işlemleri, 
Kanunun 9 uncu maddesine göre Kurumca re’sen yapılmakta ve sigortalıların hak ve 
yükümlülükleri de kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren 
başlamaktadır.

Ancak, Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde Kuruma kayıt ve 
tescilleri yapılmamış ve bu Tebliğ uyarıca sattıkları ürün bedellerinden 01/04/1994 tarihinden 
itibaren prim tevkifatı yapılan çiftçilerin, tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de eklemek 
suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına 
intikal etmesi şartıyla, tevkifat yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları 
başlatılır. Sigortalılıkları bu şekilde başlatılan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini devam 
ettirmeleri koşuluyla, sigortalılıkları devam ettirilir. Tarımsal faaliyetin tespitinde ziraat odası 
kayıtları esas alınır. Ziraat odası kaydı olmaması halinde, tevkifata esas ürüne ilişkin kamu 
kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, kooperatif veya birliklerin, kayıtları esas 
alınır.

Sigortalının Kurumca re’sen tescili yapılmış ise, sigortalılık tevkifatın yapıldığı tarihi 
takip eden aybaşından itibaren başlatılır.”

7 Seri Numaralı Tebliğ ile 2926 sayılı Kanun kapsamında bulunduğu halde Kuruma 
kayıt ve tescilini yaptırmayan Kurumca da re’sen tescil edilemeyen ve 08/01/1994 tarihli ve 
94/5173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sattıkları ürün bedellerinden 01/04/1994 
tarihinden itibaren tevkifat yapılan çiftçilerin tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de 
eklemek suretiyle tevkifata istinaden sigortalılıklarının başlatılması için Kuruma yazılı talepte 
bulunmaları halinde Tebliğde belirtildiği gibi tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal 
etmesi şartıyla, tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları 
başlatılmaktadır. Tebliğ gereğince çiftçilerin kendilerinin talepte bulunmaları halinde veya 
Kurumca re’sen sigortalılıkları başlatılmakta olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
13/06/2007 tarihli ve 2007/44 numaralı Genelge ile belirlenmiştir. 
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2926 sayılı Kanun kapsamında bulundukları halde   Kuruma kayıt ve tescilini
yaptırmadan vefat eden   ve vefat etmeden önce sattıkları ürün bedellerinden tevkifat 
yapılan çiftçilerin haksahiplerinin de talepte bulunmaları halinde tevkifata istinaden 
tescillerinin yapılabilmesi hususu Kurum Yönetim Kuruluna sunulmuş, 26/02/2009 tarihli ve
2009/89 numaralı Kararı ile Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.

Alınan karar uyarınca, 2926 sayılı Kanun kapsamında bulundukları halde Kuruma 
kayıt ve tescillerini yaptırmayan, Kurumca da re’sen tescil edilemeyen ve vefat etmeden önce 
sattıkları ürün bedellerinden tevkifat yapılan çiftçilerin haksahiplerinin talepte bulunmaları 
halinde, 7 Seri Numaralı Tebliğ ve 13/06/2007 tarihli ve 2007/44 numaralı Genelge
hükümleri doğrultusunda, vefat eden sigortalılarımızın tevkifata istinaden geriye dönük 
tescillerinin yapılarak tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalılıkları 
başlatılacaktır.

Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızın haksahiplerinden tevkifata istinaden tescil 
yapılması için talepte bulunan, ancak geriye dönük tescil yapılamayan, tevkifata istinaden  
tescillerinin  yapılması için dava açan ve halen bu davaları devam edenlerin, il 
müdürlüklerince yazılı olarak bilgilendirilmesi, haksahiplerinin kendi istekleri haricinde 
davalarından feragat etmeleri istenmeksizin işlemlerinin yapılması, ancak bu konuda Kurum 
avukatlarının açılmış davalarla ilgili olarak “dava konusunun kalmadığı” yeni açılacak 
davalarda ise idarenin  dava konusu işlemlerde zaten işlemi yaptığından “menfaat” olayının 
bulunmadığı gerekçesiyle mahkemelere bilgi vermeleri ve davanın reddini istemelerinin 
sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

   

DAĞITIM :
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