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LİSANSLI DEPO İŞLETMELERİNE TEVDİ EDİLEN 
ÜRÜNLERİ TEMSİLEN OLUŞTURULAN  

ÜRÜN SENETLERİNİN SATIŞ İŞLEMİNDEN 
01.01.2024 TARİHİNE KADAR SİGORTA PRİM KESİNTİSİ 

YAPILMAYACAK 
 

ÖZET : 

 

SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen tebliğde güncellemeye giderek 

lisanslı depoculuk kapsamında, lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen 

ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 

1/1/2019 tarihine kadar kesinti yapılmaması uygulamasını, 1 Ocak 

2024 tarihine kadar uzatmıştır. 

 

 

TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ İŞLEMİNDEN YAPILAN PRİM KESİNTİLERİ 

UYGULAMASI:  

 

5510 sayılı Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt 

bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçları, sattıkları tarımsal 

ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti 

yapılmak suretiyle tahsil edilebilmektedir. 

 

• 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı 

alt bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte prim borcu olmayanlar ile prim 

borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olanlardan, 

• 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı 

alt bendi kapsamı dışındaki çalışmalarından dolayı sigortalı olanlardan, 

• 5510 sayılı Kanun ile bu Kanundan önce yürürlükte olup mülga kanunlar 

kapsamında taraflarına emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmış olanlardan, 

• SGK’ya başvurarak “Tarımsal Kesinti Muafiyet Belgesi” almış olanlardan, 

 

satın alınan ürün bedellerinden tarımsal kesinti yapılmamaktadır. 
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Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla 

yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, 

 

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler 

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri 

c) Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar) 

d) Ticaret şirketleri 

e) İş ortaklıkları 

f) Dernekler 

g) Vakıflar 

h) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri 

i) Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden 

çiftçiler 

j) Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, 

 

olarak belirlenmiştir. 

 

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faaliyette bulunanlardan 

satın aldıkları ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç 

tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak 

alımlarda ise %2oranında kesinti yapmak zorundadırlar.   

 

Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette 

bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi 

halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmamakta, verilen avansın veya hesabın 

kapatılması sırasında ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla 

1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti 

yapılmaktadır. 
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Yukarıda yapılan açıklama doğrultusunda, 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri 

Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ikincil düzenlemeler 

çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen ürünleri temsilen oluşturulan ürün 

senetlerinin satış işleminden 1/1/2019 tarihine kadar kesinti yapılmaması uygulaması, 1 

Ocak 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Lisanslı depo işletmeleri dışında olup yukarıda 

sayılan gerçek ve tüzel kişiler, 510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların, prim 

borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek 

şekilde kesinti yaparak SGK’ ya aktarmak zorundadırlar.  

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

 

“Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün 

Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ” tam metni…>>> 
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