Prim borcumun bulunması halinde sağlık
hizmetlerinden yararlanabilir miyim?
 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her
türlü borcu bulunanlar sağlık hizmetlerinden
yararlanamaz.
 60 günden az prime ilişkin borcu bulunanlar
sağlık hizmetlerinden yararlanır.
 Ayrıca, borçlarını 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve
taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri
devam edenler ve ilgili Kanunlar gereğince prim
ve prime ilişkin borçlarını yapılandırıp Kanuna
uygun ödemelerine devam edenler, sağlık
hizmetlerinden yararlanabilirler.

Yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi
afete uğraması halinde prim ödeme süreleriniz
ertelenebilmektedir.
 Afete uğrayan sigortalılar afetin meydana
geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte
bulunmaları halinde, Kurumca yapılacak
inceleme sonucu, Kuruma olan borçlar afetin
meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar
Kurumca ertelenebilir.
 Ya da Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı tarafından sigortalıların
afetzede kabul edilmesi durumunda talepte
bulunmaksızın Kuruma olan borçlar afetin
meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar
Kurumca ertelenebilir.
Prim borcumu nerden öğrenebilirim?
 Prim borcunuzu anlaşmalı bankalardan,
e-devlet sistemi üzerinden veya size en yakın
Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerinden
öğrenebilirsiniz.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

Prim borcu hangi bankalara ödenebilir?
 Prim borçlarınızı anlaşmalı bankalara ve PTT
şubelerine ödeyebilirsiniz.
Prim borcumu kredi kartı ve bankamatik kartı
ile hızlı ve kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz.
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Bölümleri takip edilerek ödeme yapılabilir.
Durdurulmuş sigortalılık süreleri bulunanlar bu
süreleri tekrardan ihya ederek canlandırabilirsiniz.
 5510 sayılı Kanuna göre 30/04/2008 tarihi
itibariyle 60 aydan fazla, 6645 sayılı Kanuna göre
ise 30/4/2015 tarihi itibarıyla on iki ay ve daha fazla
süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıkları
durdurulmuştur.
 Durdurulan süreler daha sonra sigortalı ya da hak
sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, durdurulan
sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilebilmektedir.
 Talep için herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.
 İhya işlemi için bağlı bulunduğunuz Sosyal
Güvenlik İl/ Merkez Müdürlüğüne başvuruda
bulunabilirsiniz.

6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre prim
borçlarınızı tecil ve taksitlendirebilirsiniz.
 6183 sayılı Kanunun 48 nci maddesine göre,
prim borcu bulunanlar prim borçlarını 36 aya kadar
taksitlendirebilirler.
 Bir yıl içinde dörtten fazla cari ay priminin veya
ikiden fazla taksitin ödenmemesi durumunda tecil ve
taksitlendirme anlaşması bozulur.
 Aynı borç için ikiden fazla tecil ve taksitlendirme
yapılamaz.
 Taksit ödemeleri başlamadan %10 peşinatın
ödendiği gün itibariyle sağlık hizmetlerinden
yararlandırılır.

Hizmet Akdine Bağlı
Olmaksızın Kendi Adına
ve Hesabına Bağımsız
Çalışarak Tarımsal
Faaliyette Bulunanların
Sigortalılıkları

Bu broşür Sosyal Güvenlik Kurumu Bağımsız ve Hizmet
Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’nın
Katkılarıyla Hazırlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi
kapsamında (tarımsal faaliyette) bulunanların
tarım sigortalılıkları ne zaman başlar?

Ödemek istediğiniz prim tutarını kendiniz
belirleyin.
 E-devlet uygulaması üzerinden, asgari ücret
ve tavan ücret arasında beyanda bulunduğunuz
kazanç üzerinden istediğiniz tutarda aylık prim
ödeyebilirsiniz.
 Prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez
verilebilir. Bu beyan, değiştirilmediği sürece
sonraki aylar için de yapılmış sayılır.
 Beyanda bulunmayanların veya beyanlarını
asgari ücretin altında bildirenlerin, asgari ücret
tutarı dikkate alınarak ödenmesi gereken aylık
prim tutarı belirlenir.
 Asgari ücret üzerinden 2017 yılı için aylık
prim 490,59 ₺ olarak dikkatte alınır.

 İlk tescil ve yeniden sigortalılıkları bağlı
oldukları ziraat odalarınca veya kendilerince
bir yıl içinde bildirilmesi halinde odaya
kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde
bildirilmemesi halinde ise bildirimin Sosyal
Güvenlik Kurumuna yapıldığı tarihten itibaren
başlatılır.
 Ziraat odasındaki üye kaydının başlaması ve
sona ermesinde oda yönetim kurulu karar tarihi
esas alınır.

Sigortalılığım ne zaman sonlanır?
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi
kapsamında sigortalı olanların;
 Tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği tarihten
itibaren,
 Alınan muafiyet belgesinin 10 gün içerisinde
Kuruma intikal ettirilmesi halinde belgenin
düzenlendiği tarih itibariyle,
 Alınan muafiyet belgesinin 10 gün sonra
Kurum kayıtlarına intikal ettirilmesi halinde ise
belgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihte,
 Sigortalının ölümü halinde ölüm tarihi
itibariyle,
 Emekliliği hak etmesi halinde emeklilik
talebinde bulunduğu tarih itibariyle,
sigortalılıkları sona erer.

Prim tevkifatı nedir?
 Prim tevkifatı 01.04.1994 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanılmış ve gerek tarım BağKur sigortalılarından borcu olanların prim
tahsilatlarının yapılması, gerekse Kanuna göre
sigortalı olması gerekenlerin tespit edilmesini
amaçlayan uygulamadır.
Prim tevkifatı nedeniyle tescil ve sigortalılık
nasıl başlar?
 Sigortalı sayıldıkları halde Kuruma kayıt ve
tescilleri yapılmamış olanların sattıkları ürün
bedellerinden prim tevkifatı yapılan çiftçilerin,
tevkifatın yapıldığını gösteren belgeleri de
eklemek suretiyle yazılı talepte bulunulmaları
halinde, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına
intikal etmesi şartıyla, tevkifatın yapıldığı
tarihi takip eden aybaşı itibariyle sigortalılıkları
başlatılır.
2017 yılında ne kadar prim ödeyeceğim?
 Tarım sigortalıları teşviksiz olarak ayda en az
490,59 ₺ en fazla 3.679,43 ₺ ödeyecektir.

Ödemiş olduğum primlere devlet teşviki var
mıdır?
 Prim oranı beyan ettiğiniz kazancın %34,5’i
olup, bu oran üzerinden (5) puan indirim
uygulanacaktır. Böylece prim oranı beyan edilen
kazancın %29,5 olacak, prime esas kazancın alt
sınırından hesaplanacak aylık prim tutarı tarım
sigortalılarımız için 2017 yılında 490,59 ₺ yerine
419,49 ₺ olacaktır.
 Bu şekilde asgari ücret üzerinden primlerini
ödeyen tarım sigortalılarımız için 71,10 ₺
tutarındaki aylık prim yükü, Devlet tarafından
karşılanmaktadır.
Prim teşvikinden yararlanma koşulları nelerdir?
Talepte bulunmak gerekli mi?
 Primlere uygulanan (5) puanlık indirimden
borcu olmayan sigortalılar otomatik olarak
yararlandırılmakta olup, herhangi bir başvuru
gerekmemektedir.
Ancak bu teşvik indiriminden yararlanılması için;
 Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun
bulunmaması gerekmektedir.

Primlerin son ödeme günü ne zamandır?
 Her aya ait primler takip eden ayın sonuna
kadar Kuruma ödenmesi gerekmektedir.
Örneğin Haziran ayının primi Temmuz ayının
son iş gününe kadar ödenmelidir.
Süresi içinde ödenmeyen primlere
Gecikme cezası ve gecikme zammı nasıl
uygulanmaktadır?
 Primin ödenmeyen kısmı sürenin bittiği
tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay
için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak
artırılır. Ayrıca, her ay için borç ödeninceye
kadar, (DİBS) Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak
gecikme zammı hesaplanır.

