MEVSİMLİK
TARIM İŞÇİLERİ

NASIL BİLGİ
EDİNEBİLİRSİN?
Tarım sigortalılığı ile bilgi almak istiyorsan,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi
“ALO 170” i arayabilir,
- İlinde veya ilçende bulunan sana en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik
merkezine başvurabilirsin.
Ayrıca kendi adına kaç günlük ve ne kadar
prim yatırmış olduğunu öğrenmek istiyorsan,
- PTT’den alacağın e-devlet şifresi ile
www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulayabilir,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi
“ALO 170” i arayabilir,
- İlinde veya ilçende bulunan sana en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik
merkezine başvurabilirsin.

SOSYAL GÜVENLİK NEDİR?
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Sosyal Güvenlik; iş kazası, hastalık, meslek hastalığı, analık, malullük ve yaşlılık durumlarında
kişilerin başkalarının yardımına gerek kalmaksızın, yaşama ve geçinme ihtiyaçlarını karşılayan
bir sistemler bütünüdür. Bu kapsamda sosyal
güvenlik; vatandaşlara hayatları boyunca sağlık
hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı
ve kişilerin kendilerini ve ailelerini yaşamlarında
karşılaşacakları olası tehlikelere karşı garanti altına almayı ve yaşadıkları olumsuz durumlarda
onları korumayı amaçlayan bir sistemdir.

TARIM SİGORTALISI MISIN?

•
•
•
•

Mevsimlik çalışmak sigortalı olmaya engel değildir. Tarımda aynı kişi yanında 30 günden az
çalışıyorsan, primini kendin ödeyerek 4/a (SSK)
kapsamında sigortalı olabilir, 2017 yılı için her
ay 24 gün prim ödeyerek (490,59 TL) 30 günlük
hizmet kazanabilirsin. Tarımda sigortalı olabilmen için:
Herhangi bir yerde çalışmıyor olman,
İsteğe bağlı sigortalı olmaman,
18 yaşını doldurmuş olman,
Aylık almaman gerekmektedir.
Bu kapsamda sigortalı olmak istiyorsan, “Tarım
İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Belgesi (EK-5)” ile Sosyal Güvenlik
Kurumu’na başvurabilirsin.

Bu kapsamda sigortalıysan,
• Sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunursan,
• Sana gelir veya aylık bağlanırsa,
• Prim borçlarını ödemeyeceğini beyan edersen
sigortalılığın sona erdirilir.

SİGORTASIZ
ÇALIŞIRSAN (!)
-
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-

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan
haklardan yararlanamazsın. Örneğin:
Sen ve ailen sağlık hizmetlerinden yararlanamazsınız.
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık
hali nedenleriyle çalışamadığın sürelerde ücret alamadığın için ödenen geçici iş göremezlik
ödeneğini (rapor ücretini) alamazsın.
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelirsen ödenen sürekli iş göremezlik gelirinden faydalanamazsın.
Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelirsen malullük aylığı, belli bir yaşa geldiğinde de emekli aylığı alamazsın.
Senden sonra geride kalan eşin ve çocukların
ölüm aylığı alamaz ve sağlık yardımlarından
yararlanamazlar.
Sigortasız çalışarak kısa vadede daha fazla
gelir elde etmek cazip gelebilir. Ancak sigortasız çalıştığın her günün, geleceğinden çaldığını
unutma !!!

GENEL SAĞLIK SİGORTASI
HANGİ KAPSAMDASIN?
Tarımda süreksiz çalışıyorsan da sigortalı sayılırsın ve hakkında iş kazası ve meslek hastalığı
sigortası ile malullük, yaşlılık, ölüm sigortası hükümleri uygulanır. Ayrıca genel sağlık sigortası
hükümleri uygulanarak sağlık hizmetlerinden
faydalanırsın.
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN NASIL
FAYDALANIRSIN?
30 gün prim ödedikten sonra genel sağlık sigortalısı sayılırsın.
UNUTMA: 60 günden fazla prim borcun olursa
sağlıktan faydalanamazsın.

“SİgortasIz ÇalIşma; YarInIndan Çalma, ÇaldIrma!”

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUN KİŞİLER
KİMLERDİR?
1-Eşin,
2-Çocukların, (lisede ise 20, üniversitede ise
25 yaşına kadar),
3-Geçimi senin tarafından sağlanan anne ve
baban,
bakmakla yükümlü olduğun kişilerdir ve seninle birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.

