
TARIM SĐGORTASI

� 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri
yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

� 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu
idareleri hariç tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle
süreksiz işlerde çalışanlar Kanuna göre sigortalısüreksiz işlerde çalışanlar Kanuna göre sigortalı
sayılmamaktadır.

� Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalığı devam
edenler bu Kanuna göre 4 (a) kapsamında sigortalı
sayılarak bu sigortalılar ile bunların hak sahipleri ve
bakmakla yükümlü olduğu kimselerin her türlü hak ve
yükümlülükleri, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri
hariç olmak üzere 2925 sayılı Kanuna göre devam eder.



TARIM SĐGORTASI

� 2925 sayılı Kanuna tabi olan sigortalılardan 1/10/2008 
tarihinden sonra alınacak primlerin hesabına esas 
tutulan günlük kazanç 5510 sayılı Kanunun 82 nci 
maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın 
alt sınırıdır.

� Sigortalılardan  %12.5’i genel sağlık sigortası primi 
olmak üzere %32.5 oranında prim alınır.

�

� 2925 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince alınacak 
prim ve yapılacak yardımların hesabında esas tutulacak 
gün sayısı, primi ödenmiş her ay için  on beş, bir tam yıl 
için 180 gündür. 



TARIM SĐGORTASI

� Ölen sigortalının ana ve babasına ölüm aylığı
bağlanmaz, toptan ödeme yapılmaz.

� 2925 sayılı Kanunda iş kazası ve meslek hastalığına
ilişkin maddeler yürürlükte bırakıldığından bu sigorta
kolundan yararlanmak için, sigortalının olay tarihinden üç
ay önce tescil şartı aranır.ay önce tescil şartı aranır.

� 2925 sayılı Kanunun yaşlılık toptan ödemesine ilişkin 24
üncü maddesi yürürlükten kaldırıldığından ve uygulama
5510 sayılı Kanuna paralel düzenlendiğinden primlerin
2/3’ü yerine tamamı yaşlılık toptan ödemesi olarak
ödenir.



TARIM SĐGORTASI

� Maluliyet aylığı sadece 5510 sayılı Kanunun 4(a)
kapsamına tabi çalışma halinde kesilir.

� Karma sisteme göre aylık hesabında ABO’larda
farklılık vardır. Üst göstergeden aylık bağlanmaz.

� Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya� Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu ölüm halinde ödenir.

� Hak sahibi kız çocuklarına evlenme ödeneği
verilmez.

� Ölüm aylığı bağlama şartı 5 yıldan beri sigortalı
bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün prim
ödemiş olma olup, 5510 sayılı Kanundan farklılık
göstermektedir.



TARIM SĐGORTASI

� Yaşlılık ve ölüm toptan ödemeleri için ihya olanağı sağlanmıştır. 
Daha önceki uygulamada yapılan toptan ödemeler ihya 
edilememekte idi

� Ana ve babaya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm nedeniyle 
ölüm geliri bağlanması imkanı getirilmiştir.

� Tarım sigortalıları sadece askerlik hizmet süreleri ile doğum 
sürelerini borçlanabileceklerdir.

� Alt sınır aylığı uygulaması 01/10/2008 sonrası hizmetlere ilişkin 
hesaplanan aylıklarda uygulanır.

� Sürekli iş göremezlik gelirlerinden yapılacak indirimlerde hekim 
tavsiyelerine uymazlıkta en fazla % 50, indirim  yapılır. Kurumca 
teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya gelir bağlanmaz. 



TARIM SĐGORTASI-YAŞLILIK AYLIĞINA 
HAK KAZANMA ŞARTLARI

� 01/10/1999 TARİHİNDEN ÖNCE SİGORTALI 

OLANLAR

� 15 yıldan beri sigortalı bulunmak

� En az 3600 gün prim ödemek

Yazılı istekte bulunmak� Yazılı istekte bulunmak

� 01/10/1999-30/04/2008 ARASINDA SİGORTALI 

OLANLAR

� 58/60 yaşını doldurmak

� 15 yıldan beri sigortalı bulunmak

� Yazılı istekte bulunmak



TARIM SĐGORTASI-YAŞLILIK AYLIĞINA HAK 
KAZANMA ŞARTLARI

� 30/04/2008 TARİHİNDEN SONRA SİGORTALI 

OLANLAR

� 58/60 YAŞ + 7200 GÜN 

� 61/63 YAŞ + 5400 GÜN



TAHSĐS TALEP TARĐHĐNDEKĐ EN AZ 

Yaşı 
23/05/2002 Tarihindeki 

Sigortalılık Süresi/Sigortalılık 
Süresinin Başlangıcı 

Kadın Erkek 

Sigortalılık  

Süresi 

Gün  

Sayısı 

13 yıl (dahil)-15 yıl 8 ay 15 gün 

09/09/1986-23/05/1989 
40 44 15 3600 

12 yıl 3 ay (dahil)-13 yıl 

24/05/1989-23/02/1990 
41 45 15 3600 

TARIM SĐGORTASINDA EMEKLĐLĐKTE
KADEMELĐ GEÇĐŞ – 1  

11 yıl 6 ay (dahil)-12 yıl 3 ay 

24/02/1990-23/11/1990 
42 46 15 3600 

10 yıl 9 ay (dahil)-11 yıl 6 ay 

24/11/1990-23/08/1991 
43 47 15 3600 

10 yıl (dahil)-10 yıl 9 ay 

24/08/1991-23/05/1992 
44 48 15 3600 

9 yıl 3 ay (dahil)-10 yıl 

24/05/1992-23/02/1993 
45 49 15 3600 

 



23/05/2002 Tarihindeki 
Sigortalılık Süresi/Sigortalılık 

Süresinin Başlangıcı 

TAHSĐS TALEP TARĐHĐNDEKĐ EN AZ 

Yaşı Sigortalılık  
Süresi 

Gün  
Sayısı Kadın Erkek 

8 yıl 6 ay (dahil)-9 yıl 3 ay 

24/02/1993-23/11/1993 
46 50 15 3600 

7 yıl 9 ay (dahil)-8 yıl 6 ay 

24/11/1993-23/08/1994 
47 51 15 3600 

7 yıl (dahil)-7 yıl 9 ay 

24/08/1994-23/05/1995 
48 52 15 3600 

6 yıl 3 ay (dahil)-7 yıl 

TARIM SĐGORTASINDA EMEKLĐLĐKTE
KADEMELĐ GEÇĐŞ – 2  

6 yıl 3 ay (dahil)-7 yıl 

24/05/1995-23/02/1996 
49 53 15 3600 

5 yıl 6 ay (dahil)-6 yıl 3 ay 

24/02/1996-23/11/1996 
50 54 15 3600 

4 yıl 9 ay (dahil)-5 yıl 6 ay 

24/11/1996-23/08/1997 
51 55 15 3600 

4 yıl (dahil)-4 yıl 9 ay 

24/08/1997-23/05/1998 
52 56 15 3600 

3 yıl 3 ay (dahil)-4 yıl 

24/05/1998-23/02/1999 
53 57 15 3600 

2 yıl 8 ay 15 gün (dahil)-3 yıl 3 ay 

24/02/1999-08/09/1999 
54 58 15 3600 

 


