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2|l5l20l3 tarihli ve 6486 sayılı Kanunuır l inci maddesi, 2915/2013 tarihinden geçerli
olmak üzere yapılan değişiklik ile 55l0 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunun 60 ınçı maddesinin yedinci fıkrası;

"Ülkeıııizde öğrenim gören yabancı ııyrııklu öğrenciler birincifıkranın (d) bendiııdeki
ve 52 nci maddenin ikinci ,fıkrasının ikiııci cümlesindeki şartlar araıımaksızın ilk kayıt

. tarihindei iıibaren üç ay içinde laleple bulıııııııaları hillinde genel sağlık sigortalısı olurlar.
Bu sürede laleple bııluıımayaıılar hakkında öğreninzleri süresince genel sağlık sigortası
hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci ınaddeye göre helirlenen prime esas günlük
kazanç a|ı sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi
ödenir, "

şeklinde değiştirilmiştir.
Yine aynı Kanunun 7 nci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 50 nci

nıaddede;
"Bu ınaddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden

yabancı uyruklu öğreııcilerden, bu mtıddeniıı yayımı larihinden itibaren alU ay içinde başvuru
yapanlar genel sağIık sigortası kapsanıına alınu,lar. "

hükmti yer almaktadır.
Bu bağlamda, 29l5l20l3 tarihinc kadar Türkiye'de yükseköğenim gören yabancı

uyruklu öğencilerin genel sağlık sigoılası tescil işlemleri yükseköğenimleri devam ettiği

gerçekleştirilmekte iken 6486 saylı Kanunla getirilen değşiklik uyannca yabancı u5rnıklu
öffencilerin genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu
öğencilerin talep etmeleri halinde genel.sağlık sigortası tescil işleınleri öSenim gördükleri
üniversitenin bulunduğu yerdeki So§yal Cüvenlik Il Müdürlüğünce veya Sosyal Gür,enlik
Merkezl erince yapılacaktır.

Bu doğrultuda, yabancı uynıklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri
29l5/20l3 tarihi itibanyla, üniversitelerdeki yetkili kullanıcılar taratindan yapılmayacaktır.
Ancak 2915/2013 tarihinden önce gcncl sağlık sigortası kapsamında olup tescil edilmesi
gerektiği halde sehven tescil edilmeyen yabancı uynıklu öğencilerin tescil işlemleri ise
üniversitelerdeki yetkili kullanıcılar tarafından yapılabilecektir. Bununla birlikte yetkili
kullanıcı]ann, yabancı uynıklu ögıenci kapsamındaki genel sağlık sigortalılannın prim
borcunu görüntüleme ve sağlık hizmetleri müstehaklık sorgulamasını yapma yetkileri devam
edecek olup, bu hususta öğenciler ünivçrsite]eri tarafından bilgilendirilebilecektir.

29l5l20l3 tarihinden önce genel sağlık sigorlası kapsamına alınan yabancı uyruklu
öğencilerden prim borcunu tam ödcmeyenlerin genel sağlık sigortası tescilleri Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önceki gün olan 28l5l20l3 tarihi itibanyla Kurumumuzca re§en
sonlandırılmıştır.
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29/512013 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu
öğencilerden p!.T borçlannı tam ödeyenler, tescll bitiş tarİhine kadar gene[ suğl,k slğonİs,
kapsamında sağlık hjzınetlerinden yararlandırılacaktıİ. Ancak bu kİşilerin "çnel "rueırk
sigortalılıklarını .sonlandırma_ taleplerinin bulunması halinde sağlık hiZmetlerinİİn
{aydalanınamş olmalan şarııy|q genel .sıığlık s!go4_ası tescilleri 28l5/İ0l3 tarihi itibanyla
üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüncğ veya Sosyal ctıvenlik
Merkezlerince sonlandırılacak ve bu kişilere sonlandırma ıaİhinden İonrakİ dönaıre ait
ödenmiş primlerin iadesi yapılacaktır.

6!8q .saYlı . Kanunla yapılan değişiklik uyarınca yabancı uyn:klu üniversite
öğencilerinin genel sağlık sigortası tescilleri için;

. 29/5/2013 tarihindeıt sonra ilk dcfa üniversitelere kayt yaptıran öğencilerin ilk kayıt
tarihinden itibaren üç ay içinde,

29l5l20l3 tarihinden önce üniversile \qy4ı _bu.lunalı öğrencilerden genel sağlık
sigortalısı olmak.isteyenlerin.ise aJtı a.y içinde (29lIllz0l3 tarihinJkadar),

öğeııiın.görd.ü]çleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl ıatıdtırltı5ne
veya So syal Cüvenlik Merkezl erine b aş v umıası gerekmektedir.

Aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öffenimleri boyunca bir düa
55l0.sayılı.Kanunun 60 ınçı nıaddesinin yedinci fıkrası kapsamında genel saglık sigortahsı
olmaları m ümkün bulunmamaktadır.

Konunruı hassasiyetine binaen üniversitelerin ve yabancı uyruklu öğoıcilerin genel
sağlık sigortası tesciI işlemleri konusunda bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

oLGAÇ
Başkanı a.

MüdürV.
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