
 

DUYURU 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası İşlemleri 

 

21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 29/5/2013 tarihinden geçerli 

olmak üzere yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası; 

“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki 

ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt 

tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. 

Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası 

hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük 

kazanç alt 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 

maddede; 

“Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden 

yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru 

yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.” 

Hükmü yer almaktadır. 

Bu bağlamda, 29/5/2013 tarihine kadar Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı 

uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri yükseköğrenimleri devam ettiği 

sürelerle sınırlı olmak üzere birer yıllık dönemler halinde 

http://gss.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip/login.jsp web adresinden üniversitelerce 

gerçekleştirilmekte iken 6486 sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı uyruklu 

öğrencilerin genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu 

öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri Kastamonu Sosyal 

Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.  
29/5/2013 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu 

öğrencilerden prim borcunu tam ödemeyenlerin genel sağlık sigortası tescilleri Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki gün olan 28/5/2013 tarihi itibarıyla Kurumumuzca resen 
sonlandırılmıştır. 

29/5/2013 tarihinden önce genel sağlık sigortası kapsamına alınan yabancı uyruklu 
öğrencilerden prim borçlarını tam ödeyenler, tescil bitiş tarihine kadar genel sağlık sigortası 
kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır. Ancak bu kişilerin genel sağlık 
sigortalılıklarını sonlandırma taleplerinin bulunması halinde sağlık hizmetlerinden 
faydalanmamış olmaları şartıyla genel sağlık sigortası tescilleri 28/5/2013 tarihi itibarıyla 
üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik 
Merkezlerince sonlandırılacak ve bu kişilere sonlandırma tarihinden sonraki döneme ait 
ödenmiş primlerin iadesi yapılacaktır.   

6486 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca yabancı uyruklu üniversite 
öğrencilerinin genel sağlık sigortası tescilleri için; 

29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt 
tarihinden itibaren üç ay içinde,  

29/5/2013 tarihinden önce üniversite kaydı bulunan öğrencilerden genel sağlık 
sigortalısı olmak isteyenlerin ise altı ay içinde (29/11/2013 tarihine kadar),Kastamonu Sosyal 
Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurması gerekmektedir. 

Aksi halde bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha 
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında genel sağlık sigortalısı 
olmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Yabancı uyruklu öğrencilerimize önemli duyurulur. 

http://gss.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip/login.jsp

