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Xonu : Yabancı uyrukiu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığ

y(xspröĞng,riıı KuRuLu BAşKANLIĞrNA

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci frkralp!ı 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişikl

i|e ,9l/l.2ül3tuıırinae,i]çuaren tıkernizde ü;"ir gören bütün.yabanci uyruklq öğrcııcilerin' öğren

gördtıkleri okullara ;il.Ç; yaptırdıktarİ-,orıtrui itibaren Ü uv içerisinde so'vul güvenlik

müdürlüğü/sorya gür.;iı,.,nlrt.rın. yor,ı,'olarJtalepte bulunmaları hilindegenel sağlık sigorbsı tes

şlemleri yapı§*'tLr,, 
gönnekte olan yıbancı uyrukıu öğrenoilerin gengı sağ|ık sigortalılıkl

karıunun 6l inci maddesinin altıncı fıkrası gereği kunı-mumuza,n'tıro"a"tıur' ıitrine ve müracaat tarihiı

takipedengündenı,ii..,.uı*,1,ıllıkyapıimakıaveöğrenimleri.sür,,in.,devarnebıgktgdir.Bukişileı
genel sağlık rıgortuı,irtirnn,n ,ono..dırı,"J'a, -"j, r*,nda belirtilen nedeııierin meydana gelme

İo'lİİİ. ,İ,lrl<tlİ olup talep ile sona erdirilmemektedir

Diğer taraftan bu kapsamdaki 1,abancı uynıklu. oğrenciterin, E2 nci maddcye göry betirlenen pıin

esas günltik kazanç "ıtlii,,rr* 
tiçtjbirinin 3'0 gtinffif t!ıtar.ııın "/ol2 si oİarak hesaptanan genel sağl

sigortası prinı tutarlaİrun 
- 
l,unOll,*nce ödenmesi gerekmektedir,

kurumumuz intemet siıosinde ı,ayınlarıan yabancı uynıklu öğrencilerin genel sağlık sigort

tescillerine ilişkin or.*ıı,trr*i"., uJı#i;iÜr;;'iı. üt.*ıraJoğrenirn görmekte olan yabı

uyruklu öğrencilerden genel sğlık.sigortalo, oi*"t isteYenlerin okullanna ilk kaYıt YaPtırdıklan tari}

itibaren üç ay içiııde öğrenim gördükleri o[rıiunn bulundugu Yeroeki sosYıl güvenlik il mtidürlüğtVsı

güvcnlik mertezıerine'yarrr, iıur^paş*]İ;; 
';k,tğ 

*:i hatde bıı kapsamdaki yabancı uyı

öğreııcilerin, ogr.r,J[Jffir-"*; Ş.'r**r,ioo ınJı maddÇsinin Yediııci fıkrası (60/7) kaPsan

genel sağlık ,ıgort"ı,.r-oiaiat tesciııeri"ı" v^pı*uyacağı hususu kamuoyunun bilgisine sunulmuşnır

yabancı uyruklu öğrencilerin e.nri ruğ,,usıgortalııı(ıanna ilişkin yaşanmasımuhtemel sor

önlenebilmesinı teJnen s6, ı.onus, ouyr*n-un Kurumunuz web siiesinde yayımlanması ile

tıniversitelerin de konuya itişkin uııei;,iiii*,ı,* ut,wı, önem taşımaka olup, duyunı mı

gönderilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini az ederinı,
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YAB AI{CI UYRUKLU ÖĞnPNCİİ.ERIN GENEL S AĞLIK SİGORTALILIĞI
HAKKINDA ÖNEMLi DUYURU

55l0 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan
değişiklik i|e 29l 5 l20 |3 tarihinden itibaren;

Ükemizde öğrenim gören bütün yabancı uynıklu öğrencilerin, öğıenim göıdükleri
okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il
müdürlüğii/sosyal güvenlik merkozine yazılı talepte bulunmaları hilinde genel sağlık sigortalısı
tescil işlemleri yapılmaktadır,

.29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran Oğrencilerden, İlk kayıt tarihinden
itibaren üç ay içindg öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il
müdürlüğü/sosyal güvenlik mErkezinç talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullanna ait ilk
kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukluı tarihİ
takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Bu şekilde genel
sığlık sigortası tescilleri yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Kanunun 82 nci maddesine göre
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üztrinden
hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektcdir,
(tl7t20l4-3lll2/20l4 tarihleri için bu tutar aylık 45,36 Tl-'dir)

Diğer taraftan, yürürlükteki Kanunlar gerçevesinde tescili yapılan yabancı uyruklu

öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtiten nedenleılç sona çrmektedir.

Öğrenim görecekleri okullara ilk kayü yapürdıkları tarihten itibaren, genel sağlık
sigortalısı olmak için Kurumumuza üç aylık süre içerisİnde yazılı talepte bulunmayan yabancı

uyruklu öğrencilerin ise, öğrenimleri şüresince bir daha geııel sığlık sigortısı tescilİ
yıpümnyacektır,

Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olrıak i§teyenlerln

okullarına ilk kayıt yıptırdıkları tırihinden itibıren üç ıylık süre içcrİsinde Kurumumuza
yazılı olarık talcpte bulunmalnrı gerektiği hususu;

Kamuoyuna önemle duyrırulur.
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