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SĐRKÜLER         Đstanbul, 08.02.2012 
Sayı: 2012/35                    Ref: 4/35 
 
 
Konu: 
SGK TARAFINDAN GENEL SA ĞLIK S ĐGORTASI VE GEL ĐR TESTĐ HAKKINDA 
GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALI ŞMASI YAYINLANMI ŞTIR  
 
01.01.2012’den itibaren yürürlüğe giren ve Türkiye’de yaşayan herkesi (bazı istisnalar hariç) 
kapsayan zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi hakkında tarafınıza daha önce 
06.01.2012 tarih ve 2012/12 sayılı sirkülerimiz ile açıklamalar yapmış ve aynı sirkülere 
“Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti Hakkında Yönetmelik” ek yapılmıştı.  
 
Bu defa GSS sistemi hakkında SGK tarafından yayımlanan  “2012/2 sayılı Genelge” ile “50 
Soru 50 Cevap” çalışması  sirkülerimiz ekinde bilginize sunulmuştur.  
 
Saygılarımızla,      
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
- SGK tarafından yayınlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına Đlişkin Soru ve Cevaplar  
- Yeşil Kart Devri ve Genel Sağlık Sigortası Tescil Đşlemleri Hakkında 2012/2 sayılı SGK 
Genelgesi  
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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T.C. 
SOSYAL GÜVENL"K KURUMU BA#KANLI$I 

Sigorta Primleri Genel Müdürlü!ü  
 

Sayõ   : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34                          17/1/2012 
Konu : Ye il kart devri ve genel sa!lõk  

sigortasõ tescil i lemleri  
 
 

GENELGE 
2012/2 

 
 

1- Genel açõklamalar 
 
5510 sayõlõ Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lõk Sigortasõ Kanununun (bu genelgede 

Kanun olarak anõlacaktõr) geçici 12 nci maddesi gere!i 3816 sayõlõ Ödeme Gücü Olmayan 
Vatanda larõn Tedavi Giderlerinin Ye il Kart Verilerek Devlet Tarafõndan Kar õlanmasõ 
Hakkõnda Kanun kapsamõnda ye il kart verilenlerin Kurumumuza devri ile ilgili geçi  süresi, 
1/1/2012 tarihi itibariyle sona erdi!inden söz konusu ki iler, bu tarih itibariyle Kanunun 60 
õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralõ alt bentleri kapsamõnda 
genel sa!lõk sigortalõsõ sayõlacaktõr.  

1/1/2012 tarihinden önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ki iler ise 1/1/2012 
tarihinde Kanunun 61 inci maddesinin birinci fõkrasõnõn (f) bendi gere!i 60 õncõ maddenin 
birinci fõkrasõnõn (g) bendi (60/g) kapsamõnda, Kurumumuz tarafõndan re’sen genel sa!lõk 
sigortalõsõ olarak tescil edilmi tir. 

Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarõnca, yürürlükten kaldõrõlan kanunlardaki hak ve 
yükümlülükler çerçevesinde kamu idarelerince sa!lõk hizmetleri sa!lananlarõn da 
Kurumumuza devir i lemleri, 1/1/2012 tarihi itibariyle yapõlmõ  ve bu tarih itibariyle Kanun 
hükümlerine göre sa!lõk hizmetlerinden yararlandõrõlacaktõr.  

Buna göre, geçi  süresinin sona erdi!i tarih olan 1/1/2012 tarihinden itibaren sa!lõk 
hizmetleri Kurumumuza devir edilenler ile bu tarihten itibaren her hangi bir sosyal güvencesi 
olmayan ve Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda sayõlanlarõn genel sa!lõk sigortasõ tescil ve 
gelir testi i lemleri a a!õdaki usul ve esaslara göre yapõlacaktõr.   

 
2- Kurumumuz tarafõndan devir alõnacaklar 
 
2.1- Ye il kartlõlar 
1/1/2012 tarihi öncesinde ye il kart verilerek sa!lõk yardõmlarõ kar õlananlardan;  
- 3816 sayõlõ Kanuna göre sa!lõk yardõmlarõ kar õlananlar, Kanunun 60 õncõ 

maddesinin birinci fõkrasõnõn (c) bendinin (1) numaralõ alt bendi (60/c-1), 
- 2022 sayõlõ 65 Ya õnõ Doldurmu  Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatanda larõna 

Aylõk Ba!lanmasõ Hakkõnda Kanuna göre aylõk ba!lananlar, Kanunun 60 õncõ maddesinin 
birinci fõkrasõnõn (c) bendinin (3) numaralõ alt bendi (60/c-3),  

- 442 sayõlõ Köy Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici köy 
korucularõ ile ek 16 ncõ maddesine göre aylõk alanlar, Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci 
fõkrasõnõn (c) bendinin (9) numaralõ alt bendi (60/c-9),  

kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilecek ve aktivasyon i lemleri 
sistem üzerinden yapõlarak Kanun hükümlerine göre sa!lõk hizmetlerinden 
yararlandõrõlacaktõr.  
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2.2- Sa!lõk yardõmlarõ ö!renim gördükleri okullarõnca kar õlanan ö!renciler 
Polis koleji, askeri liseler, Milli E!itim Bakanlõ!õna ba!lõ ilkö!retim ve ortaö!retim 

kurumlarõnda parasõz yatõlõ veya burslu okuyanlar, Gülhane Askeri Tõp Akademisi Hem irelik 
Yüksekokulu ö!rencileri ve 2547 sayõlõ Yüksekö!retim Kanunun 46 ncõ ve 47 nci 
maddelerine göre sa!lõk yardõmlarõ üniversiteler tarafõndan kar õlanan Türk vatanda õ 
ö!renciler ile 1416 sayõlõ Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkõnda Kanuna göre 
yurt dõ õnda ö!renim gören ö!rencilerin Türkiye’de bulunduklarõ süredeki, harp okullarõ ve 
polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Türk Silahlõ Kuvvetleri ile Emniyet Genel 
Müdürlü!ü hesabõna okuyan ö!rencilerin intibak sürelerine ait daha önce ilgili kurumlar 
tarafõndan kar õlanan sa!lõk hizmetleri ve tedavi yardõmlarõ, Kanunun geçici 12 nci maddesi 
hükmüne istinaden Kurum tarafõndan devralõnmõ tõr.  

 
3- Sa!lõk hizmeti devralõnmayacaklar  
Kanunun geçici 20 nci maddesi gere!i 506 sayõlõ Kanunun geçici 20 nci maddesi 

kapsamõndaki bankalar, sigorta ve reasürans  irketleri, ticaret odalarõ, sanayi odalarõ, borsalar 
veya bunlarõn te kil ettikleri birliklerin personeli için kurulmu  bulunan sandõklarõn 
i tirakçileri, bu sandõklardan aylõk veya gelir ba!lanmõ  olanlar ile bunlarõn bakmakla 
yükümlülerinin sa!lõk hizmetleri, Kurumca devralõnõncaya kadar ilgili kurulu larca 
kar õlanaca!õndan bu ki iler, devir i lemlerinden sonra genel sa!lõk sigortasõ kapsamõna 
alõnacaktõr. 

 
4- Kanun hükümlerine göre genel sa!lõk sigortasõ kapsamõna girmeyenler 

 - "kametgâhõ Türkiye’de bulunmayanlar,  
- Ceza infaz kurumlarõ ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, 
- Askerlik hizmetlerini er ve erba  olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu 

ö!rencileri,  
-Yabancõ bir ülkede kurulu herhangi bir kurulu  tarafõndan ve o kurulu  adõna ve 

hesabõna Türkiye’ye bir i  için gönderilen ve yabancõ ülkede sosyal sigortaya tâbi oldu!unu 
belgeleyen ki iler, 

- Türkiye’de kendi adõna ve hesabõna ba!õmsõz çalõ anlardan, yurt dõ õnda ikamet eden 
ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatõna tâbi olanlar,  

- Kamu idarelerinin dõ  temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilcili!in bulundu!u 
ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatanda lõ!õnõ da haiz bulunan Türk uyruklu 
sözle meli personelden, bulundu!u ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalõ oldu!unu 
belgeleyenler, 

- Kamu idarelerinin dõ  temsilciliklerinde istihdam edilen sözle meli personelin 
uluslararasõ sosyal güvenlik sözle meleri çerçevesinde ve temsilcili!in bulundu!u 
ülkenin ilgili mevzuatõnõn zorunlu kõldõ!õ hallerde, i verenleri tarafõndan bulunulan ülkede 
sosyal sigorta kapsamõnda sigortalõ yapõlanlar,  

- Ülkemizde oturma izni almõ  yabancõ ülke vatanda larõndan yabancõ bir ülke 
mevzuatõ kapsamõnda sigortalõ olmayan ve yerle im süresi bir yõlõ geçmeyenler, 

- Yurtdõ õnda geçen hizmetlerini borçlanarak aylõk ba!lanan ki ilerden Türkiye’de 
ikamet etmeyenler, 

- 3671 sayõlõ Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve 
Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesi uyarõnca milletvekilleri, Yasama Organõ 
Üyeli!i ile açõktan atandõ!õ Bakanlõk görevi sona erenler ve bunlarõn bakmakla yükümlü 
olduklarõ aile fertleri; ölenlerin aylõk veya 5 inci madde gere!ince tazminat alan veya 
müstahak olup da, bu tazminatõ 5 inci maddenin üçüncü fõkrasõndaki  artlar sebebiyle 
alamayan dul ve yetimleri, 
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- 6216 sayõlõ Anayasa Mahkemesinin Kurulu u ve Yargõlama Usulleri Hakkõnda 
Kanunun 71 inci maddesine göre Anayasa Mahkemesi Ba kanõ ve üyeleri ile bunlarõn 
emeklileri ve bakmakla yükümlü olduklarõ ki iler, 

genel sa!lõk sigortalõsõ ve genel sa!lõk sigortalõsõnõn bakmakla yükümlü oldu!u ki i 
sayõlmaz. 

 
5- Devir alõnanlarõn genel sa!lõk sigortalõlõ!õnõn ba langõcõ, tescili ve sona ermesi 
 
5.1-Ye il kartlõlar  
3816 sayõlõ Kanuna göre sa!lõk yardõmlarõ kar õlanan ve Kanunun (60/c-1) alt bendi 

kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilen ki ilerden, ye il kart vize tarihleri sona 
erenler, gelir testi i lemleri sonuçlandõrõlõncaya kadar Kanunun 82 nci maddesine göre tespit 
edilen prime esas kazanç tutarõnõn alt sõnõrõnõn otuz günlük tutarõ üzerinden primleri tahakkuk 
ettirilmek üzere vizelerinin sona erdi!i tarihi takip eden gün itibariyle, (60/g) bendi 
kapsamõnda tescil edilecektir.  

Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda tescil i lemi yapõlanlar, 28/12/2011 tarihli ve 28156 
sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan Genel Sa!lõk Sigortasõ Kapsamõnda Gelir Tespiti, Tescil 
ve "zleme Sürecine "li kin Usul ve Esaslar Hakkõnda Yönetmeli!in (Yönetmelik) geçici 2 nci 
maddesi uyarõnca bir ay içinde Adrese Dayalõ Nüfus Kayõt Sisteminde (ADNKS) kayõtlõ 
bulunan ikamet adresinin bulundu!u yerdeki sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakõflarõna 
ba vurmak zorundadõr.    

Bu ki ilerden, bir ay içerisinde gelir testi yapõlmasõ için ba vuranlar hakkõnda bu 
Genelgenin 7.3.1 bölümünde açõklandõ!õ  ekilde Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamõnda 
tescil i lemi yapõlacak ya da (60/g) bendi kapsamõndaki tescil i lemi güncellenecektir. Bu süre 
içerisinde ba vurmayanlar hakkõnda ise Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda aile içinde ki i 
ba õna dü en aylõk ortalama gelirleri, asgari ücretin iki katõndan fazla kabul edilecek ve 
ödeyecekleri aylõk prim tutarõ asgari ücretin iki katõ esas alõnarak tescil i lemi yapõlacaktõr.  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (b) bendi kapsamõnda sigortalõ 
sayõlanlardan 60 günden fazla prim ve prime ili kin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayõlõ 
Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve 
taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalõlarõn 18 ya  altõ çocuklarõ hariç olmak üzere 
bakmakla yükümlü oldu!u ki ilerden, Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda genel sa!lõk 
sigortalõsõ olmak için talepte bulunanlardan, devir tarihinden önce gelir testi sonucu ye il kart 
verilen ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamõnda tescil edilenlerden 
ye il kart vize tarihleri sona erenler hakkõnda da yukarõda açõklandõ!õ  ekilde i lem 
yapõlacaktõr. Bu ki ilerin, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (b) bendi 
kapsamõndaki sigortalõnõn bakmakla yükümlüsü olarak sa!lõk hizmetlerinden yararlanmaya 
hak kazandõ!õ tarihten itibaren Kanunun (60/c-1)  alt bendi veya (60/g) bendi kapsamdaki 
genel sa!lõk sigortalõlõ!õ sona erdirilecektir. 
 

5.2- 2022 sayõlõ Kanuna göre aylõk alanlar 
2022 sayõlõ Kanun hükümlerine göre aylõk alan ve ye il kart kapsamõnda sa!lõk 

yardõmlarõndan faydalanan ki iler, 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-3) alt bendi 
kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilecektir.  

Bu ki ilerin 2022 sayõlõ Kanuna göre aylõk alma haklarõnõ kaybettikleri tarihten 
itibaren (60/c-3) bendi kapsamõndaki genel sa!lõk sigortalõlõklarõ sona erecektir.  
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5.3- 442 sayõlõ Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilenler ile ek 16 ncõ 
maddesine göre aylõk alanlar 

442 sayõlõ Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fõkrasõna göre görevlendirilen geçici 
köy korucularõ ile Kanunun ek 16 ncõ maddesine göre aylõk alan ve ye il kart kapsamõnda 
sa!lõk yardõmlarõndan faydalanan ki iler, Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamõnda genel sa!lõk 
sigortalõsõ olarak tescil edilecektir.  

Bu ki ilerden 74 üncü maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirilmelerinin sona 
erdi!i tarihten itibaren bu kapsamdaki genel sa!lõk sigortalõlõ!õ  sona erecektir. 

442 sayõlõ Kanunun ek 16 ncõ maddesine göre aylõk ba!lananlarõn ise aylõk alma 
haklarõnõ kaybettikleri tarihten itibaren bu bent kapsamõndaki genel sa!lõk sigortalõlõklarõ sona 
erecektir.  
 

6- 1/1/2012 tarihi itibariyle sosyal güvencesi olmayanlarõn genel sa!lõk sigortasõ 
tescil i lemleri 

 
6.1- Türk vatanda larõ  
1/1/2012 tarihinden sonra Kanunun (60/g) bendi hariç di!er bentleri ya da fõkralarõ 

kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ ya da Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaralõ alt bendi 
uyarõnca genel sa!lõk sigortalõsõnõn bakmakla yükümlü oldu!u ki isi olarak sa!lõk 
yardõmlarõndan yararlanmayanlar ile yararlanma haklarõ sona erenler, yararlanma haklarõnõn 
sona erdi!i tarihten itibaren Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda, 82 nci maddeye göre 
belirlenen aylõk prime esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden re’sen tescil edilecektir. 

 Re’sen tescil i lemi yapõlan bu ki ilere,  gelir testi i lemleri için ADNKS’de kayõtlõ 
ikametlerinin bulundu!u yerdeki sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõna ba vurmalarõ 
gerekti!ine ili kin bilgilendirme yazõsõ, 1/1/2012 tarihi itibariyle ilk defa tescil edilenlere 
Kurumumuzla PTT arasõnda yapõlan protokole göre Kurumumuz Ba kanlõ!õ tarafõndan 7201 
sayõlõ Tebligat Kanununa göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir. 

Bu ki ilerden, “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebli! edildi!i tarihten itibaren 
bir ay içerisinde Kurumumuza ya da sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakõflarõna 
ba vuranlardan gelir testi yapõlanlar ile gelir testi istemeyen ya da “Gelir testine müracaat 
bildirimi” (Ek:1) ile tebli! edildi!i tarihten itibaren bir ay içerisinde Kurumumuza ya da 
sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakõflarõna ba vurmayanlar hakkõnda, bu Genelgenin 7 nci 
bölümünde belirtildi!i  ekilde i lem yapõlacaktõr.  

Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olanlardan, bu bent 
kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olma yönünde e lerden birinin tercih talebi olmasõ 
halinde, talepleri do!rultusunda tescil i lemi yapõlacaktõr. 

 
6.2- Yabancõ ülke vatanda larõ 
Yabancõ ülke vatanda larõndan yabancõ bir ülke mevzuatõ kapsamõnda sigortalõ 

olmayanlar, ülkemizde kesintisiz yerle im süresinin bir yõlõ geçti!i tarihten itibaren bir ay 
içinde genel sa!lõk sigortasõ giri  bildirgesi ile Kurumumuza ba vurmalarõ halinde, Kanunun 
60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (d) bendine (60/d) göre ülkemizde kesintisiz yerle im 
süresinin bir yõlõ geçti!i tarih itibariyle genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilecektir. 

Kurumumuza müracaat eden yabancõ uyruklu vatanda lardan, ikamet izin belgesi ile 
ilgili yabancõ ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalõ ma ata eli!inden alõnan genel 
sa!lõk sigortasõ uygulamasõ açõsõndan sosyal güvenlik durumlarõnõ gösteren yazõnõn aslõ veya 
fotokopisi ile yeminli mütercim tarafõndan yapõlan tercümesinin aslõnõn veya onaylõ suretinin 
ibraz edilmesi istenecektir. Bu ki ilerin ikametgâh izin belgesinde yer alan ikamet sürelerinin 
kesintisiz bir yõlõ doldurup doldurmadõ!õnõn kontrol edilmesi sonucunda, kesintisiz bir yõlõ 
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dolduranlarõn ikamet izin belgesinin fotokopisi, yeminli mütercim tercümesinin aslõ veya 
onaylõ sureti ile sigortalõlõ!õna ili kin yazõsõnõn birer örne!i dosyasõnda saklanacaktõr. 

Bu ki ilerden kesintisiz bir yõlõ doldurdu!u tarihten itibaren bir ay içinde genel sa!lõk 
sigortasõ giri  bildirgesi ile Kurumumuza müracaat etmeyenler hakkõnda Kanunun 102 nci 
maddesine göre idari para cezasõ uygulanacaktõr. 

Di!er taraftan, bu kapsamdakilerin ikamet izni biti  tarihlerinin sosyal güvenlik il 
müdürlü!ü/sosyal güvenlik merkezi tarafõndan takiplerinin yapõlarak ikamet izni biti  tarihi 
itibariyle genel sa!lõk sigortalõlõ!õ sonlandõrõlacaktõr. "kamet izinlerinin bitti!i tarihi takip eden 
günden itibaren ba layan yeni bir ikamet izin belgesi ibraz etmeleri halinde, Kanunun (60/d) 
bendi kapsamõndaki genel sa!lõk sigortalõlõ!õ devam ettirilecektir.  

Bu ki ilerin genel sa!lõk sigortalõlõ!õ; ikametin sona erdi!i, yabancõ bir ülke mevzuatõ 
kapsamõnda sigortalõ oldu!u, 60 õncõ maddenin birinci fõkrasõnõn di!er bentleri ya da fõkralarõ 
kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ veya bakmakla yükümlü olunan ki i sayõldõ!õ, ikametinin 
ba ka bir ülkeye nakledildi!i tarih ya da ölümü halinde ölüm tarihi itibariyle sona erecektir. 

 
7- Gelir testi i lemleri   
3/6/2011 tarihli ve 633 sayõlõ KHK ile genel sa!lõk sigortalõlõ!õnõn tespitinde esas 

alõnacak gelir tespit testlerine ili kin usul ve esaslarõ belirlemek, sosyal yardõmla ma ve 
dayanõ ma vakõflarõyla i birli!i yaparak uygulamak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlõ!õ’nõn 
görev alanõ arasõnda sayõlmõ tõr. 

Yönetmeli!in 4 üncü maddesinin ikinci fõkrasõnda gelir testi i lemlerinin sosyal 
yardõmla ma ve dayanõ ma vakõflarõ tarafõndan yapõlmasõ öngörülmü tür.    

1/1/2012 tarihinden itibaren Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamõnda 
olanlarõn anõlan Yönetmelik hükümleri do!rultusunda gelir testi ve tescil i lemleri a a!õdaki 
açõklamalar do!rultusunda yapõlacaktõr. 

 
7.1- Gelir testi i lemlerinde aile ve hane  
Gelir tespitinde aile olarak, aynõ hane içinde ya ayan MERN"S kayõtlarõnda yer alan 

e , ya larõna bakõlmaksõzõn evli olmayan çocuk ve genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil 
edilecek ki inin ana ve babasõ esas alõnacaktõr. Ancak, aynõ hanede ya amayan ve ö!renim 
nedeniyle ba ka bir hanede ya ayan evli olmayan çocuklardan 25 ya õnõ doldurmayanlar gelir 
tespitinde aile içinde de!erlendirilecektir. 

Aynõ hanede ya ayan aile bireylerinden genel sa!lõk sigortalõsõ ya da bakmakla 
yükümlü olunan ki iler de gelir tespiti i leminde dikkate alõnacak, ancak bu ki iler hakkõnda 
gelir testi sonuçlandõ!õ tarihe göre herhangi bir i lem yapõlmayacaktõr. 

Genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilecek ki inin kanuni temsilcisinin e , evli 
olmayan çocuk, ana ve baba dõ õnda bir ki i olmasõ halinde bu ki i gelir tespiti i leminde 
dikkate alõnmayacaktõr. 

Gelir tespiti i lemlerinde hane olarak ADNKS sisteminde yer alan adres dikkate 
alõnacaktõr. ADNKS’ de yer alan adreste birden fazla aile olmasõ halinde her bir aile için ayrõ 
ayrõ gelir tespiti i lemi yapõlacaktõr. 

ADNKS sisteminde yer alan adreste ya amayan ve genel sa!lõk sigortalõsõnõn 
bakmakla yükümlü olunan ki isi olan ana ve baba hakkõnda ayrõ gelir tespiti i lemi 
yapõlacaktõr. 

 
7.2- Gelir testi i lemlerinde ba vuru 
Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda re’sen genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil 

edilenlere, gelir testi i lemleri için ADNKS’de kayõtlõ ikametlerinin bulundu!u yerdeki sosyal 
yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõna ba vurmalarõ gerekti!i, bu Genelge ekinde yer alan “Gelir 
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testine müracaat bildirimi” (Ek: 1) ile sosyal güvenlik il müdürlü!ü/ sosyal güvenlik merkezi 
tarafõndan 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir. 

Bu ki ilerden, “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek: 1) tebli! edildi!i tarihten itibaren 
bir ay içinde sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõna ba vurmayanlarõn tescil ba langõç 
tarihinden itibaren aile içindeki gelirin ki i ba õna dü en aylõk tutarõ, Kanunun 82 nci 
maddesine göre belirlenen aylõk prime esas kazancõn (asgari ücretin) iki katõ esas alõnarak 
primleri tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktarõ, sosyal güvenlik il müdürlü!ü/ 
sosyal güvenlik merkezi tarafõndan 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla 
tebli! edilecektir. 

Kanunun (60/c-1) alt bendi ve (60/g) bendi kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olmasõ 
gerekenlerin gelir tespitine esas te kil edecek göstergeleri içeren ba vuru formu ile ADNKS’ 
de kayõtlõ olduklarõ ikametgâh adreslerinin bulundu!u il veya ilçe idari sõnõrlarõ içindeki vakfa 
müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu ki ilerden, Kurumumuza müracaat edenler ise ilgili 
sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõna yönlendirilecek ya da sosyal yardõmla ma ve 
dayanõ ma vakfõ tarafõndan hazõrlanan ve sosyal güvenlik il müdürlü!üne/sosyal güvenlik 
merkezilerine gönderilen ba vuru formlarõ doldurulacak, “GSS Tescil ve Aktivasyon 
Programõ” ndaki “Gelir Testi Bildirimleri” menüsünde yer alan “Gelir Testi Talebi 
Gönderilenler Listesi” nde yer alan “ba vuru formu alõndõ” kutucu!u i aretlenecektir.  

Sosyal güvenlik il müdürlü!üne/sosyal güvenlik merkezlerine verilen ba vuru 
formlarõ, sosyal güvenlik il müdürlü!ünce/sosyal güvenlik merkezlerince en geç üç i  günü 
içinde ilgili vakfa gönderilecektir. 

Kanuni temsilcisi bulunanlarõn ba vuru i lemi kanuni temsilciler tarafõndan 
yapõlabilecek ve bu ki ilerin kanuni temsilci oldu!una ait mahkeme kararõ ya da vekaletname 
ba vuru formuna eklenecektir.  

Ayrõca, gelir testi için ba vuru yapõlacak sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõnõn 
adres ve di!er ileti im bilgilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlõ!õ’nõn 
“http://www.aile.gov.tr” veya “http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adresinden eri ile 
bilinecektir. 

 
7.3- Gelir testi sonucuna göre yapõlacak i lemler  
 
7.3.1- Tescil i lemleri 
Sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõ tarafõndan yapõlan gelir testi i lemi 

sonucunda gelir testine esas alõnan aile ve gelir testi bilgileri, “GSS Tescil ve Aktivasyon 
Programõ” aracõlõ!õyla elektronik ortamda Kurumumuza bildirilecektir. 

Bakmakla yükümlü oldu!u ki i ya da genel sa!lõk sigortalõsõ olarak sa!lõk 
yardõmlarõndan yararlanma haklarõ sona erdi!i tarihten itibaren, Kanunun (60/g) bendi 
kapsamõnda tescil edildi!i tespit edilenlere, sosyal güvenlik il müdürlü!ü/sosyal güvenlik 
merkezi tarafõndan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programõ” nda yer alan “Gelir testine 
müracaat bildirimi” (Ek:1), 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! 
edilerek sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõna müracaat etmeleri gerekti!i konusunda 
bilgi verilecektir. 

“Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebli! edildi!i tarihten itibaren bir ay içinde 
sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõna ba vuranlardan; 

Kurumumuza elektronik ortamda bildirilen gelir testi i lemine esas tutulan ailenin bu 
Genelgenin 7.1 bölümünde tanõmlanan aile olup olmadõ!õnõn kontrol edilerek yapõlan gelir 
testi sonucuna göre aile içindeki gelirin ki i ba õna dü en aylõk tutarõ, asgari ücretin üçte 
birinden az oldu!u tespit edilenler, Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda re’sen tescil edildi!i 
tarih itibariyle, (60/g) tescil i lemi sona erdirilecek ve bu tarih itibariyle (60/c-1) alt bendi 
kapsamõnda tescil edilecektir. Bunlara, genel sa!lõk sigortasõ kapsamõna alõndõ!õnõ içeren 
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“GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2), sosyal güvenlik il müdürlü!ü/sosyal güvenlik merkezi 
tarafõndan 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir. 

Gelir testi i lemine esas tutulan ailenin, bu Genelgenin 7.1 bölümünde tanõmlanan aile 
olup olmadõ!õ kontrol edilerek e lerden (tercihleri de dikkate alõnarak) birisi, Kanunun (60/g) 
bendi kapsamõnda tescil edilecek ve yapõlan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin ki i 
ba õna dü en aylõk tutarõ; 

- Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar oldu!u tespit edilenler, Kanunun 82 
nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sõnõrõnõn otuz günlük tutarõnõn 
üçte biri üzerinden tescil ba langõç tarihi itibariyle, 

- Asgari ücretten asgari ücretin iki katõna kadar oldu!u tespit edilenler, Kanunun 82 
nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sõnõrõnõn otuz günlük tutarõ 
üzerinden tescil ba langõç tarihi itibariyle, 

- Asgari ücretin iki katõndan fazla oldu!u tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine 
göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sõnõrõnõn otuz günlük tutarõnõn iki katõ üzerinden 
gelir testinin sonuçlandõ!õ tarih itibariyle gelir de!i ikli!i, sosyal güvenlik il 
müdürlü!ü/sosyal güvenlik merkezi tarafõndan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programõ” nda yer 
alan “GSS 60/g Türk Vatanda õ” menüsünden güncellenecek, tescil ve MOS"P sistemi 
üzerinden tahakkuk eden ödemesi gereken prim miktarõ, “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 
7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir.  

Bu kapsamda tescil edilen genel sa!lõk sigortalõsõnõn Kanuna göre bakmakla yükümlü 
oldu!u tespit edilen ki iler, bakmakla yükümlü olunan ki i olarak sa!lõk yardõmlarõndan 
faydalandõrõlacaktõr.  

E lerin, her ikisinin farklõ tarihler itibariyle tercih talepleri olmasõ halinde son tercih 
talepleri dikkate alõnacaktõr. 

Aynõ hanede ya ayan birden fazla aile olmasõ durumunda, her aile ayrõ ayrõ Kanunun 
(60/g) bendi kapsamõnda tescil edilecek ve ödemesi gereken prim miktarõ, 7201 sayõlõ Kanuna 
göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir. 

“Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebli! edildi!i tarihten itibaren bir ay içinde 
sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõna ba vurmayanlarõn, aile içindeki gelirin ki i ba õna 
dü en aylõk tutarõ, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylõk prime esas kazancõn 
(asgari ücretin) iki katõ kabul edilerek gelir de!i ikli!i, sosyal güvenlik il müdürlü!ü/sosyal 
güvenlik merkezi tarafõndan “GSS Tescil ve Aktivasyon Programõ” nda yer alan “GSS 60/g 
Türk Vatanda õ” menüsünden güncellenecektir. Güncelleme i lemi sonucunda MOS"P sistemi 
üzerinden tahakkuk eden ve ödemesi gereken prim miktarõ, “GSS Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 
7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir.  

Gelir testine bir aylõk süre içinde ba vurmayan ve tescil ba langõç tarihinden itibaren 
asgari ücretin iki katõ esas alõnarak primleri tahakkuk ettirilenlerin daha sonra gelir testi 
yaptõrmak üzere sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakõflarõna ba vurmasõ halinde yapõlan 
gelir testi sonucuna göre;  

- Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamõnda oldu!u tespit edilenlerden, “Gelir testine 
müracaat bildirimi” (Ek:1) tebli! edildi!i tarihten itibaren altõ ay içinde sosyal yardõmla ma 
ve dayanõ ma vakfõna ba vuranlarõn, Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda tescil edildi!i tarih 
itibariyle bu bent kapsamõndaki tescil i lemi sona erdirilecek ve bu tarih itibariyle (60/c-1) alt 
bendi kapsamõnda tescil edilerek (60/g) bendi kapsamõndaki tahakkuklarõ MOS"P sistemi 
üzerinden iptal edilecektir. Bu ki ilerin, gelir testinin yapõldõ!õ tarihten önce gelir 
durumlarõnda de!i iklik oldu!una ili kin ihbar,  ikayet, muvazaalõ i lem ya da denetim 
sonucunda belgeye dayalõ gelirinde ödenecek prim miktarõnõ etkileyecek  ekilde de!i iklik 
oldu!u tespit edilenler hakkõnda, tescil ba langõç tarihi itibariyle yapõlan (60/c-1) alt bendi 
kapsamõndaki tescil i lemi iptal edilecektir. Tescil ba langõç tarihi itibariyle Kanunun (60/g) 
bendi kapsamõnda tescil i lemi güncellenerek asgari ücretin iki katõ üzerinden primleri 
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MOS"P sistemi üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktarõ, “GSS Tescil 
Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir.  

- “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebli! edildi!i tarihten itibaren altõ ay 
geçtikten sonra sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõna ba vuranlardan, gelir testi 
sonucunda Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamõnda oldu!u tespit edilenlerin ise, gelir testinin 
sonuçlandõ!õ tarihe kadar (60/g) bendi kapsamõnda asgari ücretin iki katõ üzerinden primleri 
MOS"P sistemi üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktarõ, “GSS Tescil 
Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir. 
Gelir testinin sonuçlandõ!õ tarihten itibaren ise (60/c-1) alt bendi kapsamõnda tescil 
edilecektir.  

- Gelir testi sonucuna göre, (60/g) bendi kapsamõnda oldu!u tespit edilenlerin ise, daha 
önce Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylõk prime esas kazancõn (asgari ücretin) iki 
katõ esas alõnarak tahakkuk ettirilen primleri, gelir testi sonucuna göre gelir testinin 
sonuçlandõ!õ tarih itibariyle gelir de!i ikli!i “GSS Tescil ve Aktivasyon Programõ” nda yer 
alan “GSS 60/g Türk Vatanda õ” menüsünden güncellenecektir. Güncelleme i lemi 
sonucunda MOS"P sistemi üzerinden tahakkuk eden ve ödemesi gereken prim miktarõ, “GSS 
Tescil Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! 
edilecektir.  

Kuruma müracaat ederek gelir testi yaptõrmak istemedi!ini yazõlõ olarak beyan edenler 
ile gelir testi yapõlmasõ için “Gelir testine müracaat bildirimi” (Ek:1) tebli! edildi!i tarihten 
itibaren bir ay içerisinde vakfa müracaat etmeyenler, tescil tarihi itibariyle aile içindeki gelirin 
ki i ba õna dü en aylõk tutarõ, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylõk prime esas 
kazanç alt sõnõrõnõn iki katõndan fazla oldu!u kabul edilerek asgari ücretin iki katõ üzerinden 
ödemeleri gereken prim tutarõ güncellenecek, sosyal güvenlik il müdürlü!ü/sosyal güvenlik 
merkezi tarafõndan tescil ve prim ödeme yükümlülü!üne ili kin hususlarõ içeren “GSS Tescil 
Bildirimi” (Ek:2) ile 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! edilecektir.  

Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilenlerin gelir 
testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri asgari ücretin altõnda kalan genel sa!lõk 
sigortalõlarõnõn bu sürelerde gelir testi sonucu, ödemeleri gereken tutarlarõn üzerinde yaptõklarõ 
ödemeler herhangi bir faiz uygulanmaksõzõn iade veya mahsup edilecektir.  

Kanunun (60/c-1) ya da (60/g) bendine göre genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil 
edilmemesi gerekti!i halde sehven tescil edilen ki ilerin tescillerinin iptal edilmesi ya da bu 
ki ilerin tescil ba langõç tarihlerinde de!i iklik olmasõ halinde MOS"P sistemi üzerinden 
olu an prim tahakkuklarõ yine MOS"P sitemi üzerinden iptal edilecek ya da de!i iklik 
yapõlacaktõr.  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (b) bendi kapsamõnda sigortalõ 
sayõlanlardan 60 günden fazla prim ve prime ili kin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayõlõ 
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortalõlarõn 18 
ya  altõ çocuklarõ hariç olmak üzere bakmakla yükümlü oldu!u ki ilerden, Kanunun (60/g) 
bendi kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olmak için talepte bulunanlardan, Kanunun (60/g) 
bendi kapsamõnda tescil edilenler hakkõnda da yukarõda açõklandõ!õ  ekilde i lem yapõlacaktõr. 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (b) bendi kapsamõndaki sigortalõ olanlar, bu 
 ekilde Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda tescil edilen ki inin, bakmakla yükümlü oldu!u 
ki isi olarak sa!lõk yardõmlarõndan faydalandõrõlmaz. 

4721 sayõlõ Türk Medeni Kanununun 11 inci maddesinde erginli!in ki inin 18 ya õnõ 
doldurmasõ ile ba layaca!õ ve evlenmenin ki iyi ergin kõlaca!õ, aynõ Kanunun 124 üncü 
maddesinde erkek veya kadõnõn on yedi ya õnõ doldurmadõkça evlenemeyece!i ancak, hâkimin 
ola!anüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altõ ya õnõ doldurmu  olan erkek veya 
kadõnõn evlenmesine izin verebilece!i hüküm altõna alõnmõ tõr. Buna göre, evli olan 18 
ya õndan küçük ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ki ilerden, 
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- 17 ya õndan büyük ya da 16 ya õndan büyük ve mahkeme kararõ ile evlenmesine izin 
verildi!i tespit edilenlerden,  

Kanunun (60/g) bendine göre genel sa!lõk sigortalõsõ olmak için Kuruma müracaat 
edenler, müracaat tarihi itibariyle tescil edilecek ve bunlar hakkõnda, bu Genelgenin 7 nci 
bölümünde açõklandõ!õ  ekilde i lem yapõlacaktõr.  
 Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi  kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ 
olanlarõn genel sa!lõk sigortalõlõklarõ; 60 õncõ maddenin birinci fõkrasõnõn di!er bentleri ya da 
fõkralarõ kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ veya bakmakla yükümlü olunan ki i sayõldõ!õ, 
ikametinin ba ka bir ülkeye nakledildi!i tarih ve ölümü halinde ölüm tarihi itibariyle sona 
erecektir.  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (b) bendi kapsamõndaki sigortalõnõn 
bakmakla yükümlüsü olarak sa!lõk hizmetlerinden yararlanmaya hak kazananlar, bu hakkõ 
kazandõ!õ tarihten itibaren Kanunun (60/g) bendi kapsamdaki genel sa!lõk sigortalõlõ!õ sona 
erdirilecektir. 

ADNKS’ de geçerli adresi bulunmamasõ nedeniyle 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun 
(60/g) bendi kapsamõnda tescil edilmeyenlerin, Kurum tarafõndan tespiti ya da bu ki ilerin 
Kuruma müracaatõ halinde, 1/1/2012 tarihi ile Kurum tarafõndan tespit tarihi ya da müracaat 
ettikleri tarih arasõnda geçen sürede, Kurum kayõtlarõnõn incelenmesi ve gerekli ara tõrmalarõn 
yapõlmasõ sonucunda bu kapsamda genel sa!lõk sigortalõsõ oldu!u halde tescil edilmedi!i 
tespit edilenler, 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda tescil edilecek ve 
bu Genelgenin 7.3.1. bölümünde açõklandõ!õ  ekilde i lem yapõlacaktõr.  

Bu  ekilde tescil i lemi yapõlan ki ilerin, 1/1/2012 tarihi ile Kurum tarafõndan tespit 
tarihi ya da müracaat ettikleri tarih arasõnda geçen sürede, genel sa!lõk sigortalõsõ sayõlmadõ!õ 
sürelerin bulunmasõ halinde, bu sürelerin ba ladõ!õ tarihten bir gün öncesi tarih itibariyle 
Kanunun (60/g) bendi kapsamõndaki tescili sona erdirilecek, genel sa!lõk sigortalõsõ 
sayõlmadõ!õ sürenin sona erdi!i tarihi takip eden tarih itibariyle Kanunun (60/g) bendi 
kapsamõnda yeniden tescil edilecektir. 

Bu ki ilerden, 1/1/2012 tarihi ile Kurum tarafõndan tespit tarihi ya da müracaat 
ettikleri tarih arasõnda geçen sürenin tamamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ sayõlmadõ!õ tespit 
edilenler hakkõnda herhangi bir i lem yapõlmayacaktõr.  

  
7.4- Gelir tespitinin yenilenmesi 
Sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakõflarõ tarafõndan gelir tespiti yapõldõktan sonra 

gelir durumlarõ de!i enler ile ADNKS kayõtlarõna göre hane içinde yer alan ailede do!um, 
ölüm, evlenme, bo anma ve benzeri nedenlerle de!i iklik meydana gelenlerin, de!i ikli!in 
meydana geldi!i tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma ya da vakfa müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

Gelir tespiti yapõlanlardan, tescilin yapõldõ!õ tarihten itibaren doksan günde bir aile 
içindeki bireylere ait verilerin Bütünle ik Sosyal Yardõm Hizmetleri Projesinde (BSYHP) 
otomatik olarak güncellenmesi sonucunda gelir durumu de!i enlerin tescil i lemleri, 
de!i ikli!in meydana geldi!i tarih itibariyle bu Genelgenin 7.3.1 bölümünde açõklandõ!õ 
 ekilde güncellenecektir.   

Gelir testi sonucuna göre Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi kapsamõnda 
tescil i lemi yapõlanlar, yukarõda belirtilen durumlar hariç olmak üzere gelir tespitinin 
yapõldõ!õ tarihten itibaren altõ ay geçtikten sonra yeni bir gelir testi talebinde bulunabilirler. 
 

7.5- Gelir testi sonucuna itiraz  
Sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakõflarõ tarafõndan bildirilen gelir tespiti 

sonucunda Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi kapsamõnda yapõlan tescil i lemi ve 
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ödeyecekleri prim tutarõ tebli! edilenler, gelir testi sonucuna kar õ tebli! tarihinden itibaren 15 
gün içinde gelir tespit i lemini yapan ilgili vakfa yazõlõ olarak itiraz edebilecektir. 

Gelir testine yapõlan itiraz, sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakõf kayõtlarõna intikal 
tarihinden itibaren 15 gün içinde vakõf tarafõndan karara ba!lanarak itirazda bulunan genel 
sa!lõk sigortalõsõna ve Kurumumuza bildirilecektir. 

 
8- Genel sa!lõk sigortalõlõ!õ statüsünün çakõ masõ  
Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (f) bendine (60/f) göre bu Kanundan 

önce yürürlükte bulunan mülga kanunlara göre gelir veya aylõk almasõ nedeniyle genel sa!lõk 
sigortalõsõ sayõlanlar,  

Kanunun 53 üncü maddesi hariç olmak üzere 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn (b) 
bendine göre ve iste!e ba!lõ sigortalõ olanlar,  

Türkiye "  Kurumu’ndan i sizlik ödene!i alan ve Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci 
fõkrasõnõn (e) bendine (60/e) göre genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilenler, 

aynõ zamanda Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn di!er bentleri gere!i de 
genel sa!lõk sigortalõsõ sayõlmalarõ halinde, en son durumlarõna göre genel sa!lõk sigortalõsõ 
sayõlacaktõr.  

Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8) numaralõ 
alt bentlerine göre genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilenler aynõ zamanda 60 õncõ 
maddenin birinci fõkrasõnõn di!er bentleri kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ sayõlmalarõ 
halinde, Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8) 
numaralõ alt bentlerine göre tescil edilecektir. 

 
9- Sa!lõk yardõmlarõ devir alõnanlarõn bakmakla yükümlü oldu!u ki iler 
 
9.1- Ye il kartlõlar 
Devir tarihinden önce ye il kart verilerek sa!lõk yardõmlarõ kar õlanan ve 1/1/2012 

tarihi itibariyle Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil 
edilenlerin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn 10 numaralõ bendinde bakmakla 
yükümlü oldu!u ki i düzenlenmedi!inden bu kapsamda tescil edilenlerin, MERN"S 
kayõtlarõna göre tespit edilen Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn 10 numaralõ 
bendine göre bakmakla yükümlü oldu!u ki i  artlarõnõ ta õyanlar, Kanunun (60/c-1) alt bendi 
kapsamõnda ayrõ ayrõ tescil edilecek ve tescil tarihinden itibaren sa!lõk hizmetlerinden 
yararlandõrõlacaktõr. 

442 sayõlõ Kanunun 74 üncü maddesinin dördüncü fõkrasõnda “…asgari on yõl 
üzerinden tazminat alarak görevinden ayrõlanlar veya aylõk ba!lanmõ  olan geçici köy 
korucularõ ile bunlarõn e leri, bakmakla yükümlü olduklarõ anne, baba ve çocuklarõnõn 
muayene, tetkik ve tedavileri hakkõnda da birinci ve ikinci fõkra hükümleri uygulanõr. Geçici 
köy korucularõnõn ölümü sebebiyle e lerine aylõk ba!lanmasõ durumunda yukarõda belirtilen 
hak sahiplerine aynõ  ekilde muayene, tetkik ve tedavi yardõmõ yapõlmasõna devam olunur.” 
hükmü yer aldõ!õndan asgari on yõl üzerinden tazminat alarak görevinden ayrõlanlarla bunlarõn 
bakmakla yükümlü oldu!u ki iler, vize tarihleri sona erinceye kadar Kanunun (60/c-1) 
kapsamõnda sa!lõk yardõmlarõndan yararlandõrõlacaktõr. Bu ki ilerden, ye il kart vize tarihleri 
sona erenler hakkõnda bu Genelgenin 7.3.1. bölümünde açõklandõ!õ  ekilde i lem yapõlacaktõr. 

 
9.2- 2022 sayõlõ Kanuna göre aylõk alanlar 
2022 sayõlõ Kanun hükümlerine göre aylõk alan ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun 

(60/c-3) alt bendi kapsamõnda tescil edilenlerin e , çocuk ile ana ve babasõ, Kanunun 3 üncü 
maddesinin (10) numaralõ alt bendine göre sigortalõnõn bakmakla yükümlü oldu!u ki i olarak 
sa!lõk hizmetlerinden yararlandõrõlacaktõr. 
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Bunlarõn, bakmakla yükümlü oldu!u ki ilerden sigortalõ, gelir veya aylõk ba!lanmayan 
e leri ile sigortalõ, gelir veya aylõk ba!lanmayan ve evli olmayan 18 ya õndan büyük 
çocuklarõndan ö!renci olanlar, ö!renim belgelerinde belirtilen sürelerde genel sa!lõk 
sigortalõsõnõn bakmakla yükümlü oldu!u ki i olarak sa!lõk hizmetlerinden yararlandõrõlacaktõr.  

Her türlü kazanç ve irattan elde etti!i gelirler toplamõ, yürürlükte bulunan asgari 
ücretin net tutarõndan daha az oldu!u tespit edilen, di!er çocuklarõndan sa!lõk yardõmõ 
almayan ve geçimleri 2022 sayõlõ Kanuna göre aylõk alan ki iler tarafõndan sa!lanan ana ve 
baba, bakmakla yükümlü olunan ki i olarak sa!lõk hizmetlerinden yararlandõrõlacaktõr.  

Ancak, 2022 sayõlõ Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fõkrasõna göre aylõk 
hakkõndan yararlanan 18 ya õndan küçük özürlülerin yalnõzca kendilerinin sa!lõk 
hizmetlerinden yararlanaca!õ hüküm altõna alõndõ!õndan bu ki ilerin ana ve babasõ, bakmakla 
yükümlü olunan ki i olarak sa!lõk hizmetlerinden yararlanamayacaktõr. 

Kanunun (60/c-3) alt bendi kapsamõnda bulunanlarõn, bu kapsamda genel sa!lõk 
sigortalõlõklarõnõn sona ermesi ve kendi çalõ malarõ nedeniyle gelir veya aylõk ba!lanmasõ 
durum de!i ikli!i olarak kabul edilecektir. Durum de!i ikli!i olan ki ilerin yeniden Kanunun 
60 õncõ maddesinin di!er bentleri ya da fõkralarõ kapsamõnda sigortalõ sayõlmasõ halinde, son 
durumlarõ dikkate alõnarak Kanun hükümlerine göre sa!lõk hizmetlerinden 
yararlandõrõlacaktõr.  

    
9.3- 442 sayõlõ Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilenler ile aynõ 

Kanunun ek 16 ncõ maddesine göre aylõk alanlar 
442 sayõlõ Kanununun 74 üncü maddesine göre geçici köy korucusu olarak 

görevlendirilenler ile ek 16 ncõ maddesine göre aylõk alan ve Kanunun (60/c-9) alt bendi 
kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ sayõlanlarõn e , çocuk, ana ve babasõ, bakmakla yükümlü 
oldu!u ki isi sayõlacaktõr. 

Kanunun geçici 12 nci maddesi gere!ince devir tarihinde ilgili kanunlarõ gere!i 
bakmakla yükümlü olunan ki i olarak sa!lõk hizmetlerinden yararlananlar, devir tarihinden 
sonra da durum de!i ikli!i oluncaya kadar aynõ  artlarla sa!lõk hizmetlerinden 
yararlandõrõlacaktõr. 

442 sayõlõ Kanuna tabi görevlendirilenlerin bakmakla yükümlü oldu!u ki ilerin tespiti, 
bu Kanunun 74 üncü maddesinin dördüncü fõkrasõ gere!i, 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ 
Kanunu hükümlerine göre yapõlacaktõr. Buna göre, geçici köy korucusu olarak 
görevlendirilenler ile bu Kanuna göre aylõk alanlarõn, sigortalõ sayõlmayan, iste!e ba!lõ 
sigortalõ olmayan, evli olmayan, kendi çalõ malarõ nedeniyle gelir veya aylõk ba!lanmamõ  
olan bakmakla yükümlü oldu!u erkek ve kõz çocuklarõ ö!renim durumlarõna bakõlmaksõzõn, 
durum de!i ikli!i olmamasõ  artõyla 25 ya õnõ dolduruncaya kadar sa!lõk hizmetlerinden 
yararlandõrõlacaktõr.  

Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen “… di!er kanunlarõn bu Kanuna aykõrõ 
hükümleri uygulanmaz.” hükmü gere!i, 442 sayõlõ Kanunun 74 ncü maddesine göre 1/1/2012 
tarihinden itibaren ilk defa geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile ek 16 ncõ 
maddesine göre aylõk ba!lananlarõn bakmakla yükümlü oldu!u ki ilerin tespiti Kanun 
hükümlerine göre yapõlacaktõr. 

Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamõndaki ki ilerin bu kapsamdaki sigortalõlõklarõnõn 
sona ermesi, emekli olmasõ veya kendi çalõ malarõ nedeniyle gelir veya aylõk ba!lanmasõ 
halleri durum de!i ikli!i olarak sayõlacak ve bu ki iler son durumlarõ dikkate alõnarak sa!lõk 
hizmetlerinden yararlandõrõlacaktõr. 

Di!er taraftan, Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamõndakilerin bakmakla yükümlü 
olunan; 

- E in bo anmasõ, sigortalõ veya iste!e ba!lõ sigortalõ olmasõ,  
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- Erkek çocu!un sigortalõ veya iste!e ba!lõ sigortalõ olmasõ, gelir ve/veya aylõk almasõ, 
evlenmesi ya da 25 ya õnõ doldurmasõ,   

- Kõz çocu!unun zorunlu sigortalõ veya iste!e ba!lõ sigortalõ olmasõ, gelir ve/veya 
aylõk almasõ ya da evlenmesi, 

- Malul çocuklarõn zorunlu sigortalõ, iste!e ba!lõ sigortalõ olmasõ, gelir ve/veya aylõk 
almasõ, evlenmesi ya da malullük durumunun ortadan kalkmasõ, 

- Ana babanõn zorunlu sigortalõ, iste!e ba!lõ sigortalõ olmasõ, gelir ve/veya aylõk 
almasõ, 2022 sayõlõ Kanuna göre aylõk ba!lanmasõ, evli olmayan ana veya babanõn evlenmesi, 

halleri durum de!i ikli!i olarak de!erlendirilecektir. 
Devir tarihinden sonra durum de!i ikli!i meydana gelen malul çocuklara ait sa!lõk 

hizmet sunucularõ tarafõndan verilen raporlarõn, Kurum Sa!lõk Kurulunca de!erlendirilmesi 
sonucu malul sayõlanlar bakmakla yükümlü olunan ki i olarak sa!lõk hizmetlerinden 
yararlandõrõlacaktõr. 

 
9.4- Kanunun (60/c-3) ve (60/c-9) alt bentlerine tabi genel sa!lõk sigortalõsõnõn 

bakmakla yükümlü oldu!u yabancõ uyruklu ki iler 
Genel sa!lõk sigortalõsõnõn yabancõ uyruklu e i oturma izninin bulunmasõ, yabancõ bir 

ülke mevzuatõ kapsamõnda sigortalõ sayõlmamasõ, sigortalõ ve iste!e ba!lõ sigortalõ olmamasõ 
halinde, Kõsa Vadeli Sigorta Kollarõ Uygulama Tebli!inin 23 üncü maddesinde belirtilen 
belgeleri ibraz etmesi  artõyla genel sa!lõk sigortalõsõnõn bakmakla yükümlü oldu!u ki i olarak 
sa!lõk hizmetlerinden yararlandõrõlacaktõr. 

 
9.5- Kanunun (60/c-3) ve (60/c-9) alt bentlerine tabi genel sa!lõk sigortalõlarõnõn  

bakmakla yükümlü oldu!u ki ilerin sa!lõk aktivasyon i lemleri 
Devir alõnan genel sa!lõk sigortalõlarõnõn bakmakla yükümlü oldu!u e i ile 18 ya  altõ 

çocuklarõnõn sa!lõk aktivasyonlarõ sistem tarafõndan otomatik olarak, 18 ya õndan büyük  
çocuklarõnõn ise ye il kart vizelerinin sona erdi!i tarihten itibaren, Kõsa Vadeli Sigorta Kollarõ 
Uygulama Tebli!inin 23 üncü maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri  artõyla, genel 
sa!lõk sigortalõsõnõn bakmakla yükümlü oldu!u ki ilerin sa!lõk aktivasyon i lemleri, Sa!lõk 
Provizyon Aktivasyon Sistemi’nin (SPAS) uygulandõ!õ illerde “Süreli Kayõt Giri i” 
ekranõndan, di!er illerde ise SPAS test programõndaki aynõ ekrandan manuel olarak 
yapõlacaktõr. 

Bakmakla yükümlü olunan ana ve babanõn sa!lõk aktivasyonlarõ, SPAS’õn uygulandõ!õ 
illerde “Bakmakla Yükümlü Giri i” ekranõndan, di!er illerde ise SPAS test programõndaki 
aynõ ekrandan manuel olarak yapõlacaktõr. 

1/10/2008 tarihinden önce 442 sayõlõ Kanuna tabi geçici köy korucularõ ile aylõk 
alanlarõn bakmakla yükümlü oldu!u 18 ya õndan büyük kõz çocuklarõndan 1/1/2012 tarihinden 
önce sa!lõk aktivasyonu yapõlmayanlarõn sa!lõk aktivasyonlarõ, SPAS’õn uygulandõ!õ illerde 
“Okumayan Kõz Çocuklarõ” ekranõndan, di!er illerde ise SPAS test programõndaki aynõ 
ekrandan manuel olarak yapõlacaktõr. 

 
9.6- Sa!lõk yardõmlarõ devir alõnanlarõn bakmakla yükümlü oldu!u ki ilerin 

birden fazla ki i üzerinden bakmakla yükümlü olunan ki i kapsamõnda olmasõ  
Kanunun (60/c-3) veya (60/c-9) alt bendine tabi genel sa!lõk sigortalõsõnõn e i 

Kanunun 60 õncõ maddesinin di!er bentlerine tabi sigortalõ olmasõ durumunda, söz konusu 
sigortalõnõn çocuklarõ tercihlerine göre ana veya babasõnõn üzerinden sa!lõk hizmetlerinden 
yararlandõrõlacaktõr. 

Söz konusu sigortalõlarõn anne ve babasõnõn aynõ zamanda Kanunun 60 õncõ 
maddesinin di!er bentlerine tabi genel sa!lõk sigortalõsõ olan çocu!unun bulunmasõ 
durumunda tercihlerine göre sa!lõk hizmetlerinden yararlandõrõlacaktõr.  
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Kanunun (60/c-3) veya (60/c-9) alt bendine tabi genel sa!lõk sigortalõlarõnõn aynõ 
zamanda 60 õncõ maddenin di!er bentlerine tabi genel sa!lõk sigortalõsõnõn bakmakla 
yükümlü oldu!u ki i konumunda olmasõ durumunda, öncelikle kendi sigortalõlõ!õ üzerinden 
sa!lõk hizmetlerinden yararlandõrõlacaktõr. 

 
10- Di!er hususlar 
 
10.1- Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fõkrasõ kapsamõnda çalõ anlarõn 

genel sa!lõk sigortalõlõ!õ 
Kanunun geçici 12 nci maddesinde öngörülen geçi  süresinin sona erdi!i 1/1/2012 

tarihinden itibaren 4857 sayõlõ Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kõsmi süreli veya 
ça!rõ üzerine çalõ anlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalõ anlarõn, Kanunun 
88 inci maddesi gere!i eksik günlerine ait genel sa!lõk sigortasõ primlerini 30 güne 
tamamlamalarõ zorunludur. 

Söz konusu hüküm gere!i, 1/1/2012 tarihinden itibaren bu kapsamdaki sigortalõlardan, 
ay içinde 30 günden eksik çalõ tõklarõ süreleri, 4 üncü maddenin birinci fõkrasõnõn (a) bendi 
kapsamõnda iste!e ba!lõ prim ödeyerek tamamlayanlar hariç, i verenleri tarafõndan ay içinde 
30 gün bildirimi yapõlmadõ!õ günden itibaren, 30 günden eksik kalan günleri için Kanunun 
(60/g) bendi kapsamõnda aylõk prime esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden re’sen sistem üzerinden 
tescil edilecek ve bu Genelgenin 7.3.1. bölümünde açõklandõ!õ  ekilde i lem yapõlacaktõr. 

Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fõkrasõ kapsamõnda çalõ anlarõn genel sa!lõk 
sigortasõ tescil i lemi, 1/1/2012 tarihinden önce bu kapsamda çalõ õp bu tarihten sonra da 
çalõ maya devam edecek sigortalõlar için aylõk prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni, 
“06- Kõsmi istihdam” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalõ ma” seçene!i 
i aretleyen i verenlere bir defaya mahsus olmak üzere sistem üzerinden sorularak 
yapõlacaktõr. " verenlerin bu  ekilde bildirim yapmamalarõ ya da eksik bildirim yapmalarõ 
halinde, sistem üzerinden  her ay aylõk prim ve hizmet belgesinin verilme süresinden sonra 
(ayõn 1’i ila 30’u arasõnda ücret alanlar için takip eden ayõn 23’ü, ayõn 15’i ila 14’ü arasõnda 
ücret alanlar için takip eden ayõn 7’si) bu kapsamda çalõ an sigortalõlarõn genel sa!lõk 
sigortasõ tescil i lemi, Kurum tarafõndan re’sen yapõlacaktõr. 

1/1/2012 tarihinden itibaren i e ba layan sigortalõlar için ise sigortalõ i e giri  
bildirgesinin “4857 sayõlõ Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kõsmi süreli veya 
ça!rõ üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalõ õyor mu ?”, “Evet/Hayõr”, “Çalõ õlan 
gün sayõsõ” alanõnõn i aretlenmesi suretiyle eksik gün bildirimi yapõlan sigortalõlar re’sen 
tescil edileceklerdir. 

4857 sayõlõ Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kõsmi süreli veya ça!rõ üzerine 
çalõ anlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalõ an sigortalõlardan, aylõk prim 
ve hizmet belgesinde “06- Kõsmi istihdam” veya “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik 
çalõ ma” seçene!i i aretlenmeyenler dõ õndaki i verenleri tarafõndan “puantaj” sistemi 
uygulanmasõ nedeniyle “eksik günleri” bulunan sigortalõlar, Kanunun (60/g) bendi 
kapsamõnda tescil edilmeyecektir. 

Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, Kanunun 5 inci maddesi kapsamõndaki 
sigortalõlar, ay içinde birden fazla i yerinde çalõ õp toplam çalõ ma süresini 30 güne 
tamamlayanlar ile kamu idarelerinde 657 sayõlõ Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) 
bentlerine tabi çalõ anlar, 4857 sayõlõ Kanuna tabi çalõ makla birlikte 506 sayõlõ Kanunun 
geçici 20 nci maddesine tabi sandõklarda çalõ anlar için sandõklar Kuruma devredilinceye 
kadar Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fõkrasõ uygulanmaz. 
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10.2- 5434 sayõlõ Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandõ!õ Kanununun mülga 12 nci 
maddesinin son paragrafõ, ek 71 inci, mülga ek 76 ncõ, geçici 192 nci ve geçici 218 inci 
maddelerine göre ilgileri devam eden i tirakçilerin genel sa!lõk sigortalõlõ!õ   

5434 sayõlõ Kanunun mülga 12 nci maddesinin son paragrafõ,  ek 71 nci, mülga ek 76 
ncõ, geçici 192 nci ve geçici 218 inci maddelerine göre ilgileri devam edenlerden genel sa!lõk 
sigortasõ kapsamõna alõnmamõ  olanlar,  Kanunun geçici 12 nci maddesi ve 18/12/2009 tarihli 
ve 27436 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan Kamu Personelinin Genel Sa!lõk Sigortasõ 
Kapsamõna Alõnmasõ Hakkõndaki Tebli! uyarõnca, Türkiye’de ikamet edenler 15/1/2012 
tarihinden itibaren zorunlu olarak genel sa!lõk sigortasõ kapsamõna alõnmõ tõr.  

Bu surette ilgileri devam edenlerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn 
(b) bendi kapsamõnda i lerde çalõ anlar ile iste!e ba!lõ i tirakçilerin  % 12 oranõndaki genel 
sa!lõk sigortasõ priminin tamamõ kendilerince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn 
(a) bendi kapsamõnda i lerde çalõ anlardan  özel sektörde çalõ anlarõn % 7’si i veren payõ 
olarak i verence, % 5’i  ahõs hissesi olarak ilgililerce, kamu kurumlarõnda çalõ anlarõn ise 
tamamõ i verence kar õlanmak suretiyle yatõrõlacaktõr.  

 
10.3- Geçi  süresinin sona ermesine ba!lõ i lemler 
5510 sayõlõ Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda “60 õncõ madde gere!i genel 

sa!lõk sigortalõsõ sayõlanlarõn çocuklarõ, ana ya da babanõn tescil edilmi  olmasõna 
bakõlmaksõzõn ve ayrõca bir i leme gerek olmaksõzõn 18 ya õnõ dolduruncaya kadar genel 
sa!lõk sigortalõsõ veya genel sa!lõk sigortalõsõnõn bakmakla yükümlü oldu!u ki i olarak sa!lõk 
hizmetlerinden ve di!er haklardan” yararlandõrõlaca!õ ve “18 ya õndan küçük çocu!un ana ve 
babasõ yok ise 18 ya õnõ dolduruncaya kadar 60 õncõ maddenin birinci fõkrasõnõn (c) bendinin 
(7) numaralõ alt bendi kapsamõnda primi Devlet tarafõndan ödenmek üzere genel sa!lõk 
sigortalõsõ” sayõlaca!õ hüküm altõna alõnmõ tõr. 

Söz konusu hüküm uyarõnca ana ve babasõ hayatta olmayan ya da her ikisi için gaiplik 
i lemi ba latõlanlarõn 18 ya õnõ doldurmamõ  çocuklarõndan 2828 sayõlõ Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakõm ve rehabilitasyon 
hizmetlerinden ücretsiz faydalandõrõlmayanlar öncelikle sosyal güvenlik il müdürlü!ü/sosyal 
güvenlik merkezi tarafõndan re’sen tescil edilecektir. Re’sen tescil edilemeyen bu çocuklarõn 
kendileri veya bir ba ka ki i ile birlikte genel sa!lõk sigortasõ tescil i leminin yapõlmasõ için 
sosyal güvenlik il müdürlü!üne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmesi halinde, 18 
ya õndan küçük çocu!un MERN"S sistemi üzerinden ana ve babasõnõn hayatta ya da gaip olup 
olmadõ!õnõn kontrol edilmesi, ana ve babasõnõn hayatta olmadõ!õnõn ya da gaiplik i lemi 
ba latõldõ!õnõn tespit edilmesi halinde ise 60 õncõ maddenin birinci fõkrasõnõn (c) bendinin (7) 
numaralõ alt bendi kapsamõnda genel sa!lõk sigortasõ tescil i lemi yapõlacaktõr. 

Kanunun geçici 12 nci maddesinde öngörülen geçi  süresi, 1/1/2012 tarihinde sona 
ermesi nedeniyle, 18 ya õndan küçük çocuklarõn sa!lõk hizmet sunucusuna ba vurmasõ ve bu 
çocuklarõn ana veya babalarõnõn herhangi bir sosyal güvencesi olmamasõ halinde, Kanunun 
(60/d) veya (60/g) bentlerine göre tescil edilmesi ile ilgili 20/5/2011 tarihli ve 2011/39 sayõlõ 
Genelgenin 5 inci bölümünde “18 Ya õndan Küçük Çocuklar Hakkõnda Yapõlacak Genel 
Sa!lõk Sigortasõ Tescil” ba lõ!õ altõnda yapõlan açõklamalar do!rultusunda genel sa!lõk 
sigortasõ tescil i lemleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren sona erdi!inden, bu tarihinden itibaren 
“GSS Tescil ve Aktivasyon Programlarõ”nda yer alan “18 Ya  Altõ” menüsü sosyal güvencesi 
bulunmayanlarõn genel sa!lõk sigortasõ tescil i lemlerinin tamamlanmasõyla birlikte 
uygulamadan kaldõrõlacaktõr. 

Di!er taraftan, Kanunun (60/g) bendine göre genel sa!lõk sigortalõsõ sayõlanlardan 
28/8/2008 tarihli ve 26981 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan Genel Sa!lõk " lemleri 
Yönetmeli!i ekinde yer alan genel sa!lõk sigortasõ giri  bildirgesi ile ya da istisnai hal 
nedeniyle sa!lõk hizmet sunucusuna ba vuran ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan 



Adres: Mithatpa a Cad. No: 7 Sõhhiye / ANKARA                                             Ayrõntõlõ bilgi için irtibat: Bekir  HANÇER Dai.B k. V.  
Telefon: 0 312 458 76 03-04  Faks: 0 312 433 10 47                 e-posta: sigortalimevzuat@sgk.gov.tr    Elektronik A!:www.sgk.gov.tr 

 

15/15 

ki ilerden 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan Sa!lõk Uygulama 
Tebli!i eki genel sa!lõk sigortasõ talep formu (Ek 4-B) Kurumumuza intikal eden ki ilerin 
tescil i lemleri ile ilgili 20/5/2011 tarihli ve 2011/39 sayõlõ Genelgenin 6 ncõ bölümünde 
“Genel Sa!lõk Sigortasõ Geçi  Hükümleri” ba lõ!õ altõnda yapõlan açõklamalar do!rultusunda 
genel sa!lõk sigortasõ tescil i lemlerinin en kõsa sürede tamamlanmasõ gerekmektedir.  

Bu ki ilerden; gelir testine ba vurmayanlar, bu Genelge ekinde yer alan “Gelir testine 
müracaat bildirimi” (Ek: 1), 7201 sayõlõ Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli! 
edilerek gelir testine yönlendirilecektir.  Bu ki iler hakkõnda bu Genelgenin 7.3.1 bölümünde 
yer alan açõklamalar do!rultusunda i lem yapõlmasõ gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve gere!ini rica ederim. 
 
 
 

 
        Fatih ACAR 

                                                                                                Kurum Ba kanõ 
 
 
 
EKLER: 
1- Gelir testine müracaat bildirimi 
2- GSS tescil bildirimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA$ITIM : 
Gere!i :      Bilgi : 
Merkez ve Ta ra Te kilatõna    Çalõ ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõ!õna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ek 1 
T.C. 

SOSYAL GÜVENL"K KURUMU BA#KANLI$I 
………….. Sosyal Güvenlik "l Müdürlü!ü 

…….……  Sosyal Güvenlik Merkezi 
 

Sayõn;                   

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 
 
De!erli genel sa!lõk sigortalõmõz, 
 
5510 sayõlõ Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lõk Sigortasõ Kanunu gere!ince tüm 

vatanda lar Kurumumuz tarafõndan genel sa!lõk sigortasõ kapsamõna alõnmõ tõr. 
Kurumumuz kayõtlarõna göre genel sa!lõk sigortasõ yardõmlarõndan yararlanma 

hakkõnõzõn sona erdi!i tespit edilmi tir. 
…./…./20… tarihi itibariyle 5510 sayõlõ Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn 

(g) bendi kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõlõ!õ tesciliniz re’sen yapõlmõ  olup, tescilinize esas 
olmak üzere aile içindeki gelirin ki i ba õna dü en aylõk tutarõnõn belirlenmesi için Adrese 
Dayalõ Nüfus Kayõt Sisteminde kayõtlõ ikametinizin bulundu!u sosyal yardõmla ma ve 
dayanõ ma vakfõna ba vurarak gelir testi i lemi yaptõrmanõz gerekmektedir. 

Gelir testi yaptõrmanõz halinde yapõlan gelir testi sonucuna göre prim ödemeden 
Kurumumuz sa!lõk yardõmlarõndan faydalandõrõlmanõz ya da tespit edilen aile içindeki gelirin 
ki i ba õna dü en aylõk tutarõ; 

 Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olmasõ halinde asgari ücretin brüt 
tutarõnõn üçte biri,  

 Asgari ücretten asgari ücretin iki katõna kadar olmasõ halinde asgari ücretin brüt tutarõ, 

 Asgari ücretin iki katõndan fazla olmasõ halinde asgari ücretin brüt tutarõnõn iki katõ,  

üzerinden %12 oranõnda prim ödeyerek sa!lõk yardõmlarõndan faydalanmanõz mümkün 
olacaktõr.  

Gelir testi yaptõrmak istememeniz halinde ise aile içindeki gelirin ki i ba õna dü en aylõk 
tutarõnõn, asgari ücretin iki katõndan fazla oldu!u kabul edilerek genel sa!lõk sigortasõ tescil 
i leminiz yapõlacaktõr.  

Ödemeniz gereken prim tutarõnõz, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana gelen 
de!i ikliklere göre de!i ecektir.  

Yukarõda yer alan açõklamalar do!rultusunda, gelir testi yaptõrmak için bu yazõnõn tebli! 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ikametinizin bulundu!u il/ilçe sosyal yardõmla ma ve 
dayanõ ma vakfõna ba vurmanõz gerekmektedir. 

Bilgilerinize rica ederim.   

 
                    Yetkili "mza 
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Ek 2 
T.C. 

SOSYAL GÜVENL"K KURUMU BA#KANLI$I 
…………… Sosyal Güvenlik "l Müdürlü!ü 

…………… Sosyal Güvenlik Merkezi 
 
 
Sayõ : ….                                       
Konu   : …. 
     Sayõn: ………………… 
      …………………  

 Hakkõnõzda a a!õda i aretli olan hüküm uygulanarak i lem yapõlacaktõr; 
 1- [ ] …./…./20.. tarihinde …….. sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõ tarafõndan 

Adrese Dayalõ Nüfus Kayõt Sistemi (ADNKS) kayõtlarõna göre aynõ adreste ikamet eden aileniz 
dikkate alõnarak  yapõlan gelir testi sonucuna göre aile içinde ki i ba õna dü en gelirin aylõk 
tutarõ, asgari ücretin üçte birinin altõnda oldu!u tespit edilmi  olup Kanunun 60 õncõ maddesinin 
birinci fõkrasõnõn (c) bendinin (1) numaralõ alt bendi kapsamõnda………. tarihinden itibaren 
genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edilmi  bulunmaktasõnõz. Prim ödeme yükümlüsü 
olmadõ!õnõzdan dolayõ ödeyece!iniz prim miktarõ devlet tarafõndan kar õlanacaktõr. 

2- [ ]   …./…./20.. tarihinde …….. sosyal yardõmla ma ve dayanõ ma vakfõ tarafõndan 
Adrese Dayalõ Nüfus Kayõt Sistemi  (ADNKS) kayõtlarõna göre aynõ adreste ikamet eden aileniz 
dikkate alõnarak  yapõlan gelir testi sonucuna göre aile içinde ki i ba õna  dü en gelirin aylõk 
tutarõ, …………… tespit edilmi  olup, Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (g) bendi 
kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olarak………. tarihinden itibaren tescil edilmi  
bulunmaktasõnõz. Ödeyece!iniz prim miktarõ …………….TL’dir. 

  3- [ ] .…./ …./20.. tarihinde tarafõnõza genel sa!lõk sigortasõ kapsamõna alõndõ!õnõz ve 
gelir testi için Adrese Dayalõ Nüfus Kayõt Sisteminde  (ADNKS) yer alan  ikametinizin 
bulundu!u vakfa giderek gelir testi yaptõrmanõz gerekti!ini belirten tebligata ra!men, tebli! 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde  vakfa ba vurmadõ!õnõzdan dolayõ  Kanunun 60 õncõ 
maddesinin birinci fõkrasõnõn (g) bendi kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil 
edildi!iniz, ………. tarihinden itibaren  ödeyece!iniz prim miktarõ …………….TL’dir. 
   4- [ ] …./…./20.. tarihinde gelir testi yaptõrmak istemedi!inize ili kin Kurumumuza 
yapmõ  oldu!unuz beyanõnõza istinaden Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (g) bendi 
kapsamõnda genel sa!lõk sigortalõsõ olarak tescil edildi!iniz ………. tarihinden itibaren  
ödeyece!iniz prim miktarõ …………….TL’ dir. 

Ödemeniz gereken prim tutarõnõz, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana gelen 
de!i ikliklere göre de!i ecektir. 

Belirlenen gelir durumunuza göre primlerinizi Kurumumuza yatõrarak 5510 sayõlõ Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa!lõk Sigortasõ Kanunu kapsamõnda kendiniz ve Kanunun 3 üncü 
maddesinin 10 numaralõ alt bendinde belirtilen bakmakla yükümlü oldu!unuz ki iler sa!lõk 
yardõmlarõndan faydalandõrõlacaktõr. 

Bilgilerinize rica ederim.       
 

Yetkili "mza 
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GENEL SA LIK S!GORTASI UYGULAMASINA  

!L!"K!N SORU VE CEVAPLAR  
 
 

1- 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sa#lõk sigortasõ uygulamasõndaki de#i$iklikler 
nelerdir? 
 
Genel sa lõk sigortasõndan yararlanõlmasõnda temel !artlardan birisi, Türkiye’de ikamet 
etmektir. 
1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sa lõk sigortasõ uygulamasõna geçilmi!tir. Buna 
göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erba! ve yedek subay okulu ö rencileri, yabancõ bir ülkede 
sosyal sigortaya tabi olmasõ nedeniyle sözle!meli ülke adõna sa lõk yardõmlarõ kar!õlananlar, 
Kuruma devir alõnacaklarõ tarihe kadar 5510 sayõlõ Kanunun geçici 20 nci maddesi 
kapsamõndaki banka ve sigorta !irketlerinin sandõklarõ kapsamõnda bulunanlar ile bunlarõn 
bakmakla yükümlüleri, yabancõ ülke vatanda!larõndan Türkiye’de kesintisiz olarak bir yõldan 
fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Ba!kan ve üyeleriyle 
bunlarõn emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet edenler, zorunlu 
genel sa lõk sigortasõ kapsamõna alõnmõ!tõr. 
 
!"Ç!, ESNAF VE MEMUR OLANLAR 
 
2- Sosyal güvencesi bulunan i$çi(4/a), esnaf(4/b), memur(4/c) olanlar ile bu 
sigortalõlõklarõndan dolayõ aylõk alanlarõn durumlarõnda de#i$iklik olacak mõ?  
 
Sigortalõlõ õ bulunan bu ki!iler ile bunlarõn bakmakla yükümlü olduklarõ ki!ilerin sa lõk 
yardõmlarõnõn, daha önce oldu u gibi kanun kapsamõnda kar!õlanmasõna aynen devam 
edilecektir. Yani; i!çi, memur veya esnaf olarak çalõ!an zorunlu sigortalõlar ve emekliler ile 
bunlarõn bakmakla yükümlü olduklarõ ki!iler için herhangi bir de i!iklik bulunmamaktadõr. 
 
3- Kanun kapsamõnda zorunlu sigortalõ olan ve kendi nam ve hesabõna çalõ$anlardan 
(4/b’lilerin) 60 günden fazla prim borcu olanlar ne yapacaktõr? 
 
Bu durumda olanlarõn borçlarõnõn tamamõnõn ödenmesi veya 6183 sayõlõ Kanuna göre 36 aya 
kadar taksitlendirmesi suretiyle ilk taksitin (pe!inatõn) ödenmesi halinde, kendileri ve 
bakmakla yükümlü oldu u ki!ilerin sa lõk hizmetlerinden yararlanmalarõ mümkün 
bulunmaktadõr. Borcun taksitlendirme i!lemi, Kurum ünitelerince taksitlendirme müracaat ve 
çok zor durum halini gösteren (Kurum web sayfasõnda yer alan) belgelerin verilmesi ve 
pe!inat tutarõnõn ödenmesi ile yapõlabilmektedir. 
 
4- Kendi nam ve hesabõna çalõ$anlardan (4/b’liler) 60 günden fazla prim borcu olan 
ancak ödeme veya taksitlendirmede bulunmayan sigortalõlarõn bakmakla yükümlü 
olduklarõ e$ ve çocuklarõ sa#lõk hizmetlerinden nasõl yararlanacaktõr? 
 
Bu durumda olanlarõn bakmakla yükümlü oldu u e! ve 18 ya! üstü çocuklarõ Kurumumuza 
genel sa lõk sigortalõsõ olmak için Kurumumuza talepte bulunabilirler. Talepte bulunduktan 
sonra gelir testi için ikametlerinin bulundu u sosyal yardõmla!ma ve dayanõ!ma vakõflarõna 
(SYDV) ba!vurmalarõ halinde gelir tespiti sonuçlarõna göre prim ödemek suretiyle veya 
primleri devlet tarafõndan kar!õlanmak suretiyle sa lõk hizmetlerinde yararlanabileceklerdir. 
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5- Kendi nam ve hesabõna çalõ$anlardan (4/b’ liler) (4/a) kapsamõnda hizmet akdine tabi 
olarak çalõ$anlarsa sa#lõk hizmetlerinden nasõl yararlanacaktõr? 
 
Kendi nam ve hesabõna çalõ!anlar(4/b’liler), bir ve birden fazla i!verene ba lõ olarak hizmet 
akdine tabi çalõ!tõ õnda, Kanunun 53 üncü maddesi gere i (4/b) kapsamõnda sigortalõlõklarõ 
sona erece inden, (4/a) kapsamõnda en az 30 gün prim ödenmek !artõyla sa lõk 
yardõmlarõndan kendileri ve bakmakla yükümlü oldu u ki!iler faydalandõrõlacaktõr. Ancak 
prim borcunun ödeme yükümlülü ü devam edecektir.  
 
18 YA" ÜSTÜ ÇOCUKLAR 
 
6- 18 ya$õn üzerindeki çocuklarõn durumu ne olacaktõr? 
 
18 ya!õn üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi ö renim görmesi halinde 20 ya!õnõ, yüksek 
ö renim görmesi durumunda ise 25 ya!õnõ doldurmamõ! ve evli olmayanlar, ana veya 
babasõnõn sa lõk güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu ki!ilerin her yõl 
ö renci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlü ü/sosyal güvenlik merkezine göndermesi 
yeterli olacaktõr. 
1/10/2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan ki!i olarak sa lõk yardõmlarõndan faydalanan kõz 
çocuklarõ ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de sa lõk yardõmlarõndan, daha önce oldu u gibi 
sigortalõ veya evli olmadõ õ sürece ya! !artõ aranmaksõzõn faydalandõrõlacaktõr.  
 
7-  18 ya$õn üzerinde çalõ$mayan/okumayan veya 25 ya$õn üzerinde okuyan/okumayan/ 
çalõ$mayan erkek çocuklarõn durumu ne olacaktõr? 
 
Bu ki!iler, 1/1/2012 tarihi itibarõyla 5510 sayõlõ Kanunun 60 õncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn 
(g) bendine göre re’sen tescil edilecektir. Bu kapsamdakiler, gelir testi yaptõrmalarõ için 
ikametlerinin bulundu u yerdeki sosyal yardõmla!ma ve dayanõ!ma vakfõna ba!vurmalarõ 
gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri 
olacaktõr.  
 
8- Bakmakla yükümlülük durumu sona eren çocuklarõn gelir testinde ana ve babasõnõn 
gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alõnacaktõr? 
 
Gelir tespitinde aile olarak aynõ hane içinde ya!ayan ve nüfus kayõtlarõnda yer alan e!, 
ya!larõna bakõlmaksõzõn evli olmayan çocuk ve genel sa lõk sigortalõsõ olarak tescil edilecek 
ki!inin ana ve babasõ esas alõnmaktadõr. Buna göre; ana ve/veya babasõyla aynõ adreste ikamet 
eden ve ya! ko!ullarõ nedeniyle ana/babanõn bakmakla yükümlüsü konumunda olmayanlarõn 
gelir testi yapõlõrken ana, baba ve çocu un gelirleri hesaplamada dikkate alõnmaktadõr.  
Ancak nüfus kayõtlarõnda göre ana ve babasõndan ayrõ ikamet eden bakmakla yükümlülük 
durumu sona ermi! olanlarõn gelir testi, ayrõ olarak yapõlacaktõr. 
 
9- Ö#renim görmesi nedeniyle ailesi ile aynõ hanede ya$amayan 25 ya$õndan küçük 
çocuklar,  gelir testi yapõlõrken dikkate alõnacak mõdõr? 
 
Aynõ hanede ya!amayan ve ö renimi nedeniyle ba!ka bir hanede ya!ayan evli olmayan 
çocuklardan ö renim görmesi nedeniyle 25 ya!õnõ doldurmamõ! olanlar, gelir testinde aynõ 
aile içinde de erlendirilecektir. 
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18 YA" ALTI ÇOCUKLAR 
 
10-  Ana ve babasõnõn sosyal güvencesi olmayan çocuklar ne yapacaktõr? 
 
Ülkemizde ya!ayan herkes zorunlu olarak genel sa lõk sigortalõsõ kapsamõnda tescil 
edilece inden, bu ki!ilerin 18 ya!õn altõndaki çocuklarõ da bakmakla yükümlü olduklarõ çocuk 
olarak Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda tescili olan ana/babasõ üzerinden sa lõk 
yardõmlarõndan faydalandõrõlacaktõr. 18 ya!õn altõndaki tüm çocuklara 30 gün prim ödemi! 
olma ve prim borcu bulunmamasõ !artlarõ aranmaksõzõn sa lõk hizmeti verilmeye devam 
edilecektir. 
 
11- 18 ya$õnõ tamamlamadan evlenenler ile bunlarõn çocuklarõ genel sa#lõk sigortasõ 
kapsamõna nasõl alõnacaktõr? 
 
Türk Medeni Kanununa göre evlenmeyle ki!i ergin olunaca õndan, 18 ya!õndan küçük ve 
herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ki!iler de Kanunun (60/g) bendine göre genel sa lõk 
sigortalõsõ olmak için Kuruma müracaat edenler, müracaat tarihi itibariyle tescil edilecek ve 
bunlar da ikametlerinin bulundu u vakfa ba!vurmak suretiyle gelir testi sonucuna göre i!lem 
yapõlacaktõr. 
 

YE"!L KARTLILAR !LE SOSYAL GÜVENCES! OLMAYANLAR 
 VE BUNLARIN GEL!R TEST! !"LEMLER! 

 
12- 1/1/2012 tarihinden önce 3816 sayõlõ Kanuna göre ye$il kartõ olanlar, sa#lõk 
yardõmlarõndan nasõl yararlanacaktõr? 
 
1/1/2012 tarihinden önce ye!il kart sahibi olan ve bu tarihten sonra da vizesi (hak sahipli i) 
devam edenler, genel sa lõk sigortasõ kapsamõnda sa lõk yardõmlarõndan yararlanmaya vize 
süresi dolana kadar devam edeceklerdir. Vize süresinin doldu u tarihten itibaren de en geç bir 
ay içinde gelir testi yapõlmasõ için ikametlerinin bulundu u sosyal yardõmla!ma ve dayanõ!ma 
vakõflarõna (SYDV) ba!vurmalarõ gerekmektedir. Yapõlan gelir testi sonucuna göre aile içinde 
ki!i ba!õna dü!en aylõk ortalama gelirleri asgari ücretin üçte birinin altõnda olanlar, ye!il kartlõ 
(Kanunun 60/c-1 alt bendi kapsamõnda) gibi primi devlet tarafõndan kar!õlanarak sa lõk 
hizmetlerinden faydalandõrõlacaklardõr. 
 
13- 1/1/2012 tarihinden sonra ye$il kart vizeleri dolanlarõn sa#lõk yardõmlarõndan 
yararlanmasõ için ne yapmasõ gerekmektedir? 
 
Söz konusu ki!ilerin, vize süresinin doldu u tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapõlmasõ 
için ikametlerinin bulundu u yerdeki sosyal yardõmla!ma ve dayanõ!ma vakõflarõna (SYDV) 
ba!vurmalarõ gerekmektedir. 
 
14- Gelir testi yaptõrmak için sosyal yardõmla$ma ve dayanõ$ma vakõflarõna nasõl 
ula$õlabilir?  
 
Sosyal Yardõmla!ma ve Dayanõ!ma Vakõflarõnõn adres ve di er ileti!im bilgilerine;  Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlõ õ’nõn “http://www.aile.gov.tr” veya 
“http://www.sydgm.gov.tr/tr/vakif” web adreslerinden eri!ilebilmektedir. Ayrõca gelir testine 
müracaat edeceklerin ikametlerinin bulundu u il veya ilçelerdeki valilik/kaymakamlõklardan 
da bilgi alõnarak ö renilebilir. 



 

4 / 11 

 

 
15- Gelir testi yaptõrmak isteyenler müracaat formunu nereden temin edilebilir? 
 
Gelir testi müracaat formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlõ õ’nõn web adresinden veya 
vakõflara bizzat müracaat edilerek temin edilebilir.  
 
16- Her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar 31/1/2012 tarihine kadar gelir testi için 
müracaat etmezlerse ne olacaktõr? 
 
1/1/2012 tarihi itibariyle her hangi bir sosyal güvencesi olmayanlar Kurum tarafõndan 
Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda re’sen tescil edilmi!lerdir. Bu kapsamdakilere Kurum 
tarafõndan gelir testi yaptõrmalarõ için “gelir testine müracaat bildirim” belgesi adreslerine 
gönderilmi!tir. “Gelir testine müracaat bildirim” belgesi tebli  edilenler, tebli  tarihinden 
itibaren en geç bir ay içinde ikametlerinin bulundu u vakõflara ba!vuracaklardõr. Ancak bu 
yazõnõn alõnmasõnõ beklemeksizin de do rudan gelir testi için ikametlerinin bulundu u 
vakõflara ba!vurabilirler. Dolayõsõ ile 31/1/2012 tarihi, son müracaat tarihi olarak 
de erlendirilmeyecektir. 
 
17- Gelir testi yaptõranlarõn daha sonra hangi i$lemleri yapmasõ gerekmektedir? 
 
Gelir testi yaptõranlarõn gelir testi sonuçlarõ, sosyal yardõmla!ma ve dayanõ!ma vakõflarõ 
tarafõndan SGK’ya elektronik ortamda gönderilece inden, bu ki!ilerin tescil i!lemi için 
Kuruma ayrõca ba!vuruda bulunmalarõ gerekmemektedir. Gelir testi sonucunda aile içindeki 
ki!i ba!õna dü!en aylõk ortalama gelire göre bu ki!ilere, SGK tarafõndan genel sa lõk sigortasõ 
statüsünü ve ödemesi gereken prim miktarõnõ gösteren yazõlõ bildirim yapõlacaktõr.  
 
18- Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar gelir testi yaptõrmalarõ için sosyal 
yardõmla$ma ve dayanõ$ma vakõflarõna hangi sürede ba$vurmalarõ gerekmektedir? 
 
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sa lõk sigortasõndan yararlanma süresi 
sona erenler, Kurumun tebligatõnõ beklemeksizin do rudan sosyal yardõmla!ma ve dayanõ!ma 
vakõflarõna ba!vurabilirler. Ancak bu ki!iler Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda genel sa lõk 
sigortalõsõ sayõlmakta ve bu ki!ilerin gelir testi yaptõrmalarõ için adreslerine gönderilen “gelir 
testine müracaat bildirimi” tebli  tarihinden itibaren bir ay içerisinde ikametlerinin bulundu u 
yerdeki sosyal yardõmla!ma ve dayanõ!ma vakõflarõna ba!vurmalarõ gerekmektedir. 
 
19- Genel sa#lõk sigortasõndan yararlanma hakkõ olmayanlar/sona erenler gelir testi 
yaptõrmak istememeleri durumunda ne yapmalõdõr? 
 
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sa lõk sigortasõndan yararlanma hakkõ 
sona erenler, gelir testi yapõlmamasõ yönündeki yazõlõ beyanõ ile Kuruma ba!vurmasõ halinde, 
asgari ücretin iki katõ üzerinden % 12 oranõnda hesaplanacak tutarda genel sa lõk sigortasõ 
primi ödeyeceklerdir. (2012 yõlõ ilk altõ ayõ için aylõk 213-TL’dir.) 
 
20- Gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olanlarõn bakmakla yükümlü oldu#u 
ki$ileri de prim ödeyecek mi?  
 
Gelir testi sonucu aile içinde ki!i ba!õna dü!en aylõk ortalama geliri asgari ücretin üçte biri ve 
üzerinde olanlarõn genel sa lõk sigortalõsõ olarak prim ödeme yükümlüsü (60/g bendi 
kapsamõnda) kendisidir. Bu ki!ilerin bakmakla yükümlü oldu u e!, çocuklarõ, varsa ana ve 
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babasõ prim ödeme yükümlüsü de ildir. Bunlarõn bakmakla yükümlü oldu u e!, çocuklarõ, 
ana ve babasõ, tescil edilen sigortalõ üzerinden sa lõk yardõmlarõndan yararlanacaklardõr. 
 
21-  Gelir testine ba$vurulmasõ ki$ilere hangi hakkõ sa#lamaktadõr? 
 
Genel sa lõk sigortasõ kapsamõnda tescil edilenlerin gelir testi yaptõrmalarõ sonucunda 
ödeyecekleri prim miktarõ, ki!inin gelir durumuna göre belirlenmektedir. Gelir testi sonucu, 
aile içinde ki!i ba!õna dü!en gelir tutarõnõn asgari ücretin üçte birinden az olmasõ durumunda 
bu ki!iler, primleri devlet tarafõndan kar!õlanmak suretiyle genel sa lõk sigortasõndan 
yararlanacaklardõr.  
Gelir testi sonucu, aile içinde ki!i ba!õna dü!en gelir tutarõnõn asgari ücretin üçte birinden 
fazla olmasõ durumunda, tespit edilen gelir düzeyine göre prim ödeme yükümlüsü olacaktõr. 
Gelir testinin yaptõrõlmamasõ halinde ise tescil edilen ki!inin geliri, asgari ücretin iki katõndan 
fazla oldu u kabul edilerek asgari ücretin iki katõ üzerinden prim ödemesi gerekecektir.  
 
22- Gelir testi i$lemi yapõlõrken neler dikkate alõnmaktadõr? 
 
Gelir testi yapõlõrken, genel sa lõk sigortalõsõ ile aynõ ikametgâhta ya!ayan e!, evli olmayan 
çocuklar ile ana ve babanõn gelirleri, harcamalarõ, ta!õnõr ve ta!õnmazlarõ ile bunlardan do an 
haklarõ da dikkate alõnarak belirlenen ailenin aylõk geliri, hanede ya!ayan aile bireyi sayõsõna 
bölünerek aile içinde ki!i ba!õna dü!en gelirin aylõk tutarõ tespit edilmektedir.  
 
23- Gelir testi sonucu, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altõnda olanlar prim ödeyecek 
midir? 
 
Gelir testi sonucuna göre; aile içinde ki!i ba!õna dü!en gelirin aylõk ortalama tutarõnõn, brüt 
asgari ücretin üçte birinden az olmasõ halinde sa lõk primi devlet tarafõndan kar!õlanmakta 
olup, kendileri ayrõca prim ödemeyecektir. Gelirleri bu !ekilde tespit edilenler, 1/1/2012 
öncesindeki ye!il kartlõlarda oldu u gibi prim ödemeyecekler ve Kanunun (60/c-1) bendi 
kapsamõnda sigortalõ sayõlacaklardõr. 
 
24- Gelir testi sonucu aile içinde ki$i ba$õna dü$en geliri, brüt asgari ücretin üçte 
birinden fazla olanlar ne kadar prim ödeyecektir? 
 
1/1/2012 - 30/6/2012 tarihleri arasõndaki asgari ücret (886,5-TL) dikkate alõndõ#õnda; 
 
- Ki!i ba!õna dü!en aylõk gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasõnda (295,50 - 
886,50-TL)  ise aylõk 35,46 -TL, 
- Ki!i ba!õna dü!en aylõk gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katõ arasõnda (886,50 - 1.773-
TL) ise aylõk 106,38 -TL, 
- Ki!i ba!õna dü!en aylõk gelir, asgari ücretin iki katõndan daha fazla (1.773-TL’den) ise aylõk 
212,76 -TL, 
 
1/7/2012 - 31/12/2012 tarihleri arasõndaki asgari ücret (940,50-TL) dikkate alõndõ#õnda; 
 
- Ki!i ba!õna dü!en aylõk gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasõnda (313,50 - 
940,50-TL)  ise aylõk 37,62 -TL, 
- Ki!i ba!õna dü!en aylõk gelir, asgari ücret ile asgari ücretin iki katõ arasõnda (940,50 - 1.881-
TL) ise aylõk 112,86 -TL, 
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- Ki!i ba!õna dü!en aylõk gelir, asgari ücretin iki katõndan daha fazla (1.881-TL’den) ise aylõk 
225,72 -TL, 
Genel sa lõk sigortasõ primi ödenecektir. Ödenen bu prim kar!õlõ õ sigortalõ ve bakmakla 
yükümlü oldu u ki!iler sa lõk hizmetlerinden yararlanacaktõr.  
 
GEL!R TEST! YAPTIRMAK !STEMEYENLER 
 
25- Gelir testi yaptõrmak istemeyenler ne yapmalõdõr? 
 
Gelir testi yaptõrmak istemeyenler, Kuruma verecekleri gelir testi yaptõrmak istemediklerine 
ili!kin yazõlõ beyan üzerine asgari ücretin iki katõ üzerinden prim ödeyerek genel sa lõk 
yardõmlarõndan kendileri ve bakmakla yükümlü oldu u ki!iler yararlanabilirler.  
 
26- “Gelir testi müracaat bildirim” yazõsõnõn tebli# tarihinden itibaren bir ay içinde 
vakfa müracaat etmeyenlere ne i$lem yapõlacaktõr? 
 
“Gelir testi müracaat bildirim” yazõsõnõn tebli  tarihinden itibaren bir ay içinde vakfa 
müracaat etmeyenlere gelirleri asgari ücretin iki üzerinden prim tahakkuku yapõlarak 
Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda tescilli olacaktõr. 
 
27- Çalõ$mayanlar ve ayrõca gelir testi yaptõrmak istemeyenler uzun vadeli sigorta 
kollarõna tabi prim ödemek suretiyle genel sa#lõk sigortasõndan nasõl yararlanabilirler?    
 
Hem uzun vadeli sigorta (malullük, ya!lõlõk ve ölüm) hem de genel sa lõk sigortasõndan 
yararlanmak isteyenler, iste e ba lõ sigortalõlõk kapsamõndaki müracaatlarõna ba lõ olarak, 
müracaat tarihini takip eden günden itibaren tescil edilirler. "ste e ba lõ sigortalõ olunmasõ 
halinde, en az brüt asgari ücretin % 32’si oranõnda (886,50 x 32/100 = 283,68) prim ödeyerek 
hem emeklilik hem de 30 günlük prim ödeme !artõnõ yerine getirerek kendileri ve bakmakla 
yükümlü oldu u ki!ilerin, prim borcunun olmamasõ kaydõyla sa lõk hizmetlerinden 
yararlanõlmasõ imkânõ bulunmaktadõr. 
 
ÖZEL SA LIK S!GORTASI OLANLAR 
 
28- Özel sa#lõk sigortasõ bulunanlarõn genel sa#lõk sigortasõ kapsamõna alõnmasõ zorunlu 
mudur?  
 
1/1/2012 tarihinden itibaren genel sa lõk sigortasõ Kanun gere i “zorunlu” olarak 
uygulanmaktadõr. Dolayõsõyla, Türkiye’de ikamet eden herkes 5510 sayõlõ Kanunun belirledi i 
!artlar içerisinde genel sa lõk sigortalõsõ olmak durumundadõr. 
 
65 YA" VEYA ÖZÜRLÜ AYLI I ALANLAR 
 
29- 2022 sayõlõ Kanuna göre 1/1/2012 tarihinden önce 65 ya$ veya özürlü aylõ#õ alanlar, 
sa#lõk yardõmlarõndan nasõl yararlanacaktõr? 
 
1/1/2012 tarihinden önce 2022 sayõlõ Kanuna göre; 65 ya! veya özürlü aylõ õ alanlar herhangi 
bir vize ve gelir testi i!lemine tabi olmaksõzõn aylõk aldõklarõ sürece kendileri ile bakmakla 
yükümlü oldu u ki!iler, genel sa lõk sigortasõndan Kanunun (60/c-3) bendi kapsamõnda 
yararlanacaklardõr. 
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1/1/2012 tarihinden önce de oldu u gibi, 18 ya! altõ özürlü aylõ õ alan çocuklarõn ana ve 
babasõ bu özürlü çocu u üzerinden bakmakla yükümlü sõfatõyla sa lõk yardõmlarõndan 
yararlanmayacaktõr. Özürlü çocuklar ise aylõk aldõklarõ sürece sa lõk yardõmlarõndan sadece 
kendileri yararlanacaktõr.  
 
GEÇ!C! KÖY KORUCULARI 
 
30- 442 sayõlõ Kanuna göre geçici köy koruyucusu olan veya bu Kanuna göre aylõk 
alanlar, 1/1/2012 tarihinden sonra sa#lõk yardõmlarõndan nasõl yararlanacaktõr? 
 
Bu ki!iler, Kanunun (60/c-9) bendi kapsamõnda sigortalõ sayõlacaklar,  gelir testine ve vize 
i!lemine tabi olmaksõzõn geçici köy koruyucusu olarak görevleri devam etti i sürece, aylõk 
alanlar ise aylõklarõ devam etti i sürece genel sa lõk sigortalõsõ sayõlacaklardõr.     
 
Her ayõn primi, takip eden ayõn sonuna kadar Kurumun anla!malõ oldu u (T.C. Ziraat 
Bankasõ, Halk Bankasõ, Vakõfbank) bankalara ödenecektir. 
 
 
AVUKATLIK STAJI YAPANLAR 
 
31- Avukatlõk stajõ yapanlarõn durumu ne olacaktõr? 
 
Genel sa lõk sigortalõsõ veya bakmakla yükümlü olunan ki!i durumunda olmayan stajyer 
avukatlar, genel sa lõk sigortasõ primleri staj süresince Türkiye Barolar Birli i tarafõndan 
kar!õlanarak sa lõk yardõmlarõndan faydalanmaktadõr. 
 
BANKA SANDIKLARINA TAB! OLANLAR 
 
32- Banka sandõklarõna tabi sigortalõ veya emekli olanlarõn sa#lõk yardõmlarõndan 
yararlanmak için herhangi bir i$lem yapmalarõ gerekmekte midir?  
 
Söz konusu ki!ilerin herhangi bir i!lem yapmasõ gerekmemektedir. Kanunun geçici 20 nci 
maddesi kapsamõndaki bankalar, sigorta ve reasürans !irketleri, ticaret odalarõ, sanayi odalarõ, 
borsalar veya bunlarõn te!kil ettikleri birliklerin personeli için kurulmu! bulunan sandõklarõn 
i!tirakçileri, bu sandõklardan aylõk veya gelir ba lanmõ! olanlar ile bunlarõn bakmakla 
yükümlülerinin sa lõk hizmetleri, Kurumca devralõnõncaya kadar ilgili kurulu!larca 
kar!õlanaca õndan bu ki!iler, devir i!lemlerinden sonra genel sa lõk sigortasõ kapsamõna 
alõnacaktõr. 
 
PR!M GÜNÜNÜ TAMAMLAMI" ANCAK YA" "ARTINI BEKLEYENLER 
 
33- Ya$lõlõk aylõ#õ ba#lanmasõ için gerekli olan prim ödeme gün sayõsõnõ tamamlayõp, ya$ 
$artõnõn dolmasõnõ bekleyenlerden herhangi bir sigortalõlõ#õ bulunmayanlar genel sa#lõk 
sigortasõndan nasõl yararlanacaktõr? 
 
Söz konusu ki!iler de Kanunun (60/g) bendine göre genel sa lõk sigortasõ kapsamõna alõnmõ! 
olup, gelir testine ba!vurmalarõ halinde gelir testi sonucuna göre primleri ya devlet tarafõndan 
ödenecek ya da kendileri aile içinde ki!i ba!õna dü!en gelir tutarõna göre genel sa lõk sigortasõ 
primi ödemekle yükümlü olacaklardõr. 
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PART T!ME ÇALI"ANLAR 
 
34- Part-time çalõ$an ki$ilerin genel sa#lõk sigortasõndan yararlanmalarõ için eksik olan 
günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi? 
 
4857 sayõlõ "! Kanununa göre kõsmi süreli veya ça rõ üzerine çalõ!anlar ile ev hizmetlerinde ay 
içerisinde 30 günden az çalõ!anlarõn eksik günlerine ait genel sa lõk sigortasõ primlerini 30 
güne tamamlamalarõ, 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunludur. Bu !ekilde çalõ!anlar, gelir testi 
yaptõrmak suretiyle gelir testi sonucuna göre primlerinin devlet veya kendileri tarafõndan 
ödenmesi ko!uluyla sa lõk yardõmlarõndan yararlanacaktõr. 
Ancak bu sürelerini iste e ba lõ olarak (4/a) kapsamõnda prim ödeyerek tamamlamalarõ 
halinde, eksik günleri için ayrõca genel sa lõk sigortasõ primleri ödemeyeceklerdir. 
 
35- Part-time çalõ$anlardan kimlerin ay içindeki eksik bildirilen günlerini genel sa#lõk 
sigortasõ yönünden 30 güne tamamlama yükümlülü#ü bulunmamaktadõr? 
 

Eksik gün nedeni “puantaj” olanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, Kanunun 5 
inci maddesi kapsamõndaki haklarõnda bazõ sigorta kollarõ uygulanan sigortalõlar, ay içinde 
birden fazla i!yerinde çalõ!õp toplam çalõ!ma süresini 30 güne tamamlayanlar ile kamu 
idarelerinde 657 sayõlõ Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalõ!anlar, 
4857 sayõlõ Kanuna tabi çalõ!makla birlikte 506 sayõlõ Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi 
sandõklarda çalõ!anlar için sandõklar Kuruma devredilinceye kadar 30 güne tamamlama 
yükümlülü#ü aranmaz. 

YURTDI"INDA YA"AYAN TÜRK VATANDA"LARI 

36- Adresi yurtdõ$õ olan Türk vatanda$larõnõn gelir testi için ba$vurmasõ gerekmekte midir?  
 

Adresi yurtdõ!õ olmakla birlikte Adres Kayõt Sisteminde adresi güncel olmayan Türk 
vatanda!larõ, bizzat kendileri ya da aynõ konutu payla!an ailenin ergin fertlerinden birisi 
!ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla dõ! temsilciliklere müracaat ederek 
yurt içi olan yerle!im yeri adreslerini yurtdõ!õ olarak güncelleyebilirler. Dõ! temsilcili in 
bulunmadõ õ ülkelerde ise bu ki!iler adres de i!ikli ine ili!kin bildirimlerini posta ile nüfus 
kaydõnõn bulundu u nüfus müdürlü üne veya sayõsal imza (mobil veya dijital) ile Nüfus ve 
Vatanda!lõk "!leri Genel Müdürlü üne yapabilirler. Bu !ekilde Adres Kayõt Sisteminde 
yerle!im yeri yurtdõ!õ olarak güncellenen ki!iler genel sa lõk sigortasõ kapsamõnda genel 
sa lõk sigortalõsõ sayõlmayacaktõr. Ancak, bu ki!ilerin Türkiye’de ya!ayan bakmakla yükümlü 
bulundu u ki!iler (e!, çocuk, ana, baba), Kanunun 60/g bendi kapsamõnda tescil edilecek 
olup, gelir testi için sosyal yardõmla!ma ve dayanõ!ma vakfõna müracaat etmeleri sonucu 
yapõlacak gelir testi sonucuna göre i!lem yapõlacaktõr. 
 
37- Türkiye’de çalõ$õrken i$yerinden ücretsiz izin alarak yurtdõ$õna gidenlerin durumu 
ne olacak? 

Kanuna göre (4/a) kapsamõnda olan ki!iler yurt dõ!õnda ise ücretsiz izinli oldu u sürelerde 
i!verenin bildirimi üzerine yurt dõ!õnda bulundu u süre içinde bir takvim yõlõ içinde en fazla 
bir aylõk sürede sa lõk yardõmõndan faydalandõrõlacaktõr. Kanuna göre memur (4/c) olanlar 
ise; bir yõllõk ücretsiz izinli oldu u sürelerde genel sa lõk sigortalõsõ sayõldõ õndan sa lõk 
yardõmlarõndan faydalandõrõlacaktõr. 
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38- Burs kazanan e$iyle birlikte ABD’ye veya sosyal güvenlik sözle$mesi imzalanmamõ$ 
ülkeye giden, ancak kendisi ev hanõmõ olarak bu ülkede ya$ayan Türk vatanda$larõ da genel 
sa#lõk sigortasõ kapsamõnda prim ödemek zorundalar mõ?   
 
4721 sayõlõ Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayõlõ Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yerle!im 
yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olup ki!inin kendi beyanõyla belirlenir. Bu 
durumda olan Türk vatanda!larõ, bizzat kendileri ya da aynõ konutu payla!an ailenin ergin 
fertlerinden birisinin !ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla dõ! 
temsilciliklere müracaat etmek suretiyle yerle!im yeri adreslerini yurtdõ!õ olarak 
güncelleyebilirler. Dõ! temsilcili in bulunmadõ õ ülkelerde ise bu ki!iler adres de i!ikli ine 
ili!kin bildirimlerini posta ile nüfus kaydõnõn bulundu u nüfus müdürlü üne veya sayõsal 
imza (mobil veya dijital imza) ile Nüfus ve Vatanda!lõk "!leri Genel Müdürlü üne 
yapabilirler. Bu !ekilde Adres Kayõt Sisteminde yerle!im yeri adresi yurtdõ!õ olarak 
güncellenen ki!iler genel sa lõk sigortasõ kapsamõnda prim ödemeyecektir. 
 
39- Çifte vatanda$ olup, Türkiye’de sigortasõ bulunmayan ancak vatanda$õ oldu#u 
yabancõ ülkede çalõ$an veya sigortasõ/emekli olan Türkler ne yapacaktõr? 

Çifte vatanda!lõ õ bulunanlarõn, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözle!mesi 
bulunmasõ ve vatanda!õ olduklarõ yabancõ ülkede çalõ!malarõ durumunda; Türkiye’ye gelirken 
iki taraflõ sosyal güvenlik sözle!mesine göre sa lõk yardõmlarõndan faydalandõ õna ait 
“formüler” denilen belgeyi, yakõnlarõ adõna ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen 
“formüleri” getirmeleri gerekmektedir. Ancak, çifte vatanda!lõ õ bulunanlarõn, sözle!mesiz 
ülkede çalõ!masõ ve ikametgâhlarõnõn da yurt dõ!õnda bulunmasõ halinde söz konusu ki!iler 
genel sa lõk sigortasõ kapsamõna alõnmayacaklardõr. 

YURTDI"INA E !T!ME G!DENLER 

40- T.C. vatanda$õ olup yurt dõ$õna lisans, master, doktora e#itimi için gidenlerden 
çalõ$mayan ve sigortasõ olmayanlar ne yapacak? Onlar adõna aile yakõnõ gelir testine 
ba$vurabilecek mi?  
 
4721 sayõlõ Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayõlõ Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yerle!im 
yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olup ki!inin kendi beyanõyla belirlenir. Bu 
durumdaki Türk vatanda!larõ, bizzat kendileri ya da aynõ konutu payla!an ailenin ergin 
fertlerinden birisinin !ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla dõ! 
temsilciliklere müracaat etmek suretiyle yerle!im yeri adreslerini yurtdõ!õ olarak 
güncelleyebilirler. Dõ! temsilcili in bulunmadõ õ ülkelerde ise bu ki!iler adres de i!ikli ine 
ili!kin bildirimlerini posta ile nüfus kaydõnõn bulundu u nüfus müdürlü üne veya sayõsal 
imza (mobil veya dijital imza) ile Nüfus ve Vatanda!lõk "!leri Genel Müdürlü üne 
yapabilirler. Bu !ekilde Adres Kayõt Sisteminde yerle!im yeri adresi yurtdõ!õ olarak 
güncellenen ki!iler genel sa lõk sigortalõsõ sayõlmayacaktõr. Ancak Türkiye de bulunduklarõ 
sürede bakmakla yükümlülük durumlarõ yok ise gelir testine ba!vurarak gelir testi sonucuna göre 
genel sa lõk sigortasõ hükümlerinden yararlanacaklardõr.  
 
41- E#itim için yurtdõ$õna giden ve sa#lõk sigortalarõ oradaki devlet veya okullar tarafõndan 
kar$õlanan vatanda$lar ne yapacaktõr?  
 
4721 sayõlõ Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayõlõ Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yerle!im 
yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olup ki!inin kendi beyanõyla belirlenir. Söz 
konusu Türk vatanda!larõ, bizzat kendileri ya da aynõ konutu payla!an ailenin ergin 
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fertlerinden birisinin !ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla dõ! 
temsilciliklere müracaat etmek suretiyle yerle!im yeri adreslerini yurtdõ!õ olarak 
güncelleyebilirler. Dõ! temsilcili in bulunmadõ õ ülkelerde ise bu ki!iler adres de i!ikli ine 
ili!kin bildirimlerini posta ile nüfus kaydõnõn bulundu u nüfus müdürlü üne veya sayõsal 
imza (mobil veya dijital imza) ile Nüfus ve Vatanda!lõk "!leri Genel Müdürlü üne 
yapabilirler. Bu !ekilde Adres Kayõt Sisteminde yerle!im yeri adresi yurtdõ!õ olarak 
güncellenen ki!iler genel sa lõk sigortalõsõ sayõlmayacaktõr. 
 
42- Devlet tarafõndan resmi burslu olarak e#itime gönderilmi$, 25 ya$ üstü olup, Türkiye’de 
sigortasõ bulunmayanlar ne yapacak?  
 
4721 sayõlõ Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayõlõ Nüfus Hizmetleri Kanununa göre yerle!im 
yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturulan yer olup ki!inin kendi beyanõyla belirlenir. Bu 
durumdaki Türk vatanda!larõ, bizzat kendileri ya da aynõ konutu payla!an ailenin ergin 
fertlerinden birisinin !ahsen veya posta (iadeli taahhütlü veya kargo) yoluyla dõ! 
temsilciliklere müracaat etmek suretiyle yerle!im yeri adreslerini yurtdõ!õ olarak 
güncelleyebilirler. Dõ! temsilcili in bulunmadõ õ ülkelerde ise bu ki!iler adres de i!ikli ine 
ili!kin bildirimlerini posta ile nüfus kaydõnõn bulundu u nüfus müdürlü üne veya sayõsal 
imza (mobil veya dijital imza) ile Nüfus ve Vatanda!lõk "!leri Genel Müdürlü üne 
yapabilirler. Bu !ekilde Adres Kayõt Sisteminde yerle!im yeri adresi yurtdõ!õ olarak 
güncellenen ki!iler genel sa lõk sigortalõsõ sayõlmayacaktõr. 
 
43- Yabancõ bayraklõ gemilerde ve uluslararasõ sularda çalõ$an gemi adamlarõnõn 
durumu ne olacaktõr? Türkiye'ye döndü#ü zaman mõ sigorta kapsamõna girecek? 

Yabancõ bayraklõ gemilerde çalõ!an Türk vatanda!larõ, sosyal güvenlikleri yönüyle ikili 
sosyal güvenlik sözle!melerine göre i!lem yapõlacaktõr. "kili sosyal güvenlik sözle!mesi 
yoksa 5510 sayõlõ Kanun hükümlerine tabi olamayacaklardõr. Genel sa lõk uygulamasõ 
yönüyle Türkiye’ye döndüklerinde genel sa lõk sigortasõ kapsamõna gireceklerdir. 

Ancak Türk bayraklõ gemilerde çalõ!an ve uluslararasõ sularda bulunan gemi adamlarõ ise 
5510 sayõlõ Kanuna göre (4/a) kapsamõnda zorunlu sigortalõ olmaktadõr. Bu kapsamda çalõ!õp 
sefer esnasõnda i!e alõnanlarõn sigortalõlõk i!lemleri, sigortalõlarõn i!e girdi i tarihten itibaren 
bir ay içinde yapõlmasõ gerekmektedir. 

TÜRK!YE’DE YA"AYAN YABANCILAR 

44- Türkiye’de bir yõldan uzun süredir ya$ayan ancak kendi ülkelerinde sa#lõk 
yardõmlarõndan yararlanma hakkõ bulunmayan yabancõlar ne yapacaktõr? 

Türkiye’de kesintisiz bir yõllõk ikamet süresini dolduran yabancõlar, ilgili ülke kapsamõnda 
genel sa lõk sigortasõ uygulamasõ yönünden sigortalõ de ilse bu sürenin doldu u tarihten 
itibaren Kanunun (60/d) bendi kapsamõnda genel sa lõk sigortalõsõ sayõlmõ!lardõr. Dolayõsõyla 
bu ki!ilerin genel sa lõk sigortasõ kapsamõnda tescil i!leminin yapõlmasõ için kesintisiz bir 
yõllõk ikamet süresinin doldu u tarihten itibaren bir ay içinde kendilerine en yakõn sosyal 
güvenlik il müdürlü ü/sosyal güvenlik merkezine ba!vurmalarõ gerekmektedir. 

Gelirleri brüt asgari ücretin iki katõ kabul edilerek bu tutar üzerinden hesaplanacak genel 
sa lõk sigortasõ primi tahakkuk ettirilecektir. 
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45- Ülkemizde bir yõldan fazla süre ile ikamet eden ve kendi ülkesinden sigortalõ veya 
emekli olan !ngiltere vatanda$larõ, Türkiye’de sa#lõk hizmetlerinden nasõl 
yararlanacaktõr?  

"ngiltere vatanda!larõnõn Türkiye’de bir yõldan fazla ikamet etmeleri halinde, kendi 
ülkelerinden sigortalõ/emekli olmalarõna kar!õn Türkiye’de bulunduklarõ sürede kendi 
mevzuatlarõ kapsamõnda sa lõk hizmetlerinden yararlanamamalarõ nedeniyle, 5510 sayõlõ 
Kanunun (60/d) bendi kapsamõnda müracaatlarõna ba lõ olarak genel sa lõk sigortalõsõ 
sayõlabileceklerdir.  

46- Bir Türk ile evlenmi$ ancak 3 yõlõnõ doldurmadõ#õ için T.C. vatanda$õ olamamõ$ bir 
kadõn, Türk e$inin sosyal güvencesinden yararlanabilir mi? 

Kanuna göre bu ki!iler, ikamet izni almalarõ durumunda genel sa lõk sigortasõndan 
faydalanabilecektir. 

47- Türkiye’de oturma izni almõ$, sigortasõ olmayõp özel sa#lõk sigortasõ bulunan 
yabancõlarõn durumu ne olacak? 

Kesintisiz bir yõllõk ikamet süresini dolduran yabancõlar, ilgili ülke kapsamõnda sa lõk 
hizmetlerinden yararlanmasõ açõsõndan sigorta kapsamõnda de ilse bu sürenin doldu u 
tarihten itibaren bir ay içinde sosyal güvenlik il müdürlü ü/sosyal güvenlik merkezine genel 
sa lõk sigortasõ giri! bildirgesi ile ba!vurabilirler. Bu süre içerisinde ba!vuruda 
bulunmayanlara, brüt asgari ücret tutarõnda idari para cezasõ uygulanacaktõr. Bu ki!ilerin özel 
sa lõk sigortasõ kapsamõnda bulunmasõ genel sa lõk sigortasõ kapsamõnda sigortalõ olmalarõna 
engel te!kil etmemektedir. 

48- Türkiye’de bir yõldan uzun süredir ya$ayan ancak kendi ülkelerinde sigortasõ 
bulunmayan yabancõlar gelir testi için sosyal yardõmla$ma ve dayanõ$ma vakõflarõna 
ba$vuracaklar mõ? 

Gelir testine müracaat hakkõ, Kanunun (60/g) bendi kapsamõnda genel sa lõk sigortalõsõ 
sayõlan Türk vatanda!larõna tanõndõ õndan, yabancõ uyruklu olup ülkemizde ikamet edenlerin 
gelir testine müracaat haklarõ bulunmamaktadõr.  

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN K!"!  

49- Bakmakla yükümlü ki$i olarak sa#lõk yardõmõ alan ki$i, sigortalõ oldu#unda sa#lõk 
yardõmlarõndan yararlanmak için 30 gün beklemek zorunda mõdõr? 

Bakmakla yükümlü ki!i olarak anasõ/babasõ/e!i üzerinden sa lõk yardõmõ alan ki!i, genel 
sa lõk sigortalõ olmasõ durumunda sa lõk yardõmlarõndan faydalanmak için 30 gün bekleme 
süresine tabi olmayacak ve i!e ba!ladõ õ gün itibariyle sa lõk yardõmlarõndan 
yararlanabilecektir. 

50- Hem bakmakla yükümlü statüsünde hem de sigortalõ olan birisi sa#lõk hizmetlerini 
hangi kapsamda alacaktõr? 

Kanuna göre zorunlu veya iste e ba lõ sigortalõ olanlar aynõ zamanda bakmakla yükümlülük 
statüsü bulunmasõ halinde, kendi sigortalõlõ õ esas alõnarak sa lõk yardõmlarõndan 
yararlanacaklardõr. 


