
 

 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI  

Bilindiği üzere, kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu 
yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar 
tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan 
kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel 
sağlık sigortalısı sayılmamakta ve sağlık giderleri üniversite bütçelerinden 
karşılanmaktaydı. Kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler 
için ise genel sağlık sigortası yaptırmak zorunlu kılınmıştı. Ortaöğretim 
düzeyinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ise mevzuat boşluğu 
nedeniyle genel sağlık sigortası imkânlarından faydalanamamaktaydı. 

 

29 Mayıs 2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin 7. fıkrasında değişiklik 
yapılmış ve Kanuna geçici 50. madde eklenmiştir. Yeni düzenlemeyle talep 
etmeleri halinde ülkemizde farklı düzeylerde öğrenim gören tüm uluslararası 
öğrencilerin burslu burssuz ayrımı yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı 
olabilmelerine imkan sağlanmıştır. 

 

Bu çerçevede, ülkemizdeki öğrenimlerine yeni başlayacak uluslararası 
öğrenciler ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları 
halinde, 5510 sayılı kanunun 82. Maddesine göre belirlenen prime esas günlük 
kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden  (01.07.2013 ila 
31.12.2103 tarihleri arasında aylık 40, 86TL) genel sağlık sigortası primi 
ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabileceklerdir. 

 

Bu maddenin yayım tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup halihazırda Türkiye’de 
eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerden, 29.05.2013 tarihinden 
itibaren altı ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapanların genel 
sağlık sigortalısı olmalarına imkan sağlanmıştır. Belirtilen süreler içinde 
başvuru yapmayan öğrenciler öğrenimleri süresince genel sağlık sigortasının 
sağladığı imkânlardan faydalanamayacaklardır. 

 

Türkiye Burslusu öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin Başkanlığımız 
tarafından tek elden yürütülmesine yönelik çalışmalar planlanmaktadır. Kendi 
hesabına öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin 
ise kendileri tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 



Bu bağlamda, süresi içinde başvuru yapılmaması halinde öğrencilerin 
öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası kapsamına dahil 
olmalarının mümkün olmaması nedeniyle yaşayabilecekleri mağduriyeti önlemek 
amacıyla tüm uluslararası öğrencilerin konuyla ilgili bilgilendirilmeleri 
hususunda gereğini rica ederim. 
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