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5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, 
SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ 

HAKKINDA TEBLİĞ 
 
 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2008 yılı Ekim ayı 
başı itibari ile kişilerin öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları 
halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan genel sağlık sigortası uygulaması 
getirilmiştir. 

5510 sayılı Kanunla getirilen genel sağlık sigortası uygulaması ile genel sağlık 
sigortalısı sayılanlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile sigortalıların bildirimine 
ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

 
A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 
 
Genel sağlık sigortalısı olabilmek için Türkiye’de ikamet etmek şarttır.  
1) Genel sağlık sigortalısı olarak;  
a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olanlar, 
b) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, 
c) Yukarıdaki (a) ve (b) kapsamında sigortalı sayılmayanlardan; 
1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, 

Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri 
kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan aile fertlerinden her biri, 

2) Sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişilerden her biri,  
3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz 

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 
4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 

Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı 
alan kişiler, 

5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz 
faydalanan kişiler, 

8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamında aylık alanlar,  

9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına 
göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler, 

10) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu 
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine 
göre aylık alan kişiler,  

d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke 
vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, 



e) 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa 
çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, 

f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına 
göre gelir veya aylık alan kişiler ile, 

g) Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından 
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, 

ğ) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre 5510 sayılı Kanun 
veya Kanundan önce yürürlükte bulunan mülga 506, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunlar ile 
2925 sayılı Kanuna göre gelir alması nedeniyle genel sağlık sigortalısı sayılanlar, aynı 
zamanda 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri gereği de genel sağlık sigortalısı 
sayılmaları halinde en son durumlarına göre,  

h) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında 
evli olanlar için bu Yönetmeliğin (7) nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre bakmakla yükümlü 
olunan kimse olarak belirlenen eş, diğer bentler gereği eşlerin her ikisinin de genel sağlık 
sigortalılık şartlarının oluşması halinde ise her ikisi de,  

ı) Kanunun 37 nci maddesi gereğince evlenme ödeneği alan kız çocuklardan, eşleri 
tarafından bakmakla yükümlü olunmayanlar ile iki yıllık süre içerisinde eşlerinden boşanan kız 
çocuklar iki yıllık sürenin sonuna kadar Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası (f) bendi 
kapsamında, 

i) Kanunun geçici 13 üncü maddesine göre 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi 
kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi 
kapsamında, 

j) Kanunun 60 ıncı maddesi gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik 
olan kişilerden, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine veya (g) 
bendi kapsamına giren kişiler durumlarında değişiklik olduğu tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde Kuruma başvurmak zorundadır. Bu kişilerin Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci 
fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamına girmediğinin tespit edilmesi halinde, 
durumlarında değişiklik olduğu tarihten başlamak üzere (g) bendi kapsamında, 

k) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin (2) numaralı alt bendinde 
belirtilen ve Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri gereğince 
zorunlu sigortalı olanlar hariç, 18 yaşını doldurmamış çocuklardan; 

1) Genel sağlık sigortalısı olan ana ve babaların 18 yaşını dolduruncaya kadar ayrıca bir 
işleme gerek olmaksızın çocukları bakmakla yükümlü olunan kişi olarak, 

2) Genel sağlık sigortalısı olması gerektiği halde tescili yapılmamış olan ana ve 
babaların çocukları sağlık hizmeti sunucularına başvurduğu tarih itibariyle ana ve babalar genel 
sağlık sigortalısı sayılmak suretiyle 18 yaşını dolduruncaya kadar bakmakla yükümlü olunan 
kişi olarak, 

3) Bakmakla yükümlü olunan kişi olmaları nedeniyle genel sağlık sigortası 
kapsamındaki ana ve babaların çocukları Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) 
bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, 

4) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre 
korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ana ve babasının bulunup bulunmadığına 
bakılmaksızın ücretsiz faydalananlar ile ana ve babası olmadığı halde bu hizmetlerden 
faydalanmayan çocuklar bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi 
kapsamında, 

l) Kanunun 5 inci maddesinin; (g) bendi gereği Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi 
olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 
götürülen Türk işçileri, 

sayılır.                                                                                                                                                          
2) 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının; 



a) (a) bendine göre işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, 
b) (b) bendine göre aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye 

kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut 
içinde yapılan işlerde çalışanlar, 

c) (c) bendine göre ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç ev hizmetlerinde çalışanlar, 
ç) (f) bendine göre resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle 

kurulan meslek veya sanat okullarında ve yüksek okullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde 
yapılan, tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler, 

d) (g) bendine göre sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya 
rehabilite edilen, hasta veya maluller, 

e) (h) bendine göre 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı 
sayılıp bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili 
görevlerde çalışanlar hariç 18 yaşını doldurmamış olanlar, 

f) (ı) bendine göre kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım işlerinde veya orman 
işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışanlardan; tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu 
faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda 
tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 

g) (k) bendine göre kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden 
muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu 
faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt 
sınırının otuz katından az olduğunu belgeleyenler, 

genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi değil iseler bu maddenin 
birinci fıkrasının ilgili bentlerinden durumlarına uyan bende göre genel sağlık sigortalısı 
olurlar. 

3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlardan ilgili kanunları gereğince  aylıksız izin sürelerini  bir yıla kadar kullananlar, bu 
süre boyunca genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bir yıla kadar aylıksız izin sürelerinde,  bu 
sürenin bitiminde göreve başlanılması halinde genel sağlık sigortasından yararlanmak için 
ayrıca 30 gün prim ödenmesi şartı aranmaz. 

4) Genel sağlık sigortalısı olmamakla beraber, ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik 
sözleşmeleri gereğince, akit ülkelerden sağlık yardım hakkını kazanmış sigortalı ve aylık gelir 
sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, Türkiye’de geçici veya daimi 
olarak bulundukları sırada, sağlık yardımlarına ihtiyaç duyduklarında, genel sağlık sigortalısı 
gibi akit ülke adına sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bunların tescil 
işlemleri ile sağlık yardımlarından yararlanma usul ve esaslarını belirlemeye Kurum yetkilidir.  

5) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince harp malûlleri ile 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı 
bağlanmış malûllerden, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında 
sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmez. 3713 sayılı Kanuna göre aylık 
bağlanmış malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malûllüğü aylığı 
alan er ve erbaşların, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
olmaları halinde de aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4 üncü maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4 üncü 
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar hakkında ise iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası 
hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu 
isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden ay başından itibaren, haklarında uzun vadeli 



sigorta kolları da uygulanır. Bu fıkra kapsamına girenlerden ayrıca genel sağlık sigortası primi 
alınmaz. 

6) Bu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında aylık alanlar ile genel sağlık 
sigortalısının bakmakla yükümlü oldukları kimseleri aynı fıkranın (c) bendinin (7) numaralı alt 
bendi kapsamında ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılmazlar. 

 
B- GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU 

KİŞİLER 
 
1) Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaralı alt bendinde belirtilen kişilerden; 

sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya 
aylık bağlanmamış olanlar, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve 
(2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerdir. 

2) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinin uygulanmasında 
evli olan eşlerden biri, tercihlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.  

3) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi 
kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan aile içindeki kişi başına düşen geliri aylık asgari 
ücretin üçte birinden fazla olduğu tespit edilen eşlerden aynı maddenin birinci fıkrasının (g) 
bendi kapsamında tercihlerine göre genel sağlık sigortalısı, aynı bent kapsamındaki diğer aile 
bireyleri ise Yönetmeliğin (4) üncü maddesinin (g) bendinde sayılan şartlarla bakmakla 
yükümlü olunan kişi sayılır. Aile bireylerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlar 
ise Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 
olurlar. 

4) İsteğe bağlı sigortalı olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi olsa dahi, 60 ıncı 
maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır. 

5) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre 5510 sayılı Kanun 
veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık 
alanlar ile 3201 sayılı ve mülga 2147 sayılı kanunlara göre borçlanarak aylık bağlanan kişiler 
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmazlar. 

6) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince bir yıldan fazla aylıksız izin kullanan eşler, genel 
sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. 

7) Ana ve babası ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı olan çocuklar, ana ve babanın birlikte 
yapacağı tercihe göre sadece birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. 

8) Ana ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, 
mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da baba 
üzerinden sağlanır. Velayet hakkı verilmeyen ana ya da babanın kabulü halinde, velayet hakkı 
verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık hizmeti ve diğer haklar sağlanabilir. Bu durum, 
çocuğun sağlık hizmeti ve diğer haklardan yararlandırılacağı ana yada baba tarafından Kuruma 
verilecek bir dilekçe ile belgelenir. 

9) Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ikametgahının 
Türkiye dışına taşınması halinde bu kimseler genel sağlık sigortalısı sayılmaz. 

10) Genel sağlık sigortalısının tescili aşamasında veya sonrasında bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin elektronik ortamda Kurumca tespit edilememesi halinde, genel sağlık 
sigortalısı tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre bildirimleri  yapılır.  

11) Kurum, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları ile 
ana ve babasının bakmakla yükümlü olunma sıfatının devam edip etmediğini kontrol etme 
yetkisine sahiptir.  

 



 
C- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN 

KİŞİ SAYILMAYANLAR 
 
1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişi olarak;  
a) Kanunun 6 ncı maddenin birinci fıkrasının; 
- (d) bendi gereğince askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek 

subay okulu öğrencileri,  
- (e) bendi gereğince yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o 

kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya 
tâbi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 
yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar,  

- (l) bendi gereğince kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve 
temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz 
bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda 
sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen 
sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin 
bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan 
ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar,  

b) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular,  
c) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki mütekabiliyet 

esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir 
ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu 
sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar,  

ç) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında olup mülga 
30/5/1978 tarihli ve 2147 sayılı ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı kanunlara göre borçlanarak 
aylık bağlanan kişilerden  Türkiye’de ikamet etmeyenler,  

d) İsteğe bağlı sigortalı olan yabancı ülke vatandaşlarından Türkiye’de yerleşik olma 
hali bir yılı doldurmayanlar, 

sayılmazlar. 
2) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine 

göre harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, 
Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, 
kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden az olan aile bireyleri ile aynı 
bendin (2) numaralı alt bendine göre sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişilerin eş, 
çocuk, ana ve babası 5510 sayılı Kanun gereğince bakmakla yükümlü olunan kişi olarak 
değerlendirilmez. 

 
D- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE PRİM ÖDEME 

YÜKÜMLÜLERİ  
 

 1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi 
sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edildikleri 
tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. Bunlardan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (c) bentlerine ve 5 inci maddesinin (a) bendine tabi ceza infaz kurumları ile 
tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve 
tutukluların genel sağlık sigortası primleri bunların işverenlerince, 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine tâbi olanlar ile isteğe bağlı sigortalı olanların kendileri tarafından ödenir. 

2) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin;  



(1) numaralı alt bendinde belirtilen harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan 
doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak 
tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az 
olan vatandaşlar, Kurumca tescil edildikleri tarihten, 

(7) numaralı alt bendi gereğince 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz 
faydalanan kişiler, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya 
başladıkları tarihten, 

itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. 
(3) numaralı alt bendinde belirtilen 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 

ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık 
alan kişiler, 

(4) numaralı alt bendinde belirtilen 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref 
aylığı alan kişiler, 

(5) numaralı alt bendinde belirtilen 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının 
Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

(6) numaralı alt bendinde belirtilen 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

(8) numaralı alt bendinde belirtilen harp malullüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 

(9) numaralı alt bendinde belirtilen 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık 
alan kişiler,  

(10) numaralı alt bendinde belirtilen 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa 
Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 

aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. 
 4- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre mütekabiliyet esası da dikkate 
alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında sigortalı olmayan kişiler Türkiye’deki  yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel 
sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilir, primleri kendilerince ödenir. 
 5- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendine göre 4447 sayılı Kanun gereğince 
işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler 
işsizlik veya kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık 
sigortalısı sayılır ve Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten 
itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. Primleri  Türkiye İş Kurumunca ödenir. 
 6- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre gelir veya aylıktan yararlanmaya 
başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek 
olmaksızın tescil edilmiş sayılır. 

7- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılanlar 
diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı sayılmadıkları tarihten itibaren genel sağlık 
sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş 
bildirgesi ile tescil edilir, primleri kendilerince ödenir. 

8- 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı 
sayılanların zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün sonra 60 ıncı 
maddenin birinci fıkrasının (g) bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılır. 

9- 5 inci maddenin (c) bendine tabi olan Harp malûlleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife 



malûllüğü aylığı bağlanmış malûlleri 60 ıncı maddenin (c) bendinin ilgili alt bendine göre 
sigortalı sayıldıklarından bunlardan genel sağlık sigortası primi alınmaz, genel sağlık sigortası 
karşılıkları primi yılı merkeziî yönetim bütçesinden karşılanmak üzere ilgili kamu idarelerince 
ödenir. 

10- 5 inci maddenin (g) bendine tabi Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan 
ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk 
işçilerinin genel sağlık sigortası primleri işverenlerince ödenir. Ayrıca isteğe bağlı sigortalı 
olmak istemeleri halinde ise genel sağlık sigortası primi alınmaz. 

11- 18 yaşından küçük çocuğun ana ve babası da yok ise 18 yaşını dolduruncaya kadar 
60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (7) numaralı alt bendi kapsamında primi 
Devlet tarafından ödenir. 

12- 5434 sayılı Kanunun ek 76 ncı ve geçici 192 nci maddeleri gereğince iştirakçiliği 
devam edenlerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında veya 506 
sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi Sandıklar ile ilgilenmeleri gereken görevde 
çalışanların genel sağlık sigortası primine ait işveren hissesi işverence karşılanır.   

 
E- GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI VE BİLDİRİMİ  
 
1) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında genel 

sağlık sigortalısı sayılanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş 
sayılır.  

2) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde 
sayılanların sigortalılıkları Kurumca tescil edildiği tarihten itibaren başlar.   

3) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 
a) (2) numaralı alt bendinde sayılanların sigortalılığı vatansız ve sığınmacı sayıldıkları 

tarihten itibaren başlar, bu tarih İçişleri Bakanlığınca, 
b) (9) numaralı alt bendinde sayılan 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasına göre görevlendirilen köy korucuları ile geçici köy korucularının sigortalılıkları  
göreve başladıkları tarih itibariyle başlar, bu tarih görevlendirmelerini İçişleri Bakanlığının 
onayına sunan Valilik tarafından,  

c) (7) numaralı alt bendinde sayılanların sigortalılığı korunma, bakım ve rehabilitasyon 
hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren başlar, bu tarih Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca, 

d) (d) bendinde sayılan mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni 
almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan 
ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye’de 
bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar, Türkiye'deki  yerleşim süresinin bir yılı geçtiği tarihten 
itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren kendilerince, 

e) (e) bendinde sayılanların sigortalılığı işsizlik ve ilgili kanunları gereğince kısa 
çalışma ödeneğinden yaralanmaya başladıkları tarihten başlar, bu tarih Türkiye İş Kurumu 
tarafından işsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren, 

bir ay içinde Kuruma verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile tescil edilirler.  
4) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının;  
a) (c) bendinin; (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılanların 

sigortalılıkları, aylık bağlandığı,  
b) (f) bendinde sayılanların sigortalılıkları gelir veya aylıktan yararlanmaya 

başladıkları, 
 tarihten itibaren başlar, bunlar ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiş 

sayılır. 



5) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanların 
sigortalılıkları diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı sayılmadıkları tarihten başlar, bu tarih 
sigortalılar tarafından bir ay içinde Kuruma bildirilir. Ancak 60 ıncı maddesi                 nin 
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanların zorunlu 
sigortalılıklarının sona erdiği tarihi takip eden 10 uncu günden itibaren genel sağlık sigortalısı 
sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriş bildirgesi ile 
tescil edilirler.  

6) Ana ve babası olmadığı halde korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden 
faydalanmayan çocukların sigortalılığı, varsa kanuni temsilcisi, yoksa yakınları tarafından 
Kuruma başvurmaları veya Kurumca bu durumun tespiti halinde tescil edildikleri tarihten 
başlar. 

7) Nüfus kayıt işlemleri yapılıncaya kadar yeni doğan çocuğa ilişkin gerekli işlemler; 
öncelikle anasının üzerinden, ana ölmüş ise babasının üzerinden, ana ve babası ölmüş ise 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alındığı tarihe kadar, 
ölen ana üzerinden yapılır. Ancak bu süre 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen süreyi geçemez.  

8) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi 
kapsamında iken bu niteliğin yitirilmesi ve aynı fıkranın (g) bendi kapsamında genel sağlık 
sigortalısı sayılması halinde (g) bendine göre tescil işlemi yapılır. (g) bendine göre genel sağlık 
sigortalısı iken Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt 
bendi kapsamına girilmesi durumunda ise bu bent kapsamında tescil işlemi yapılır. Başvuru 
için geçecek bir aylık sürede bu kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık 
hizmetleri ve diğer hakları kesintisiz verilmeye devam edilir.  

9) Genel sağlık sigortalısı Kuruma ilk veya tekrar genel sağlık sigortası giriş 
bildirgelerine göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile bilgisayar ortamında tutulan 
tescil kütüğüne kayıt edilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, aynı zamanda sigortalıların 
sosyal güvenlik sicil numarasını oluşturur. Sigortalıların tescil ve prim ödemelerine ilişkin her 
türlü bilgisayar kayıtları sosyal güvenlik sicil numarası altında tutulur. Yabancı uyruklulara 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilecek kimlik numaraları aynı zamanda 
bunlar için sosyal güvenlik sicil numarası olarak kullanılır.  

10) Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre genel 
sağlık sigortalısı sayılanların bildirimi, tescili, sigortalılığın sona ermesi ve diğer işlemler ile 
genel sağlık sigortası kayıtlarının tutulması ve düzeltilmesinde Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

11) Genel sağlık sigortalısı olması gerektiği halde, gerekli bildirimleri süresi içinde 
yapmadığı tespit edilenler hakkında, genel sağlık sigortası kapsamına girmesi gereken tarihten 
itibaren tescil işlemleri Kurumca re’sen yapılır.  

12) Genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresi içinde vermeyenler hakkında 
Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idarî para cezası uygulanır. 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi hükümleri saklıdır. 

13) Genel sağlık sigortalıları ile ilgili Kurum dışından alınan veya Kurumca düzenlenen 
kağıt ortamındaki belgelerden gerekli görülenlerin muhafazası ve bu belgelere erişimi 
sağlamak üzere elektronik arşiv oluşturulur. Bunlara Kurumca belirlenen usullerle birer 
numara verilir.  

 
F- DİĞER HUSUSLAR 
1) 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Kanunun 60 ıncı maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi harcamaları, taşınır ve taşınmazları 
ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve 
veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari 
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ücretin üçte birinden az olan vatandaşların genel sağlık sigortası sayılmasına ilişkin hükümleri 
01/10/2008 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uygulanmayacaktır. 

Bu sürede, 3816 sayılı Kanun kapsamında yeşil kart verilen ve verilecek kişiler 
durumlarında değişiklik olmaması kaydıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun 60 
ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık 
sigortalısı sayılırlar. 

2) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendine tabi mütekabiliyet esası da dikkate 
alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı 
kapsamında sigortalı olmayan kişiler ile (g) bendine tabi olan 60 ıncı maddede sayılanlar 
dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanlar, 
01/10/2008 tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde bildirimlerini yapmak zorundadır. Bu süre 
içinde, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri gereğince genel sağlık sigortalısı 
sayılanlardan talebi olmayanların 18 yaşından küçük çocuklarının sağlık hizmetlerinden 
yararlandırılması halinde bu kişilerin tescili çocuklarının sağlık hizmet sunucusuna müracaat 
tarihi itibarıyla yapılır. Aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde, bu kişiler iki yıllık 
süreye bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kapsama 
alınır. 

3) İlgili kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişiler, 01/10/2008 tarihinden 
itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanun açısından genel sağlık sigortalısı 
veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır. 

4) 01/10/2008 tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları 
bu Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır. Ancak durumlarında değişiklik 
olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden 
belirlenir. Bu kişilerin sigortalı ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin 
bilgileri ilgili kurumlar tarafından 01/10/2008 tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma 
bildirilir. 

5) Genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresi içinde vermeyenler hakkında her bir 
sigortalı için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 

Tebliğ olunur. 
 

 


