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YABANCI ÜLKE VATANDAȘLARI
VE MAVİ KARTLILAR İÇİN
GSS

88,29

GSS
PRiM
TUTARLARI

“Daima Yanınızda...”

GSS’ye Tabi Olanlar İçin Prim Tutarı 

Yabancı Ülke Vatandașı  
Mavi Kartlılar İçin Aylık GSS  

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödeyecekleri 
GSS Prim Tutarı Aylık  

88,29

706,32

117,72

HANGİ HİZMETLERDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ ?

Yabancı ülke vatandașlarından yabancı bir ülke 
mevzuatı kapsamındaki sağlık sigortalılıkları 
üzerinden ülkemizde sağlık hizmetlerinden 
yararlanma hakkı bulunmayanların, ülkemizde 
geçmiș dönemde kesintisiz yerleșim süresinin 
bir yılı geçtiği tarihten sonra bașvurmaları ve 
taahhütlerinin alınması suretiyle bașvuru tarihini 
takip eden günden itibaren genel sağlık sigorta-
lısı olarak tescil edilir.

Ülkemizde yașayan Mavi Kartlılar (Türk vatan-
dașlığından izinle ayrılanlar), yazılı olarak 
bașvurmaları halinde bir yıllık ikamet etme șartı 
aranmaksızın talepte bulundukları tarihi takip 

eden gün itibariyle genel sağlık sigortalısı olarak 
tescil edilir. 

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu 
öğrencilerimiz öğrenim kurumuna kayıt yapıldığı 
tarihten itibaren 3 aylık sürede talepte bulunma-
ları halinde 1 yıllık ikamet izni șartı aranmaksızın 
talep tarihini takip eden günden itibaren genel 
sağlık sigortalısı olarak tescil edilir.



Gelir tespiti sonucu primleri devlet tarafından 
karșılanan sigortalılarımız bu kapsamda sigor-
talı olduğu andan itibaren sağlık hizmetinden 
yararlanabilirler.

GSS primlerini kendileri ödeyen sigortalılarımı-
zın sağlıktan yararlanmaları için ise son bir yıl 
içinde 30 gün prim ödemesinin bulunması ve 
60 günlük fazla prim borcunun bulunmaması 
gerekmektedir.

SOSYAL
GÜVENCENiZ
YOK MU ?

NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ ? ŞARTLAR NELERDİR?

Kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz 
kișilerin sağlık güvencesini GSS primi ödeye-
rek sağlayabilir ve sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilirsiniz.

GSS primi ödeyemeyecek durumda olanlar 
ise; gelir testi yaptırdıktan sonra aile içi 
toplam gelirinin kiși bașına düșen kısmı, 
asgari ücretin 1/3’ünün altında olması halinde 
primleri Devlet tarafından karșılanır.

DÜNYANIN
EN KAPSAMLI
SAĞLIK HiZMETi

HANGİ HİZMETLERDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ ?

SAĞLIKTAN
YARARLANMA
ȘARTLARI

Kișilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, 
sağlık riskleri ile karșılașmaları halinde ise 
olușan harcamaların finansmanını sağlayan 
sigortayı ifade etmekte olup kișilerin ekonomik 
gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak 
hastalık riskine karșı, toplumun bütün fertlerinin 
sağlık hizmetlerinden eșit, ulașılabilir ve etkin bir 
șekilde faydalanması sağlanmaktadır. 

Herhangi bir kapsamda sigortalı olmayan, 
Kurumdan gelir ya da aylık almayan ya da 
sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kiși 
kapsamında olmayan kișiler genel sağlık sigor-
talısı olarak tescil edilmektedir.

LİSE VE ÜNİVERSİTE
MEZUNLARI İLE
ER VE ERBAȘLARIMIZIN
BAKMAKLA YÜKÜMLÜLERİ
DEVLET GÜVENCESİNDE

Liseliye ve Üniversiteliye +2 yıl daha ücretsiz 
genel sağlık sigortası imkânı getirilerek,  lise 
öğrencilerinde 20, üniversite öğrencilerinde ise 
25 yașını geçmeyecek șekilde genel sağlık 
sigortaları mezun olduktan sonra 2 yıl daha 
devlet güvencesine alınmıștır.

Er ve erbașlarımızın eș ve çocukları ile anne ve 
babaları ücretsiz GSS kapsamına alınmıștır.


