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Salhk Sigo(asr

MUGT.A SrTKr KOCMAN UNiVERSITESi REKTORLrJGU_NE

MUGLA
55l0 sayrlr Kanunun 60 rncr maddesinin yedinci fikrasrnda 6486 sayrlr Kanun ile

yaptlan degigiklik ile 29.05.2013 tarihinden itibaren iilkemizde <i!,renim gdren biittin yabancr
uyruklu cilrcncilerin, rilrenim giirdiikleri okullara ilk kayrt yaptrrdrklarr tarihten itibaren iic
a1 igerisinde Soslal Giir.enlik il Mt.idiirltikleri iSosyal Gtivenlik Merkezlerine lazrlr olarak
talepte bulunmala' halinde " cenel Salhk Sigortasr " tescil iqlemleri yaprlmaktadrr.

U lkemizde <igrenim gdrmekte olan yabancr uyruklu dgrencilerin genel sallrk
sigo(alrllklan Kanunun 61 inci maddesinin altrncr fikrasr gereli Kurumumuza miiracaatlarr
iizerine ve miiracaat tarihini takip eden giinden itibaren birer yrlltk yaprlrnakta ve <ifrenimleri
siiresince devam etmektedir. Bu kiqilerin genel salhk sigortalannrn sona erdirilmesi de ancak
Kanunda belirtilen nedenlerin meydana gelmesi halinde miimkiin olup, talep ile sona
erdirilmenrektedir.

Diler taraftan bu kapsamdaki yabancr uyruklu dlrencilerin . g2 nci maddeye grire
belirlenen prime esas giinliik kazang alt srnrrrnrn iigte birinin 30 giinlik tutannrn % l-2 si
olarak hesaplanan genel salhk sigortasr prim tutarla.nrn kendilerince <idenmesi
gerekmektedir.

Kurumumuz internet sitesinde yayrnlanan, yabancr uyruklu dlrencilerin gcnel sa!hk
sigonasr tescillerine iligkin <inemli hususlann belirtildigi duyuru ile tilkcmizde olrenim
gdrmekte olan yabancr uvruklu dfrencilerden, genel sallrk sigorlasr olmak isteyenlerin.
okullarrna ilk kayrt yaptrrdrklarr larihten itibaren "iig ay iginde" dgrenim gdrdtikleri okullarrn
bulunduIu yerdeki Sosyal Giivenlik il Mudrirliigii/sosyal Giivenlik Merkezlerine yazrh
olarak ba;vurmala. gerektigi, aksi halde bu kapsamdaki yabancr uyruklu <ilrencilerin .
dlrenimleri bovunca bir daha Kanunun 60 rncr maddesinin yedinci frkrasr 160/7) kapsamrnda
genel sa!lrk sigortalsr olarak tescillerinin yaprlmayacagr hususu kamuoyunun bilgirin.
sunulmu$tur.

Yabancr uyruklu dgrencilerin genel salrrk sigortah rrkra.na iliqkin yaqanmasr
muhtemel sorunlann vc malduriyetlerin 6nlenebilmesini teminen. ilk kayrt esnasrnda bu
rifrencilerin bilgilend irilmeleri biiyi.ik 6nem tagrmakta olup, ayrrca ekreki duyuru rnetninin
Rektrirltigiiniiziin r.r,eb sitesinde yayrnlanmasrnrn teminini.

Bilgilerinize arz ederim.

Ramazan H iisnii ADIcIJZEL
Il Mtidiir Yardrmcrst
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yABANCT UyRUKLU OcnpNcilEniN
cENEL saGrx siconralnlGl
HAKKTNDA ONBtti DUyURU

5510 sayrh Kanunun 60 rncr maddesinin yedinci fikrasrnda 64g6 sayrh
Kanun ile yaprlan degigiklik ile 291512013 tarihinden itibaren;
Ulkemizde ci$renim griren biitiin yabancr uyruklu dlrencilerin, rigrenim
gcirdiikleri okullara ilk kayrt yaptrrdrklarr tarihten itibaren iig ay iqerisinde sosyal
gtivenlik il miidtirliigi.i/sosyal g0venlik merkezine yazrh talepte bulunmalarr
hdlinde genel salhk sigortahsr tescil iglemleri yaprlmaktadrr

2915/2013 tarihinden sonra ilk defa kayrt yaptrran <ifrencilerden, ilk kayrt
tarihinden itibaren 09 ay iginde, ri[renim gdrdiikleri okullarrn bulunduEu verdeki
sosyal giivenlik il miidiirlii[tilsosyal gtivenlik merkezine talep diiekiesi ve
dlrenim g6rdi.ikleri okulla.na ait ilk kayrt tarihini gristerir cigrenci belgesi ile
bagvurmala. halinde, yazrh talepte bulundukra. tarihi takip eden g0n itibariyre
bir yrlhk genel sa[hk sigortahhklarr yaprrmaktadrr. Bu Eekilde lenel saghk
sigortasr tescilleri yaprlan yabancr uyruklu <ifrencilerin, Kanunun g2 nci
maddesine gcire belirlenen prime esas giinliik kazang alt srnrrrnrn tiqte birinin 30
gijnltik tutarr rizerinden hesaplanan genel saghk sigor.tasr priminin kendileri
tarafindan <idenmesi gerekmektedir

Di[er taraftan, y'ririirliikteki Kanunlar gergevesinde tescili yaprlan yabancr
uyuklu dlrenciierin genel sa[hk sigortahhklan bu Kanunda belirtilen nedenlerle
sona ermektedir.
ogrenim gcirecekleri okullara ilk kayrt yaptrrdrklarr tarihten itibaren, genel saghk
sigortahsr olmak igin Kurumumuza iig ayhk siire igerisinde yazrlr talepte
bulunmayan yabancr uyruklu <ifrencilerin ise, iilrenimreri siiresince bir daha
genel saIhk sigortasr tescili yapllmayacaktrr.

. Bu nedenle yabancr uyruklu cilrencirerden gener saghk sigortahsr ormak
isteyenlerin okulla'na ilk kayrt yaptrrdrkla. tariiinden iIra."i'tig aylrt srire
igerisinde Kurumumuza yazth orarak tarepte burunmararr gerektifi hususu,

Onemle duyurulur.


