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GENEL YAZI

il Mudurliiklerinden Baskanhgimiza intikal eden, yurtdisma tasman genel saghk
sigortalilarmm tescil islemleri ile ilgili tereddiitler yasanmasi nedeniyle soz konusu islemlere
ihskin yapilmasi gerekenler asagida aciklanmistir.

Bilindigi iizere; 5510 sayih Kanunun 60 mci maddesinin birinci fikrasmin (g) bendinde;
"ikametgahi Tiirkiye'de olan kisilerden, 60 mci maddenin diger bentleri disinda kalan ve baska bir
iilkede saghk sigortasmdan yararlanma hakki bulunmayan vatandaslann, genel saghk sigortalisi
sayilacagi",

Kanunun 61 nci maddesinin birinci fikrasmin (f) bendinde; "(g) bendinde sayilanlarm diger
bentlere gore genel sagllk sigortalisi olmadiklan veya diger bentlere gore genel saghk
sigortasmdan yararlanma haklarmm sona erdigi tarihten itibaren bu bent kapsammda genel saghk
sigortahsi sayilacagi ve Kurumca resen tescil edilecegi",

Kanunun 61 nci maddesinin dorduncu fikrasmda; "genel saghk sigortahhgimn, yerlesim
ycrinin Tiirkiye olmadigi veya 60 mci maddenin uciincu fikrasi geregi genel saghk sigortasi
kapsami disma 9ikilan tarihten itibaren sona erecegi"

18/4/2014 tarihli ve 28976 sayih Resmi Gazete'de yayimlanarak yuriirluge giren Genel
Saglik Sigortasi Tescil, Prim ve Mustehakhk Tslemleri Yonetmeliginin "Genel saghk
sigortalihgmm ve bakmakla yukiimlu oldugu kisi statusiinun sona ermesi" bashkli 10 uncu
maddesinin altmci fikrasmin (g) bendinde ise; "(g) bendinde sayilanlarm aym fikramn diger
bentleri ya da aym maddenin diger fikralan kapsamma girdikleri, baska ulke mevzuati kapsammda
saghk yardlmlarmdan yararlanmaya hak kazandiklan veya Kanuna gore genel sagllk sigortahsmm
bakmakla yiikumlu oldugu kisi sayildiklan; yurt disinda yasadigmi/ogrenim gordiigiinu beyan
edenlerin ise yerlesim yeri adresini Adres Kayit Sisteminde yurt disi olarak beyan ettikleri veya
ogrenim siirelerini gosteren belgelerdeki tarihler esas ahnarak yerlesim yerlerini yurt disma
tasidiklan veya yurt disinda ogrenim gormeye basladiklan tarihten itibaren tabi olduklan bent
kapsammdaki genel saghk sigortahliklarmm sona erecegi"

hukum altina ahnmistir.
Yukanda yer alan hukiimler gcrcgi kisilerin genel sagllk sigortahsi sayilabilmeleri i9in

Tiirkiye'de ikamet etmeleri veya yabanci bir ulkeden saghk yardimi hakki bulunmamasi
gerekmektedir. Bu nedenle yurtdismda ikamet eden veya yabanci ulkeden saghk yardlmlarmdan
yararlanma hakki olankisiler, genel saghk sigortasi kapsamma dahil edilmeyecektir.

Diger taraftan, Genel Saghk Sigortasi Tescil, Prim ve Muslehakhk Islemleri Yonetmeliginin
ge?ici 1 inci maddesinde; "Kanunun 92 nci maddesinde genel saghk sigortasimn zorunlu olmasi
nedeniyle Kanunun 61 inci maddesinin birinci fikrasmin (f) bendi uyarmca 60 mci maddesinin
birinci fikrasmin (g) bendi kapsammda tescil edilenlerden kapsama ahndiklan siirelerde
yurtdismda ikamet edenlerin genel saghk sigortahliklarmm bu Yonetmeligin yuriirliige girdigi
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tanhtcn it ibaren Yonetmeligin 10 uncu maddcsinin altinci fikrasmm (g) bendine gore
sonlandinlacagi. Yonetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten oneeki stircler icin isc \u r td i smda ikamct
edenlerin \u r td i smda bulunduklarmi; ogrenim bclgcsi, eahsma belgesi, konsoloslukum almacak
beige, pasaport veya Emniyet Gcnel Mudurliigiinden almacak yurt di§ma gidis_-donus, tarihlerini
giSsterir belgelerle Kuruma basvuruda bulunmalan halinde bu belgelerdeki siireler esas ahnarak
genel saglik sigortaliliklannin sonlandinlacagi" hiikiim altina almmislir.

"Adres Kayi t Sistemi" hakkinda Niifus ve Vatandaslik isleri Gcncl Mudurlugii ile yazisma
}api lmis olup, alinan eevabi yazida "5490 sayih Niifus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddcsinde
yerlesim yeri adrcslerinin tutulmasmda kisilerin ya/ili beyanlarmin esas almaeagi vc bildirimlerin
inifus miidiirluklerinc ve dis temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapilaeagi belirt i lmistir .

Adres Kayit Sistemi Yonetmeliginin 13 uncu maddesi gcrcgince adres beyan
formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar gecerlidir. Nitekim Kanunun 60 inci maddcsinde
beyanlarda siiphcye du§iilmcsi halinde miilki idare amirinin emri ile kolluk makamlan tarafindan
gerekli sorusturma ve incelemeler yapilarak sonucunun nufus mudtirliiklerine bildir i lmesi
ongorulmiistiir.

Bu itibarla yerlesim yeri adresi kisinin beyamyla belirlenmektc olup, siiphc
duyulmasi halinde ilgiliden ilavc bilgi veya beige istenmesi dis t cms i l c i l i k l c r imi / i n
tasarrutundadir." denilmektcdir.

Bu ccreevede yapilan degerlendirme sonucunda, anilan mev/uat hiikiimlcri geregi
\u r ld i s inda ikamct edcnlerden, Kanunun 60 inci maddcsinin birinci fikrasmm (g) bendi
kapsaminda Icscil edilenler icin, Yonetmeligin yururluge girdigi 18/4/2014 tarihine kadar
Yonetmcliktc bclirtilen belgelere istinaden i^lcm yapilacaktir. 18/4/2014 tarihi sonrasi i<;in isc
ba$ka bir iilkedc saglik sigortasmdan yararlanma hakki bulunmayanlardan; destekleyici
mahiycttc istcnilecck olan calisma belgesi, konsolosluktan almacak bclgc vcya Emniyet Gcncl
Mudurliigiindcn almacak yurt disma gidis-doniis tarihlerini gosterir belgelcrdcn hirini ibra/
ctmck sai l i ile Niifus Miidiirliikleri vcya iilkcmi/in yurtdisi temsilciliklerindcn alacaklari
onayli Adres Beyan Formunda / Adres Bilgileri Raporunda yer alan tasmma tarihi csas
almarak, yurtdisma tasmdigi tarihten bir gun onccsi ile genel saglik sigortasi tcscil
sonlandirma islemi yapilacaktir.

Ancak yurtdismda ogrenim goren ogrenciler, yabanci bayrakh gemilerde cahsanlar vc baska
bir ulkede saglik sigortasmdan yararlanma hakki bulunanlar bu kapsamda degerlendirilmcyccektir.

Bilgi edinilmesini ve gercgini rica ederim.

Ahmet A

Genel Miidiir
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