YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ
1- Yabancı Kimlik Numaranızı öğreniniz.
2- Yabancı Uyruklu Öğrenciler Pasaportunuzla beraber Emniyet/Yabancılar Şubesi’ne
gidip Yabancı kimlik numarası talep ediniz.
3- Yabancı Uyruklu numaranızla ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte
bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar
hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.
Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının
üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.” Yabancı
Uyruklu numaranız ile birlikte her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine giderek pirim
borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
4- Öğrencilerimizin gecikme cezası gibi yaptırımlar ile karşılaşmamaları için prim
ödemelerini tescil işlemini takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirmeleri
gerekmektedir. Prim ödemeleri tescil işlemi yapılan bir yıllık süre için peşin olarak
tahsil edilmektedir.
5- Sigorta işlemleri Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik
Merkezlerince yapılacaktır.
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAMIŞ OLDUĞUMUZ ÜLKELER
1- Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı ülkelerden gelen öğrenciler
sözleşme kapsamında sağlık yardımlarından faydalandırılması söz konusu olduğundan
ülkemizde bulundukları sırada bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından 'sağlık
yardım hakkı belgesi (formüler)' nin bir örneğinin Türkiye'de ikametgâhlarının
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine vermeleri
gerekmektedir. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış olduğumuz ülkeler aşağıda
belirtilmiştir.
2- Sözleşme İmzalanan Ülke Formüler
-Almanya T/A 11, T/A 9, T/A 20
-Hollanda N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121
-Belçika B.T.8, BT 16
-Avusturya A/TR 3, A/TR 4
-Fransa SE 208
-K.K.T.C. K.K.T.C/T.C. 3, K.K.T.C/T.C. 6

-Romanya R/TR 3, R/TR5, R/TR 6
-Bosna-Hersek BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7
-Çek Cumhuriyeti CZ/TR 111
-Makedonya MC/
-Lüksemburg TR/L 3, TR/L 5
-Arnavutluk AL/TR 4, TR/AL 5
3- 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine çıkma izni alarak
vatandaşlıktan çıkanlar ile çifte vatandaşlığı bulunanlar
5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre çıkma izni ile Türk vatandaşlığından
çıkanlar ile ülkemiz vatandaşlığı ile birlikte başka bir ülkenin de vatandaşlığına haiz
olan (çift vatandaşlığı bulunan) öğrenciler anne ya da babaları üzerinden bakmakla
yükümlü olunan kişi sayılmaları durumunda bu öğrencilerin Ailesinden Bakmakla
Yükümlü Olunan (Müstahaklık) durum belgesini Türkiye'de ikametgâhlarının
bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine vermeleri
gerekmektedir.
TÜRKİYE BURSLUSU ÖĞRENCİLERİMİZ
Bilindiği üzere 2012/3584 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, 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 dahilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler
genel sağlık sigortalısı sayılmamakta ve sağlık giderleri Üniversitemiz bütçesinden
karşılanmaktaydı.
Ancak, 29 Mayıs 2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanununla birlikte, talep etmeleri halinde
ülkemizde farklı düzeylerde öğrenim gören tüm uluslararası öğrencilerin genel sağlık
sigortalısı olabilmelerine imkan sağlandı. Bu çerçevede, Türkiye Burslusu uluslararası
öğrencilerin sigorta tescil işlemlerinin Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
tarafından tek elden yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmış, bilgilerinde eksiklik
bulunmayan tüm öğrencilerimiz sağlık kuruluşlarından YU numaralarını ibraz ederek
provizyon alabilmektedir. Sağlık kuruluşlarında YU numaralarıyla provizyon alamayan
öğrencilerimizin www.turkiyeburslari.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu
doldurarak eksik bilgilerini tamamlamaları gerekmektedir.

