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Konu : Türkiye’de yaĢayan yabancı uyruklu vatandaĢlar hk.  

 

 

……………….. SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜNE 

…………………….. SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNE   

 

 

5510 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; mütekabiliyet 

esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıĢ yabancı ülke vatandaĢlarından yabancı bir 

ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiĢilerin genel sağlık sigortalısı sayılacağı, 

Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların; Türkiye'deki  yerleĢim süresinin bir 

yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılacağı ve bu tarihten itibaren bir ay 

içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriĢ bildirgesi ile tescil edileceği, 

hüküm altına alınmıĢtır. 

Yukarıda anılan hükümler doğrultusunda ülkemizde ikamet eden yabancı ülke 

vatandaĢlarının Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında tescil 

edilebilmesi için yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalılığının bulunmaması ve 

Türkiye’de kesintisiz bir yıllık ikamet süresini doldurmuĢ olması gerekmektedir.  

Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve kesintisiz bir yıldan fazla 

Türkiye’de yaĢayan yabancı ülke vatandaĢları kadar talepleri halinde Kanunun 60 ıncı 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.  

Bu kiĢilerin Türkiye’de kesintisiz yerleĢim süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren 

bir ay içinde genel sağlık sigortası giriĢ bildirgesi ile Kuruma baĢvurmaları gerekmekte olup 

süresi içinde genel sağlık sigortası giriĢ bildirgesiyle Kurumumuza müracaat etmeyenler 

hakkında 61 maddenin beĢinci fıkrasında yer alan hüküm gereği 102 nci maddeye göre idari 

para cezası uygulanacaktır. 

Ülkemizin imzaladığı sosyal güvenlik sözleĢmelerinde genel sağlık sigortasına iliĢkin 

düzenleme bulunmayan taraf ülke vatandaĢları için yukarıdaki Ģekilde iĢlem yapılacaktır. 

Diğer taraftan; bu Ģekilde genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenlerle Kanunun 3 

üncü maddesinin (10) numaralı bendine göre bakmakla yükümlü olunan yabancı ülke 

vatandaĢlarının genel sağlık sigortası kapsamına girmeden önce kronik hastalıkları mevcut 

ise, bu kiĢilerin kronik hastalıklarına iliĢkin sağlık finansmanı Kanunun 64 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine göre Kurumca karĢılanmayacaktır. 

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.        
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