YURTDIġINDA YAġAYAN TÜRK VATANDAġLARININ GENEL SAĞLIK
SĠGORTASI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLMESĠ GEREKENLER
Ġkamet adresi Türkiye'de olmakla birlikte yurtdıĢında bulunan Türk vatandaĢlarının gelir testi
için baĢvurması gerekmekte midir?
Söz konusu kişilerin, kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS)'nden ikametgâh adresini yurtdışındaki adresi olarak güncellemeleri halinde, genel sağlık sigortası
kapsamında sayılmayacaklardır. Ancak, bu kişilerin Türkiye'de yaşayan bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler
(eş, çocuk, ana, baba), Kanunun 60/g bendi kapsamında tescil edilecek olup, gelir testi için sosyal yardımlaşma
ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri sonucu yapılacak gelir testi sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Burs kazanan eĢiyle birlikte ABD'ye veya sosyal güvenlik sözleĢmesi imzalanmamıĢ ülkeye
giden, ancak kendisi ev hanımı olarak bu ülkede yaĢayan Türk vatandaĢları da genel sağlık
sigortası kapsamında prim ödemek zorundalar mı?
Bu kişilerin ikametgâhlarının, kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi?nden (ADNKS) yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi halinde söz konusu kişiler genel sağlık
sigortalısı kapsamında prim ödemeyecektir.

Çifte vatandaĢ olup, Türkiye'de sigortası bulunmayan ancak vatandaĢı olduğu yabancı ülkede
çalıĢan veya sigortası/emekli olan Türkler ne yapacaktır?
Çifte vatandaşlığı bulunanların, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunması ve vatandaşı
oldukları yabancı ülkede çalışmaları durumunda; Türkiye'ye gelirken iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmesine
göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait "formüler" denilen belgeyi, yakınları adına ise ilgili ülkeden yine
bunlar için istenilen "formüleri" getirmeleri gerekmektedir. Ancak, çifte vatandaşlığı bulunanların, sözleşmesiz
ülkede çalışması ve ikametgâhlarının da yurt dışında bulunması halinde söz konusu kişiler genel sağlık sigortası
kapsamına alınmayacaklardır.

YURTDIġINA EĞĠTĠME GĠDENLER
T.C. vatandaĢı olup yurt dıĢına lisans, master, doktora eğitimi için gidenlerden çalıĢmayan ve
sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aile yakını gelir testine baĢvurabilecek mi?
Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)?nden yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz
konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil
edilmeyeceklerdir. Ancak Türkiye'de bulundukları sürede bakmakla yükümlülük durumları yok ise gelir testine
başvurarak gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanacaklardır.

Eğitim için yurtdıĢına giden ve sağlık sigortaları oradaki devlet veya okullar tarafından
karĢılanan vatandaĢlar ne yapacaktır?
Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)?nden yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz
konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan genel sağlık sigortası kapsamında tescil
edilmeyeceklerdir.

Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiĢ, 25 yaĢ üstü olup, Türkiye'de sigortası
bulunmayanlar ne yapacak?
Bu durumdaki kişilerin de kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından ikametgâhlarının Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)?nden yurtdışındaki adres olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu durumda söz
konusu kişiler, ikametgâhları yurt dışında olduğundan GSS kapsamında tescil edilmeyeceklerdir.

