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KONU: LİSE VE DENGİ ÖĞRENİM İLE
ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI.

YÜKSEKÖĞRENİM

MEZUNU

10.02.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanunla birlikte lise/dengi öğrenim
veya yükseköğrenimden mezun olan öğrencilerin genel sağlık sigortasından yararlanma
şartları ile ilgili açıklamalarımızı 16.02.2016 tarih ve 1798 sayılı sirkümüz ile duyurmuştuk.
5510/60.ıncı maddesine eklenen “Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi

sayılmayanlardan; lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden
mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da bu maddenin
birinci fıkrasının (g) bendinde sayılanlar hariç genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun
oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, gelir tespiti yapılmaksızın birinci fıkranın
(c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.” hüküm
uygulaması ile ilgili Kurum tarafından 2016/06 Genelge de yayımlandı.

Anılan hüküm gereği; ana/babası olmaması, ana/babasının 5510 sayılı Kanun kapsamında
sigortalı sayılmaması veya Kanun gereği ana/babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi
sayılmaması nedeniyle ana/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
bulunmayanlar, ayrıca ana/babası dışında bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişi ya da 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamı dışındaki bir kapsamda
genel sağlık sigortalısı sayılmamaları ve maddede belirtilen yaş sınırlarını
aşmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1)
kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.
Dolayısıyla, 10/2/2016 tarihinden önce lise ve dengi öğrenimden ya da
yükseköğrenimden mezun olanlardan mezuniyet tarihini izleyen günden itibaren
hak tanınan iki yıllık sürenin 10/2/2016 tarihinden sonra biten kişilerin de,
10/2/2016 tarihi ile mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıllık
sürenin bittiği ya da yaş koşullarına göre belirlenen tarihe kadar olan sürede
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin bir numaralı alt bendi (60/c-1)
kapsamında tescil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla söz konusu kişilerden
10/2/2016 tarihinden önce (60/g) bendi kapsamında tescil edilenlerin bu tescil
kaydının 9/2/2016 itibarıyla sonlandırılması gerekmektedir.
Ayrıca,
1-) Yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşlarından; YÖK tarafından denklik verilen
öğrenim kurumlarından mezun olan ve yerleşim yeri Türkiye’de olanlar da Kanunun 60 ıncı
maddesine getirilen ek düzenlemeden yararlanabileceklerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin ise
Kanunun 60 ıncı maddesine getirilen ek düzenlemeden yararlanma hakları bulunmamaktadır.
2-) Kapsamına giren kişilerin evlenmeleri halinde durum değişikliği nedeniyle, evlilik
tarihinden bir gün öncesinden itibaren bu düzenlemeden yararlanmaları mümkün değildir.
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