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KONU: GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ.
Genel sağlık sigortası sağlık aktivasyon işlemleri ile ilgili Kurum tarafından 2017-26 nolu Genelge
yayımlanmıştır. Genelge’de önemli olan kısımların özeti aşağıdadır.
Genel sağlık sigortası aktivasyon işlemi; genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü
oldukları kişilerin, genel sağlık sigortası hak ve hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla söz
konusu kişilere ait bilgilerin Kurum kayıtlarıyla elektronik ortamda eşleştirilerek aktif hale
getirilmesini ifade etmektedir.
GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİLER
Genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı
nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a) Eşi,
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday
çırak ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek
öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına
bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit
edilen ana ve babası bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılır.
Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuklar
1-) 18 Yaşını Doldurmamış Çocuklar
Kanunun 60.ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanların çocukları, ana ya da
babanın tescil edilmiş olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın 18 yaşını
dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişisi olarak herhangi bir şart aranmaksızın sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan
faydalandırılır.
Anne ve babası ayrılmış çocukların sağlık aktivasyonları, velayeti bulunan anne ya da baba
üzerinden yapılacaktır. Ancak, velayeti bulunan anne ya da babanın genel sağlık sigortalığının
bulunmaması veya yazılı olarak talep etmeleri halinde velayeti bulunmayan anne ya da babanın
üzerinden de aktivasyonları yapılabilecektir.
2-) Öğrenciler
18 yaşından büyük öğrencilerin aktivasyon işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokoller çerçevesinde veri tabanından elektronik
ortamda alınan bilgilere göre yapılmaktadır. Ancak elektronik ortamda öğrencilik bilgilerine
ulaşılamayan öğrenciler için ilgili eğitim dönemine ait öğrenci belgelerindeki tarihler dikkate
alınarak; ara sınıflar için her yılın Eylül ayı sonu, son sınıf öğrencileri için Haziran ayı sonuna kadar
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen yaş hadleri dikkate
alınarak aktivasyon işlemi yapılacaktır.
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a) Lise ve Dengi Öğrenim Gören Öğrenciler
Genel sağlık sigortalısının çocuklarından Milli Eğitim Bakanlığının lise veya lise dengi okul olarak
kabul ettiği eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler 20 yaşını dolduracağı tarihe kadar
bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır.
b) Yüksek Öğrenimde Öğrenim Gören Öğrenciler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora
öğrenimi gören öğrenciler ile anılan Kanunun 46 ıncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı
çalışan öğrencilerden aylık kazançları Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen miktarın altında olanlar
25 yaşını dolduracağı tarihe kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır.
c) Lise ve Dengi Öğrenim İle Yüksek Öğrenimden Mezun Olanlar
6663 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan ve
10/02/2016 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre lise veya dengi öğrenimden
mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek
şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına
bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık
hizmetinden faydalandırılacaktır.
d) Yüksek Öğrenimden Mezun Olanlar
6663 sayılı Kanunla getirilen ve 10/02/2016 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre,
yüksek öğrenimden mezun olanlar 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihi
izleyen günden itibaren iki yıl süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden
yararlanmaya devam edecektir.
3-) Bakmakla Yükümlü Olunan Anne ve Baba
Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı beyan edilen, Genel Sağlık Sigortası
Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
uyarınca yapılan gelir testi tespiti sonucuna göre aile içinde fert başına düşen gelir
miktarı brüt asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen, diğer çocuklarından sağlık
yardımı almayan anne ve baba, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu
kişisi sayılacaktır.
Genel sağlık sigortalısının anne/babasının, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık
hizmetlerinden faydalandırılmasında nüfus kayıtları esas alınacak, anne ile baba arasında resmi
nikah olup olmadığına bakılmayacaktır.
Anne ile baba, genel sağlık sigortalısı olan farklı çocukları üzerinden ayrı ayrı sağlık hizmetlerinden
faydalanabilecektir.
4-) Kız Çocukları
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte veya öncesinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan
kız çocukları bu Kanun açısından da bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden
faydalandırılacaktır. Söz konusu kız çocuklarının durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hak
sahiplikleri yeni girdikleri kapsam türüne göre yeniden belirlenecektir.
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6111 sayılı Kanunla, 25/02/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun bu hükmü “bakmakla
yükümlü olunan kız çocuklarının durum değişikliğinin sona ermesinden sonra tekrar
anne/babası üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlandırılacağı" şeklinde yeniden
düzenlenmiştir.
SAĞLIK AKTİVASYONU İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
Genel sağlık sigortalısına ilişkin gerekli tescil işlemleri yapılan kişiler ile bunların
bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarının sağlık aktivasyon işlemi, herhangi bir
müracaata bağlı olmaksızın sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden sağlık aktivasyon işlemi SPAS
sistemince otomatik olarak oluşturulamayanların sağlık provizyon ve aktivasyon işlemleri bağlı
bulunduğu iş yeri veya ikamet adresine bağlı kalmaksızın başvurdukları en yakın sosyal güvenlik
merkezi tarafından yerine getirilecektir.
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyon
müracaat işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları resmi başvuru olarak kabul edilecektir.
SİGORTALILIĞI SONA ERDİKTEN SONRA 10 GÜN VEYA 10+90 GÜN DAHA SAĞLIK
HİZMETİNDEN YARARLANACAKLAR
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) , (b) (Bağımsız
Çalışanlar) ve (c) (Kamu çalışanları) bendi, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, ek 9
uncu maddesinin birinci fıkrası ile ek 15 inci maddesi kapsamında sigortalı olanlar,
a-) Zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık
sigortasından yararlanırlar.
b-) Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90
günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren
90 gün süreyle,
sağlık hizmetlerinden faydalandırılacaktır.
Genelgedeki konular geçmiş yıllardaki sirkülerimizde mevcut olup, önemli kısımları
yeniden yukarıda belirtilmiştir. Aşağıda linkte yer alan Genelgenin tamamının gözden
geçirilmesini öneririz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/134444
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