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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLlGI

Sayın;

Değerli

Sağlık

genel

sağlık sigortalımız,

11112012 tarihinden itibaren tüm vatandaşlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sigortası Kanunu gereğince Kurumumuz tarafından genel sağlık sigortası kapsamına

alınacaktır.

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile Kurumumuz ve yeşil kart kayıtlan dikkate alınarak MERNİS
sorgulaması

sonucunda, herhangi bir sosyal güvencenizin olmadığı tespit edilmiştir.
11112012 tarihi itibariyle genel sağlık sigortalılığı tesciliniz asgari ücret üzerinden
re'sen yapılmış olup 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında yapılan
tescilinize esas olmak üzere aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının belirlenmesi
için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflanna başvurarak gelir testi işlemi yaptırmanız
gerekmektedir.
Gelir testi yaptırmanız halinde yapılan gelir testi sonucuna göre prim ödemeden
Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalandırılmanı z ya da tespit edilen aile içindeki
gelirinizin kişi başına düşen aylık tutarı;
• asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olması halinde asgari ücretin brüt
tutarının üçte biri,
• asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olması halinde asgari ücretin brüt
tutarı ,

• asgari ücretin iki katından fazla olması halinde asgari ücretin brüt tutarının iki katı,
üzerinden %12 oranında prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalanmanız mümkün
olacaktır. Ödemeniz gereken prim tutarınız, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana
gelen değişikliklere göre değişecektir.
Gelir testi yaptırmak istememeniz halinde ise aile içindeki gelirin kişi başına düşen
aylık tutannın, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek tescil işleminiz
yapılacaktır.

Bu nedenle, gelir testi yaptırmak için bu yazının tarafını za ulaştığı tarihten itibaren en
geç bir ay içinde ikamet ettiğiniz il/ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına
başvurmanız gerekmektedir.
Aynı hanede birden fazla aile yaşaması halinde; ailelerden birine yapılan bildirim hane
içerisinde yaşayan tüm ailelere yapılmış sayılacaktır.
Diğer taraftan, bu yazının aynı adreste yaşayan eşiniz, 18 yaşından büyük lise
öğrenimi gören 20, yükseköğrenim gören 25 yaşından küçük ve evli olmayan çocuklarını z
adına gönderilmesi halinde ise aileden eşlerden birinin başvurusu yeterli olacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.

