SGK
_ _ _ _o

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLlGI

Sayın;

12 tarihinden
55 i O sayılı Kanun un genel saglık sigortasına ilişkin hükümleri 111120
itibaren tüm vatandaşlarımız için uygulanmaya başlanmıştır.
nce 4857 sayılı İş
5510 sayılı Kanun un 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası geregi
üzerine çalışanlar ile ev
Kanununun i 3 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağn
sürelerini 55 i O sayılı
hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılardan eksik
ödeye rek tamamlayanlar
Kanunun (4/a) bendi kapsamında istege baglı sigortaya tabi prim
tarihinden itibaren (60/g)
hariç olmak üzere diger sigortalılann kalan sürelerini, 1/ 112012
bendi kapsamında 30 güne tamamlanması zorunludur.
giriş bildirgesinde
Söz konusu hüküm geregince işvereninizce verilen sigortalı işe
tlerinde 30 günden az
4857 sayılı Kanun geregince kısmi sürelilçağrı üzerine ya da ev hizme
ız asgari ücret üzerinden hesapl anan
Çall ŞtığllliZ tespit edilmiş olup, genel sağlık sigortalılığın
prim üzerinden re' sen başlatılmıştır.
belirlemnesi için
Genel sağlık sigortası kapsamında ödeyeceğiniz primlerin
a
vakfın mürac aat ederek
ikametinizin bulunduğu yerdeki. sosyal yardımlaşma ve dayaruşma
gelir testi yaptırmaruz gerekmektedir.
prim ödemeden
Gelir testi yaptırmaruz halinde yapılan gelir testi sonucuna göre
edilen aile içindeki
Kurumumuz sağlık yardımlarından faydalandırılmanız ya da tespit
gelirinizin kişi başına düşen aylık tutarı ;
asgari ücretin brüt
• Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olması halinde
tutarımn üçte biri,
asgari ücretin brüt
• Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olması halinde
tutarı,

• Asgari ücretin iki

üzerinden %12
mümk ün olacaktır.

katından

oranında

fazla

olması

halinde asgari ücretin brüt tutarlllin iki

prim ödeyerek

sağlık yardımlarından

katı ,

faydalanmanlZ

meyda na gelen
Ödemeniz gereken prim tutarılliz, gelir durumunuzda ve asgari ücrette
değişikliklere göre değişe cektir.
kişi başına düşen
Gelir testi yaptırmak istememeniz halinde ise aile içindeki gelirin
olduğu kabul edilere k prim tahsilatı
aylık tutarımn, asgari ücretin iki katından fazla
yapılacaktır.

hizmetlerinde 30
4857 sayılı Kanun gereğince kısmi sürel i/çağrı üzerine ya da ev
isteğe bağlı sigortalı
günden az çalışmaruz nedeni yle eksik sürelerinizi (4 /a) kapsamında
etmeniz halinde ayrıca
olarak prim ödeme niz mümk ün olup isteğe bağlı sigortaya müracaat
genel sağlık sigortası primi ödemenize gerek bulunmamaktadır.
Bilgilerinize rica ederim.

