Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Sadece Devlet tarafından sunulan sağlık hizmetinden ve bazı özel sağlık kuruluşlarından
yararlanmanızı sağlayan sistemdir. Genel sağlık sigortası kapsamındaki prim kolları ekte yer
almakta olup, emeklilik gibi süreçler Genel Sağlık Sigortası'nda işletilmeye başlamaz.


Kısa Vadeli Sigorta Kolları

: Yok



Malüllük Yaşlılık ve Ölüm

: Yok



Genel Sağlık Sigortası Primi

: Var



İşsizlik Sigortası Primi

: Yok

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir?
Dışarıdan prim ödeyerek sigortalılık sürecinizin başlatılmasıdır. İsteğe Bağlı Sigortaya dahil olan
kişiler Genel Sağlık Sigortası'ndan da yararlanmaya başlarlar. Bu nedenle Anne, baba veya eş
üzerinden Genel Sağlık Sigortası olan öğrencilerin İsteğe Bağlı Sigortalılıklarının başlaması
halinde Anne, baba veya eşleri üzerinden olan sigortaları iptal olur. İsteğe Bağlı Sigortalılık
kapsamındaki prim kolları ekte yer almaktadır.
•

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

: Yok

•

Malullük Yaşlılık ve Ölüm

: Var

•

Genel Sağlık Sigortası Primi

: Var

•

İşsizlik Sigortası Primi

: Yok

SGK lı Olmak İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak ile Aynı Şey midir?
Hayır, SGK lı çalışan olmak için maaş ile bir kurumda çalışıyor olmanız gerekmektedir, isteğe
bağlı sigortalılıkta herhangi bir maaşınız olmadığı halde dışarıdan prim ödeyerek sisteme dahil
olma durumunuz söz konusudur.

Özel Sağlık Sigortası Genel Sağlık Sigortası veya İsteğe Bağlı
Sigortalılık ile Birlikte Kullanılabilir mi?

Evet, Özel Sağlık Sigortası Devlet tarafından sağlanan Genel Sağlık Sigortası ve İsteğe Bağlı
Sigorta'dan farklıdır. Hem devlet tarafından yapılan Genel Sağlık Sigortanız veya İsteğe Bağlı
Sigortanız hem de Üniversite tarafından yapılan Özel Sağlık Sigortanız aynı anda olabilir. Ancak
üniversite tarafından sağlanan nakdi yardımdan yararlanabilmeniz için özel sağlık sigortası
hakkınızdan feragat etmiş olmanız gerekmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Nakdi Yardımından Kimler Faydalanabilir?
Özel sağlık sigortası hakkı bulunan Doktora Sonrası Araştırma Görevlileri burslu Yüksek
Lisans ve Doktora öğrencileri.

Özel Sağlık Sigortası’nın Yıllık Tutarı Kadar Nakdi Yardım Almanın
Koşulları Nelerdir?

•

Anne, baba veya eş üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanmıyor olmak.

•

Gelir beyanında bulunarak, genel sağlık sigortasından yararlanmak için prim ödemeye
başlamış olmak ve üniversite tarafından sunulan sağlık sigortası hakkından feragat etmek.

•

Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanılıyorsa prim ödeyerek yararlandığınızı gösteren SGK’ dan
alınmış belgenin fotokopisini ve Eylül ayı ödeme makbuz fotokopisini beyan etmek.

•

İsteğe Bağlı Sigortalılığı başlatmış olmak ve üniversite tarafından sunulan sağlık sigortası
hakkından feragat etmek.

•

İsteğe Bağlı Sigortalılık başlatılmış ise sigortalılığın başlatıldığına ilişkin SGK’ dan alınmış
belgenin fotokopisini ve Eylül ayı ödeme makbuz fotokopisini beyan etmek.

Anne, Baba veya Eşi Üzerinden Genel Sağlık Sigortası Olabilecek
Öğrenciler Kimlerdir?

•

2008 yılında 18 yaşını doldurmuş olan kız çocukları evleninceye kadar anne ve babaları
üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

•

İlk kategoriye girmeyen ancak yüksek öğrenimine devam eden kız çocukları 25 yaşına kadar
anne ve babaları üzerinden sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

•

Yüksek öğrenimine devam eden erkek çocukları 25 yaşına kadar anne ve babaları üzerinden
sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

•

Eşi SGK kapsamında çalışan ancak kendisi SGK kapsamında çalışmayan öğrenciler eşleri
üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

Bir Kurum Üzerinden SGK lı Çalışanım Nakdi Yardımdan Yararlanabilir
miyim?

Hayır, nakdi yardım sadece isteğe bağlı sigortalılığın başlatılması halinde geçerlidir

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Üniversite Bursum Kesilir mi?

Hayır, SGK lı çalışan olsanız bile Üniversite tarafından verilen burs kesilmemektedir

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Tübitak Bursum kesilir mi?

Hayır, bursun kesilmesi ancak SGK lı çalışan olmanız halinde mümkün olur.

Dışarıdan Yaptırmış Olduğum Bireysel Sağlık Sigortam veya Bireysel
Emeklilik Poliçem Var Nakdi Yardımdan Yararlanabilir miyim?

Hayır, nakdi yardım sadece Devlet tarafından yapılan Genel Sağlık Sigortası ve İsteğe Bağlı
Sigortalılığın primlerinin öğrenci tarafından ödendiğinin beyanı edilmesi halinde
gerçekleşmektedir.

Özel sağlık sigortası hakkımdan vazgeçersem ne kadar nakdi yardım
alabilirim?

1.113,00 ( yıllık toplam tutar / 01.10.2016-01.10.2017)

Eş ve Çocuğumu Özel Sağlık Sigortası' na Dahil Edebilir miyim?
Evet, primlerinin tarafınızca ödenmesi koşulu ile eş ve çocuklarınızı da Özel Sağlık Sigortası'na
dâhil edebilirsiniz.
•

Eş

: 1.277 ( Yıllık tutar )

•

Çocuk

: 889 ( Yıllık tutar )

•

24 yaşından büyük bekar çocuk

: 1.308 ( Yıllık tutar )

Üniversite Tarafından Yapılan Sağlık Sigortasının içeriği Nedir?

Özel Sağlık sigortası Hakkımdan Vazgeçersem Kampüs İçerisindeki
Sağlık Merkezi’ni Kullanabilir miyim?

•

Acil hallerde Sağlık Merkezi’nde muayene, tetkik ve ambulans servisinde ücretlendirme yoktur.

•

Acil dışı hallerde Sağlık Merkezi kullanım ücreti aşağıdaki gibidir;
•

Bireysel veya üniversite tarafından sağlanan özel sağlık sigortası olan kişiler için
muayene ücretsiz, ilaçlar için sigorta limitlerine göre ödeme alınır

•

Bireysel veya üniversite tarafından sağlanan özel sağlık sigortası olmayan kişiler için
muayene ücretsiz, ilaçlar ücretlidir.

