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Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

 Genel Sağlık Sigortası nedir? 
 

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların ve ailelerinin sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenmiş yeni bir sistemdir.   
 
Sadece Devlet tarafından sunulan sağlık hizmetinden ve bazı özel sağlık 
kuruluşlarından yararlanmanızı sağlayan sistemdir. Genel sağlık sigortası kapsamında 
emeklilik gibi süreçler işletilmez. Ödenen primler; 
 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları : Yok  
Malullük Yaşlılık ve Ölüm : Yok  
Genel Sağlık Sigortası Primi : Var  
İşsizlik Sigortası Primi : Yok  
 

 Genel Sağlık Sigortasından kimler faydalanabilir? 
 
SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, dul, yetim aylığı almayanlar ile geliri olmayan veya 
burada belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda 
olmayan, yani sağlık sigortasından yararlanamayan, aynı zamanda yeşil kartı da 
olmayan vatandaşlar faydalanacaktır. 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

 Genel Sağlık Sigortası sisteminde 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle 
yeni bir sisteme geçildi. 6824 Sayılı Kanunla getirilen yeni 
düzenleme ile birlikte Genel Sağlık Sigortasında tek tip prim 
sistemine geçildi. Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar gelir 
durumu yetersiz ise eski adıyla yeşil kart yeni adıyla 60/C-1 
kapsamında sağlıktan herhangi bir prim ödemeden ücretsiz olarak 
yararlanabilecekken hane halkı ortalama geliri asgari ücretin net 
tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ise 60g kapsamında brüt asgari 
ücretin %3 ü oranında prim ödeyerek sağlıktan yararlanabiliyor.  

 
 GSS Başvurusu Nasıl Yapılır? 
 

 Kaymakamlıklarda sosyal hizmetler bölümüne başvuru ile, 
 E-devlet üzerinden Genel Sağlık Sigortası Başvuru ve 

Sorgulama ekranı yardımı ile  
    yapılır. 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

 GSS Primi 2018 Yılında Ne Kadar? 
 
 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında  
    60,88 TL GSS primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden     
    yararlanabilecek. 
 
 

 GSS 60g nedir? 
 

 Hane halkı ortalama geliri, gelir testi başvuru sonucu net asgari 
ücretin 1/3’ünden az çıkanların gelir seviyesi 60g kapsamında 
alınır. Bu kişiler brüt asgari ücretin %3 ü oranında prim 
ödeyerek GSS hizmetlerinden yararlanırlar. 

 
 

 
 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

 GSS ödemeleri nereye ve nasıl yapılır, GSS 6824 prim tahsilatı 
nereye yatırılır? 

 
GSS prim borçları herhangi bir banka ve PTT şubesinden “GSS 
Prim” menüsünden ödenebilir. 
 
 
 GSS borç sorgulaması nasıl yapılır? 
 
SGK GSS kapsamında prim borcunuzun olup olmadığını E devlet 
sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu-Diğer Hizmetler-GSS Tescil ve 
Borç Durumu Sorgulama menüsünden yapabilirsiniz. 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Nelerdir? 
 
Genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık 
hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmesi için; 
 
a) Sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarihten önceki son bir yıl içinde 

toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması, 
 
a) 4/b (Bağkur), Ek-5, Ek-6 ve 60/g kapsamındaki genel sağlık 

sigortalılarının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 
günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması,  

 
Prim ve Prime İlişkin Borçlar 
 
Yine 5510 sayılı Kanuna göre yukarıda belirtilen 30 gün şartına ek olarak; 
4/b (Bağkur), Ek-5, Ek-6 ve 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 
sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla ödeme 
vadesi geçmiş prim borçlarının bulunmaması, 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

İlk defa işe girenler için; 
 
30 gün prim sayısını tamamlaması, ve aylık hizmet prim bildirgesinin kuruma 
verilmiş olması gerekmektedir. İşte en çok mağduriyette burada yaşanmakta 
ve çalışanlar bu konuda tereddüte düşmektedirler. Nedeni ise bildirge verme 
süresinin sonraki ayın 23’üne kadar olmasıdır. Yeni işe giren kişi için bu gibi 
durumlarda işverenin prim bildirgesini kuruma vermesi gerekmektedir. 
 
Tekrar SGK kapsamında sigortalı çalışmaya başlayanlar; 
 

Başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde toplam 30 gün Genel Sağlık 
Sigortası prim gün sayısının olması gerekmektedir. SGK’lı çalışarak işten 
ayrılmış olan sigortalı 1 yıl içerisinde tekrar SSK’lı çalışmaya başlaması 
halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ikinci defa işe başlayacağı 
tarihten itibaren 30 günlük süre aranmaz çünkü 1 yıl önceki sigortalılık 
süresi içerisinde 30 günlük sigorta primi ödenmiş olması yeterlidir.  



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

Önceki 1 yılın hesabında aşağıdaki geçen süreler dikkate alınmamaktadır  

 Herhangi bir sebeple silahaltına alınan sigortalının askerlikte geçen 
hizmet süresi, 

 Yükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, 

 Raporlu olarak olsa dahi İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık 
sigortalarından geçici iş görmezlik ödeneği alan sigortalının iş görmediği 
süre, 

 Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde 
 
 

Sağlık Yardımından Yararlanma Süresi : 
 
Yürürlükte olan 5510 sayılı kanuna göre, SGK lı işten ayrıldığı  tarihten 
geriye doğru bir yıl içinde 30 günü varsa 10 gün, 90 gün prim ödemesi 
varsa, işten ayrıldığı tarihten sonra, 10+90=100 gün sağlık yardımından 
faydalanabilir.  

 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

Peki sigortalılık sona erdikten sonra ne kadar sağlık hizmeti alınabilir? 
 
Bu sorunun cevabı yine 5510 sayılı Kanunun 67. maddesinde saklı. Madde 
aynen şu ifadeyi kullanmaktadır; 
            “60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel 
sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten 
itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin 
sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük 
zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 
90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden 
yararlandırılırlar.” 
            Yani 4/a (SSK), 4/b (Bağ-kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında 
zorunlu sigortalı olan kişiler, işten ayrıldıkları tarihten önceki son bir yıl 
içerisinde 30 gün primleri var ise 10 gün, 90 gün primleri var ise 10 güne 
ilave olarak 90 gün toplamda 100 gün daha bakmakla yükümlü oldukları eş, 
çocuk, anne ve babaları ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. 
 
 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

Bağ-Kur’da borç kaç aydan fazla olursa sağlık hizmeti 
kapanır? 
 
4/b sigortalılık statüsüne tabi olan eski adıyla Bağ-kurlu 
olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin yukarıdaki sayılan şartlarla birlikte, sağlık 
hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 60 günden fazla 
prim ve prime ilişkin her türlü borcun bulunmaması veya 
60 günden fazla borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş 
olması gerekmektedir. 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

İşten ayrılan, Bağ-Kur’u terk eden sağlık hizmetlerinden kaç gün 
faydalanır? 
 
4/a (SSK), 4/b (Bağ-kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsüne 
tabii olan genel sağlık sigortalıları, zorunlu sigortalıklarının sona 
erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından 
yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten 
geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, 
sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden 
yararlandırılırlar.  
Bu durumda, 4/b sigortalıları için prim ve prime ilişkin borçlarının 
olup olmadığına bakılmaz ve bu haktan bakmakla yükümlü kişiler de 
yararlanır. 
 



Genel Sağlık Sigortası (GSS) 

Bağkurumu ödeyemiyorum sağlıktan nasıl yararlanırım? 
 
Bağkur geçmiş dönem prim borcunuz 2 aydan fazla olursa sağlıktan 
yararlanamazsınız. Borçlu iken Bağkur sağlıktan yararlanabilmek için bir kaç 
seçeneğiniz var. 
 

Prim borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Taksitlerinizi ve cari primlerinizi 
düzenli ödemeniz halinde sağlıktan yararlanabilirsiniz. 
Bağkuru terk edebilirsiniz. Bunun için tarım kaydı, vergi kaydı, şirket 
ortaklığı vs. varsa bunları sildirmeniz gerekir.  
Bağkuru terk ettikten sonra borçlu olmanız halinde GSS’ye ya da başka bir 
sigorta kapsamına geçmeniz halinde Bağkur borcu yine size engel olur. 
Sadece 4a SSK kapsamında çalışırsanız kendi sigortanızdan yararlanırsınız. 
Bağkuru terk ettikten sonra sağlıktan ancak aktif güvencesi olan eşiniz, 
çocuklarınız ya da yararlanma hakkınız varsa anne ya da babanızın 
sigortasından yararlanabilirsiniz. 
Bağkuru terk etmeden 4a SSK kapsamında çalışmaya başlamanız ve SSK 
kapsamında 30 günü tamamlamanız halinde de Bağkur borcu olsa bile 
sağlıktan yararlanma hakkınız olur. 
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