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Genel Sağlık Sigortası
Genel Sağlık Sigortası (GSS):
v Kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları
halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortadır.

Geçiş Süreci:
ü
ü
ü
ü
ü

SSK ve BAĞ-KUR ve 4C kapsamındakiler 01.10.2008 tarihinde,
ES kapsamındakiler 15.10.2010 tarihinde,
TSK’da görev yapan askeri ve sivil personeller 15.10.2010 tarihinde,
Yeşil kartlılar 01.01.2012 tarihinde ve
Er ve Erbaşlar 01.03.2017 tarihinde

GSS
kapsamına
alınmıştır.

GSS Kapsamı:
Hizmet akdi ile çalışanlar, kendi
adına bağımsız çalışanlar ve
kamu çalışanları

Korunma, bakım ve
rehabilitasyon hizmetlerinden
ücretsiz faydalanan kişiler ile
ana ve babası olmayan Türk
vatandaşlarından 18 yaşını
doldurmamış çocuklar,
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Aile içindeki geliri asgari
ücretin 1/3’inden az olanlar

İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma
ödeneğinden yararlandırılan
kişiler,

Malullük, yaşlılık ve ölüm
aylığı alanlar, 65 yaş aylığı,
şeref aylığı, vatana hizmet
aylığı, harp malullüğü aylığı ve
2330 sk. Kapsamında nakdi
tazminat ve aylık alanlar,

Vatansız ve sığınmacılar

Geçici köy korucuları,

2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve
Avrupa Şampiyonluğu
Kazanmış Sporculara ve
Bunların Ailelerine Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun
hükümlerine göre aylık alan
kişiler
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Genel Sağlık Sigortası
Tescil ve Sonlanması
Genel Sağlık Sigortası Tescili

Bildirimsiz Tescil

Bildirimli Tescil
§
§
§
§
§
§
§

Aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3’inden az olanlar
2022, 1005, 3292, 2330 sk. kapsamında aylığa hak kazananlar
Vatansız ve sığınmacılar
Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz
faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk
vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar,
1 yıldan uzun süreli oturma izni olan yabancılar
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan
kişiler,
Kapsam dışında kalan diğer kişiler (1 ay içinde Kuruma başvuru)

§
§
§
§
§
§

Hizmet akdi ile çalışanlar,
Kurumdan gelir ve aylık
alanlar
Kamu idarelerinde çalışanlar,
657 sk. uyarınca açıktan
vekil olarak atananlar,
Muhtarlar
ve
bağımsız
çalışanlar,
İsteğe bağlı sigortalılar

Genel Sağlık Sigortası Sonlanması
§
§

Yerleşim yerinin Türkiye olmadığı veya
5510 sk. m.60’ın 3. fıkrası gereği GSS kapsamı dışına çıkılan
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tarihten itibaren
sonra erer.
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Kişisel Sağlık Verilerini
Kayıt Altına Alan Sistemler

Eczane

Optik
§

MEDULA

Hastane

Medikal
Eczane

Medikal
Market

MEDULA; farklı kapsamları (SSK,
BAĞ-KUR, ES…) Genel Sağlık
Sigortası (GSS) çatısı altında toplayan
projenin bilişim ayağıdır.

Medikal
İşitme
Merkezi

Birey ve toplum sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
amacıyla Ocak 2015‘te kişisel sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik, bütünlük
ve mahremiyeti korunarak kişilerin kendileri tarafından kendi dijital sağlık
kayıtlarına erişebilmesini sağlayan e-nabız sistemi kurulmuştur.
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Gülseher SANAÇ
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
Sigorta Yazılımları Daire Başkanlığı
gsanac@sgk.gov.tr
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T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu HSGM Sigorta
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Teşekkürler.
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T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu HSGM Sigorta
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