Genel Sağlık Sigortası – Lisansüstü Öğrenciler
1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yasa uyarınca 25
yaşın üzerindeki öğrenciler anne veya babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak
değerlendirilmemekte olup, sosyal güvenceleri olmadıkları için GSS kapsamına alınmışlardır.
Ancak 1 Ekim 2008 tarihinden önce bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olan kız
öğrencilerin bekar olmaları durumunda anne veya babanın sağlık sigortasından yararlanmaya
devam etmeleri mümkündür. 25 yaşın üzerindeki diğer öğrencilerin durumu SGK tarafından
tescil edilmiş olup gelir testi yaptırmaları ve ona göre sağlık sigortası primi ödemeleri
gerekmektedir.
Herhangi bir şekilde sigortalı olarak çalışan veya isteğe bağlı sigorta
yaptırmış olanların GSS için bir şey yapmalarına gerek yoktur.
GSS için sigorta primini ödeyen ve Bilkent Üniversitesi’nde GREASE sistemi üzerinden
Üniversite tarafından kendisine düzenli olarak burs ödemesi yapılan yüksek lisans ve doktora
öğrencileri ile TUBİTAK burslusu lisansüstü öğrenciler GSS primini ödediklerini gösteren
makbuzu Üniversiteye ibraz etmeleri halinde ödedikleri prim miktarına göre kendilerine en
fazla ayda 150 TL sigorta destek yardımı yapılacaktır. Bu destek, Üniversiteden sadece eğitim
harcı bursu alanları, TUBİTAK dışı projelerden burs alanları, ücretli lisansüstü öğrencileri
kapsamamaktadır; ancak TÜBİTAK'tan burs almakta olup, üniversitemizden de eğitim ücreti
bursu alan öğrenciler de bu destekten yararlanabilir. Projelerden burs alanlar destek için
proje yürütücüsüne başvurabilirler. Bu öğrencilerin proje kaynaklarının imkanları ölçüsünde
desteklenmeleri mümkündür. TUBİTAK burslularının sigorta desteğinden yararlanabilmeleri
için TUBİTAK’tan böyle bir ek destek almalarına engel olmadığını belirtir onay yazısı
getirmeleri gereklidir.
GSS desteği almak isteyen öğrenciler başvurularını ilk ödemeye ait makbuzla birlikte bağlı
bulundukları enstitüye ibraz edecekler, Enstitü ise başvuruyu onay için İMİRY’na havale
edecektir. Ödeme Mali İşler Daire Başkanlığı (MİDB) tarafından yapılacaktır. Ödemeler,
öğrencilik ve burs statüsü değişmediği takdirde, o akademik yılın sonuna kadar devam edecek
olup, öğrencilerin her ay makbuz ibraz etmeleri gerekmeyecektir. Yeni akademik yılda
öğrenimine devam eden öğrencilerin 15 Eylül tarihine kadar en son prim ödeme makbuzunu
tekrar MİDB’na ibraz etmeleri halinde aylık ek ödeme o akademik yıl boyunca sürdürülecektir.
GSS desteği öğrencinin devam ettiği programın azami süresiyle sınırlıdır.

