ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN SAĞLIK HĠZMETLERĠ
Sağlık Hizmetleri
Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak başvuruda
bulunacakları ilk yer Aile Hekimliği ile Gençlik Danışma Merkezidir . Öğrenciler başvurularını UÜ
kimlik kartı ile Hasta Kayıt Kabul Servisine yaparlar.
Öğrencinin ilk muayenesi, tetkik ve tedavileri; Aile Hekimliği olanakları ve mevzuat çerçevesinde Aile
Hekimliğinde yapılır. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda Devlet ve Üniversite hastanelerine veya
Özel hastanelere başvuru yapılır.
Muayene ücreti olarak YÖK kararları doğrultusunda belirlenen ücret alınır. Her hekim için bu
muayene ücretinin ödenmesi zorunludur.

Genel Sağlık Sigortası (GSS)
GSS kapsamındaki öğrenciler primlerini yatırmak koşuluyla Aile Hekimliğine uğramadan
doğrudan Üniversite ve Devlet hastanelerine yabancı kimlik numarası ile müracaat edebilirler. Devlet ve
Üniversite hastanelerinde herhangi bir ücret alınması söz konusu değildir. Bu yüzden, tüm Uluslararası
Öğrencilerin GSS’ye kayıt yaptırmaları önerilmektedir.
Öğrencilerimiz özel hastane tercih etmeleri durumunda fark ödemek zorundadırlar. Bu fark her hastanede
değişebilmektedir.
GSS’ye kayıt yaptırabilmek için öğrenciler, oturma izinlerini aldıkları Bursa Emniyet
Müdürlüğü’nden yabancı kimlik numarası almak suretiyle kayıt oldukları tarihten itibaren 3 ay içinde
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya ikamet edilen ilçenin Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmek
zorundadır. GSS’ye kayıt yaptırdıktan sonra, GSS’nin belirlemiş olduğu pirimi bankaya ödemek suretiyle
sigortalı olurlar. Öğrenciler öğrenimleri devam ettiği sürece en düşük prim tutarı olarak belirlenen bu
miktarı yıllık olarak ödemek zorundadır. Bu miktar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenir. Her yıl
Ocak ayından sonra primlerde bir miktar artış söz konusu olmaktadır. Bu sebeple doğacak farkı takip edip
ödemek öğrencinin sorumluluğundadır.
Kanun gereği, kayıt olduktan itibaren 3 ay içinde GSS’ye sahip olmak için başvurmamış
öğrenciler, daha sonra bu haktan yararlanamaz. Bu sebeple öğrencilerimizin bu işlemi ihmal etmemeleri
önemle rica olunur.
Türkiye bursu, MEB-Devlet ve MEB-Hükümet bursları bursuna sahip uluslararası öğrencilerin
GSS primi ödemelerine gerek yoktur, bursları kapsamında doğrudan GSS sahibi olurlar.
Anne babası aracılığıyla Türkiye’de geçerli bir sağlık güvencesine sahip olan uluslararası
öğrenciler, bu durumlarını gösteren belgeyi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya ikamet edilen ilçenin
Sosyal Güvenlik Merkezine sunmalıdır.

Genel Sağlık Sigortalısı Olmanız için Yapılması Gerekenler:
Yabancı Kimlik Numaranızı öğreniniz. Yabancı kimlik numaranızı bilmiyor iseniz sorgulama
için https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz. Bu sorgulama sonucunda yabancı kimlik
numaranızı öğrenemezseniz, ikamet tezkerenizle beraber Bursa Emniyet Müdürlüğü /Yabancılar
Şubesi’ne gidiniz. Yabancı kimlik numarası talep ediniz.
Yukarıdaki internet sayfasından edineceğiniz Yabancı Kimlik Numaranızı, Adınızı ve Soyadınızı
gösteren
çıktıdan
2
tane
alınız.
Bu
çıktılardan
birini
Enstitünüzün/Fakültenizin/
Yüksekokulunuzun/Meslek Yüksek Okulunuzun Öğrenci İşleri Bürolarına teslim ediniz. (Bu işlemi
önceden yaptıysanız bir daha yapmanıza gerek yoktur.) Diğer çıktıyı ve öğrenci belgenizi Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğü veya ikamet edilen ilçenin Sosyal Güvenlik Merkezine teslim ediniz. Burada GSS
girişleriniz yapılacaktır.
Priminizi ödeyiniz.

