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STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Staj öncesinde yapılması gereken işlemlerle ilgili küçük bir değişiklik yapılmıştır. Bu ilan bu
değişiklikle beraber sigorta ile ilgili bazı sıkça sorulan soruların yanıtlarını ve önemli uyarıları
içermektedir. Lütfen okuyunuz.
Değişiklik: Sigorta işlemlerini bundan sonra rektörlük öğrenci işleri değil fakülteler
yapacaktır. Bu değişiklik öğrenci için doğrudan bir fark yaratmamaktadır. Zamanında (staja
başlama tarihinden en geç 20 gün önce) bölüm staj komisyonuna sunulan belgeler bölüm
tarafından fakülteye iletilecektir. Öğrenci belgelerini tamamlayıp staj komisyonuna
getirdiğinde bu süreden daha az zaman kalmışsa yine yardımcı olunmaya çalışılacaktır ancak
lütfen buna güvenmeyiniz. Özellikle staja başlama tarihine çok az zaman kala belgelerinizi
getirirseniz zamanında sigortanız yapılamayabilir. Bu durumda stajınız sayılmayacaktır.
Önceden olduğu gibi tüm öğrencilerin SGK'dan sigortalılık durumunu belgeleyen evrak(lar)
getirmesi zorunludur. Bunun için SGK'ya verilecek dilekçe örneği bölüm web sayfalarından
edinilebilir.
Sıkça Sorulan Sorular:
Sigorta işlemleri ile ilgili durum aşağıdaki sorularla özetlenebilir:
S: SGK'dan alınan belgeler ne işe yaramaktadır?
C: Öğrenci annesi veya babası üzerinden sigortalı ise farklı, anne veya babasından sigortalı
değilse, hiçbir güvencesi yoksa (yani üniversiteden sağlık karnesi ile muayene oluyor ise)
farklı pirim yatırılmaktadır. SGK’nın verdiği belgeye dayanarak esas olarak buna karar
verilmektedir.
S:Yabancı uyruklu öğrencilerin sigortaları yapılıyor mu?
C:Yabancı uyruklu öğrenciler gerek ülkemizde gerekse kendi ülkelerinde staj yapıyorlarsa
üniversite sigorta yapmaktadır. Bu öğrencilerin staj formunda Yabancı Uyruklular için verilen
Yabancı Kimlik No'sunu ve İkamet Tezkere No'sunu belirtmeleri önemlidir. Yabancı Kimlik
No'su tckimlik.nvi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
S: Özel Sağlık sigortası olanlar (yabancı uyruklular dahil) için ne yapılıyor?
C:Özel sağlık sigortası olanlara farklı olmayanlara farklı pirim yatırılması gerekebiliyor.
Dolayısıyla özel sağlık sigortası olanların bunu belgelemesi de gerekiyor.
S: Zorunlu staj haricinde isteğe bağlı stajda hangi evraklar isteniyor. Uygulama nasıl olacak?
C: Aynı evraklar, aynı uygulama.
S: Staj başladıktan sonra sigorta yapılabilir mi?
C: Hayır. Staj başladıktan sonra sigorta yapılamaz. Bu durumda staj geçersiz sayılacak.
S: Yaş önemli mi?
C: 25 yaşını geçen öğrencilerin anne veya babası üzerinden güvencesi olamaz. Kendi
sigortalılık durumlarını belgelemeleri yeterli olacaktır.
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S: Öğrencinin evrakları kaç gün öncesinde bölümlerden Dekanlığa gelmeli?
C: Öğrencinin evrakları 10 gün önceden dekanlığa ulaşmalıdır. Böylece zamanında işe girişi
yapılabilir.
S: Sigorta girişi yapıldığı zaman öğrenci için bir belge var mı?
C: İşe giriş yapıldığı zaman öğrenci için resmi bir bildirge oluşmaktadır. Öğrencinin staja
başlamadan önce bu belgeyi alması gerekir. Firmalar bu belgeyi görmeden öğrenciyi staja
başlatmayabilir.
S: Kıbrıslı öğrenciler için kimlik numaralarıyla ilgili özel durum nedir?
C: Kıbrıslı öğrenciler çifte vatandaşlık sahibi oldukları için Yabancı Kimlik No'ları yoktur.
Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurarak geçici T.C. numarası almaları gerekmektedir.
S: Kimlik fotokopisi olarak ehliyet kullanabilir miyim?
C: Özellikle eski ehliyetlerde TC Kimlik No yazmadığı için ehliyet değil nüfus cüzdanı
fotokopisi gerekmektedir.

