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T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 23.maddesi ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun 5.maddesinin b bendi gereği Yüksekokulumuzda staj uygulamasına
tabi tutulmaktayım. Aşağıda işaretlediğim kurumdan veya ailemden sağlık yardımı
almaktayım / herhangi bir sağlık yardımı almıyorum. Beyanımın doğruluğunu, durumumda
değişiklik olması halinde değişikliği hemen bildireceğimi, Staj süresi içersinde herhangi bir
nedenle sağlık kurumlarından alacağım iş görmezlik (İstirahat Raporu ) belgesini ve sağlık
sorunu veya diğer sebeplerle Stajıma devam edemeyip yarım bırakmam halinde Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne stajımı sonlandırdığımı 3 (Üç) gün içerisinde
dilekçe ile bildireceğimi kabul eder, beyanımın hatalı,eksik olmasından veya yukarıda
beyan ettiğim durumları süresi içersinde bildirmediğimden dolayı kaynaklanacak prim, idari
para cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi v.b. kanuni cezaların tarafımca ödeneceğini
taahhüt ederim.

1.

Annem veya babam üzerinden sağlık yardımı almaktayım.

2.

Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var.

3.

Bağ-Kur’a tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var.

4.

Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var.

5.

Genel Sağlık Sigortası ile sağlık yardımı alıyorum.

6.

Herhangi bir sosyal güvencem olmadığından sağlık yardımı almıyorum.

T.C. KİMLİK NO

:

ADI SOYADI

:

İKAMETGAH ADRESİ :

TEL :
İMZA / TARİH :

Bu belge Staj Başvuru Formu ile birlikte teslim edilmelidir.

Değerli Öğrencimiz;

Staj bitiş tarihi itibariyle işten ayrılış bildirgesi verilmesi nedeniyle, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki zorunlu sigortalılığınız sona erecektir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun
67'inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre zorunlu sigortalılığınızın sona erdiği tarihten
önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayınız varsa
10 gün süreyle daha genel sağlık sigortasından yararlanabileceksiniz. Ayrıca bu tarihten
geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığınız varsa, 10 güne ilaveten 90 gün
daha bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler de dâhil olmak üzere sağlık hizmetlerinden
yararlanabileceksiniz.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkınızın sona erdiği tarihten sonra, başka bir
kapsamda genel sağlık sigortalılığınız veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişisi olmamanız halinde, Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında Kurumumuzca resen zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edileceksiniz.
Bu nedenle, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerinizin sona ermesinden itibaren
gecikmeksizin, yerleşim yerinizdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat
ederek gelir testi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Gelir testi işlemlerinizin
sonucuna göre, genel sağlık sigortası tesciliniz ve prim ödeme durumunuz güncellenecektir.
Konu ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için, size en yakın herhangi bir SGK
müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamanız için
yukarıdaki bilgileri dikkate almanızı önemle hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Bu belge Öğrencinin kendisinde kalacaktır.

Değerli Öğrencimiz;
Staj bitiş tarihi itibariyle işten ayrılış bildirgesi verilmesi nedeniyle, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamındaki zorunlu sigortalılığınız sona erecektir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun
67'inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre zorunlu sigortalılığınızın sona erdiği tarihten
önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayınız varsa
10 gün süreyle daha genel sağlık sigortasından yararlanabileceksiniz. Ayrıca bu tarihten
geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığınız varsa, 10 güne ilaveten 90 gün
daha bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler de dâhil olmak üzere sağlık hizmetlerinden
yararlanabileceksiniz.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkınızın sona erdiği tarihten sonra, başka bir
kapsamda genel sağlık sigortalılığınız veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü
olduğu kişisi olmamanız halinde, Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında Kurumumuzca resen zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edileceksiniz.
Bu nedenle, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerinizin sona ermesinden itibaren
gecikmeksizin, yerleşim yerinizdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat
ederek gelir testi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Gelir testi işlemlerinizin
sonucuna göre, genel sağlık sigortası tesciliniz ve prim ödeme durumunuz güncellenecektir.
Konu ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için, size en yakın herhangi bir SGK
müdürlüğüne başvurabilirsiniz.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda mağduriyet yaşamamanız için
yukarıdaki bilgileri dikkate almanızı önemle hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

Bu yazının bir örneğini elden teslim aldım.
Ad SOYAD

:

Tarih

:

İmza

:

Bu belge Staj Başvuru Formu ile birlikte teslim edilmelidir.

