İsteğe Bağlı Sigortalılık – Üniversite Katkısı

Bilkent Üniversitesi’nde doktora programlılarından birine kayıtlı olup aşağıdaki şartları sağlayan
öğrencilere SGK nezdinde isteğe bağlı sigorta yaptırdıkları takdirde yatırdıkları primin asgari ücret
düzeyinde tahakkuk eden miktarı kadar olan bölümü Üniversite tarafından ödenecektir.
İsteğe bağlı sigorta desteğinden yararlanabilmek için öğrencinin:






Tam zamanlı ve öğrenim ücreti tam burslusu olarak Bilkent Üniversitesi’nin doktora
programlarından birine kayıtlı olması,
Doktora yeterlik sınavını başarmış olması,
Bir işverene bağlı olarak yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışıyor olmaması (Üniversitede veya
Üniversitede yürütülen bir projede işçi-işveren ilişkisi kapsamında ücret alarak sigortalı
çalışanlar da bu kategoride sayılırlar),
Öğrencinin izinlistatüde olmaması

gerekir.
İsteğe bağlı sigorta desteği doktora öğrencisinin programdaki azami süresi ile sınırlıdır.
Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrenciler ilk olarak bölümlerine başvurarak bu yönde taleplerini
belirtirler. Başvuruyu alan bölüm öğrencinin ilk kontrolü yaparakisim listesini Enstitü ’ye iletir.Enstitü
öğrencinin şartları sağladığını doğruladıktan sonra isimleri İMİRY’na gönderir.
Öğrenci daha sonra doğrudan SGK’na başvuru yaparak sigortalılığını gerçekleştirir ve ilk ödemeye ait
makbuzu Mali İşler Daire Başkanlığına teslim eder. Makbuzun teslimini izleyen ayın sonunda sigorta
priminin asgari ücret düzeyinde tahakkuk eden miktarı öğrenciye ödenir. Ödemeler ilk makbuzun
ibraz edildiği tarihten itibaren o akademik yılın Ağustos ayına kadar otomatik olarak devam eder.
Ödemelerin yeni akademik yılda sürdürülmesi için öğrencinin en geç izleyen akademik yılın 15 Eylül
tarihine kadar yeni bir makbuz ibraz etmesi gerekir.
İsteğe bağlı sigortalılık koşulları ve SGK’ya başvuru konularının ayrıntıları aşağıdaki internet sitesinden
temin edilebilir:
http://www.sgk.com.tr/1088-Haber1-istege-bagli-sigorta-ve-yeni-prim-oranlari-.html

VOLUNTARY SOCIAL SECURITY – Support by the University
Bilkent University will reimburse the social security premiums of Ph.D. students if they join the
“voluntary social security” system of the Social Security Agency (SGK). The reimbursement will be
limited to the premium level that corresponds to the minimum monthly wage announced by the
Government.
In order to be eligible for this subsidy, PhD students must satisfy the following criteria:



To be a full time PhD student with full tuition scholarship
Passed the doctoral qualifying examination



No full time or part time employment (Those who are in the payroll of the university or a
project are not eligible)



Should not be on leave of absence

The University support on voluntary social security continues up to the maximum duration of
the doctoral program.
Those who fulfill the conditions above may apply to their departments for University
support. The departments, after checking the application, forward the requests to the
Graduate School for verification of eligibility conditions. The list of names is then sent to the
Office of Vice Rector for Financial Affairs.
It is the responsibility of the student to register with SGK and pay due premiums. Upon
submitting the proof of the first payment to the Accounting Office, the University will
reimburse the student each month up to the premium level that corresponds to the legal
minimum wage until the end of August of the same academic year. Those who want to
continue reimbursement through the new academic year should submit proof of payment
for September of the next academic year to the Accounting Office by September 15.
Rules and regulations for voluntary insurance system can be found at the following web site
(in Turkish):
http://www.sgk.com.tr/1088-Haber1-istege-bagli-sigorta-ve-yeni-prim-oranlari-.html

