Modülün içeriğine giriş
İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve
Türkçe lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar,
sigorta kuruluşlarında Almanca ve Türkçe lisanlarında çalışan ve müşterilere hizmet
veren yeni personeldir. Bu modül temel olarak – işbu temel eğitim planının diğer
modülleri gibi aynı şekilde – Almanya, Avusturya ve Türkiye’de göçmen geçmişine
sahip çalışanlara yöneliktir.
Bu eğitim planının esası, Avusturya’da hali hazırda sigorta şirketlerinde uygulanan
şirket içi mesleki sigortacılığa giriş eğitimidir. Avusturya’daki temel eğitim programı bir
çok alanda, Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki sigortacılık eğitimi ile örtüşmektedir.
Türkiye’de sigorta uzmanlığına ilişkin devlet tarafından veya resmi olarak
sertifikalandırılmış bir mesleğe giriş eğitimi bulunmamaktadır. Türkiye’de sigortacılık
alanında verilen eğitim iki şekilde yapılmaktadır: bir yandan sigortacılık konusunda
detaylı uzmanlaşmanın mümkün olmadığı genel işletme
eğitimi, bu eğitim
mezunlarına sigorta şirketlerinde orta düzey yönetici olarak girişi mümkün kılmaktadır
ve sigortacılık konusundaki uzmanlaşma şirket içi eğitimlerle sağlanmaktadır. Sigorta
kuruluşlarında çalışan bu personelin görevleri, Almanya’da ve Avusturya’da çalışan
bir sigortacının görevleriyle örtüşmektedir. Türkiye’de diğer yandan sigorta
acenteliğine yönelik bir eğitim mevcuttur. Bu eğitim, sigorta kuruluşlarında alınan üç
aylık bir temel eğitimi kapsamaktadır ve tümüyle satışa yöneliktir. Bu üç ayın
bitiminde genelde, şirket içi gelişim ve mesleki eğitim tarafından eşlik edilen bir yıllık
bir uygulama aşaması takip eder.
İki yıldan beri Türkiye’de faaliyet gösteren AB kaynaklı birçok sigorta kuruluşu,
Almanya, Avusturya veya Fransa’dan devralınan bir eğitim müfredatı ile
çalışmaktadırlar. Sigortacılık branşında faaliyet gösteren uluslararası büyük
kuruluşlardaki bu gelişim, eğitimin tanımından veya mesleki temel eğitimin kontrol
sistemine
entegrasyonundan
bağımsız
olarak
eğitim
içeriklerinin
standartlaştırılmasına yol açmıştır.
Almanca konuşulan bölgede, sigortacılığa ilişkin mesleki eğitim mevzuatı
kapsamında, Almanca ve Türkçe lisanlarında geliştirilen modüller, özellikle Türkçe ve
Almanca kültür bölgelerinde yaşayanlara yönelik sigorta teklifleri, uluslar arası
sözleşmeler ve kültürlerarası yeterlilikle ilgilidir.
Bu esasa dayanarak işbu münferit modüller, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de
sigortacılığa ilişkin Almanca ve Türkçe lisanlarında verilen temel eğitim planı
kapsamında geliştirilmiş ve denenmiştir.
Modüller Avusturya’da sigorta kuruluşlarında şirket dahilinde verilen mesleki temel
eğitimde kullanılmaktadır. Modülün tamamlanmasından sonra kişiler önce şirket
içerisinde, akabinde Avusturya’da genelinde devlet tarafından düzenlenen bir sınava
katılmaya hak kazanmaktadırlar. Bu sınavda “Türkçe” bilmek ayrıcalık sayılmakla
birlikte, 2008 Nisan itibariyle henüz sertifikalanmamaktadır. Buna ilişkin 2008 yılı
sonu itibariyle sertifikalandırma hazırlıkları başlatılmıştır. İşbu sertifikalandırma
değerlendirmelerinin sonuçları, Almanya’da da benzerdir.
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Türkiye’de çift dilli bu modüllerin kabulü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008
sonbahar / 2009 ilkbaharında gerçekleştirilecektir.
Eğitimin birinci bölümüyle ilgili olarak Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki müşterek
kısımlar büro uygulamaları ve büro organizasyonunun özellikleri, bu üç ülkedeki
sigortacılık ile ilgili temel esasları, iletişim kültürü ve poliçelerdir.
Eğitimin ikinci ve üçüncü bölümlerinde, kişisel sigorta ve mal sigortası alanında
detaylı bilgilendirme, kültürler arası yetkinlik ve serbest sigortacılığa giden yollar
hakkındaki bilgilerin iletilmesidir.
Mevcut modül, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösterilen sigortacılıkla
Almanca ve Türkçe lisanlarında meşgul olmaktadır. Bu modül, temel modül olarak
kabul edilmelidir.
Eğitim alanlara aşağıdaki konula sunulmaktadır
-

Avusturya, Almanya ve Türkiye’de sigortacılığın esaslarına ilişkin bir önsöz
Sigorta denetiminin yapılarına ilişkin bir önsöz
Sigortaların işleme alınmasına ve organizasyonuna ilişkin bir önsöz
Sigortaların türleri ve şekillerine ilişkin bir önsöz
Ulusal bir düşünce çerçevesi dahilinde sigortaların kültürel özelliklerine ilişkin
bir önsöz
Alıştırmalı çalışma malzemesi.

Modül hem Almanca hem Türkçe olarak mevcuttur. Eğitmenler için hazırlanan
dokümanların yanı sıra, modül sözlük ve lisana ilişkin açıklamalara sahip bir ek
içermektedir.
Modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de faaliyet gösteren çift dilli sigorta acenteleri
ve sigorta kuruluşlarının ek ders elementi olarak uygundur. Modül, Almanya,
Avusturya ve Türkiye’de sigortacılık eğitimi için Almanca ve Türkçe hazırlanan temel
eğitim planına tamamlayıcı ve bütünleyici olarak düşünülmüştür.

Modülün temel eğitim planının bir kısmı olarak uygulanması
Modül, sigortacılığa ilişkin Almanca – Türkçe dillerinde hazırlanan geniş kapsamlı bir
temel eğitim planının bir parçasıdır. Modül, mevcut eğitim müfredatının ve eğitim
materyallerinin yerine geçmemektedir, daha ziyade bunları Alman – Avusturya – Türk
özelliklerine mukayeseli olarak bir takviyedir.
Modül, Almanca ve Türkçe konuşan sigorta kuruluşlarında seçilen uzmanlık
alanlarındaki toplam 15 adet içeriksel modülün bir unsurudur. Modül, Türkiye,
Avusturya ve Almanya’da kullanılabilir.
Mevcut Almanca – Türkçe çift dilli çerçeve müfredatı, aşağıdaki modüllerden
oluşmaktadır:
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-

Almanya / Avusturya ve Türkiye’de sigortacılığın ana hatları
Sigortacılıkta büro uygulamalarının ana hatları
Sigorta ve sigorta hukukuna ilişkin sözleşme yönetiminde gizlilik
modülü
Sigortacılıkta Almanca ve Türkçe konuşan kültür sahası arasında
kültürler arası yetkinlik modülü
Almanca – Türkçe lisanda iletişim alıştırmaları modülü
Almanca – Türkçe lisanda telefon alıştırmaları modülü
Müşteri hizmetleri, komünikasyon ve danışmanlık modülü
Sosyal sigortacılık modülü
Hayat sigortacılığı modülü
Yapı tasarrufu sigortası / yapı tasarrufu sözleşmeleri modülü
Motorlu araç mali sorumluluk sigortacılığı modülü
Ev eşyası ve mülkiyet sigortaları modülü
Sağlık sigortası modülü
Emeklilik sigortası modülü
Sigortacılıkta iş kurma modülü

Modüller, dil kursları değil, bilakis mesleki eğitim modülleridir. Başlangıçta, Avrupa
Referansı Çerçevesinde B1 seviyesinde Almanca ve Türkçe lisanlarına hakimiyet
şart koşulmaktadır. İşbu müfredat kapsamında Almanca ve Türkçe lisanlar için bir
lisan sınıflandırma testi mevcuttur.
Modül, bir sigorta kuruluşunda direkt kullanım için tasarlanmıştır. Modül 90
dakikalıktır ve düzenli bir eğitim süreci kapsamında öğrenim birimi olarak
kullanılabilir. 90 dakikalık süre içerisinde, iki alıştırma öngörülmüştür. Modül gerekli
görülmesi halinde tekrarlanabilir ve yapılan alıştırmalar alanında çeşitlendirilebilir ve
bu sayede de 45 dakikaya indirgenebilir. Temel bilgi veren eğitim içeriği dolayısıyla,
müfredat oluşturanların sayısız deneyleri ve önerileri, modülün eğitim hedefine
ulaşmak için iki kez kullanılmasının yeterli olduğunu göstermiştir.
Her bir modül aşağıdakilerden oluşmaktadır:
-

Eğitim içeriğinin tanımlanması ile konuya giriş
Eğitim materyalleri ile birlikte eğitim içeriğine ilişkin gerekli bilgiler
Alıştırmalar
Takviye materyaller ve dokümanlar
Literatür bilgileri

Hazırlık için eğitim alanlara aşağıdakileri öneryoruz:
-

Modül için eğitim alanlarla, 90 dakikalık sürede eğitim içeriğinin
benimseneceği kesin bir saatin kararlaştırılması gerekmektedir;
Eğitmenler modüle, “eğitim içerikleri” altındaki bilgilerin yardımı ile
hazırlanabilirler;
Eğitim alanlara esasları ve tanımları içeren (ekteki) veri sayfaları teslim
edilebilir;
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-

Konuya giriş yaptıktan sonra, bir-iki alıştırma yapılabilir;
Alıştırmalar değerlendirmeleri ile birlikte tamamlandıktan sonra, bunu günlük
mesai içerisinde pratik bilgileri ile birlikte tekrar özet yapabilirler.

Çalışma malzemesi olarak kağıt ve kalem, eşlik eden materyaller ve de bir kara tahta
ya da büyük boyutlu kağıtlar (Flip Chart) önerilmektedir.
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Eğitmenler için didaktik bilgiler
Modül çift dilli düzenlenmiştir ve Almanca ve Türkçe dillerinde hazır olarak mevcuttur.
Modülün hedefi, sigortacılığa, sigortacılığın yapısına ve gelişimine ilişkin içeriksel bilgi
aktarımının yanı sıra, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de bulunan çift dilli acentelerde
sigortacılık alanında çalışanlar için mesleki sözcük dağarcığının güçlendirilmesi ve
geliştirilmesidir.
Modül hem Alman hem Türk mesleki sözcük dağarcığını ve formülasyon yardımlarını
vermektedir. İşbu mesleki sözcük dağarcığı, her iki dilin güncel dili içerisine
yerleştirilebilir. Almanya veya Avusturya’daki Alman – Türk geçmişe sahip eğitmenler
için hedef, genelde bilinmeyen Türkçe sözcük dağarcığını edinmek olmalıdır.
Türkiye’de yaşayan eğitmenler için Almanca teknik terimlerin iletilmesi gerekmektedir.
Modül, sigortacılar için mesleki ihtisasın iletilmesinde didaktik olarak önce eğitmen
tarafından verilen sözlü açıklamalar vasıtasıyla klasik yöntemi takip eder. Bunu pratik
alıştırmalar, öğrenilen bilgilerin denetlenmesi ve bir özet takip eder.
Modül, çift dilli eğitim alanlarda dilsel yeteneğin geliştirilmesinde didaktik olarak, “full
immersion“ yönteminin esasına dayalı standart dil kapsamı içerisinde “task-based
earning” yani “göreve yönelik öğrenim” yöntemi takip eder.
Modülün ön şartı, eğitim görecek şahsın her iki ldile, yani Türkçe’ye ve Almanca’ya
yeterli derecede hakim olmasıdır. Eğitmenler için Avrupa Referansı Çerçevesinde B2
veya C1 esasında bir lisan seviyesi önerilmektedir.
Modül alternatif olarak iki eğitmen veya ders veren şahıs tarafından uygulanabilir. Bu
durumda 1. şahıs Türkçe dilde, 2. şahıs Almanca dilde ders verir.
Modüler sınamasında edinilen tecrübeler, hedef dilin KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini
ortaya çıkarmıştır. Cümle yapıları asgari olarak (bir dilin tam söz dizimi, bir dilin
türdeş sözlüğü ile) bir dil değişikliği gerçekleştirilmeden komple bir dilde
tamamlanmalıdır. ÖNEMLİ olan, dillerin birbirine karıştırılmasının kesinlikle
engellenmesi gerektiğidir. Aynı koşul, bir şahsın bir dilde mevcut kavramı bilmemesi
ve bunu diğer dilden devralması durumu için de geçerlidir. Bu durumda kavramın
öncelikle hedef dilden başka sözcüklerle açıklanmaya çalışılması gerekmektedir.
Öğretmen aranan kelimeyi hedef dilde sözlü olarak söyleyebilir ve aynı zamanda
tahtada yazılı olarak not edebilir.
Eğitim modülünün ideal olarak uygulanması için, mantık kısımlarına veya öğrenme
kısımlarına bölünmesini tavsiye ederiz. Bu kısımların her biri komple TEK BİR dilde
iletilir. Akabinde bu kısım İKİNCİ dilde tekrarlanır. Birinci kısım için, eğitmenin daha iyi
vakıf olduğu dili kullanması maksada daha uygundur. Almanya ve Avusturya’da bu
genelde Almanca ve Türkiye’de Türkçe olacaktır. Bunun tekrarı akabinde her
defasında diğer dilde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu tekrarda, ilave ağırlık noktası
mesleki kavramların ve mesleki sözcük dağarcığının iletilmesinde yatmaktadır.
Soruların her zaman öğretme dili olarak kullanılan dilde sorulması gerekmektedir. Bu
şu anlama gelir, şayet öğrenim görülen kısım Türkçe işleniyorsa, soruların da Türkçe
sorulması gerekmektedir. Cevaplar da, açık bir biçimde Avusturya ya da Alman
sigortacılık koşullarına dayansalar dahi, Türkçe olacaktır.
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Gidişat için aşağıdakiler önerilmektedir:
-

1. dilde öğretim içeriğine giriş
2. dilde öğretim içeriğine giriş
Kelime haznesi ve sözlüğe ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her
zaman sorunun sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
2. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
Mesleki öğretim içeriğine ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her
zaman sorunun sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde 1. alıştırma
2. dilde 2. alıştırma
Özetleme / 1. dilde değerlendirme
Özetleme / 2. dilde değerlendirme
Eğitmenin dil veya içeriğe dair tuttuğu notlar

Modül alternatif olarak bir ders saatinde komple 1. dilde ve ikinci bir ders saatinde 2.
dilde kullanılabilir. Ancak edinilen deneyimler, modülün tavsiye edilen çift dilli
versiyonunda en büyük dil başarısının ve mesleki kelime haznesinin öğrenilmesinin
her iki hedef dilin direk mukayesesi esasına dayalı olarak, çalışma uygulamalarında
mümkün olacağını göstermektedir.
Eğitmenin dilsel niteliğine bağlı olarak – şayet mümkünse – eğitim alanın fiili ifadesi
içerisinde yaptığı önemli dilbilgisi hatalarının derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Bu
meyanda, devamlı olarak hedef dilde kalınması ve HİÇ BİR ZAMAN bir dilin gramer
yapısının diğer bir dilden yardım alınarak açıklanmaması önemlidir. Somut olarak,
Almanca konuşulan bölgede Türkçe’de yapılan hataların hiç bir zaman Almanca
olarak açıklanmaması ya da Türkiye’de Almanca dilinde yapılan hataların hiç bir
zaman Türkçe açıklanmaması gerektiği söylenmektedir.
Çift dilli eğitim modülünün sınanmasından ortaya çıkan diğer bir deneyim, hedef
dillerden birinde dile ilişkin önemli noksanlar olması durumunda, işbu temel eğitim
planına ait modüllerin çift dilli eğitim alanların kapasitesini aşabileceğini
göstermektedir. Bir derecelendirme testi, örneğin 1. dilde B2 yeterliğini ama 2. dilde
yalnızca A1 yeterliğini gösteriyorsa, çift dilli müfredatın bir tarafa bırakılması
gerekmektedir. Eğitim alanların, 2. dili Avrupa Referans Çerçevesi’nin esasında aynı
şekilde B1 seviyesine yükseltmeleri için önce klasik dil kursunu ziyaret etmelidirler.
Bu çerçeve eğitim planı çerçevesinde uzman büro çalışanları için Almanca ve Türkçe
dillerinde derecelendirme testleri mevcuttur.
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Eğitimin İçeriği
Sigorta bürolarının işleyişi, ana hatlarıyla Türkiye, Almanya ve Avusturya’da aynıdır.
Bunların esas görevleri;
-

Randevu yönetimi,

-

Yazılı belgelerin düzenlenmesi ve yönetimi,

-

Dosya yönetimi,

-

Büro içi akış ve iletişim.

Bu modül, “Telefon Eğitimi” ve “Yazışma” modülü ile bir bütün halinde ele
alındığında, sigorta acentesindeki günlük iş akışının, adaylara nasıl olduğunu
gösteren ideal bir eğitim modülüdür.
Büro, ya da diğer bir değişle acente, sigorta aracısının ve yeni yetişen sigorta satış
mümessillerinin bir arada çalıştığı mekandır. Sigorta satış mümessilleri, yaklaşık
olarak çalışma süresinin % 50’sini büroda/acentede geçirmektedir. Bu nedenle, büro
içerisinde iyi bir çalışma atmosferinin olması ve temel iş akışının ve işin öneminin
bütün çalışanlar tarafından benimsenmesi gerekir. Özelikle sigorta acentelerinde,
büro içerisindeki iş akışlarının güvenilir ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, dosya ve
işlemlerin hızlı bir şekilde işlenmesi ve gerektiğinde önceden işlenmiş dosyanın veya
işlemin anında ulaşılabilir olması gerekmektedir.
Ortak bir iletişimin sağlanması için, çalışanların aynı terminolojiye hakim olması
gerekir. Böylece bir kavram söz konusu olduğunda, o kavram çalışanların tamamına
aynı anlamı çağrıştırır ve herkes konunun ne olduğunu kavrar.
Sigortacının Büro İçerisinde Kullanacağı Temel Kavramlar
Sigortacı – Sigortalayan, sigorta şirketi
Sigortalı – Sigortanın sözleşme tarafı (müşteri)
Sigorta aracısı – Sigorta işlemlerini yapmak için ticari yetkiye sahip (sigortacıdan
bağımsız) aracılar
Sigorta acentesi – Ticarethane (çoğunlukla perakendeci tacir); çoğunlukla bir veya
birden fazla sigortacının namına çalışır
Sigorta poliçesi – Sigorta poliçesi
Teminat – sigorta sözleşmesi kapsamında belirli bir hasar durumu için kuvertür
bulunmaktadır (özellikle zorunlu mali sorumluluk sigortasında, mağdur üçüncü
şahısların maddi tazminat talebini karşılayıcı teminat)
Sorumluluk – Yasa ya da sözleşmede uygun görüldüğü takdirde mağdur üçüncü
şahıslara karşı maddi tazminat yükümlülüğü
Sigorta Sözleşmesi Kanunu – Federal kanun koyucu tarafından, sigorta alanındaki
sözleşmeler için belirlenen medeni kanun çerçevesi
Sigorta Tazminatı – Sigortaya mevzu olan olayın vuku bulması durumunda yapılan
uygulamalar (Zararın meydana gelmesi, ya da sözleşme amacının vuku bulması, örn.
Hayat sigortası)
Sigorta Primi – Kuvertür için belirlenen bedele prim denir (başlangıç ve yenileme
primi)
Değerinden Aşağı Yapılan Sigorta – Zararın meydana geldiği zaman diliminde,
sigorta sözleşmesinde belirlenmiş sigorta meblağının, gerçek değerinden az olması
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durumunda, değerinden aşağı yapılan bir sigorta mevzu bahis olur. Sigortacının
karşıladığı zarar tazminatı, sigorta meblağı ile gerçek meblağ arasındaki ilişkiye bağlı
olarak azalır.
Bonus-Malus-Sistemi – Belirlenen zaman diliminde vuku bulan zarar akışına bağlı
olarak prim ölçümü yapılır. Zararın meydana gelmemesi durumunda ödenen prim
tutarı, tarif priminin kararlaştırdığı kademeye kadar düşer. Zararın oluşması
durumunda ise, primlerde zararın cinsine göre kademeli olarak artış olur.
Sigorta Sınıfları – İşlem sonunda sigortacı tarafından sunulan ürün portföyleri
Fesih – tek taraflı, beyanının karşı tarafa ulaşması şartı ile yapılan irade beyanı.
Sigortacı ya da sigortalı beyanda bulunabilir. Bundaki amaç ise, sigorta
sözleşmesinin hemen ya da belirlenen süre içerisinde fesih edilmesidir.
Fesih müddeti – fesih ihbarı ve vadesi arasındaki zaman dilimidir. Fesih müddetleri
genellikle 1 aydır.
Sorun Çıkarmama – Ticari düşünceye bağlı olarak iş ortağının işlemlerinde kolaylık
göstermek; örneğin zarar çözümlerinde kolaylık göstermek (değerinden aşağı yapılan
sigortalarda da tam zarar ödeme).
Geçici Kuvertür – Hayat sigortası sunan birçok sigorta şirketi, ölüm halini göz önünde
tutarak belirli bir yükseklikte geçici bir kuvertür sunarlar. Geçici kuvertür için gereken
şart ise, ilk primin ödenmesi ya da prim tahsili için yetkinin verilmesidir. Geçici
kuvertür süresi, asıl kuvertür ile başlar ve düzenli kuvertürün başlangıcı veya sigorta
başvurusunun reddi ile sonlanır.
Sigorta Periyodu – Prim ödeme hesabının yapılacağı sigorta süresidir. Genellikle bir
yıldır.
Zorunlu Sigorta – Sigorta bitiminde yasanın öngördüğü yükümlülüktür. Her bir
motorlu taşıt sahibi zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmalıdır (§ 1 Motorlu Taşıt
Sahipleri İçin Zorunlu Sigorta Kanunu). Atom santralleri, nükleer yakıt ve diğer
radyoaktif maddelerle meşgul olan santraller, uçak ve belirli meslek dalları (ekonomi
denetim uzmanı, vergi danışmanı, noter, eğlence yeri sahibi, avcı) için de zorunlu
mali sorumluluk sigortası öngörülmektedir. Doktorlar, diş doktorları, veteriner
hekimler, eczacılar kamu hizmet işletmelerine üye olamazlar.
Büro İçi İş Akışı
Sigorta büroları/acentelerindeki iş akışı, genellikle bilgilerin işlenmesinden ibarettir.
İşlerin çoğunluğu, iş gücünün ve gereçlerinin planlı olarak kullanılmasını ve iş
akışında belirli bir düzeni gerektirir.
İş gereçleri dosya, kalem, ajanda, bilgisayar, zaman planlama sistemi, arşiv ve
dosyalanacak evraklar ile bununla ilgili bilumum belgelerden ibarettir.
Aşağıda, genellikle Türkiye ve Avusturya’daki sigorta bürolarında satış
mümessillerine verilen görevler genel olarak anlatılmaktadır. İş akışının detayları
bürodan büroya farklılık gösterebilir ve genellikle büro içerisindeki amire bağlıdır. Tabi
ki çalışanlar büro içerisindeki iş akışlarını kendi kişisel tercihlerine göre düzenleyebilir
ve yapılandırırlar. Yeni adaylara, iş akışında kişisel yapılandırma yapmadan önce
mevcut düzene uymaları ve deneyim edinmeleri önerilir. 1
Bu noktada, yeni yetişen satış mümessillerine büro içerisindeki iş akışları ile ilgili
kendilerini eğitmeleri ve kendine düşen kısmı, görev yerine getirildikten sonra ne
yapacağını merak etmesi önerilir. En başından beri kendisine verilen işi hatasız ve
zamanında tamamlaması için çaba harcamalıdır. Dikkatsizlikten dolayı meydana
1

Kaynak ve işaret: Derer, von Geisau-Mühle: Fachkunde für Rechtsanwaltsfachangstellte, Troisdorf
2007.
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gelen hatalar, ciddi bir zarara yol açabilir ve yüksek miktarlarda maddi tazminat
talebine neden olur. Müşterinin ev numarasının yanlış kaydedilmesinden dolayı
dönen bir mektubun tekrar gönderilmesi bile istenilmeyen zaman ve para israfına yol
açar. Daha da kötüsü, müşterinin Avrupa dışına çıkması durumunda, müşterinin
talepleri çok zor karşılanır veya hiç karşılanamaz. Adres, isim gibi şahıs bilgileri,
sınırlar ötesi için yapılan işlemlerde çok önemlidir. Özellikle Türkiye’deki doğru yazım
türü, verilerin ve poliçe numarasının eksiksiz tespit edilmesidir. Ama bundan önce her
iki ülkede de yeterli deneyim olmalıdır.
“Unuttum” denilmesinin önüne geçmek için, yeni yetişen satış mümessilleri,
kendilerine verilen iş akışını sırasına göre yerine getirmelidirler.
Sigorta bürolarında kullanılan üretim araçları, kağıt ve kalemden tutun da karmaşık
bilgisayar uygulamalarına kadar uzanmaktadır.
Önemli olan, bu üretim araçlarının görevleri tamamlayan yardımcı araç olarak hizmet
etmesidir. İş akışına ne kadar çok hakim olunursa, iş o kadar çok kolay, hızlı ve
doğru bir şekilde tamamlanır.
Özellikle bilgisayar uygulamaları ile çalışanlar unutmamalıdır ki, kullanıcı iş akışını
seçtikten sonra bilgisayar, kayıtlı programın kapsamında komutları yerine getirir.
Bunu yaparken de işlemin hızı ve bilgilerin doğruluğu yüksektir.
Dosya, Kayıt, Muhafaza Etme
Sigorta satış mümessilli, açmış olduğu referans dosyaları ile ortaya koyduğu işi iyi
sergilemelidir. Referans dosyasında bütün yazılı (mektup, makbuz, belge) ve sözlü
(yüz yüze veya telefon üzerinden yapılan konuşmalar) verilen bilgilerin tamamı yer
almalıdır. Sözlü bilgilerin tamamı, yazılı olarak kayıt altına alınmalıdır. Bilgisayar
uygulamaları üzerinden yapılan işlemler, uygun dosyada kayıt edilmelidir. Her bir
işlem için bir dosya açılmalıdır. Açılan bu dosya da, o işlem ile ilgili aktiviteler yer
almalıdır.
Açılan her dosyada, sigortalı hakkındaki bilgilerin (isim, yazışma adresi, banka
bilgileri, telefon vs.) farklı sigorta poliçeleri ile ilgili bilgilerde yer almalıdır.
Sigorta büroları, yukarıda belirtilen amaçla ilgili olarak formlar kullanırlar. Elde edilen
bu bilgiler, daha sonraki işlemler için çok önemlidir. Bu bilgiler referans olarak
kullanılacağından, düzenli ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmelidir.
Dosyaların sıralamasında alfabetik (Müşterinin soyadına göre) veya nümerik (kayıt
numarasına göre) yöntemler kullanılabilir. Dosyaların düzenlenmesine ve tekrar
işleme alınmasında, sıralama işaretinin anlaşılabilirliği ve uygunluğu çok önemlidir.
Avusturya’da sigorta satış mümessilleri, dosyaları görev tamamlandıktan sonra yedi
yıl saklamakla mükelleftirler. Bahsi geçen bu muhafaza süresi, dosya içerisinde mali
önemi bulunan belge/makbuzların yer alması durumunda, 3 yıl daha uzatılabilir.
Görevin tamamlanması ile birlikte, üzerinde çalışılmayacak olan dosyalar muhafaza
edilmek amacıyla arşive kaldırılır ve belirlenen muhafaza süresinin bitimine kadar
orada tutulurlar. Muhafaza süresinin bitimi ile birlikte dosyalar yok edilebilir. Yok etme
işlemi esnasında, dosya içeriğine üçüncü şahısların ulaşmadığından emin
olunmalıdır (Ketumiyet Mükellefiyeti).
Bilgisayar yardımı ile yapılan sigortalı ile ilgili bilgilerin idaresinde, daha fazla kayıt
alanı sağlayabilmek için, ileride tekrar işleme alınmayacak olan bilgiler, disketlere
veya daha farklı hafıza ürünlerine aktarılır. Bilgisayar sistemleri ve veri bankaları ile
ilgili giriş kodları, sigorta bürolarında en üst seviyedeki gizliliğe tabiidir.
Dosyalarda, 10 yıldan fazla veya ömür boyu muhafaza edilmesi gereken belgelerin
bulunabileceğine dikkat edilmelidir. Dosya arşive gitmeden önce, bu tür belgelerin
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mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bahsi geçen bu belgeler sigortalıya geri
verilmeyecek ise, yok edilmemek suretiyle arşive gönderilmelidir.
Tüm dosyalar, girişlerine göre numaralandırılmalıdır. Bu işlem yapılırken, dosyalara
sürekli devam eden bir kayıt numarası verilir.
Sigortalı ile ilgili bilgilerin idaresinde kullanılan bilgisayar uygulamaları, forma girilen
tarih ile birlikte otomatik olarak dosyalara kayıt numarası verilmektedir.
İki dilde oluşturulan dosyalar, her iki dilde de aynı yapıya sahip olmalıdır. Büro
içerisinde iki dilden birine hakim olmayan çalışanlar, tüm bilgileri diğer dilde
düzenlenmiş dosyadan edinmelidirler. Büro içerisindeki işlemler iki dilli çalışan
tarafından yürütülebilir. Fakat bazı işlemlerde yeminli tercüman kullanılmak
zorunludur.
Referans formunda sigorta kapsamındaki olay ile ilgili kısa bir açıklama (örneğin trafik
kazası olayı), müşterinin ve karşı tarafın adı-soyadı ve yazışma adresi, dosyanın
açıldığı tarih, dosya numarası ve daha sonra arşiv numarası yer almalıdır.
Tüm bu bilgiler dosyaya daha sonradan ulaşılması ve gelen postaların eklenmesi için
gereklidir. Bu nedenle sigorta satış mümessilli, her yazışmasında ilgili kayıt
numarasını (referans numarası) belirtmelidir.
Dillerin kısaltılmış halleri;
Almanca için DE
Türkçe için TR
Avrupa birliği içerisinde ülkeler için geçerli olan kısaltmalar;
Avusturya için AT
Almanya (Federal Almanya Cumhuriyeti) için DE
Türkiye (Türkiye Cumhuriyeti) için TR
Posta ve Mektuplar
Sigorta bürosunda “Posta” kelimesi, her türlü gelen ve giden belgeleri kapsamaktadır.
Bu belgelere şahsen teslim edilen belgeler dahil olduğu gibi, kurye ile gelen belgeler
de dahildir. Sözlü olarak verilen bilgiler de posta, bilgi girişi olarak kabul edilmektedir.
Büro içerisinde yapılan telefon görüşmesi ile ilgili kayıtlar gibi diğer postalarda, bilgi
veya posta girişi olarak geçerlidir. Burada ayırt edilen tek nokta gelen posta ve giden
postadır.
Sigorta acentesi için uygun görülen belgeler, büroya değişik yollarla ulaşabilir:
Alıcıya direkt teslim edilen veya alıcı tarafından kiralanan emanet kutusuna bırakılan
mektup ve paket şeklindeki postalar.
Faks üzerinden gelen bilgiler fotokopi şeklinde gelir.
Sadece Almanya ve Avusturya’da mevcut olan banka kasalarında banka ile ilgili
belgeler ve diğer bilgiler hazır tutulmaktadır. Artık genellikle elektronik hesaplar
geçerlidir.
Kurye vasıtasıyla, sigorta satış mümessilli için acil gereken veya değerinden dolayı
gönderici tarafından bizzat ya da üçüncü bir şahıs ile sigorta bürosuna bırakılan
postalar.
Emanet kasalarının kullanımında, postaların günlük alındığı göz önünde tutulmalıdır.

Postaların İşlenmesi
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Öncelikle kapalı gönderiler açılmalı ve içerisindeki belgeler çıkarılmalıdır. Gönderi
birden fazla belgeden oluşuyorsa, bu belgeler ataç veya zımba yardımı ile birbirine
tutturulmalıdır.
İadeli taahhütlü veya ödemeli paket gönderilerinde, gelen belgeye zarfın da
eklenmesi gerekir. Bu özellikle yurtdışından gelen posta için geçerlidir. Yani
Avusturya’da Türkiye’den gelen posta için, Türkiye’de Avusturya ve Almanya’dan
gelen posta için. Diğer zarfların tamamı, acil durumlarda gönderici ve adresine
ulaşabilmek amacıyla, işlem bitene kadar muhafaza edilmelidir.
Üzerinde “kişisel” veya “özel” yazılı gönderiler açılmamalıdır. Bu tür gönderiler (aksi
belirtilmedikçe) sigorta acentesindeki ilgili kişiye açılmamış halde teslim edilir.
Gönderi açıldıktan sonra gelen tüm belgelere giriş mührü vurulur.
Giriş mührü vurulduktan sonra belge dosyaya eklenir, ilgili süre ve tarihler not edilir
ve ilgili sigorta satış mümessilline ibraz edilir.
Bu işlemlerin hangi sırada ve hangi çalışan tarafından yapılacağı, ilgili acentenin
organizasyonuna bağlıdır. Gelen gönderinin ilgili sigorta satış mümessiline ibraz
edildiğinden emin olunmalıdır. Amirin emri doğrultusunda, reklam gönderileri ve
benzeri gönderiler hariç tutulabilir.
Birçok acentede, nakdi işlemler ile ilgili makbuzlar itinalı bir şekilde işlenir ve büro
amirine ibraz edilir. Büro amiri de, sigorta acentesi müdürünün emirleri doğrultusuna,
nakdi işlemlerle ilgili makbuzların kayıttan önce mi veya sonra mı ibraz edilmesi
gerektiğine karar verir.
Sigortalıya Yapılan Bildirimler
Sigortalıyla yapılan sigorta sözleşmesi nedeni ile sigorta satış mümessilli, sigorta
işlemlerinin gidişatı ile ilgili sigortalıyı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durum
Avusturya’da geçerli olduğu gibi, Türkiye’de de geçerlidir.
Sigortalıya açıklayıcı bir bilginin gönderilmesi gerekmediği durumlarda, müşteriden
fikir almak ya da cevap talep etmek için hazır basılı bir kısa yazı ile birlikte, müşteriye
genellikle iade zarfı ile birlikte bir nüsha yollanır.
Temel olarak, sigorta acentesinden giden bütün evrakların imzalı olması gerekir. Özel
durumlarda, ilgili sigorta satış mümessillinin yokluğunda, büro amiri veya
görevlendirilen başka biri tarafından evrak altına imza atılabilir (örneğin; izinli ibaresi).
Postanın gönderilmesi için hazırlanması ile ilgili olarak görevlendirilmiş olmasanız
dahi, altına imza atılıp atılmadığına dikkat ediniz.
Kuryeyle veya benzeri bir araçla gönderilme zorunluluğu olan postalar hariç,
postaların tamamı posta yoluyla gönderilir. Gönderilere pul yapıştırırken, yeterli
miktarda olup olmadığına dikkat edilmelidir. Alıcı, posta ücreti eksik ödenen
gönderileri teslim almak zorunda değildir.
Süreler ve Randevular
Süre adı altında belirli zaman periyotları, randevu adı altında ise belirli bir zaman
noktası kastedilir. Eğitim aşamasında, süre ve randevu ile ilgili özel bir modül
bulunmaktadır.
Süre ve randevuların ihmal edilmesi, sigortalı için dezavantajlı olabileceğinden,
bunlara dikkat edilmesi gerekir. Sigorta satış mümessilli tarafından kaynaklanan bir
ihmal söz konusu olduğunda, ortaya çıkan zarardan sigorta acentesi sorumludur.
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“Büro hatası”, sigorta satış mümessillini genel olarak maddi tazminat
yükümlülüğünden kurtarmaz.
Bu nedenle gelen postada, süre ve tarih ile ilgili bir noktanın var olup olmadığına
dikkat edilir. Böyle bir durum mevcut ise, bu bir yardımcı araç ile işaretlenerek
(örneğin kurşun kalem, not kağıdı) ilgili çalışana, yani sigorta satış mümessilline
ulaştırılır.
• Sigortalı veya diğer katılımcılarla görüşmek için randevular
• Tekrar ibraz için randevular
• Görevlerin tamamlanması ve diğer belgelerin ulaştırılması için süreler
mevcuttur.
Bilgisayar uygulamalarda kaynaklanabilecek teknik bir arıza olasılığına karşı, farklı
yerlerde birer kopyalarının olduğundan emin olunmalıdır. İçerisinde tarihlerin ve ilgili
sürelerin yer aldığı bir ajandanın tutulması önerilir.
Genellikle haftanın bitiminde, bir sonraki hafta ile ilgili randevuların olup olmadığı
kontrol edilir. Birden fazla ülkede faal olan sigorta şirketlerinde, hafta başı ile birlikte
süreler değiştirilebilir. Bunlar elektronik olarak ya da Outlook ile kontrol edilen
randevu yönetim programları ile düzenlenebilir.
Postayı işleyen çalışan (örneğin sigortalıya ya da karşı tarafa gönderilen bir yazı),
kendine bir tekrar ibraz tarihi ayarlar. Bu zaman dilimi belirlenirken, gönderilecek geri
cevap ya da istenilen işlemin gerçekleşmesi için gerekli süre göz önünde
bulundurulur. Bu nedenle dosya, tekrar ibraz tarihi yerine yeni girişten dolayı işleme
alınır. Buna rağmen, hiçbir dosya tekrar ibraz tarihi ayarlanmadan açılmaz. Böylece
her hangi bir giriş olmamasına rağmen, durumun işlenmeye devam edileceğinden
emin olunur.
Modül eğitiminin Amacı
Büro faaliyetleri modülünün amacı; büro işlemleri ile ilgili temel konular, büro
içerisindeki iş akışı, Avusturya ve Türkiye’deki sigorta bürolarının gerektirdiği iş
atmosferinin bilinmesini kapsar. Günlük sigorta işlerinin görüldüğü büro faaliyetleri ile
ilgili bilgi paylaşımı ve pratik öneriler, almanca ve Türkçe dillerine yapılır.
Eğitimin amaçları:
- Büro içerisindeki düzenli iş akışının öğrenilmesi
- Mantıklı randevu planı yapabilme
- Dosya açmanın amacının ve dosya yönetiminin öğrenilmesi
- Sigorta yazışmaları ile ilgili temel metotların öğrenilmesi
- İşlem yönetiminin temel özelliklerinin öğrenilmesi
- Büro içi iletişimin temellerinin öğrenilmesi
- İş akışlarının ve süreçlerinin öğrenilmesi
- Sigorta bürolarında takım çalışmasının öğrenilmesi
Bu modüldeki eğitim amaçları, Avusturya için uygun olan büro faaliyetleri ile ilgili
eğitim amaçları ve eğitim materyalleri ile örtüşmektedir. Bu modülde yeni olan ise
Türkiye’deki sigorta işlemleri ve tanımları ve burada geçerli olan yönetmelikler.
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Buradaki eğitim amacı ise, her iki ülkedeki büro içerisindeki iş akışı yapısını tam
manasıyla öğrenmektir.
Önemli olan, adaylara büro içerisindeki düzenli iş akışı için sorumluluk duygusunun
aşılanması, sigortalılarla olan ilişkilerinin iyi tutulmasının anlatılması, büro içi iyi
iletişimin gösterilmesidir.
Bu modül için, “Telefon Eğitimi” ve “Yazışma” modülündeki eğitim materyalleri ek
olarak kullanılabilir.
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Ders Planı
Bu modül 90 dakikalık bir eğitim süresinden ibarettir. Bu modül tekrarlanabilir ve
eğitimin türüne göre değişiklik gösterebilir.
Süre (dakika)
1-2
3-13
14-22
23-30
31-38
39-45
46-60
61-75

76-82

83-90

Eğitimin İçeriği
Selamlama
(Almanca ve Yunanca)
Büro faaliyetleri, zaman
yönetimi, dosya ve
yazışma konularına giriş
Büro faaliyetleri ve
Tarih/Süre Yönetimi
Detayların ve
yönetmeliklerin
açıklanması (Almanca)
Detayların ve
yönetmeliklerin
açıklanması (Türkçe)
Soru ve cevaplar, Türkçe
ve Almanca olarak
Örnek olaylarla ilgili
alıştırmalar (Almanca)
Örnek olaylarla ilgili
alıştırmalar (Türkçe)
Alıştırma sonuçları
hakkında konuşma,
adayların isteğine göre
sadece bir dilde
yapılacaktır
Kısa sonuç tartışması,
değerlendirme, özet
(adayların isteğine göre
sadece bir dilde
yapılacaktır)

Materyal
Bu aşamada adaylar için
öngörülen eğitim
materyalleri
Bu aşamada adaylar için
öngörülen eğitim
materyalleri
Bu aşamada adaylar için
öngörülen eğitim
materyalleri
Bu aşamada adaylar için
öngörülen eğitim
materyalleri
Takım çalışması veya tek
kişilik
Takım çalışması veya tek
kişilik
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Alıştırmalar
Aşağıdaki alıştırmalar adaylara takım çalışması veya tek başına uygulanması için
verilebilir. Her bir alıştırma için adayların süreleri 10-15 dakikadır. Bu alıştırmalardaki
hedef, adayların her bir olay için kısa bir sürede nasıl karar vereceklerini, verecekleri
kararları ve buna bağlı eylemlerini neye dayandıracaklarını görmektir.
Alıştırma konuları:
1. Sigorta acentesinde “posta” denildiğinde ne kastedilir?
2. Gelen posta için hangi işlemler yapılır?
3. Giden posta nasıl ulaştırılır?
4. Dosya (kayıt) numarası nedir?
5. Dosyaların muhafaza süresi ne kadardır?
6. Süre ile ne kastediliyor?
7. Randevu ile ne kastediliyor?
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Çözümler:
1. Hangi biçimde olursa olsun, sigorta bürosuna gelen bilgilerin tümü posta
olarak bilinir.
2. Zarf her iki yanına giriş mührü vurulur, mevcut değilse dosya no tanımlanır.
3. Posta, kurye, haberci vasıtasıyla ve elden ulaştırılır.
4. Yedi yıl, belirli durumlarda bu süre uzatılabilir.
5. Süre denildiğinde, belirli bir zaman diliminde bir şeyin gerçekleşmesi beklenir.
6. Randevu denildiğinde, belirlenen o güne kadar bir şeyin yerine getirilmesi
gerektiği anlaşılır.
7. Yazışmalar ile ilgili nüshalara bakın.
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Testler / Değerlendirmeler
Büro faaliyetleri ile ilgili temel düzenlemelerin sorulması için adaylara bu belgeler
verilir.
1. Belirli bir işlemi, büro içerisindeki çalışanlardan her biri yerine getirebilir mi ya
da bu konu ile ilgili sadece bir çalışan mı bilgi verebilir?
2. Türkiye’de posta giriş mühürleri mevcut mu?
3. Avusturya ve Türkiye için kısaltmaları açıklayın. Türkçe ve almanca için
kullanılan kısaltmaları açıklayın.
4. Randevu verilirken neye dikkat edilir?

Bila-Train in practice – Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Modül Büro faaliyetleri, büro organizasyonu

17

Çözümler:
1. Evet, sigorta bürosu içerisindeki dosyaların tamamı öyle hazırlanmalı ve
düzenlenmelidir ki, ne zaman olursa olsun, çalışanlardan her hangi biri dosya
konusunu anlayabilsin ve gerektiğinde işlemi devam ettirebilsin.
2. Evet, aynı Avusturya’da olduğu gibi Türkiye’de de posta girişi yapılırken mühür
vurulur.
3. AT ve TR, diller için de DE ve TR.
4. Randevular üst üste gelemez ve randevular arasında yeterli bir boşluk
olmalıdır. Örneğin yer değiştirmek için veya bir sonraki randevuya hazırlanmak
için.
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Modül İle İlgili Kavramlar
Defter Tutma (Muhasebe)
Büro İçi İletişim
Arşiv
Belge
Dosya Numarası
Kayıt Numarası
İşlem
Dosya
Referans Dosyası
Muhafaza Süresi
Planlama
Zaman Yönetimi
Randevu kararlaştırılması
Randevunun ertelenmesi
Randevunun iptal edilmesi
İşlemin devredilmesi
İş protokolü
Sürekli muhafaza (arşiv)
Vuku bulan olay numarası
Süre
Randevu/Tarih
Haberci
Kurye
Posta Kasası
Dosyaların Yatay Muhafaza Edilmesi
Dosyaların Dik Muhafaza Edilmesi
Asılı Kayıt
Sarkaç Kayıt
Dosya Açma
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