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;
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-

Eğitim alanlara esasları ve tanımları içeren (ekteki) veri sayfaları teslim
edilebilir;
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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Eğitim içeriği
Dar anlamda gizlilik yükümlülüğü (susma yükümlülüğü) onlara verilen sırların üçüncü
kişilere aktarılmaması anlamında belirli meslek gruplarının yasal yükümlülüğüdür.
Özel şahıslar olduğu gibi (mesleki sır sahipleri) devletin resmi görevlileri (makam sırı
diye adlandırılan) susması gereken kişilerde yükümlülük altında olabilirler. Bu
zorunluluk sözleşmeler tasarlayan veya bağıtlayan veya üçüncü kişilere sözleşme
bağıtlanmasında yardımcı olan kişiler için de geçerlidir. Sözleşmenin içeriği
konusunda susma yükümlülüğü bulunmaktadır. Almanya, Avusturya ve Türkiye’de
sözleşme konularında gizlilik yükümlülüğü aynı seviyede geçerlidir. Üç ülkenin
hepsinde gizlilik yükümlülüğünün ihlali para cezasından özgürlüğü kısıtlayıcı cezalara
kadar cezalandırma ile sonuçlandırılabilir.
Geniş anlamda susma yükümlülüğü, susma yükümlülüğü sadece verilen sırları değil
kişiye özgü ve örneğin ticari sırlar gibi diğer verileri de kapsadığından veri koruma ile
yakından bağlantılıdır. Burada Almanya, Avusturya ve 2006 Ağustos ayından itibaren
Türkiye’de de veri koruma, kişiliğin korunması olduğu gibi çoğaltma hakkı (copyright)
ve telif hakkı uygulama alanı bulmaktadır.
Federal Alman Hukuk kapsamına göre yapılan tanımlama:
„Susma yükümlülüğü veya sır tutma yükümlülüğü belirli meslek gruplarının onlara
verilen sırları kendilerinde tutmalarını gerektiren bir yükümlülüktür. Almanya’da
susma yükümlülüğü önce Anayasanın Madde 1 l Madde 2 I ile geliştirilen Federal
Anayasa Mahkemesinin yargı kararı ile kendi kararını tayin.Kesin hukuki normlar ( Bu
Almanya da Ceza Kanunu Madde 203- özel sırların ihlali) , olduğu gibi belirli meslek
grupları için ( mesleki düzenlemelerinin) hukuk normları olduğu gibi Medeni Hukuk
hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan (Medeni Kanun) yan yükümlülükler işletme
sırlarına ilişkin olarak çalışanların gizli tutma yükümlülüğüdür. (Federal Anayasa
Madde 242) Memurlar için bunun ötesinde de yükümlülükler bulunur. Sosyal Hukukta
( Sosyal Kanun Madde 35 I İle sosyal veriler diye adlandırılanlar güvence altına alınır,
ki bunlar bilgiler, sigortalar, sosyal daireler vs.de bulunan sigortalı hakkında ve
hizmet alanlar hakkında alınan bilgilerdir. Gizli tutma yükümlülüğünün ihlali Ceza
Kanununa göre kasıtta cezaya tabidir ve Para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Buna ilaveten kanunu müeyyidelerde ek para cezaları gelir.
Sözleşme yükümlülüklerinin ihlali ihmal ile de olabilir b durumda zarar görenin zarar
tazmin taleplerine gerekçe teşkil ederler .“ 1
Türkiye’de ise şu şekilde ifade edilir.
„Memurlar, devlet kurumlarında çalışanlar, danışmanlık görevi üstlenen kişiler, yasal
bağlayıcılığı bulunan vekiller ve hukuk düzenleyen meslekler, Askeriler, Kredi işindeki
temsilciler ve sağlık alanındaki meslek mensupları gizli tutma ile yükümlüdürler.
Sigorta işi ile ilgili olarak bu formülasyonda hukuku düzenleyen meslek temsilcileri ile
kapsama alınır, çünkü sigorta sözleşmesi yapılarak iki veya bir çok taraf arasında
yasal olarak bağlayıcılık teşkil eden ilişki ve yükümlülük oluşturulur.
1

Kaynak: Glossar Rechtsanwaltswesen, Loseblattsammlung Landesbibliothek Württemberg,
Stichwort Verschwiegenheitspflicht, Stand 5/2007. Avukatlık konuları Württemberg Kütüphanesi
anahtar kelime gizli tutma yükümlülüğü
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Müslüman dinine tabi ülkelerde buna ilaveten İslam hukukuna bağlı hukuki
gelenekler bulunmaktadır, bunlarda sigorta konuları içerisinde yer almaktadır. Türkiye
için laik devlet yapısı nedeni ile İslam hukuku uygulanmaz. Türk Hukuku Atatürk
inkılaplarından buyana batı hukuk geleneğine yöneliktir. Bu nedenle islami hukuka
dayalı bakış açıları bu nedenle uygulama alanı bulmaz.
Tarihi
Avrupa’da düzenlemeler Hipokrat yemini ile sır saklamaya kendi kendini yükümlü
kılan hukuk geleneklerindeki gizli tutma ile ilgilidir.
“Tedavi esnasında veya tedavinin dışında ,insanların hayatında ne görürsem ve ne
duyarsam bu konuda hiç bir zaman açıklanmaması gereken konuları konuşulmaması
gereken konular olarak dikkate alacağım ve ifşa etmeyeceğim.“ 2
Hippokrates von Kos (M.Ö 460 - 375 )
Yeni tercümede bu cümle aşağıda belirtildiği şekli ile de alınabilir::
„Tedavi esnasında gördüğüm ve duyduğun veya tedavi dışında insan hayatındakiler
hakkında ifşa edilmemesi gereken konularda susacağım ve bunu sır olarak
göreceğim.“
Antik Roma da birbirine ilintili olarak tavana bir gül asar ve bu şekilde sır saklama
yükümlülüğünün bulunduğunu hatırlatırdı. Bu gün günah çıkarılan bölümlere kazınan
gül de aynı amaca hizmet etmektedir.: „sub rosa dictum“ – ( gülün altında söylendi)
bu gizli kalmalıdır
İslam kültüründe gül bu güne kadar ruhsal saflığın simgesi olmuştur. Kozmetik
alanda gül suyu özellikle saf, temiz ve pisliklerden ve kötü etkilerden arındırılmış
olarak görülür.
Gizli tutma yükümlülüğün anlamı
Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ve Türkiye’de dar alamda mesleki sırları ifşa etmeme
yükümlülüğü belirli meslek gruplarına veya belirli devlet veya özel kurumlara ifşa
edilen kişinin kişisel hayatını koruma ve gizli alanı (özel alanı) koruma anlamına
gelir. Bu bağlamda mesleki sırları ifşa etmeme yükümlülüğü kişinin kendi karar verme
hakkını korur, ki bu Almanya’da bir mevzuatı bulunur, Avusturya’da temel haklara
bağlanmıştır ve Türkiye de gerçi de jure olarak münferit kişilere tanınır ancak genelde
de facto ihlal edilir.
Genel kişilik haklarının güçlendirilmesi olarak bilgisel kendi karar verme hakkı
Federal Anayasa Mahkemesinin sürekli yasal kararları ile Anayasa Madde 1 fıkra1
den Madde 2 fıkra 2 1 ile bağlantılı olarak geliştirilmiştir ve ilk olarak 1983 de
2

Kaynak : Deichgräber, Karl: Der hippokratische Eid. (Hipokrat yemini) Stuttgart: Hippokrates Verlag
4. Aufl. 1983, S. 15 (Übersetzung aus dem Altgriechischen = Eski yunancadan tercüme ), Stuttgart
1983.
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vatandaş sayım kararında formule edilmiştir. Avusturya da özel şahısların
dokunulmazlığı ülke çapında geçerli yasal metindir.
Almanya’da yasa koyucu gizli tutma sorumluluğunu Ceza Kanunu Madde 203 altında
elinde bulunan en güçlü araçlar ile yani para cezası veya hapis cezası ile düzenledi
(özel sırların ihlali)
Avusturya’da da gizli tutma yükümlülüğünün ihlalinde özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar,
para cezaları ve ruhsatın geri alınması tehditleri bulunmaktadır. Kamu hizmet
çalışanlarında daha sonraki emeklilik hizmetleri bağlamında sosyal kazanımların
kaybı tehdidi de bulunmaktadır.
Türkiye’de genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Sır saklama yükümlülüğünün ihlali
genelde Türk Devletini veya Türklüğü özel koruma gerekçesi ile
gerekçelendirilmektedir ve bu nedenle de cezai müeyyidesi bulunmamaktadır.
Medeni Kanun alanında, sigorta sözleşmelerinde ve sigortacılık işlemlerinde gizli
tutma yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Bu ülkeler arası ilişkiler bağlamında da
geçerlidir,bu şekilde Avrupa Birliği hukuk alanında bağıtlanan sözleşmelerde Türkiye
de bahsedilemez. Aynı şekilde Türkiye de bağıtlanan medeni hukuk sözleşmelerinde
Avrupa Birliğinde gizli tutmaya tabi olanlar aynı şekilde geçerlidir.
Gizli tutma yükümlülüğünün başka şekilleri
Uzman sigortacılık mesleğinde gizli tutmanın kapsamlı bir biçimde tanımlamasının
yanı sıra gizli tutmanın başka düzlemleri de bulunmaktadır. Bu örneğin Almanya,
Avusturya ve Türkiye de bir sigorta sözleşmensin bir parçası olabilir:
Bunun ötesinde gizli tutma yükümlüğü yan yükümlülük olarak Medeni Hukuk
sözleşmelerinden de doğabilir. Bu şekilde çalışanlar için yan sorumluluk olarak iş
sözleşmesinden mesleki sırlar ile ilgili olarak örneğin Alman Medeni Kanunu Madde
242 den ( sadık ve inanç) gizli tutuma yükümlülüğü bulunmaktadır. Alman ve Türk
sözleşmelerinden doğan yükümlülükler Türk hukukuna göre de geçerlidir.
Mesleki sırları saklama yükümlülüğü belirli mesleklerin işlevselliğine de yardımcı olur:
•

Örnek: Örneğin bir psikolojik psikolog tarafından verilecek bir danışmanlıkta
sadece hasta ona ifşa edilen bilgilerin izinsiz başkalarına iletilmeyeceğinden
emin olduğunda açıklanabilir .

Mesleki bilgilerini açıklamamakla yükümlü olanlar
Almanya, Avusturya ve Türkiye’de diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki mesleklere
mensup kişiler mesleki bilgilerini açıklamamakla yükümlüdürler:
•

Hekimler, diş hekimleri, eczacılar gibi tedavi eden meslek mensupları veya
örneğin hasta bakıcı, yaşlı bakım personeli ve acil hizmet çalışanları gibi
devlet tarafından örgün eğitim gerektiren başka tedavi edici meslek
mensupları tedavi eden meslek mensupları
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Devlet tarafından kabul edilen bilimsel bitirme sınavı ile meslek psikologları
Avukatlar ( Patent avukatları veya Vekilleri dahil)
Mali müşavirler , noterler
Almanya da tanınan tartışmalı gebelik danışma üyeleri ve görevlileri
Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki devlet tarafından tanınan sosyal hizmet
görevlileri ve sosyal pedagoglar
Özel hastalık, kaza veya hayat sigortası veya Almanya veya Avusturya da özel
hekimlik birimleri ve devlet sosyal sigorta kurumları ve Türkiye de telefon
şirketlerinin elektrik sağlayıcı şirketlerin faturalama birimlerinin çalışanları
Sizin tarafınızdan bilinen resmi sırlar ile ilgili resmi kayıtlar
Almanya, Avusturya veya Türkiye de kişilik temsil hakları doğrultusunda görev
ve yetki alan kişiler
Yukarıda değinilen meslek mensuplarının yardımcıları. Gizli tutuma
yükümlülüğü bulunan yukarıda değinilen meslek mensuplarının yardımcıları
olarak kesin bir biçimde bununla ilgilenenler örneğin hekimlerde hasta
işlemlerini yürütenler ve yazım işlemindekiler, Avukatlarda avukatlık
bürolarındaki uzman çalışanlar, acil yardım hizmetlerinde sağlık görevlileri,
sigorta şirketlerinde sekreterlikte, telefon santrallerinde ve kayıt birimlerinde
çalışanlar

Alman Ceza Kanunu Madde 203 bağlamında mesleki sırları saklama yükümlülüğü
sadece çalışılana aittir, çalıştığı kurum değil. Bunun anlamı ise, mesleki sırları
saklama yükümlülüğü özel bir karaktere sahiptir ve mesleki sırlarını saklamakla
yükümlü kişi bunu ihlal ettiğinde bu çalışma ilişkisi çerçevesinde görev ihlali ile ilgili
olsa dahi bunun için fert olarak yükümlü tutulur.
Ceza hükümlerine tabi mesleki bilgileri saklama yükümlülüğü amirlerin talimatı ile
oradan KALDIRILAMAZ veya hafifletilemez, çünkü bir işverenin veya amirin
yönlendirme hakkı ceza hukuku talimatlarının üstünde olamaz. Bu Türkiye için de
geçerlidir.
Mesleki sırları saklama yükümlülüğü altında hangileri kapsama girer?
Genelde saklı tutma yükümlülüğü sır verilene mesleki özelliği nedeni ile ifşa edilen
veya başka bir biçimde edinilen bilgiler açısından bulunur..
Bu, örneğin tıbbi veya hukuki ve bununla birlikte sigortacılık alanında örneğin
aşağıda belirtildiği gibi kişiye özgü veriler ve gerçekler ile ilgilidir.
•
•
•
•
•
•

•

Belirli bir kişi ile ilgili tedavi ilişkisinin olduğu gerçeği
Yaralanma veya hastalığın türü,
Kazanın oluş şekli , hastalığın seyri vs.
Muayene teşhis ve ( şüphe) teşhis sonuçları
Alınan önlemler
Tedavinin uygulanması esnasında yardım edenin bilgisine geçen diğer bütün
bilgiler (örn. Iskan ve yaşam şartı, bulaşıcı hastalık, cinsel tercihleri,mal varlığı,
bedensel temizliği)
Bütün hukuki anlaşmalar, yasal soruşturmalar veya ceza davaları ve bunların
seyri
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Bu durum detaylar belirli bir sonuç çıkarımı kişinin tanınmasına yol açan durumlar için
geçerlidir ve müşterinin ölümünden sonrada devam eder.
Mesleki sırları saklama yükümlülüğü kime karşı geçerlidir ?
Mesleki sırları saklama yükümlülüğü herkese karşı geçerlidir. Bu ilgilinin yakınları da
olabilir ( reşit olmayanlar da da, ancak burada yaş ve kavrama yeteneği dikkate
alınmalı ve Almanya ve Avusturya’da 16 ve Türkiye’de 18 yaş olarak belirlenmiştir)
meslek arkadaşları ve amirler eğer vaka uygulamalarına direk olarak kendileri
katılmadığında, yükümlü olanın bazı arkadaşları ve aile bireyleri, medya ve yasal
düzenlemelere bağlı olarak polis, savcılık ve mahkeme
Gizli tutma yükümlülüğü ile birlikte bir çok durumda mahkeme huzurunda ifşa edilen
ile ilgili şahitliğin reddedilme hakkı da doğar ( Örn. Almanya’da ceza davalarında
Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu Madde 53, Hukuk davalarında Hukuk muhakemeleri
Usul Kanunu Madde 383 ) Türkiye de mahkeme gizli tutma yükümlülüğünü
Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı güvenliği gerekçesi ile kaldırabilir.Bu eğer Türk
devletinin güvenliği ile ilişkili olmadığı takdirde de kaldırılabilir. Mit der
Gizli tutuma yükümlülüğü – özellikle de genç öğrenciler için önemli bir bilgi- “en iyi
arkadaşım” diye adlandırılana veya hayat arkadaşına, ebeveynlere ve akrabalara
karşı da geçerlidir. Çalışma arkadaşları olası sorularda aile bireylerine, arkadaşlarına
gizli tutuma yönünde bilgi vermeli ve neden bilgi verilemediğine ilişkin gerekçe olarak
da bunu göstermelidirler.Gizli tutma yükümlülüğü gayri resmi bir biçimde “resmi
görevlilerin” sorularına cevap verme durumunda , örneğin köy eğlencelerinde veya
dini bayramlarda eğitim alanlara sorular sorabilen belediye başkanlarına, muhtarlara
veya kilise temsilcilerine karşı geçerlidir .
Eğitim alanlar her zaman problemlerde direk olarak amirlerine veya eğitim verenlere
yönelebilirler. Şüphe durumlarda daha az başvurmak yerine daha fazla
başvurmaktan çekinmemelidirler.
Kim bütün bunlara rağmen yinede bilgi verebilir veya vermelidir ?
Alman ve Avusturya hukukuna göre yine de bilgi verilebilen veya bilgi verilmesi
gereken vakalar formüle edilmiştir. Her iki ülke için aşağıda belirtilen durumlarda bilgi
verilebilir, ki bu eğer..
•

... ilgilinin açık rızası bulunuyor ise
Örnekler: hekim veya hastane ile bağıtlanan tedavi anlaşmasında, hasta işlem
amacı ile kişisel bilgilerinin verilebileceğine izin verir.
Özel hastalık sigortaları ve hayat sigortaları genelde sigorta sözleşmesinde
tedavi eden hekimlerin genel olarak mesleki sırları saklama
yükümlülüklerinden azat edilmelerini talep ederler.

•

... tamamlayıcı (üstü kapalı veya tahmini) rıza ise…

Örnekler: Acil yardım tahminen bir soygun saldırısının mağduru olan bilincini
kaybeden bir hasta bulur. Polise haber verilebilir.
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Hizmetin hastaneye teslimi çerçevesinde hasta bilgileri takibe devam edecek
hekimlere ve bakım personeline verilir.
... yasal bilgi verme yükümlülüğü örneğin sosyal hizmet sağlayıcılara veya
enfeksiyon koruma kanunu gereği bulunur.
Örnek: Hastaneler hasta ile ilgili belirli kişisel bilgileri yasal hastalık sigortasına
bildirmelidirler ( Medeni Kanun V Madde 301) Tıbbi hizmete ve hastalık
sigortasına karşı daha kapsamlı açıklama yükümlülükleri bulunur.
•

... Ceza Kanunu Madde 34 gereği yasal gerekçeli acil durum
Yüksek değerli bir hukuki değer gelecekte kesin bir biçimde tehlike altında
olduğunda mesleki sırları saklama yükümlülüğünün ihlali yasaya aykırılık teşkil
etmez. Verilen sırın ifşa edilmesi sadece mal tartımı meydana getirecek ise,
tehdit eden tehlikeyi uzaklaştıracak VE korunması gereken hukuki değeri,
hukuki değerin düşmesini büyük ölçüde engelleyecek ise (güven sarsılması!)
sırrın ifşası uygun ve yerinde ise izin verilir.
Örnek: Resmi görevli (sosyal hizmet çalışan) basınca açıkça eleştiriliyor ise
mesleki sırların ifşasına hak tanınabilir. Değerlendirmede ihlal edilen sır
saklama yükümlülüğü makamın kamu itibarını ve sosyal hizmet çalışanının
itibarının korunmasını gerektirmektedir. Bu özellikle ima edilenler yanlış
olduğunda söz konusudur. Ancak sosyal hizmet çalışanı sadece kamu
itibarını tekrar sağlayacak açıklamalar yapmalıdır. (uygunluk kuralı)
Diğer örnekler: Bir hekim mesleğinin icrasında hatalı davrandığına ilişkin ceza
davasında kendini savunmalıdır, medeni hukuk açısından tazminat taleplerine
karşı savunma veya hasta kendiliğinden ödeme yapmadığında alması gereken
muayene ücret talebini işleme koyabilmelidir.
Ceza kanunu madde 34 gereğince genelde ifşa yükümlülüğü
bulunmamaktadır sadece bir ifşa izni verilmektedir. Ancak münferit durumlarda
insanların hayatı ve sağlığı akut bir biçimde tehlike altında olduğunda ve ifşa
edilmesi başkaca zararları önleyecek ise ifşa yükümlülüğü bulunmaktadır.
Örnek: genlik dairesinin bir ev ziyareti esnasında bölge sosyal hizmet çalışanı
çocuğun hayatını tehlikeye sokacak ihmal tespit etmektedir. Çocuğun
ebeveynleri akut uyuşturucu zehirlenmesi nedeni ile çocuk ile ilgilenecek
durumda değildirler.Acil hizmet ve beklide polis çağrılmalıdır.

•

... ağır ceza suçu planlandığında Ceza Kanunu madde 138 gereği ihbar etme
yükümlülüğü altındadır.
Bu durumda ifşa yükümlülüğü bulunmaktadır !
Örnek : hekim bir hastanın tedavisi esnasında gelecekte başka kişileri
tehlikeye sokacak bilgilere ulaştığında örneğin hasta bir cinayeti ihbar ediyor
ise bu bilgileri iletmek durumundadır.
Türk hukukunda buna ilişkin belirlenmiş uygulamalar bulunmamaktadır.
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Susma yükümlülüğünün ihlalinde ceza ve müeyyideler
Susma yükümlülüğün ihlali Ceza Kanunu madde 203 şartları altında Almanya da
para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası verilmesi ile cezaya tabidir, Belirli
mesleklerin meslek hukuku belirli durumlarda mesleğin yasaklanmasını gerektirir.
Örneğin Almanya’da psikolog tedavi kanunu Madde 3, fıkra 3. Buna ilaveten devlet
hukuku müeyyideleri ve para cezaları sayılır. Çalışma veya iş ilişkisinden sözleşme
yükümlülüklerinin ihlali çalışma hukuku açısından müeyyidelerden para cezalarına
kadar cezalandırmaya neden olabilir. Benzer düzenlemeler Avusturya için geçerlidir.
Ceza Kanunu Madde 188 doğrultusunda para cezaları istenebilir, yazılabilir veya
karar bağlanabilir veya hapis cezası verilebilir. Hekim veya Avukat gibi ruhsata bağlı
mesleklerde ruhsat kaybına neden olabilir. Münferit hallerde meslek yasağı
getirilebilir.
Türkiye’de susma yükümlülüğünün ihlaline karşı para ve hapis cezası, bütün bağlı
sosyal hizmet haklarının geri alınması ile kamu hizmetinden atma, ciddi hallerde
ülkeden çıkarma veya ağır hapis cezaları verilir.
Hileli susma
Tamamlama babında susma yükümlülüğünün bir işleme gerekli olabilecek, veya bir
durumun açıklanması için gerekli olan istenmeyen gerçekler veya başka gerçeklerin
saklanması amacı ile kullanılmaması gerektiği konusunda bilgi verilmelidir. Bir
Avukatlık bürosunun çalışanları da bir vakaya veya işleme gerekli olacak bilgiler
açıklanmalıdır- kişi için bilginin kökeni belki utanç verici veya rahatsız edici olsa da
açıklanmalıdır. Bazı gerçekler bilerek saklandığında veya beklide rahatsız edici
bilgileri vermemek için bahane olarak susma yükümlülüğü gösterildiğinde bu
durumda susma cezalandırılabilir bile. Hukuki anlamda bu durumda “hileli susma”
dan bahsedilir.
Benzer hukuk alanları
Gizli tutmaya ilişkin düzenlemeler başka Almanya ve Yunanistan’ da hukuksal açıdan
benzer hukuki uygulamalarda da bulunur ve eğitim alanlara ifade edilebilir.:
•
•
•
•
•

Rapor gizliliği
Veri muhafaza
Sır
Non-Disclosure Agreement (NDA) ( İfşa etmeme anlaşması)
Kendi veri korunması
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Modülün öğretim hedefleri
Susma / mesleki sırları saklama yükümlülüğü modülünün hedefi sigortacılık
konusunda veri ve işlemlerin gizli tutulması ve mesleki sırları açıklamama
yükümlülüğü konusunda temel bilgilerin verilmesidir.
Öğrenim hedefleri şu şekildedir:
-

Susma yükümlülüğüne ilişkin tanımlamalar hakkında bilgi
Almanya, Avusturya ve Türkiye’de tarihsel geçmişleri hakkında bilgi
Susmaya yükümlülüğüne ilişkin hukuksal çerçeve hakkında bilgi
Sigorta konularında çalışanlar ile ilgili olarak susma yükümlülüğüne ilişkin
sorumluluklar ve yasal bağlayıcılık teşkil eden ve uyulması gereken konular
hakkında bilgi Susma yükümlülüğünün ihlalinde olası cezaların bilinmesi
Günlük bilgiler ile ilgilenme esnasında pratik öneriler
Şüphe durumunda pratik öneriler
Susma yükümlülüğüne ilişkin Almanca- Türkçe kelime haznesi

Burada önemli olan eğitim alanın meslek alanında verilen bilgileri ifşa etmeme
gerekliliğini algılamasını geliştirmesidir. Verilmesi gereken ifşa etmeme
yükümlülüğünün ihlalinde kendi kişiliği için olduğu gibi üçüncü şahıslar için hangi
risklerin olduğudur. İfşa etmeme yükümlülüğü, ki bu öncelikli öğrenme hedefidir,
genelde aile bireylerine, arkadaşlara ve akrabalara karşı da bu yükümlülüğün
tutulmasıdır.
Bu modülün öğrenim hedefleri Almanya ve Avusturya da mevcut olan çerçeve
müfredatı ve motorlu araç sigorta anlaşmalarında bulunan bilgiler ile örtüşmektedir.
Bu modülde yeni olan Türkiye’de bulunan düzenlemelere ilave edilmesidir. Buradaki
öğrenim hedefi, susma yükümlülüğüne ilişkin olarak tüm kapsamda bütün üç ülkede
geçerli olması ve bütün üç ülkede ihlalinin ceza hukuku açısından benzerlik
göstermesidir
Burada önemli olan eğitim alanlara mesleki ve sözleşme ile belirlenen sırların ve gizli
bilgilerin sorumluluğunu vermektir.
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Ders planı
Bu modül 90 dakika süreli öğretim içeriğinden oluşur. Modül tekrarlanabilir ve
bölümler olarak alıştırma farklılıkları yapılabilir.
Dakika olarak
süre
1-2

Öğrenim içeriği

Materyal

Almanca ve Türkçe dilinde
selamlama

3-8

Almanca dilinde tanımlamalar ve
tarihi geçmişi ile motorlu araç
sigorta konusuna giriş

-

Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi

9-13

Türkçe dilinde tanımlamalar ve
tarihi geçmişi ile gizlilik ilkesi
konusuna giriş

-

Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi

14-20

Kurallarının içerik detaylarının
Almanca dilinde açıklanması

-

21-28

Kurallarının içerik detaylarının
Türkçe dilinde açıklanması

-

Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi
Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi

29-40

Almanca ve Türkçe dillerinde soru
ve cevaplar
Almanca dilinde vaka örnekleri ile
alıştırmalar

41-60
61-75

Almanca dilinde vaka örnekleri ile
alıştırmalar

76-80

Alıştırma sonuçları hakkında BIR
dilde konuşma (Eğitim verenin
seçimi)
Kısa kapatma tartışması,
değerlendirme, özetleme (Eğitim
verenin seçimi ile BİR dilde)

81-90

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma
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Eğitim verenler için eğitim materyalleri
İfşa etmeme yükümlülüğü modülü ile ilgili olarak eğitim verenlere sadece sınırlı
kapsamda eğitim materyali bulunmaktadır. Ekte verilebilecek başka belgeler
bulunmaktadır
Almanya’da eğitim alanlara yas metinlerini vermek amacına uygun olur.
Ceza Kanunu Madde 203 (özet)
(1)

Her kim
1. ...
2. ...
3. Avukat, patent avukatı, noter , yasal davada vekil olarak,
4. ...
5. ...
6. ...
verilen yabancı sırrı veya işletme veya ticari sırrı ifşa ettiğinde veya başka
bir biçimde açıkladığında bir yıla kadar hapis cezası veya para cezası ile
cezalandırılır.

(2)
(3)

...
1 paragrafta ifade edilenlere mesleki olarak bağlı yardımcılar ve mesleğe
hazırlık içerisinde olan kişiler içinde geçerlidir.

Avukat veya çalışanları kendilerine verilen bilgileri açıklamaya veya ifşa etmeye
zorlanamazlar. Almanya’da avukat veya çalışanları medeni kanun madde 383 I ve
ceza muhakemeleri usul kanun Madde 53 I 3 gereği tanıklık yapmama hakkına
sahiptirler.
Aşağıda belirtilen ek bilgilerin verilmesi de önerilir: -:
“ Eğitim alanların yeni seçtikleri meslekte üzerlerine gelen şeylerden kendilerini
sıkıştırılmış gibi hissetmeleri tecrübelerini aileleri, arkadaşlarına veya yakınlarına
aktarmaları doğaldır. Eğer bunu isim vermeden ve bahsedilenin tanınmasına imkan
vermeyecek detayları ifade etmeden yaparlar ise bir olayın açıklanması ifşa etmeme
yükümlülüğüne aykırı bir durum teşkil etmez. Ancak burada eğitim alanlar arasında
dikkat edilmesi gerekin çünkü konuşulan kişi karşı taraf avukatınca eğitim alıyor
olabilir ve isim vermeden ve kimlik tespit özellikleri belirtilmeden durumu
anlayabilir.“ 3

3

Kaynak: Derer, Von Geisau-Mühle: Fachkunde für Rechtsanwaltsfachangestellte, Troisdorf 2007,
S. 32.
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Alıştırmalar
Aşağıda belirtilen görevler eğitim alanlara münferit ödev veya grup ödevi olarak
verilebilir. Eğitim alanlara her ödev için 10 -15 dakika çalışma süresi verilir. Buradaki
hedef kısa bir çıkarımdan sonra münferit durumlarda nasıl karar verdikleri ve buna
bağlı işlemi gerekçelendirmeyi görmektir.
Alıştırma 1:
Bir müşteri, babanızın iş arkadaşı çok yüksek bir hayat sigortası yaptırıyor. Gerçi bu
işlem için alacağınız prim için seviniyorsunuz ancak sigortalanın taksitleri nasıl
ödeyeceğine hayret ediyorsunuz. Aile daha çok iktisadi açıdan kötü durumda olarak
biliniyor.
Nasıl bir davranış gösterirsiniz , babanız bu konuda ne diyor? Müşterinizin
çevresinden bilgi alırmısınız ?
Alıştırma 2:
Kız arkadaşınız tanımadığı bir kişinin arabasına çarptığını ve kaçtığını ifade ediyor.
Üç gün sonra sizi bir müşteri arıyor ve aracı ile yolda kaldığını bildiriyor ve size bu
hasarın size yaptırdığı zorunlu trafik sigortası ile karşılanıp karşılanmayacağını
soruyor. Hasar raporunda müşterinizin arkadaşınızın arabasına zarar veren kişi
olduğunu fark ediyorsunuz. Zaman, boya rengi, çarpma şekli vs. kesin gerekçeler
veriyor .
Kız arkadaşınıza haber verirmisiniz ? Müşterinizi polise bildirirmisiniz. Direk olarak
müşteriyle bu konuda konuşurmusunuz? Şirket içi veri bankasına kayıt girermisiniz ?
Alıştırma 3:
Türkiye’deki müşteriniz zorunlu sigortası için hasar bildiriminde bulunuyor. Size
tanıdığının çok pahalı bir kamerasını yanlışlıkla bozduğunu ifade ediyor. Siz onun bu
anlattığına inanmıyorsunuz. Kendiliğinizden araştırma başlatıyorsunuz ve ifade edilen
tanıdığa- gerekçeleri belirterek- soru sorarmısınız ? Siz Almanca konuşabiliyorsunuz
ve Almanya’ya telefon edebilir , durumu anlatır ve sorabilirsiniz.

Alıştırma 4:
Telefon ile sizin büronuzu bulunduğu polis revirinden müracaat ediliyor. Polis,
kendini inandırıcı bir biçimde bu şekilde ifade ederek- hastaneye götürülmesi gereken
yaşlı bir Türk hanımın kazasını bildiriyor. Kritik durumda olduğunu ifade ediyor ve
bilinç kaybında. Tanıdıkları hakkında bilgi edinilemedi, bunun yerine Türkçe olarak
sizin sigorta şirketinizin sigorta sözleşmesi bulundu. Polis sizden yanıdıklarının
bilinmediğini soruyor ve sizden adreslerini istiyor. Bu adresleri polise verirmisiniz?
Evet ise ne şekilde ? Hayır ise neden ve bunun gerekçesi nedir ?
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4 alıştırmanın hepside Avusturya, Almanya, ve Türkiye’deki sigorta işletmelerinde
meydana gelen gerçek vakalara dayanmaktadır. Bu nedenle verilen ödevler benzer
ve aslına uygundur.
1-3 e kadar olan alıştırmalarda bilgilerin nakledilmesi reddedilmelidir. Eğitim alanlar
susma yükümlülüklerine uygun davranmalıdırlar. Özelliklede özel çerçevede bilgilerin
nakledilmesi açıkça yasadışı ve cezai müeyyideye tabi olarak gösterilmelidir. Olası
özel ilgiler mesleki yükümlülüklerin arkasına alınmalıdırlar.
Sigorta uzmanları yetkili olmadıklarından dolayı sigorta dolandırıcılıklarında kendileri
araştırma yapmamalıdırlar.Sigorta işletmelerinde bu tarz ek araştırma için bazı
birimler bulunu, bunlar hasar işlemleri çerçevesinde bu tür durumlar ile ilgilenirler.
Eğitim verdiğiniz kişilere her zaman şüpheli durumlarda, bir vakanın işleme
alınmasında veya dosyanın ele alınmasında veya bir uygulamaya dayandırılan
işlemlerde sizden öneri almalarını öğütleyiniz.
Alıştırma 4 sonuçta durum genelde zarar gören kişinin menfaatine olacağından de
polise bilgilerin aktarılmasına izin verilir. Ancak verilerin aktarılması sözlü bir biçimde
telefonda yapılmamalı, poliste bulunan Avukata,avukatın bürosunda verilmelidir.
Eğitim alanlar bu amaç ile polis ile birlikte randevu kararlaştırabilirler.
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Testler / Değerlendirmeler
İfşa etmeme yükümlülük kural esaslarını sormak amacı ile bu belgeler eğitim alana
verilebilir
1. Sır tutuma yükümlülüğü altında buluna beş meslek grubu sayınız

2. Sır tutma yükümlülüğü hangi tarihsel “yemine” dayandırılabilir. Anlamsal olarak
bu “yemini” yazınız.

3. “ Sır tutma” ile ilgili tarihsel olarak hangi çiçek ifade edilir.?
Karanfil
Gül

Lale
Beyaz zambak

4. Bir sigorta sözleşmesinde sır tutma yükümlülüğü ile kişinin hangi hakları
korunmaktadır ?
Bir kişinin bize güvenerek belirttiği özel yaşamı
Miras hak talepler
Bilgi açısından kendi karar verme hakkı
Ürünleri değiştirme hakkı
5. Sır tutuma yükümlülüğünün dışında tutma imkanı bulunan bir durum belirtiniz:

6. Sır tutma yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde hangi cezalar uygulanabilir.?
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Çözümler:
1.

Hekimler , savcılar, avukatlar, noterler, din görevlileri ( papazlar, rahipler,
metropolitler , psikologlar,kamu hizmetinde çalışanlar , sosyal hizmetliler

2.

Hipokrat yemini ( M.Ö 460 - 375 çıvarında .)
“Tedavi esnasında veya tedavinin dışında ,insanların hayatında ne
görürsem ve ne duyarsam bu konuda hiç bir zaman açıklanmaması
gereken konuları konuşulmaması gereken konular olarak dikkate alacağım
ve ifşa etmeyeceğim.“ 4

4

3.

Gül

4.

Özel alanın korunması kuralsız karar verme hakkı

5.

Tamamlayıcı davalarda, polis sorgular veya sosyal yardım, soruşturma
davaları, acil durum, yasal bilgi verme yükümlülüğü

6.

Para cezası, özgürlüğü kısıtlama,meslek izninin kaybı, ( Türkiye’de) meslekten
men, memurların sosyal sigorta hizmetlerini kaybetmesi ( Türkiye de)

Kaynak : Deichgräber, Karl: Der hippokratische Eid. (Hipokrat yemini) Stuttgart: Hippokrates Verlag
4. Aufl. 1983, S. 15 (Übersetzung aus dem Altgriechischen = Eski yunancadan tercüme ), Stuttgart
1983.
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Modüle özgü mesleki kelimeler
Schweigepflicht
= Mesleki sırları saklama yükümlülüğü
Verschwiegenheit
= Sır tutma yükümlülüğü
Verschwiegenheitspflicht = Gizli tutma yükümlülüğü
Eid
= Yemin
Berufsstand
= Mesleki durum
Befangenheit
= Taraflılık
Erklärung von Befangenheit = Taraflılık beyanları
Geheimhaltung
= Saklı tutuma
Verschlusssache
=Şifreleme
Geheimnisträger
= Sır saklayan
Entbindung von der Schweigepflicht = Mesleki sırları saklama yükümlülüğü
Amtshaftpflicht
= Resmi sorumluluk yükümlülüğü
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Literatür ve Kaynak
Parzeller M. et al.: Die ärztliche Schweigepflicht. Deutsches Ärzteblatt 102 (4.
Februar 2005), B237-245 ( Hekimin mesleki sırları saklama yükümlülüğü)
Weber M, Böhm U, Kleemann WJ (2005) Aufklärung, Einwilligung und
Schweigepflicht: Allgemeine und spezielle pädiatrische Aspekte. Kinder- und
Jugendmedizin 5: 254-258 Açıklama , rıza ve mesleki sırları saklama yükümlülüğü)
Web bağlantılar
•
•

•

•

§ 203 StGB (Deutschland): Yasa Metni ( Alman Ceza Kanunu Madde 203)
Gesetzestext mit Rechtsprechung via dejure.org
FAQ von de.etc.notfallrettung, in der vor allem für notfallmedizinische
Einsatzkräfte die Schweigepflicht und Sonderfälle ausführlich behandelt
werden ( Acil Tıp işgücü mesleki sırları saklama yükümlülüğü ve özel
durmların detaylı ele alınması)
Das Virtuelle Datenschutzbüro Umfassende Informationen, News und
Literaturhinweise zu Fragen der Verschwiegenheit .(Susma sorularına ilişkin
haberler ve litaretür bilgileri)
Die Bedeutung des § 203 Abs. 1 Nr. 6 StGB für private Krankenversicherer
(Özel hastalık sigortalıları için Ceza Kanunu Madde 203, fıkra 1 No 6 nın
anlamı ) PDF 1,4 MB. Dissertation, die das Rechtsgut des § 203 StGB
darstellt und sich insbesondere mit der innerorganisatorischen Schweigepflicht
(hier der privaten Krankenversicherung) befasst.

Bila-Train in practice – Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Sigortacılık sözleşmelerinde gizlilik (sır tutma) modülü

22

