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.
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Mevcut Almanca – Türkçe çift dilli çerçeve müfredatı, aşağıdaki modüllerden
oluşmaktadır:
-

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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Eğitim içerikleri
Avusturya’da yasal hastalık sigortası
SOSYAL SİGORTA
Sosyal sigorta, geniş halk kitleleri için, ki sigorta üyelerinin sosyal mevcudiyet esasını
engelleyen hasarlara karşı zorunlu yasal sigortaların bütünüdür; (Serbest ferdi
sigortasının aksine toplumsal birlikteliğin toplumsal müşterek prensipleri temelindeki
müşterek birlikteliktir). Sosyal sigortalar diğerlerinin yanı sıra kitlesel olarak ortaya
çıkan standart risklere, yüksek dereceli çalışma yönlü sanayi ve hizmet sektörleri,
özellikle hastalık veya kaza sonucu, işsizlik, yaşlılık, bakım ihtiyacı ve malüliyet nedeni
ile azalan çalışma yeterliliği nedeni ile gelir risklerine karşı olduğu gibi gebelik ve ölüm
nedeni ile risklerin karşılanması için koruma sağlar. Sosyal sigortadan öncellikle bir
çalışma , hizmet veya mesleki bağ altında bulunanlara verilir, çoğunlukla
bunların aile bireylerine olduğu gibi iktisadi açıdan tehlike altında olan örneğin
çiftçiler gibi bağımsız gruplara da koruma sağlanır. Sosyal sigortaya bağımlı
olmayan memurlar (bakım) ve bağımsız çalışanlardır. Bakım prensibinin aksine
(örneğin sosyal yardımda ferdi ihtiyacın kontrolü) olduğu gibi ihtiyaç prensibinde (yasal
olarak sabitlenen bakım vakalarında standart sosyal hizmet verilmesi) sosyal
sigortadan doğan talepleri çalışan ve işeveren sigorta primlerinin ödenmesi ile
gerekçelendirir. Avusturyada sosyal sigortanın dalları yasal hastalık sigortası, yasal
emeklilik sigortası, sosyal bakım sigortası olduğu gibi – sistematiğe karşı- çalışma
piyasa politikasına hesaplanacak işsizlik sigortası.
Avusturya Sosyal sigorta kurumlarının ana birliği 1948 de Avusturya’daki bütün sosyal
sigorta kurumlarının çatı organizasyonu olarak kurulmuştur.
Görevi diğerlerinin yanı sıra sosyal sigorta kurumlarının genel ve iktisadi menfaatlerini
gözetmek( örneğin yasa tasarınarının incelenmesi, iktisadi gelişmenin izlenmesi) ve
sosyal sigorta kurumlarının yabancı kuruluşara karşı temsil edilmesidir. (örneğin diğer
ülkeler ile sosyal sigorta anlaşamalarına katılım)
Avusturya’da zorunlu sigortalılık prensibi hakimdir. Bir yılın hizmet ihtiyacı neredeyse
tamamen aynı yılın prim gelirleri ile karşılanmaktaıdr, yani toplanan sermaye
çoğunlukla kısa süreli salınım rezervine yarar (birikime alıkonulma, oluşum
sözleşmesi, finansman prensibi) Hizmetler öncelikle bütün sigortalılara eşit mali hizmet
olarak (bağımsızlık prensibi) veya prime bağlı parasal hizmet olarak (örneğin emekli
aylıkları, hastalık parası) verilir. Sosyal sigortanın görevleri arasında sigorta
hizmetlerinin yanı sıra dar anlamda sağlık bakımı, güvenlik danışmanlığı olduğu gibi
rehabilitasyon da dahildir.
Zorunlu sigortalı olanların bütünü bütün dallarda sigortalı değildirler.Sosyal sigortanın
münferit dallarında sigortalı olunduğunda (örneğin Kaza sigortası) kısmi sigortadan
bahsedilir. Bunun aksine tam sigortalılılıkta bütün zorunlu alanlarda sigortalanır. (Tam
sigortalılık içerisinde sayılmayan işsizlik sigortası özel bir konumdadır)
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Avusturya’daki sosyal sigortanın tarihçesi
Sosyal sigorta modern toplumumuzun birlikteliği için önemli bir sutündurç Kökleri orta
çağa kadar dayanırken önceden yardım kurumları, daha sonrada özellikle
madencilerin “kardeş işletmelerinde” büyük önem kazanmıştır. Kardeş işletmelerinin
görevi hasta tedavi ve ölüm parasını sağlamak ve malüliyette bakımı üstlenmekti.
Büyük tehlikelere dayalı madencilik işletmelerinde dayanışma içerisindeki toplumsal
yardım kendini vazgeçilmez olarak kanıtlamıştır.
* Hastalık sigortası 1889
Bu günkü anlamda sosyal sigortaların yasal düzenlemeleri ilk olarak 1889 da
yapılmıştır. Yasal hastalık sigortasından bütün mesleki ve sanayi çlışanları ve işçileri
çiftciler hariç kapsama alınmıştır. Kendi kendine yönetim getirilmiştir.
* İkinci dünya savaşı
Kendi kendine yönetim kaldırıldı, organizasyon Alman örneğine göre devlet idaresine
alındı ve imparatorluk sigorta düzenlemeleri (RVO) uygulandı.
* Sosyal sigorta – üst yönetim yasası
İkinci Dünya savaşından sonra ve Avusturya Cumhuriyetinin tekrar kurulmasından
sonra 12 Haziran 1947 tarihli sözyal sigorta üst yönetim kanunu ile yeni bir kurumsal
temele getieildi. En önemli önlem kendi yönetiminin tekrar getirilmesi olduğu gibi çatı
organisasyonu olarakAvusturya sostal sigorta kurumlarının ana birliğinin
kurulumasıdır.
* Genel Sosyal Sigortalar Kanunu (ASVG) 1956
1. Ocak 1956 dan itibaren geçerli olan Genel Sosyal Sigorta Kanunu Sosyal sigorta
alanında bu alanda geçerli olan Kanunları kaldırdı. Sanayi, madencilik, ticaret,
meslek, ulaşım, tarım ve ormancılıkta çalışan ve görevliler için hastalık, kaza ve
emeklilik sigortasını bir araya getirdi ve ayrıca emeklilerin hastalık sigortasını
düzenledi. .
ASVG dışında bulunan bazı özel sigortalar için bulunan sosyal sigorta yasaları devam
etmektedir.
ASVG on bölüme ayrılır. Bu esnada gelişen toplum ve sosyal politik gelişmelere uygun
olarak çok sayıda değişiklik ve yasa yenilemeleri yapılmıştır.
* 2001: Avusturya Devlet Matbası işletme hastalık sigortasının kaldırılması
Sosyal Bakanlığın 2 Ekim 2001 tarihli ilanı ile 2001 den itibaren kaldırılmıştır. Sigortalılar
Viyana Bölge Hastalık Sigorta kurumuna alınmıştır.
* 2003: Aflenz yakınlarındaki Thörl’de bulunan Pengg şirketinin işletme hastalık
sigortasının kaldırılması
ASVD Madde 600, fıkar 6 gereği 2003 den itibaren kaldırılmıştır. Sigortalılar Avusturya
Madencilik Sigorta kurumuna alınmıştır.
Bila-Train in practice – Sigortacılık eğitimi DE-TR – Modül hastalık sigortası
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*2003: Emeklilik sigorta kurumunda birleştirmesi
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1 Ocak 2003 tarihi itibarıyla çalışan emekli sigorta kurumu ve memurların emeklilik
sigorta kurumu birleştirilmiştir. (§ 538a ASVG).
* 2005: Demiryolu ve Madencilik sigorta kumruna birleşme
1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla demiryolu emekli sigorta kurumu ve Avusturya Madencilik
emeklilik sigorta kurumu birleştirilmiştir. (§ 538h ASVG).
* 2006: Voestalpine Bahnsysteme (Demir yolu sistemleri) işletme hastalık
sigortasında birleşmesi
Mit 1. Ocak 2006 tarihi itibarıyla (İşletme hastalık sigortası) BKK Alpine Donawitz
olduğu gibi BKK Kindberg birleşmiştir. (§ 538o ASVG).
* 2006: Semperit İşletme hastalık sigortasının kaldırılması
1. Ekim 2006 tarihli Federal Resmi Gazete kararnamesi ile BGBl. II Nr. 348/2006.
Sosyal hastalık sigortaları çalışanın ortalama aylık 60 Euro ödemesi ile sigortalıya ve
prim ödemeden muaf birlikte sigorta edilen yakınlarına tam güvence sağlar- temel
bakımdan aile – ve uzman helkimlikten uç tıp hizmetlerine kadar.
Yasa koyucunun kelimeleri ile “hasta tedavisi yeterince ve amacına uygun olmalıdır
ancak gerekli olanı aşmamalıdır”.
Yararlanma hiçbir biçimde sınırlandırılamaz. Hizmetlerden yasal olarak yararlanma
genelde bütün hizmetleri kapsar, kesin vakada tıbbi olarak gerekli olanın bütününü- ve
bu tabiki bütün sigortalılar ve diğer hak sahipleri için aynı şekilde. Tek sınırlama –
bütün sigortalıların primleri açısında bütün sigortaları sınırlayan – “gereklilik” kriteridir.
Gerekli olanın ötesinde yapılan hizmet veya “lüks tedaviler” bütün sigortlı birliklerine
çıkarılmamalıdır.
Ek bir mali yük getirmeden hizmet sağlanması geniş alanlarda da yapıldığında , yindefarklı sigorta gruplarında farklı boyutlarda- kısmi maliyet üstlenme (kendi ödemesi)
sigortalılara da çıkarılmaktadır
Kim nerede sigortalı?
Belirli bir sigorta kurumuna aidiyet genelde iki bileşene bağlıdır: Yapılan iş ve bu işin
yapıldığı (Federal ülkedeki) yer
Buna göre bağımsız olmayan işler genelde ilgili bölge hastalık kasasında (en azından şu
anda mevcut olan 6 işletme hastalık kurumundan birinde) yada demiryolu ve madencilik
sigorta kurumunda sigortalıdır
Emekliler de gebende ikamet ettikleri yerdeki bölge hastalık kurumunda sigortalıdırlar.
Memurlar kamu hizmet sigorta kurumlarında sigortalıdırlar. Serbest meslek sahipleri ve
serbest çalışanlar mesleki işletme sosyal sigorta kurumunda, çiftçiler çiftçilerin sosyal
sigorta kurumunda sigortalıdırlar.
Sosyal hastalık sigortası- katılım ödemesiz yada uygun bir katılım ile – yakınları da
dahil sigorta yada tarafından korunur.
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Kim Hastalık sigortası hizmeti verir?
Yasal hastalık sigortasının hizmetleri diğerlerinin yanı sıra aşağıda belirtilenleri
kapsar:
1. Hastalıkların erken tanısı için gençlerde ve önlem muayenelerinde
2. Hasta tedavileri (hekim yardımı, tedavi edici maddeler [ilaçlar] tedavi desteği)
bir hastalık halinde hastane bakımı yahut evde tıbbi hasta bakımı.
3. Diş tedavi veya takma diş
4. Hastalık nedeni ile çalışamama durumunda mali güvence için hastalık parası
5. Annelikte ayni ve nakdi yardım ( haftalık ödeme)
6. Rehabilitasyonda tıbbi önlemler
7. Bedensel tahribatta yardımcı araç
Bunun ötesinde yasal hastalık sigorta kurumu mali hizmet yeterliliği düzeyinde serbest
ödemeler olarak sağlığın korunması için (“kaplıcada kalma yahut bu tür hizmetlere
ilişkin ek ödeme) ve hastalıktan korunma önlemleri (sağlık ve işletme bakımı, halk
sağlığını tehdit ile mücadele) Hizmetler ilk etapta sosyal sigortanın sözleşme ortakları
tarafından ( sözleşmeli hekimler, hastaneler vs.) yahut kendi tesislerinde (poliklinikler,
sağlık merkezleri, hastaneler, kaplıca tesisleri…) sağlanır .
Önlem hizmetleri:
Hastalığın tedavisine gerek kalmaması için önlem önemlidir. Bu nedenle sosyal sigorta
kurumlarının en önemli görevi sağlık önlemidir. Bu şekilde yıllık olarak ayarım milyondan
fazla sağlık araştırmaları yapılmaktadır.
Sosyal hastalık sigorta kurumlarının önlem paketi aşağıda belirtilen hizmetleri kapsar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önlem ( sağlıklı kişi ) muayeneleri
Genç muayeneleri
Anne – çocuk kartı
İnsan genetiği araştırmaları
FSME- aşısına (Kene ısırmalarına karşı aşı) ilaveleri
Tıbbi rehabilitasyon
Sağlığın muhafazası için ve hastalıktan koruma önlemleri
Sağlığın teşvik edilmesi
tek diş ve grup proplaksi
Diğer çok sayıda önleyici hizmetler ( örn. kanser için numune alımı, prostat
muayenesi vs.)

Türkiye’de sosyal güvence sisteminin sağladıkları
Türkiye’de sosyal güvence hakkı Türk Anayasasına bağlıdır. Büyük üç Türk sosyal
sigorta kurumu bulunmaktadır:
•
•
•

İşçiler için Sosyal Sigorta Kurumu (SSK)
Kamu işletmelerinde çalışanlar için Emekli Sandığı
Serbest meslek mensupları için Bağ-Kur.
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Aile bireyleri birlikte sigortalanırlar.
8. Eylül 1999 tarihinden itibaren sosyal güvenlik yasası 4447 reform amacı ile
(25.08.1999 dan) çıkarılmıştır. Burada emeklilik sigortası yeniden düzenlenmiştir.
bu yasa aynı zamanda bir işsizlik sigortası da getirmiştir. Bunun ötesinde hastalık
ve kaza sigortası olduğu gibi doğum izni ve parası da düzenlenmiştir.
Avusturya da sağlanan hizmetlerin çoğu Türk sosyal güvenlik sisteminde
bulunmamaktadır.Avusturya’da olduğu gibi çocuk parası ödemesi Türkiye’de
tanınmamaktadır. Sadece memurlar düşük bir miktar çocuk parası almaktadırlar. (
Emeklik Sandığı sigortalıları). Sosyal yardımı sadece çok azı alabilmektedir ve bu da
son derece düşüktür: yaklaşık 9 ABD $. Türkiye’de bir bakım sigortası da
bulunmamaktadır.
Türkiye’de tıbbı bakım- sigortaya rağmen- çoğunluk için eksiktir. Daha zenginler için özel
ödeme yapılan çok iyi imkanlar bulunmaktadır.
Çalışanlar için bilgi:
Bazı işverenler, özelliklede büyük işletmeler, çalışanlarına sosyal ve tıbbi alanda ek
hizmetler sağlamaktadırlar. Buna örnek olarak işletme hekimleri ve hasta bakım
birimleri, hastalık ve ölüm durumunda ödeme yapılması ve daha fazlası. İş müracaatı
yaparken bu konuda da bilgi alınız.
Türk emeklilik sigortası bu gün
8. Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı sosyal güvenlik yasası reformu (25.08.1999
tarihinden ) yürürlüğe girmiştir. Emeklilik yaşını ve talep şartlarını yeniden
düzenlemektedir.
Tam geçerlilik için esas alınan başlangıç tarihi 25.08.1999 dir. Bunun anlamı ise:
•
•
•

25.08.1999 tarihinde sigortalı olanlar için bundan sonrada eski yasa
25.08.1999 tarihinde kısmen emekliliğe hak kazanmış olanlar için geçiş esasları
geçerlidir.
25.08.1999 tarihinden sonra ilk olarak sigorta yükümlülüğü olan bir işe
başlayacak kişiler için yeni yasa geçerlidir.

Reform sonrası emeklilik sigortasına ilişkin düzenlemeler ile ilgili açıklamalar:
• Eğer 25.08.1999 tarihine kadar eski yasaya göre bütün emeklilik şartları yerine
getirilmiş ise eski yasa geçerli olur.
20 yıl çalışan kadınlara, 25 yıl çalışan erkeklere hemen emeklilik/ emekli aylığı hakkı
tanınır. İlgili çalışanın yaşı bu durumda dikkate alınmaz. .
B) Eğer 25.08.1999 t a r i h i n e k a d a r y a ş l ı l ı k b a k ı m ı i ç i n z o r u n l u ç a l ı ş m a
süresi kısmen tamamlanmış ise geçiş düzenlemeleri geçerlidir ( bunu
yeni yasa düzenlemektedir
Eski yasada da olduğu gibi burada da kadınlar 20 yıl çalışmış olmalıdırlar erkekler ise
25 yıl ancak emekliliğe hak kazanmak için yalnızca bu yeterli değildir. Bunun ötesinde
emeklilik hakkı kazanabilmek için asgari yaş sınırına da ulaşmak gerekmektedir.
Emekliliğe hak kazanmak için ne kadar eksik var ise, belirli bir asgari yaş
geçerlidir. Erkekler için bu kadınlara göre daha fazladır. Bu geçiş
düzenlemeleri aşağıda daha yakından verilmektedir:
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Emekliliğe hak kazanmak için
Eksil çalışma yılı
(x yıldan daha az)

Emekliliğe hak kazanmak için
asgari yaş sınır
(tamamlanan yaş)
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2 .........................................
3 .........................................
4 .........................................
5 .........................................
6 .........................................
7 .........................................
8 .........................................
9 .........................................
10 .......................................
10 çalışma yılından daha fazla

Kadın
38
41
43
45
47
48
49
50
51
52

Erkek
....................... 43
....................... 45
....................... 46
....................... 48
....................... 50
....................... 51
....................... 52
....................... 53
....................... 54
....................... 56

C) 25.08.1999 tarihinden itibaren ilk olarak sigorta yükümlülüğü bulunan bir işe
başlayanlar için yeni yasa geçerlidir .
Yeni yasaya göre herkes için asgari bir yaş ve kadınlar için daha uzun zorunlu çalışma
süresi geçerlidir.
•
•

Zorunlu çalışma süresi kadınlar olduğu gibi erkekler için de 25 yıldır.
Kadınlarda emekliliğe hak kazanma yaş şartı 58 yaşını tamamlamak erkeklerde
ise 60 yaşını tamamlamak gerekmektedir.

İşsizler için emekli aylığı yahut emekliliğe hak kazanma
25.08.1999 tarihinde eski yasaya göre zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan işsizler
emekliliğe yahut emekli aylığına hak kazanırlar. Bu durumda yaş sınırına bakılmaz.
Çalışma süresi tam olarak tamamlanmamış ise yukarıda değinilen geçiş kuralları geçerli
olur. Asgari 15 yıl çalışmış olan ve artık yeni bir işe girmeyecek işsizler 61 yaşlarını
tamamladıklarında yaşlılık bakım talebinde bulunabilirler.
Yurt dışındaki Türkler için emeklilik reformunun geçerliliği
Yurtdışında bulunup Türkiye ye geri dönen Türkler için bu reformda başka veya özel
düzenlemeler bulunmamaktadır. Bunun anlamı ise: Şartları yerine getirdiklerinde
Türkiye’de yaşlılık bakımı için müracaat edebilirler. Şimdiye kadar yapılan uygulamaya
göre bu kesin dönüş için geçerlidir.
Türkiye’deki emeklilik aylıklarının miktarına ilişkin not
Türkiye’deki emeklilik aylıklarının miktarı önemli ölçüde değişiklik gösterir. Bu Avusturya
da olduğu gibi prim ödeme süresi be kapsamı olduğu gibi sigorta kurumuna da bağlıdır. (
Özel emeklilik sigortalarında devletin emeklilik sigortasından daha yüksektir.) Emeklilik
genelde enflasyon artışına göre uyarlanır, ancak şu anki fiyat gelişimine göre asgari
yaşam şartlarının çok altındadır.
Avusturya’da

kazanılan

emeklilik

taleplerinin

güvenceye alınmasi
a) Emeklilik primlerinin zamanından önce ödenmesi
b)Türkiye’deki emeklilik kurumundan emekli aylığı
Yurtdışında çalışan işçiler bulunmadıkları süre içerisinde Türk Sosyal Sigorta
Kurumuna (SSK) primlerini ödeyebilirler ( yahut ödemeye devam edebilirler) İlgili
sosyal sigorta talepleri hiç yurt dışına çıkmamışlar gibi geçerli olur. Yurt dışında SSK
ya ödeme yapmamış olanlar da daha sonradan SSK dan edinebilirler.
Öneri: Türkiye’de çalışmayan eşler de emeklilik sigortasından emeklilik edinebilirler:
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Bağ- Kurdan
Bedeli: Her sigorta günü için (10. Mayıs 2005) 5 ABD $ ödenmelidir (Bu miktar daha
önce
2 ABD $ idi). Bir yıl 360 gün olarak hesaplanır.
Ön şart kişinin sürekli olarak Türkiye ye dönmesidir. Müracaat geri dönüşten en geç iki
yıl sonuna kadar yapılmış olmalıdır. Prim ödemeleri için 3201 sayılı yasada herhangi
bir süre belirlenmemiştir. ( Bunun ötesinde genel olarak Türkiye’de herkes için ister
Türk olsun ister göçmen – Türk sigorta kurumuna girmek mümkündür).
Müracaatlar SSK ya yada çalışmayan eşleri için Bağ- Kur’a yapılmalıdır. (Türkiye’deki
Sosyal sigorta kurumlarının adresleri)
Bilgi Türkçe ve İngilizce olarak :
http://www.ssk.gov.tr/sskBilgiBankasi/5/0/20050531_020719.doc
c) Avusturya dan emekli aylığı alma
Yasal gerekçe: Avusturya- Türkiye sosyal sigorta antlaşması
Türkiye’deki işsizlik sigortası
01.06.2000 tarihinde Türkiye’de işsizlik sigortası getirilmiştir. ( 4447 sayılı kanun) ne
bu kanun gereği mali hizmet almak için işsizler önceden 600 gün çalışmış olmalıdırlar,
bu süre zarfında aşağıda tanımlandığı şekli ile prim ödemesi yapmış olmalıdırlar.
Bu yasa çerçevesi içerisinde işsiz sigortalara aşağıda belirtilen hizmetler ve ödemeler
yapılır:
•
•
•
•

Yedek maaş
Hastalık ve gebelik primleri
İş bulma
Eğitim,mesleki geliştirme

Geçerlilik:
İşsizlik sigortası zorunludur. Yasa yürürlüğe girdiğinden buyana çalışanlar. Yada
çalışmaya başlayanlar sigorta ile yükümlüdürler .
Primler SSK tarafından alınır.
İş kurumu kaynakları idare eder. Devam eden hizmetler için de iş kurumu yetkilidir. İş
verenler ve çalışanlar SSK üzerinden iş kurumuna bildirilir. Bu bildirim işe çalışan ve
işverenlerin yükümlülükleri yürürlüğe girer. Yasaya göre bir işveren ödeme yapmaz
ise, bu durumda ceza ödemeleri yürürlüğe konur. Bu cezalarda sigorta fonuna
kaydedilir.
Ödenecek primlerin miktarı aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır: Çalışan oranın % 2,
işveren oranı % 3, devletin oranı % 2. Hesaplamaya esas alının brüt gelirdir. İşverenler
ödedikleri payları maaş ödemesinden telafi edemezler. Sigortalı çalışanların primleri
gelir beyanında net gelir azalımı olarak kabul edilir.
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Şartlar ve hak kazanımları
Kendi suçları olmadan işini kaybeden, çalışmaya hazır, sağlıklı ve çalışabilir durumda
olan sigortalı çalışanlar müracaat ile yedek maaş alırlar. (Diğer şartlar için aşağıya
bakınız).
İşten çıkarmalarda işveren 15 gün içerisinde üç işten çıkarma yazısı yazmalıdır: Biri
çalışan , biri iş kurumuna ve biride kendisinde saklı kalmak üzere.
Yedek maaş müracaatları iş kurumuna yapılmalıdır.
İşsizlik parası miktarı net gelirin % 50si kadardır; Hesaplama esası son 4 ay dır.
Şart, müracaat edenin iş ilişkisi sona ermeden son 120 gün süre ile çalışmış olması ve
primlerinin ödenmiş olmasıdır.
Ödeme süresi müracaat sahibinin son üç yıl içerisinde ne kadar süre ile sigortalı olarak
çalıştığı ve işsizlik sigortasına ne kadar ödeme yaptığına bağlıdır. Genel bakış olarak :
600 gün sigortalı çalışma: 180 gün yedek ödeme
900 gün sigortalı çalışma: 240 gün yedek ödeme
1.080: gün sigortalı çalışma: 300 gün yedek ödeme
Aşağıdaki hallerde yedek ödeme miktarı azalır:
• İş kurumu son çalışılan ile , son gelire, son çalışma şartlarına uygun ve idari
bölgesinde bulunan bir işe ilişkin öneride bulunur ise ve bu öneri ciddi bir
neden olmadan reddedilir ise,
• gelir getiren faaliyetlerde bulunulduğunda veya diğer sosyal sigorta
kurumlarından gelir elde ediliyor ise,
• İş kurumunun mesleki geliştirme, eğitim, yönelim teklifleri reddedilir ise veya
yarıda bırakılır ise,
• iş kurumunun istekleri karşılanmıyor ise yahut belirtilen süre içerisinde bilgi
ve kanıtlar gönderilmez ise.
Doğum izni ve doğum parası
Kadınlar doğumdan 6 hafta önce ve 6 hafta sonra hiçbir şekilde çalıştırılamazlar. Bu
süre zarfında çalışan kadınlar doğum parası alırlar. Eğer hekim tarafından sağlık
durumu göz önünde bulundurularak veya çalışmamın özelliği açsından rapor verilir ise
buna ek olarak izin almak mümkündür. (6 aya kadar ücretsiz izin alınabilir)
Kadın çalışanların gebelik parası SSK tarafından hekim raporu ile talep edilir.
Ödemelerin miktarı son dört ayın maaş ödemesi ortalama değerinden hesaplanır.
Bunun üçte ikisi ödenir.
Türkiye’de hastalık sigortası, hastalık parası ve kaza parası
Geri dönenler ve Türkiye’de izin yapanlar için bilgi:
Türkiye ye kesin olarak yerleşenler için Avusturyalı göçmenler Avusturya hastalık ve
bakım sigortasından haklarını kaybederler. Bu sadece Avusturya’da ödenir.
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Avusturya hastalık sigortası sadece geçici ( tatil) ikametinde ödeme yapar, bu
durumda da sadece devlet hastalık sigortası SSK ya ( Avusturya- Türkiye Sosyal
sigorta antlaşmasına göre) Bunun için yurt dışı hastalık sigorta belgeleri alınmalıdır.
Yasaya göre sigortalılara bir çok hizmet bedelsiz olarak sağlanmaktadır. Sosyal
Sigorta Kurumu (SSK) kendi hastanelerini işletmektedir ve orada bedelsiz temel
bakımı sağlamaktadır. Kamu işletmelerinde çalışanlar için (genel emeklilik sigortasının
yanı sıra) Emekli sandığı ve serbest çalışanlar için Bağ- Kur sigortalılar ve aile bireyleri
için sağlık hizmetini garanti etmektedir.
Ancak bu bağlamdaki bedelsiz hizmetler nadiren önerilir.
Hastalık nedeni ile çalışamama halinde hastalık parasının ödenmesi
(SSK- Kanunu 506, Madde 37, geçici çalışamama durumu)
Hastalık nedeni ile geçici çalışamama hali rapor ile belgelenmelidir. Hastalık parası
için SSK ya müracaat edilir. Hastalık parası çalışama durumunun 3. gününden itibaren
pay edilerek ödenir. Hastalık parasının miktarı son dört ayın maaş ödemesi
ortalamasından hesaplanır. Ayakta tedavilerde bunun yarısı ödenir yatarak tedavilerde
üçte ikisi (azami 18 ay)
Sürekli iş göremezlik hali meydana getiren iş kazalarında SSK aylık maaş ödemesi
yapar ve ölümcül kazalarda varisleri aylık alır.
Sigorta müracaatı ilgili sigorta kurumuna yapılmalıdır. ( adresler)
İlave :Türkiye’de tıbbi bakım
Türkiye deki tıbbi bakım beklenilenin çok altındadır. Özelliklede Avusturya’daki yaşlı
Türk göçmenler için bu sürekli olarak Türkiye’ye taşınmamak için bir nedendir. Sadece
özel hizmet alana iyi bakım yapılmaktadır.
Gerçi yasa gereği sigortalılara bir çok hizmet bedelsiz olarak sağlanmaktadır. kendi
hastanelerini işletmektedir ve orada bedelsiz temel bakımı sağlamaktadır. Kamu
işletmelerinde çalışanlar için (genel emeklilik sigortasının yanı sıra) Emekli sandığı ve
serbest çalışanlar için Bağ- Kur sigortalılar ve aile bireyleri için sağlık hizmetini garanti
etmektedir.
Ancak sosyal sigorta kasaları çok fazla yüklüdür ve bu bağlamda kötü hizmetten
şikayet edilmektedir. İlaç paralarının maliyetinin % 20 si emekli olmayanlardan alınır
emekli olanlar % 10 ödeme yapar. Uygulama hizmetlerin tümünün kişi tarafından
ödenmesi gerekir. Buna örnek olarak pahalı aletler ve modern muayene yöntemleri de
dahildir. Son bahsedilen kamu hastanelerinde çoğunlukla bulunmaz. Bunun ötesinde
bu hastanelere müracaata genelde uzun yolların kat edilmesi ve uzun süre beklenmesi
gerekmektedir.
Özel hastane ve muayenehanelerde mükemmel hizmet alınır. Bunlar Avusturya ya göre
daha ucuzdur, ancak Türk halkının çoğu için çok zor ödenir.
Türkiye’de yaşlı bakıma muhtaçların bakımı konusundaki bölümü de okuyunuz.
Bakım sigortası
Türk sosyal sigortasında bakım sigortası bulunmamaktadır.
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İlave :Bakıma muhtaç yaşlıların bakımı
Türkiye’de yaşlı neslin büyük aile içerisinde sosyal güvenceye alınması giderek
azalmaktadır.Avusturya da olduğu gibi çalışan genç nesil tarafından bakım yapılması
özelliklede Türkiye’deki büyük şehirlerde giderek azalmaktadır. Bu şekilde profesyonel
yaşlı yardım kuruluşlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır.
Sayı giderek artsa da şimdiye kadar Avusturya ya göre Türkiye’de çok az yaşlı bakım
evi ve diğer kamusal yaşlı yardım kurumları bulunmaktaydı.
Klasik huzur evlerinin yanı sıra son yıllarda ilk kamu talebine uygun teklifler ortaya
çıkmıştır. Bu şekilde örneğin Ankara da yaşlı danışma merkezi kurulmuştur. Burada
yardım isteyen yaşlılara bakım sağlanmakta ve ayrıca psikolojik destek de
verilmektedir.
Diğer sosyal hizmetler
İş ve Kaza sigortası
Kaza sigorta tabanları işletmedeki riske göre farklılık gösterir ve hastalık ve emeklilik
sigortası ile birlikte zorunlu sigortalılık ödemesinde ( işveren için) % 19,5 den % 25’ e
kadar çıkmaktadır. Sigorta bedellerine ilişkin olarak çalışan oranı % 14 dür. Bilgi:
Lütfen prim oranlarının sıkça değiştiğini dikkate alınız. İş kazalarında ve mesleki
hastalıklarda yasal sosyal sigorta kurumu tedaviyi üstlenir. Sürekli maluliyet (
çalışamama) durumunda emekli aylığı ödenir. (son gelirin azami % 60’ı) ölüm halinde
sigortalının dul kalan eşine veya çocuklarına mirasçıların sigortası talimatı gereği
emekli aylığı ödenir.
Özel hastalık sigortası
Hastalık sigortası – Bu nedir ?
Avusturya sağlık sitemi dünyada en iyilerinden ve yinede en ucuz olanlardan biridir. Bu
sistemin bir parçası olarak özel hastalık sigortası yasal hastalık sigortasının ek bir
ortağıdır, çünkü sağlık sisteminde özel kurumların devletten daha iyi hizmet sağladığı
alanlar bulunmaktadır. Özel hastalık sigortası genelde Avusturya’da geçerlidir. Sözleşme
ile bağıtlanan çözümler yurtdışındaki hastalık tedavileri içinde sağlanmaktadır. Genelde
geçerli olan: kendi ödediğiniz pay ne kadar yüksek ise, prim o kadar düşüktür. En uygun
seçeneği seçebilmek için tam bilgi edinilmek üzere sigorta danışmalı ile temasa
geçilmelidir.
Sigortalanan nedir?
Sigortalanan sigorta sözleşmesinde belirtilen kişidir. Özel sigorta sadece sigortalının
özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olmalıdır ve bu nedenle de öreğin hane ile birlikte
bir çok kişinin sigortalandığı “toplu sigorta” değildir. Ancak gebe anneleri gebelikleri
süresince ve sonrasında sınırlı bir süre ile kendisi ve bebeği birlikte sigortalamak
mümkündür.
Sigortalanan nedir ?
Kararlaştırılan ve sizin tarafınızdan seçilen Tarif ve türe bağlı olarak ve sadece antlaşma
yapılan ülkelerde sosyal sigorta giderlerinin karşılanması mümkündür.
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Anlaşma yapılmayan ülkelerdeki masraflar hastanın kendisi tarafından karşılanması
gerekmektedir. Gerçi ilgili miktar Avusturya’daki hastalık sigortasından talep edilebilir.
Ancak Avusturya taban değerleri hesaplanır ve bu şekilde önemli farklara neden
olabilir. Seyahat hastalık sigortası ile bu farklar karşılanabilir.
Hastane masrafları sigortası
Hastane masrafları sigortası çerçevesinde hastanede kalış süresinde yapılan bütün
harcamalara karşı güvence altına alınır: Hastanedeki kalış ve tedaviye bağlı
harcamalar, bütün yan giderler, hastaneye ve hastaneden nakil ve özel odada kalış da
sigorta tarafından üstlenilir. Münferit sigortalar evde doğum için götürü ödeme de
yapmaktadırlar
Ayakta hekim bakım masrafları sigortası
Bu sigortalar ayakta hekim muayenelerinin bütün giderlerin karşılarlar. Bu kapsamda
hekimin vizite ücreti, ilaçlar ve tedavi yardımları da dahildir. ( Örneğin röntgen,
ortopedik ayakkabı tabanı veya gözlük gibi tedaviye yardımcı araçlar)
Kalıcı diş tedavisi ve takma diş masrafları sigortası
Bu sigorta diş tedavi ve takma diş masraflarını karşılarken genelde sigortalanan
tarafından yapılacak bir ödeme de öngörülmektedir.
Sigorta güvencesi için düzenlemeler
Sigortalanan bit tıbbi tedavi alması gerektiğinde sigorta konusu oluşmuştur.
Hastanelerde- günlük ödeme sigortalarında hastanede kalış tasdikine gerek duyulur.
Hastane masrafları sigortasında sigorta hastanede kalış süreleri için masraf üslenme
beyanı düzenler ve direk olarak hastane ile hesaplaşır. Diğer durumlarda sigortalanan
çıkan tedavi masraflarını ödemeli ve daha sonra faturaları sigortaya sunabilir.
Faturalarda/ kalış tasdikinde önemli bilgiler:
•
•
•
•
•
•

Tedavi edilen kişinin ad ve soyadı, doğum tarihi ve adresi
Hastalığın tam tanımı
Hekimin ve hastanenin sağladığı hizmetlerin detayları hakkında bilgi
Bu hizmetlerin maliyeti ve vizite bedelleri
Tedavinin başlangıç ve sonu
Poliçe numarası

Sigortalanmayan
•
•
•
•
•
•
•
•

Bekleme süresindeki tedaviler
müracaat esnasında önceki hastalıklara ilişkin sorular tam veya yanlış
cevaplanmış ise
Uyarılara rağmen prim ödemesi yapılmamış ise
Kene aşısı gibi önleyici önlemler
kozmetik tedaviler
Alışma kurları
Bakımlar
kasti olarak meydana getirilen hastalıklar ve kazalar ( aşırı alkol kullanımı nedeni
ile yapılan tedaviler vs. de dahil )
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Prim miktarı, prim iade , otomatik prim ayarlamaları
Primlerin belirlenmesi farklı kriterlere bağlıdır, örnek olarak sigorta başlandığındaki yaş
ve sağlık durumu (yada değişikliği), sigortalanın cinsiyeti, tarife. Sigortalar bir çok
sözleşme ile hizmetleri ve buna bağlı primleri – her zaman sürekli olarak artış
gösteren hastane masraflarına ve hekim ücretlerine göre ayarlamaya yükümlü
kılmışlardır. Bu şekilde hastalık sigortasının değeri korunmuş olur. Otomatik bir
uyarlama ek hizmetler, yas sınırlaması ve sözleşme bağıtlandıktan sonraki sağlık
durumundaki kötüleşmeye bakılmaksızın bekleme süresi olmadan yapılır.
Gerçi hizmet – veya prim uyarlaması (4 hafta içerisinde ve yazılı kaydedilerek)
reddedilebilir ancak bu durumda ortaya çıkan farklar ödenmelidir. Yıllık hesaplamadan
çıkan fazlalar sigorta tarafından prim geri değerlendirmesine ilişkin olarak bir fonda
toplanır ve sigortalıya ödenir veya prim hesabına alacak olarak kaydedilir. – bu
konuda ilgili tarife ile ilgilidir.
Burada önemli olan hastalık sigorta primlerinin özel gider olarak gelir vergisi
kanunu doğrultusunda yürürlüğe konulabilmesidir. Gerekli prim destekleri
sigortadan alınabilir.
Sigorta sözleşmesini sonlandırma: Sözleşme ikametin yurtdışına taşınarak
değiştirilmesi ile veya sürekli olarak yurt dışında kalma, sigortalının ölümü veya
feshederek sonlandırılabilir.
Feshetmek farklı şartlar altında mümkündür:
Farklı bir biçimde kararlaştırılmadığı takdirde sigortalı tarafından:
• 1 den 3 aya kadar olan belirli bir fesih süresine bağlı kalarak ( sözleşme
şartına göre) sözleşme döneminin bitiminde
• Hizmet azalımında
• prim artışı ile aynı anda hizmet artışında
Sigorta sadece özel durumlarda feshedebilir, örnek olarak sigortalanan yanlış bilgi ile
hizmet almaya çalıştığında sözleşme öncesi bildirim yükümlülüğü ihlal edildiğinde (
örneğin müracaat eden mevcut veya geçirilen bir hastalığı belirtmemiş ise) veya
uyarılara rağmen prim ödemesinde bulunulmamış ise.
Hastalık sigortasının özellikleri
Sigorta güvencesinin başlaması- bekleme süresi:
Sigorta güvencesi poliçede belirtilen zamanda, ilk prim ödemesi ve bekleme süresinin
geçmesi ile başlar. Bekleme süresinin anlamı sigorta güvencesinin tam kapsamlı olarak
belirli bir süre sonrası başlaması anlamını taşır. Bekleme süresi genelde 3 aydır. Belirli
tedaviler için ( psikoterapi, diş tedavisi) 8 aydan 9 aya kadar bakım sigortasında 3 yıla
kadardır. Bunun ötesinde sözleşme bağıtlandığında özel bekleme süreleri
kararlaştırılabilinir. Kazalarda ve bir çok akut hastalıklarda bekleme süresi yoktur.
Hastane ve hekim seçimi
Genelde hangi hekime ve hangi hastaneye gidileceğine kişi kendisi karar verir.
Sözleşmeli hastaneler hastane listesinde bulunmaktadır, sadece sigorta alan için
masrafların karşılanması ve direk hesaplama garanti edilir.
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Sigorta şartları doğrultusunda hastane olarak kabul edilmeyenler
•
•
•
•

belirli özel hastalık kurumları
Kaplıcalar ve iyileşme kurumları
Rehabilitasyon merkezleri
Huzur evleri ve bunların hastalık bölümleri
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Mödüllün öğrenme hedefleri
Öğrenim hedefleri şu şekildedir:
-

Hastalık sigortası geliştirmelerine yönelik bilgi
Hastalık sigortası şekil ve hizmetlerine yönelik bilgi
Hastalık sigortaları geçerlik ve süreleri hakkında bilgi
Uluslar arası hastalık sigortaları hakkında bilgi
Özel ve resmi ( yasal) hastalık sigortası hakkında bilgi
Aile ve yakınların müştereken sigortalanmasına yönelik bilgi
Kaza sigortası konu alanına ilişkin Almanca – Türkçe kelime haznesi

Bu modülün öğrenim hedefleri Almanya ve Avusturya da mevcut olan çerçeve
müfredatı ve kaza sigorta anlaşmalarında bulunan bilgiler ile örtüşmektedir. Bu
modülde yeni olan Türkiye’de bulunan düzenlemelerin ilave edilmesidir. Buradaki
öğrenim hedefi, kaza sigortasının bir AB ülkesindeki olduğu gibi Türkiyedeki bütün
vatandaşlara karşı yapılması ve eas içerisinde hizmetlerin bu bağlamda
devredilebilmedidir. Burada önemli olan ilgili ikinci ve üçüncü ülkede hizmet sağlama
özellikleridir.
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Ders planı
Bu modül 90 dakika süreli öğretim içeriğinden oluşur. Modül tekrarlanabilir ve bölümler
olarak alıştırma farklılıkları yapılabilir.

Dakika
süre

olarak Öğrenim içeriği

Materyal

1-2

Almanca ve Türkçe dilinde
selamlama

3-8

Almanca dilinde tanımlamalar ve
tarihi geçmişi ile hastalık sigorta
konusuna giriş

-

Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi

9-13

Türkçe dilinde tanımlamalar ve
tarihi geçmişi ile hastalık sigorta
konusuna giriş

-

Eğitim verenler için
bu eğitim biriminde
bilgi malzemesi

14-20

Hastalık konusunun ve kurallarının
içerik detaylarının Almanca dilinde
açıklanması
Hastalık konusunun ve kurallarının
içerik detaylarının Türkçe dilinde
açıklanması

-

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

21-28

-

29-40

Almanca ve Türkçe dillerinde soru
ve cevaplar

41-60

Almanca dilinde vaka örnekleri ile
alıştırmalar

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma

61-75

Almanca dilinde vaka örnekleri ile
alıştırmalar

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma

76-80

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

81-90
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Testler / Değerlendirmeler
Bu belgeler kaza sigorta konusunun kural esaslarını sormak amacı ile eğitim alanlara
verilebilir.
1. Ö z e l h a s t a l ı k s i g o r t a s ı n ı n h a n g i a v a n t a j l a r ı v e d e z a v a n t a j l a r ı
bulunmaktadır?

2. Kimler özel hastlık sigortası yaptırabilir ?

3. Yasal hastalık sigortasına geri dönüş mümkünmüdür?
4. Özel hastalık sigortasında primler nasıl hesaplanır?
5. Özel hastalık sigortasında aile bireyleri de otomatik olarak müştereken
sigortalanırmı ?
6. primler meydana gelen hastalıklar nedeni ile artırılabilir mi?
7. Özel hastalık sigortası ile dünya çapında gübencedemiyim?
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Çözümler
Özel hastalık sigortasının diğerlerinin yanı sıra aşağıda belirtilen avantajları
bulunur:
* prim ödemesine etki edebilme
* Özgürce tarife seçimi, sigorta güvencesinin şahsen bir araya getirilmesi
* Özellikle bekarlar için fiyat tasarrufu
* özgürce hastane ve hekim seçimi f
* Baş hekim tarafından tek/ çift kişilik odalarda yatarak tedavi
(opsiyonel)
* Tedavi edici hizmetlerde masrafların üstlenilmesi (opsiyonell)
* Takma diş ve damak ortopedisinde yüksek maliyet geri ödemesi ( Opsiyonel)
* Hizmet alınmaması halinde prim geri ödemesi
* Kaplıca giderlerinin geri ödenmesi (opsiyonel)
* Dünya çapında hastalık güvencesi
Aşağıda belirtilen noktalarda özel hastalık sigortası yasal hastalık sigortasına
göre avantajlı olarak tanımlanmalıdır:
* Önceki hastalıklarda risk artırımı ve hizmet artırımı mümkün
* Aile bireylerinden her biri kendi primini öder
* 6 haftayı aşan hastalıklarda da prim ödeme yükümlülüğü
* gebelik ve çocuk bakım izni esnasında prim muafiyeti yok
* ilk yıllara diş hekiminde toplam bedel sınırlaması mümkün
* eğer önceden sigorta yok ise ( yasal veya özel) ve hekim raporu yok ise
bekleme süresi gerekli olabilir.
*Faturalar belirli bir boyutta önceden ödenmelidir.
2. Serbest meslek , bağımsız çalışanlar ( örn. mimarlar, noterler, hekimler) ve
memurlar gelirlerinin tutarından bağımsız olarak özel bir hastalık sigortasına
geçebilirler.
ALMANYA : Yıllık maaşları – sınır A (yıllık ) € 47.700 yıllık brüt geliri aşan
(aylık 3.975 € ), (2006: € 47.250, € 3.937,50 aylık) çalışanların özel hastalık
sigortasını hakları bulunur.
Öğrenciler, staj yapan hekimler, memur adayları hizmet süreleri bittikten sonra
ve uzun bir süre için yurt dışına giden kişiler de özel sigortaya tabi olabilirler
Yasal hastalık sigortasında bulunan zorunlu üyeler özel sigorta ile
yasal sigortalarını geliştirebilirler.
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3. ALMANYA : Yasal hastalık sigortasına geri dönüş için sadece belirli olaylara
uygun olan şartlar bulunmaktadır.
* Özel sigorta ile sigortalanan serbest ve bağımsız çalışanların ( gelirlerinden
bağımsız olarak ) yasal hastalık sigortasına dönüş imkanları
bulunmamaktadır.
*55 yaşına kadar memurlar/ işçiler gelirleri prim ölçüm sınırı altına düştüğünde
otomatik olarak tekrar zorunlu sigortalılığa alınırlar ve bu şekilde yasal hastalık
sigortası üyesi olurlar.
AVUSTURYA : Çalışanlarda özel hastalık sigortaları sadece ek sigorta olarak
verilirler. Bu esnada yasal sigortalılığa geri dönüş sorusu sorulmaz.
4. ALMANYA : Özel hastalık sigortasında prim hesaplamasında önemli olan
eşitlik prensibidir. Bu bağlamda prim miktarı ve .sigorta güvencesi arasında yakın
bir ilişki bulunur. Özel sigortada primler ne kadar yüksek sigortadan alınan
hizmetlerde o kadar yüksektir. Özel hastalık sigortasının prim hesaplamasındaki
eşitlik prensibinin uygulanması dört faktör ile belirginleşir:
* Prim miktarı sigortalanan hizmetlerin kapsamına bağlıdır..
* Sağlık hizmetlerinin alınması yaş ile birlikte artar. Bu nedenle özel hastalık
sigortalarında primler yaşa da bağlıdır.
* Sigortanın başlangıcında sağlık durumu da diğer bir konudur. Mevcut olan
hastalıklar sigorta tekniği açısından dikkate alınır, ek sigorta riskleri, eşitlik
prensibine göre sadece ek risk ek prim ile ( risk artımı) ödenir ise güvence
altına alınır.
* Tarifeler kadın ve erkek için farklı biçimde hesaplanır.
Önemli : Bir sigorta sözleşmesinin başlangıçındaki şartlar önemlidir. Bu prim
ödemesi için temel teşkil eder.Daha sonraki bir noktada risk ile ilgili yeni durumlar
meydana geldiğinde – özellikle de sağlık durumunun kötüleşmesi nedeni ile –
bunun artık primlere bir etkisi olmaz. Sonradan yapılacak risk artırımları mümün
olmaz. Ancak sigortalı başka bir tarife karar verip, eğer daha sonradan sigorta
kapsamı genişletilir ise genişletilen sigorta güvencesi için yeniden risk
değerlendirmesi yapılır. Ek sigorta güvencesi için riske uygun ek ödenme
hesaplanır.
AVUSTURYA: Almanya ile ilgili aynı kurlar geçerlidir. Hastalık sigortası
yasal hastalık sigortasına ek bir sigortadır.
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5. Hayır! Özel hastalık sigortasında her sigortalı için ayrı prim
alınır. Bu nedenle diğer aile bireyleri müştereken sigortalanmaz
veya yasal olarak hastalık sigortalı olmaz.
6. Primler sadece sigorta bağıtlandıktan sonra meydana gelen bir
hastalık ile artırılmaz. Bu risk sigorta şirketi tarafından üstlenilir
ve ödenen aylık ödeme ile dengelenir.
Hastalıklar sözleşme bağıtlanmadan önce biliniyor ise, buna uygun bir risk
artırımı ile güvenceye alınır.
Sonradan yapılan risk artırımları yahut sözleşmenin feshedilmesi sigortalı/
sigortalanan kişi başlangıçta sağlık sorularına bilerek yanlış cevaplandırdığı
hallerde söz konusu olur.
7. Özel hastalık sigortası genelde bütün Avrupa’da zamansal olarak
herhangi bir sınırlama getirmeden geçerlidir Avrupa dışında ise en az bir
ay süre ile geçerlidir. Avrupa dışında uzun süreli kalımlarda geçerlilik
süresi gerektiğinde anlaşma yapılarak uzatılabilir.
Hastalık günlük ödeme sigortası için sigorta güvencesi genelde Federal
Almanya Cumhuriyeti içindir. Gerektiğinde sigorta şirketi ile farklı bir anlaşma
yapılabilir.
Hekimler için Almanya’da belirlenen ödeme mevzuatı ile yurtdışındaki sigorta
güvencesi yurt içinden daha az olabilir. Yurtdışında sigorta güvencesinin
kapsamlı bir biçimde sağlanması amacı ile sigorta şirketinin hizmet kapsamı
önceden sorulmalı yada temin edilmelidir.
Özel hastalık sigortası ile sigortalananlarda da yurtdışı seyahatin sigortasının
yapılması yurtdışından tıbben gerekli geri nakli güvence altına almak amacı ile
kesinleştirilmeli ve olası bir prim geri ödeme talebini kaybetmemek için tam bir
sigorta yaptırılmalıdır.

Bila-Train in practice – Sigortacılık eğitimi DE-TR – Modül hastalık sigortası

29

Modüle özgü mesleki kelime haznesi
Krankenversicherung
Gesetzliche
Krankenversicherung Private
Krankenversicherung Leistungserbringung
Beitragszahlung
Beitragssätze
Arbeitgeberanteil
Arbeitnehmeranteil
Auslandskrankenversicherung
Zusatzversicherung
Privatärztliche Behandlung
Medizinische Grundversorgung
Regelversorgung
Vorsorgeleistungen
Mitversicherung der Familie
Versicherungsschutz
Europäische Versichertenkarten
Leistungsfall
Abrechnung
Heil- und Kostenplan
Einweisung in ein Krankenhaus
Schulmedizin
Alternative Medizin
Homöopathie
Physiotherapie
Massagen Psychotherapie
Verschreibungspflichtiges Medikament
Kassenarzt
Privatarzt

= Hastalık sigortası
= Yasal
= Hastalık sigortası özel
= Hastalık sigortası hizmeti
= Prim ödemesi
= Prim oranı
= İşveren payı
= çalışan payı
= Yurtdışı hastalık sigortası
= Ek sigortalama
= Özel hekim bakımı
= Tıbbi temel bakım
= Genel bakım
= Önlem bakımı
= Ailenin müştereken sigortalanması
= Sigorta güvencesi
= Avrupa sigorta kartı
= Hizmet durumu
= Hesaplama
= Tedavi ve masraf planı
= Hastaneye sevk
= Eğitim tıbbı
= Alternatif tıp
= Homöopati
= Psikoterapi
= Masajlı psikoterapi
= Reçeteli ilaç
= Sigorta hekimi
= Özel hekim

Bila-Train in practice – Sigortacılık eğitimi DE-TR – Modül hastalık sigortası

30

