Almanca-Türkçe Broşür
Sağlık sigortası
Türkiye’de tatil
Yurtdışı sağlık sigortası belgesi
Şayet Türkiye tatiliniz esnasında bir hekimin yardımından yararlanacak olursanız, T/A 11 tatil sağlık sigortası belgesine veya (daha önceden mevcut olan veya kronik hastalıların söz konusu olması durumunda KNAPPSCHAFT
tarafından adınıza düzenlenmiş olan T/A 12 yurtdışı sağlık sigortası belgesine ihtiyacınız vardır.
Tıbbi yardımlar almak için bu belgeyle Türk Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bir şubesine kaydınızı yaptırınız:
Kaydolduktan sonra kimlik kartınız ile hekime veya hastaneye ibraz edilmek zorunda olan bir YUPASS Kimlik
Numarası alırsınız.
Bu YUPASS Numarası olmadan Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Anlaşması dâhilinde tedavi görme hakkınız
olmaz.
Geçerlilik süresi
KNAPPSCHAFT geçici olarak Türkiye’de kalınmak için sadece 183 gün için yurtdışı sağlık sigortası belgesi
düzenleyebilir.
Gerekçe: Türkiye ve Almanya ikamet yeri kavramının yeni bir tanımı üzerinde anlaşmışlardır. Emeklinin veya
birlikte sigortalı aile mensubunun veya sigortalının aile mensuplarının aralıksız olarak 183 günden daha uzun
süre Türkiye’de kalmaları halinde ikamet yerleri otomatik olarak taşınmış sayılır.
Türkiye’deki hizmetler:
Sizin veya aile mensuplarınızın derhal ihtiyaç duydukları hastalık ve annelik sebepli hizmetlere hak sahibi
olursunuz. İade edilebilir olmayan hekim tedavileri veya ilaçlar için muhtemelen ek ödemelerin veya ücretlerin
ödenmeleri gerekebilir.
Türkiye de planlanmış olan bütün tedaviler için (örneğin hastane tedavisi, kur) KNAPPSCHAFT’tan her
halükârda önceden onay alınması gereklidir.
Kişi çevresi
Bu anlaşma emeklinin kendisi ve birlikte sigortalı aile mensubu ve sigortalının aile mensupları için geçerlidir.
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İstisnalar
• Almanya’da çalışan sigortalılar veya işsizlik parası alanlar 183-gün-düzenlemesine dâhil değillerdir.
Onlar için sigorta ikamet yerinden bağımsız olarak Almanya’da mevcuttur.
• 183-gün-süresi öğrencileri kapsamamaktadır. Tahsil görmek için Türkiye’de kalınması halinde eğitim tümüyle
Türkiye’de tamamlanacak olsa dahi tahsil görenin yaşam merkezinin halen Almanya’da olduğu varsayılır.
Alternatifler
Türkiye’de hizmetlerden bir yurtdışı sağlık karnesi olmaksızın yararlanırsanız, hizmetleri öncelikle kendiniz ödemek
zorundasınız. Sonradan KNAPPSCHAFT’tan bir iade talebinde bulunabilirsiniz.
Her halükarda özel bir yurtdışı sağlık sigortası yapılmasını öneriyoruz, zira KNAPPSCHAFT normalde sadece
ilgili kasa oranlarını iade edebilmektedir.
183-gün-düzenlemesine tabi olmamak için bu 183 gün içerisinde en azından bir günlüğüne Almanya’ya geri
gelmek veya tercih ettiğiniz bir başka ülkeye seyahat etmek zorundasınız. Türkiye’ye tekrar girmeniz ile birlikte
tekrar yeni bir 183-gün-mühleti başlar.

İkamet yeri değiştirme
Türkiye’ye
• Bir Alman emekli aylığının yanı sıra bir Türk emekli aylığı da alıyorsanız, yurtdışında kalışınızın 183.
gününün içinde bulunduğu ay dolduktan sonra sağlık sigortanız son bulacaktır. Sağlık sigortanız sonraki ayın
başlamasıyla birlikte Türk Sigorta Kurumu tarafından devam ettirilecektir.
• Şayet sadece bir Alman emekli aylığı alıyorsanız, KNAPPSCHAFT Türkiye’de kalışınızın 184. gününden itibaren
size bir T/A20 formu düzenler, bununla orada hizmetlerden yaralanabilirsiniz. Almanya’daki sağlık sigortanız
varlığını sürdürmeye devam eder.
• Şayet Alman emekli aylığınız bir Türk hesabına veya SGK’ya havale edilirse, ikamet yeri derhal taşınmış sayılır.
Alman sağlık sigortası kurumundan Türk sağlık sigortası kurumuna yetki değişimi ikamet yeri değişiminin vuku
bulduğu takvim ayının dolmasından itibaren gerçekleşir.
Aile mensuplarınızın Türkiye’de ikameti
Bütün aile sigortalı aile mensupları için de yine 183-gün-düzenlemesi geçerlidir.
Almanya’daki aile mensupları
Emekli aylığı alan birisi olarak Türkiye’de yaşıyorsanız ve Alman sağlık sigortanız son bulursa, KNAPPSCHAFT
Alman hukukuna göre Almanya’da yaşayan aile mensuplarınız için sağlık sigortasında bir sigortanın mümkün olup
olmadığını, mümkünse hangisinin mümkün olduğunu inceler. Şayet Almanya’da bir sağlık sigortası yürütülemez
ise, lüzumu halinde SGK aile mensuplarınızın sağlık sigortasını inceler.
İkamet yerinin Almanya’ya taşınması
Burada da aralıksız 183 gün Almanya’da kalınmasından sonra ikamet yeri taşınmış sayılmaktadır. Alman emeklilik
sigortası ancak bu süre dolduktan sonra yetkili olur.
Şayet Türk emekliliği Almanya’da kalınması halinde doğrudan Almanya’daki bir hesaba havale edilirse, ikamet
yerinin değişmesi derhal vuku bulur. Müteakip aydan itibaren Alman emeklilik sigortası hizmetleriyle birlikte devre
ye girebilir.

Bakım sigortası
Takvim yılında altı haftaya kadar (= 42 gün) geçici olarak yurtdışında kalınmasının bakım parası hakkının
ödenmesine (devam edilmesi) konusunda bir önemi yoktur.
Yurtdışında kalışlar (muhtemel başkaca yurtdışında kalışlar dikkate alınmak suretiyle) 42 günden fazla sürerse,
bakım parası 43. günden itibaren durdurulur.
İkamet yerinin Türkiye’ye taşınması
İkamet yerinin Türkiye’ye taşınması ile birlikte bakım sigortasına üyelik de son bulur. O andan itibaren artık bakım
hizmetleri için bir hak mevcut olmaz.
Almanya’ya geri dönülmesi halinde
İkamet yerinizin Türkiye’ye taşınması sebebiyle Alman bakım sigortasından çıkarıldı iseniz, ön sigorta
zamanlarınızın eksik olması sebebiyle geri dönüşünüzden sonra bakım sigortanızdan doğan haklarınızı ancak iki
yıllık bekleme süresinden sonra alabilmeniz söz konusu olabilir.
İkamet yerinin Türkiye’de olduğu süre için bakım sigortasına gönüllü olarak asgari meblağ ile sigortalı
kalmaya devam etme imkânı bulunmaktadır. Koşulu: başvurunun bakım sigortası sigorta zorunluluğundan
çıkarılmanızdan sonra en geç bir ay içinde, yani ikamet yeriniz Türkiye’ye taşınmış iken yapılması
gerekmektedir. Ancak bakım sigortasından doğan haklar yurtdışında iken alınamazlar.
Yurtdışındaki aile mensupları
Bakım sigortasından aile sigortalısı aile mensuplarınız olağan olarak sizinle birlikte yurtdışında kaldıkları sürece
bakım sigortasında primden muaf olarak sigortanın devam etmesine dâhil edilirler.
Yurtiçindeki aile mensupları
Bugüne kadar bakım sigortasından aile sigortalısı aile mensuplarınız yurtiçinde kalmaları halinde, onlar için bu
bakım sigortası ikamet yerinizi veya olağan olarak kaldığınız yeri yurtdışına taşıdığınız gün ile birlikte son bulur.

