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Türk Saglik Sigortalari Hakkinda Bilgi 

Türkiye`de saglik sigortasi özel ve devlet olmak üzere iki farkli kurum tarafindan yapilmaktadir. 
Devlete ait kurumlar tarafindan sigortali olanlar ise cogunluktadirlar. Türk ögrenciler genellikle aileleri 
üzerinden saglik sigortasina sahip olmakla beraber, bazi durumlarda, kendilerine ait sigortalari da 
bulunabilir (25 yas üzeri erkekler veya calisan ögrenciler).  

Türkiye`de 3 farkli devlet kurumu tarafindan sigorta hizmeti verilmektedir. Bunlar SGK, Emekli Sandigi 
ve Bagkur´dur. Bu 3 kurum her ne kadar SGK adi altinda birlestirilmis olsalarda, uygulama ve gecerlilik 
alanlari farkli olabilmektedir. Türk ögrenciler kendilerine ait olan sigorta ile ilgili bilgiyi, Türkiye`de 
kendi sigorta kurumlarindaki yetkili kisilerden almakla yükümlüdürler. 

 

TU Darmstadt’a Gelmeden Önce Yapilmasi Gerekenler 

Almanya`da ögretim görmeyi düsünen ögrenciler ilk olarak Almanya`ya gelmeden önce yurtdisi saglik 
sigortasi yaptirmak zorundadirlar. Bu sigorta Almanya`ya varis zamani ile ögrenime baslanacak 
döneme göre (Agustos/Eylül Kis Dönemi icin, Subat Mart Yaz Dönemi icin) ilgili ögretim dönemi 
baslangicini (1 Nisan Yaz Dönemi; 1 Ekim Kis Dönemi) kapsamalidir. Bu yurtdisi saglik sigortasi bütün 
Schengen ülkelerinde gecerli olmali ve minimum 30.000 Euro teminata sahip olmalidir.  

 

TU Darmstadt`a Vardiktan Sonra Yapilmasi Gerekenler 

Ögrenciler Darmstadt`a ulasmalarinin ardindan öncelikle TU Darmstadt`a kayitlarini yaptirmalidirlar. 
Bu kayit ile ögrenciler resmi olarak TU Darmstadt ögrencisi olurlar. Okula kayit yaptirmak ile 
ögrencilerin sahip olacagi en büyük avantaj ise, ögrencilerin egitim süresince kullanabilecekleri 
ücretsiz ulasim kartidir. 

TU Darmstadt`a kayit olabilmek icin ise ögrencilerin Almanya`da gecerli bir saglik sigortasi sahibi 
olmalari zorunludur. Bu saglik sigortasi Almanya`daki saglik sigorta kurumlari tarafindan yapilabilir 
veya Türkiye ile Almanya arasinda yapilmis olan „Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözlesmesi        
“(A/T 11 belgesi) ile saglanabilir. Bu belgeyi alabilmek icin ögrenci SGK veya Bag-Kur/Emekli Sandigi 
tarafindan sigortalanmis olmak zorundadir. Bu adi gecen belge Türkiye ile Almanya arasinda 
imzalanmis özel bir anlasma olup yukarida adi gecen kurumlar disinda düzenlenme olasiligi yoktur.  

Bu sigortalar tarafindan sigortalanmis olan ve bu sözlesme ile üniversiteye kayit yaptirmak isteyen 
ögrenciler, bu belgeyi Türkiye`de düzenletebilirler. Bu sayede belgeyi Almanya´ya getirip okula kayit 
islemlerini de hizlandirabilirler. Bu belgeyi Türkiye`de düzenletmek icin, ögrenciler, Türkiye`deki 
yetkili sigorta kurumunun ilgili ofisine basvurup (ilgili ofislerin her kuruma ve bulunulan illere göre 
degismesi nedeniyle iletisim bilgilerine ögrenciler kendileri ulasmalidir), asagida yer alan belgeleri 
yanlarinda bulundurmalidirlar: 
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1. TU Darmstadt tarafindan gönderilen Kabul Belgesi (Confirmation Letter) 
2. Egitim görülecek dönemin (winter term / summer term) baslangic ve bitis tarihlerini gösteren 

belge 
3. Nüfus cüzdani fotokopisi 
4. Sosyal sigortalarina dair bilgileri iceren belge 

 
 

Yukarida yer alan belgelere dair sorular, ilgili kurumun bürosu ile irtibata gecerek cevaplanmalidir.  

Ögrenciler özellikle, “A/T 11” belgesinin orjinal versiyonunu beraberlerinde getirmeye dikkat 
etmelidirler. Ihtiyac duyulan durumlarda ise, ögrenci orjinal belgeyi daima saklamali ve sadece 
kopyalarini vermelidir. Ayrica bu belgenin okula kayitta gecerli olmasi icin belgenin düzenlendigi 
tarihlerin Almanya`daki tüm egitim sürelerini kapsamasi gerekmektedir (örnegin, 1 dönem kalacak 
ögrenciler icin, ilgili dönemin tüm zaman araligini kapsayacak sekilde). 

Bu sigorta sadece ilgili egitim döneminin baslangic süresinden bitimine kadar gecerli olup bu belgeye 
sahip ögrencilerin her sartta Almanya`ya gelmeden önce yurtdisi saglik sigortalarini yaptirmalari 
gerekmektedir. Ayrica „Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözlesmesi“ ile saglanan saglik sigortasi bazi 
durumlarda gecerliligini yitirmektedir (dis tedavisi, hamilelik v.s.). Eger bir ögrenci bu sözlesmeye 
sahip olmasina ragmen tam kapsamli bir Alman Saglik Sigortasi yaptirmak isterse, bu daima 
münkündür ve AT11 belgesi buna engel degildir. 

TU Darmstadt´da egitim görmek isteyen her ögrenci, Almanya`da gecerli olan bir saglik sigortasina 
sahip olmak zorundadir. Bu sigortaya sahip olmayan ögrencilerin okula kayit yaptirmalari mümkün 
degildir. Sonuc olarak AT 11 veya bir Alman Saglik sigortasi mutlaka gerekmektedir. 

Okula kayit islemini hizlandirip, ögrenci kimligini Almanya´ya gelis tarihinden kisa bir süre sonra almak 
isteyen ögrenciler, dönem ücretini (Semesterbeitrag) varis tarihlerinden önce yatirmalari gerekir. Bu 
belgelerle okulun yetkili ofisinde kayitlarini yaptirabilirler. 

 

ÖNEMLI: Bu bilgiler sadece tavsiye niteliginde olup Türk ögrencilere Almanya´daki saglik sigortasi 
sistemini aciklamak icin hazirlanmistir. Her ögrenci Almanya`da gecerli olan saglik sigortasina sahip 
olmak icin kendine en uygun cözümü bulmakla yükümlüdür. Bu bilgiler kisisel tecrübelere dayanilarak 
hazirlanmistir, bu nedenle saglik sigortalari ilgili düzenlemelere ve güncellemelere ulasmak, her 
ögrencinin kendi sorumlulugu kapsamindadir. 

 

Temmuz, 2016 


