
 

 

 

Bu belgede, Almanya'daki yasal sağlık 

sigortasına ve hizmetlerimize ilişkin en önemli 

soruları yanıtlıyoruz. Lütfen basılı yayınlarımızın, 

internet sitemizin ve telefon servisimizin 

Almanca olduğu dikkate alınız.  

1. Almanya'da kimler zorunlu sigortalıdır? 
Almanya'da ilk kez çalışmaya başlayan zorunlu 
sigorta kapsamındaki işgörenler çalışmaya 
başladıkları andan itibaren BAHN-BKK üyesi 
olabilir.  
Zorunlu sigorta kapsamında olmayan işgörenler 
– yani yıllık ücret toplamı yıllık çalışma ücreti 
sınırını aşan işgörenler, eğer Almanya'da ilk kez 
çalışmaya başlıyorlarsa BAHN-BKK’ya gönüllü 
olarak üye olabilir. Üyelik beyanımızı ve başka 
formları internet sitemizde bulabilirsiniz 
www.bahn-bkk.de.  
 

2. Aile üyelerini nasıl sigorta kapsamına 
aldırabilirim?  
BAHN-BKK üyeleri, gerekli şartların sağlanmış 
olması durumunda aile üyelerini ücretsiz olarak 
sigorta kapsamına aldırabilir. Aile sigortası 
başvurusunu BAHN-BKK internet sitesinden 
indirebilirsiniz.  
 

3. JAE (Yıllık çalışma ücreti) ve BBG (Sigorta 
kesintileri ödemesinde azami kazanç) Sınırı 
Yıllık çalışma ücreti sınırı ile (2023 = 
66.660,00€), zorunlu sigortalı mı veya gönüllü 
sigortalı mı olduğunuz belirlenir. Zorunlu sigorta 
kapsamındaki işgörenler esas olarak yasal 
sağlık sigortasına kayıt yaptırmalıdır. Azami 
kazanç sınırı (BBG), sigorta primlerinin 
hesaplanmasında kullanılacak azami sınırı 
belirler. Azami sınır 2023 yılı için aylık:  
 

BBG Sağlık ve Bakım 
Sigortası 

4.987,50 € 

BBG Emeklilik / İşsizlik 
Sigortası 

7.100 € (Doğu) 
7.300 € (Batı) 

 
4. Prim tutarı nasıl hesaplanır?  

Prim tutarı, esas olarak vergiye tabi brüt çalışma 
ücretinden hesaplanır, ancak aylık azami 
kazanç sınırı dikkate alınır. Prime esas oranlar 
2023 yılı için aşağıda belirtilmiştir: 
 
 
 
 
 

 

Sağlık sigortası:  % 14,60 

Sağlık sigortası ek primi:
  

% 1,70 

Bakım sigortası, çocuksuz: 
Bakım sigortası, çocuklu:  

  % 3,40   
  % 3,05 

Emeklilik sigortası: % 18,60 

İşsizlik sigortası. % 2,60 

 
İşveren, ödenecek prim tutarının yarısını öder

1
. 

İşvereniniz sizin prim payınızı brüt ücretinizden 
keser ve işveren payı ile birleştirerek yetkili 
tahsilat birimine öder. 
 

5. Sigorta hangi hizmetleri / tedavileri üstlenir? 
BAHN-BKK, yasal hakkın söz konusu olduğu ve 

hakkın kullanılabilmesi için gerekli şartların 

oluştuğu tüm hizmetleri üstlenir. Bunların 

arasında doktor, diş doktoru ve hastanede 

yatarak tedavi hizmetleri, ilaç, destek ve 

yardımcı tıbbi araç hizmeti ile diş protezi ve yol 

masrafları yer alır. Buna ilave olarak 

EKSTRALAR olarak adlandırılan çok sayıda 

ilave hizmet sunar, özellikle de aileler için. 

Lütfen ayrıntılı bilgi için internet sitemize bakınız. 

Her bir BAHN-BKK sigortalısına BAHN-BKK 

tarafından elektronik bir sağlık kartı verilir. 

Doktor ve hastane gibi hizmet sağlayıcılar 

genelde doğrudan BAHN-BKK ile faturalaşır. 

Sigortalılar ilgili gerekli şartların sağlanması 

durumunda buna ilave olarak hastalık parası, 

çocuk hastalık parası ve annelik parası alır. 

 

6. Prim iadeleri mümkün müdür ve evet ise 
nasıl? 
BAHN-BKK tüm diğer yasal sağlık sigortaları 

gibi ayni hizmet prensibine göre çalışır.  

Dolayısıyla elektronik sağlık kartınız esasında 

veya doktor reçeteleri uyarınca tıbbi ürünler ve 

hizmetler alırsınız.  Bunun için sadece duruma 

göre öngörülen ek primi veya yasal hizmet 

kapsamını aşan kısmın masraf payını ödemek 

zorundasınız (ör. diş protezi). Sadece bazı 

durumlarda sizin ödemeyi önceden yapmanız 

gerekir, daha sonra size iade gerçekleştirilir.  

                                                            
1 İstisna: Çocuksuz üyeler için bakım sigortası primleri 
ve ayrıca Sachsen Eyaletinde 

http://www.bahn-bkk.de/
https://www.bahn-bkk.de/cms-media/media-238022820.pdf
https://www.bahn-bkk.de/cms-media/media-238022820.pdf
https://www.bahn-bkk.de/leistungen/cont/6573


 

 

 

7. Bir uzmana görünmek gerektiğinde nasıl 
hareket edilmelidir? 
Ayakta doktor tedavilerinde esas olarak doktoru 

serbestçe seçme prensibi geçerlidir. Bir uzman 

doktora görünmek için sadece istisnai 

durumlarda (ör. radyoloji) öncesinde bir 

pratisyen doktor tarafından sevk gerekir.  

Uzman doktorun sizi elektronik sağlık kartı 

esasında tedavi edebilmesi için, sözleşmeli 

doktor hizmeti kapsamına dahil olması gerekir 

(“Özel doktor” olmamalıdır). Bir hastane doktoru 

tarafından tedavi edileceksiniz, bir doktor 

tarafından sevk edilmiş olmanız gerekir (meğer 

ki acil durum söz konusu olsun).  

8. Alternatif tedavi metotları ve önleyici kurslar  
BAHN-BKK, önleyici sigorta kurumu olarak 

sigortalısı için kapsamlı bir önleme programı 

sunar. Bunların arasında her bir takvim yılı için 

maddi destek sağlanan iki adet önleme kursu (ör 

hareket, stresle başa çıkma veya beslenme) yer 

alır. BAHN-BKK buna ilave olarak sağlık 

bilincine uygun davranışları sağlık bonusu, 

gençlik bonusu ve anne bonusu vasıtasıyla 

cezbedici bir (para) ödülü ile ödüllendirir. Çocuk 

diş paketi veya seyahat koruyucu aşıları 

EKSTRALARI ile bireysel profilaksi özellikle 

desteklenir. 

Ayrıca BAHN-BKK kapsamlı bir alternatif 

tedavi metotları yelpazesine katılım sağlar. 

Bunların arasında özellikle tıbbi homeopati 

tedavileri, naturopatik ilaçlar, antroposofik tedavi 

araçları, kinezyolojik bantlama, kayropraktik 

veya osteopati yer alır. 

Osteopati: BAHN-BKK, bir osteopati meslek 
örgütüne üye olan ruhsatlı bir doktor, alternatif 
tedavi uzmanı veya doğal tedavi uzmanı 
tarafından yapılan osteopati tedavisinin fatura 
tutarının %80’ini karşılar. Osteopati tedavilerinde 
yıllık olarak en fazla 200 Euro karşılanır.  

9. Yasal sağlık sigortası (GKV) 
“yükümlülükleri” – ör. yıllık diş hekimi 
muayenesi, çocuklar için “U” muayeneleri 
Her bir sigortalı kendi bedeni hakkında özgürce 
karar verir.  Çocuklar, gençler ve yetişkinler için 
yaşına göre belirli muayeneler ve aşılar önerilir, 
ancak katılım gönüllülük esasına dayanır.  

 
 
Hangi önleyici muayeneler (kanser taraması, 
Check Up) söz konusudur? 

 35 yaş itibarıyla: 3 yılda bir: genel sağlık 
taraması (“Check Up”) 

 16 yaş itibarıyla: 2 yılda bir: Cilt kanseri 
taraması  

 Cinsiyete ve yaşa özgü kanser erken teşhis 
muayeneleri: 

 Kadınlarda 20 yaş itibarıyla: Rahim, 
yumurta kanalı ve yumurtalıklarda 
kanser hastalıklarını erken teşhisi için 
yıllık muayene  

 Kadınlarda 30 yaş itibarıyla: İlave olarak 
meme ve lenf düğümleri muayenesiyle 
yıllık erken teşhis muayenesi  

 Kadınlarda 50 ve 70 yaş arası: İki yılda 
bir memenin röntgen muayenesi 
(mamografi taraması) 

 Erkeklerde 45 yaş sonrası: Bağırsak, cilt, 
prostat ve testislerde kanser 
hastalıklarını erken teşhisi için yıllık 
muayene. 

 Erkeklerde ve kadınlarda 50 yaş 
itibarıyla: Hızlı test ve endoskopi için 
farklı periyotlarda bağırsak kanseri 
taraması.  
 

Buna ilave olarak gebe kadınlar için daha 

kapsamlı önleyici tedbirler söz konusudur. 

BAHN-BKK buna ilave olarak meme kanserinin 

erken teşhisinde görme özürlü tıbbi dokunma 

muayene uzmanlarının en küçük sertleşmeleri 

hissettikleri “discovering hands” programını da 

destekler.  

 

 

 

 

 

Garanti hizmet – hafta sonunda da! 
 
Size memnuniyetle her gün 
8 ila 20 saatleri arasında danışmanlık hizmeti 
veririz. Ücretsiz. 
0800 22 46 255 
service@bahn-bkk.de 
 
www.bahn-bkk.de 

mailto:service@bahn-bkk.de

