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Yükseköğrenimde
güvence ve sağlık
Yüksekokulda öğrenim gören öğrenciler
için yasal kaza sigortası

Yükseköğrenimde
güvence ve sağlık
Yasal kaza sigortasının görevlerinden biri, kazaların
ve öğrencilere yönelik sağlık tehlikelerinin tüm uygun
yollarla önlenmesidir.
Yetkili kaza sigortası kurumları, güvenlik ve sağlık
konularında yüksekokullara tavsiyelerde bulunur, etkili
ilk yardım sağlar, güvenlik ve sağlıkla ilgili programları
destekler ve önleyici tedbirleri takip ederler.

Kimler sigortalı?
Devlet tarafından tanınan bir üniversiteye, yüksekokula,
uygulamalı bilimler üniversitesine (Fachhochschule)
veya özel bir üniversiteye kayıtlı olan tüm öğrenciler,
Sosyal Güvenlik Kanununun VII. kitabına (SGB VII)
göre kazalara karşı yasal olarak sigortalıdır. Sigorta
masrafları, federal eyaletler, belediyeler ve belediye
birlikleri tarafından karşılanır. Özel bir kaza sigortası
yaptırmak, yasal kaza sigortasının kapsamını etkilemez
ve yerine geçmez.

Hangi durumlar sigorta kapsamına
girmekte?
Yüksekokulun örgütsel sorumluluk alanına giren tüm
durumlarda sigorta güvencesi mevcuttur. Dolayısıyla
mekân ve zaman bakımından yükseköğrenimle
doğrudan bir bağlantı olması gerekir. Yüksekokulun
planladığı, duyurduğu ve gerçekleştirdiği etkinlikler de
buna dahildir.
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Sigorta kapsamına giren alanlardan
bazıları:
• Derslere, seminerlere ve uygulamalı eğitimlere katılım
• Üniversite ve yüksekokul kütüphanelerini ziyaret
• Yurt içi ve yurt dışı gezilerine katılım

• Yüksekokulun spor aktivitelerine katılım

Sigortanın kapsamadığı alanlardan
bazıları:
• Yüksekokul dışında yapılan çalışmalar, örneğin

çalışma grupları veya evde ders çalışma

• Özel olarak organize edilen çalışma gezileri

• Yüksekokul içerisinde yapılan özel aktiviteler, örneğin

üniversite kantinini ziyaret etmek

… ya bir kaza olursa?
Meydana gelen bir kaza, yüksekokulun sorumlu
birimine en kısa sürede bildirilmelidir. Kaza
bildirimlerinin amacı, olası bir sigorta vakasının
meydana geldiğinden kaza sigortası kurumunu
haberdar etmektir. Yüksekokula gidiş gelişlerde
gerçekleşen yol kazalarını da bildirin. Kaza sonrası
bir doktora başvurulması gerekiyorsa, sağlık sigortası
kartının gösterilmesi veya özel sağlık sigortası
hakkında bilgi verilmesi gerekmez. Böyle bir durumda,
sağlık personeline kazanın yüksekokul ile bağlantılı
olduğunun bildirilmesi yeterlidir. Muayene ve tedavi
masrafları doğrudan yetkili kaza sigortası tarafından
karşılanır.

Yasal kaza sigortası hangi
hizmetleri sunuyor?
Yasal kaza sigortası, Alman sosyal güvenlik sisteminin
bir parçasıdır. Kaza sigortası kurumları, mesleki kaza
sigortası (Berufsgenossenschaft) ve sigorta birlikleri
(Unfallkasse) olarak adlandırılırlar. Tüm çalışanlar, okul
ve yüksekokul öğrencileri, kreşe veya anaokuluna giden
çocuklar ve gönüllü faaliyet yürütenler, genel itibariyle iş,
okul ve yol kazalarına ve ayrıca meslek hastalıklarına
karşı otomatik olarak sigortalıdırlar. Bu güvence, genel
kaza sigortası bakımından Almanya’da toplam yaklaşık
65,7 milyon sigortalıyı, ayrıca kreşe veya anaokuluna,
okula veya bir yüksekokula giden 17,6 milyon öğrenciyi
kapsamaktadır (2018 yılı itibariyle rakamlar).
Mesleki kaza sigortaları ve sigorta birlikleri, bir kaza
durumunda en uygun ve bireysel olarak uyarlanmış
rehabilitasyonu sağlamak için çaba gösterirler.
İyileşme sürecini ve kaza geçirenlerin günlük yaşama
yeniden uyum sağlamalarını, uygun olan tüm yollarla
desteklerler:
• Tedavi

Hekim tedavisinin yanı sıra ilaçlar ve diğer tedavi
araçları ile ulaşım ve seyahat masrafları da karşılanır.

• Mesleki ve sosyal rehabilitasyon

Bu alana, örneğin teknik çalışma yardımları, motorlu
taşıt ve konut yardımları ile toplumsal alana katılım
için yapılan harcamalar dahildir.

Ayrıca yasal kaza sigortası, örneğin şu ödemelerde
bulunur:
• Kazanç kaybı durumunda yaralanma parası
• Çalışma hayatına katılım için sağlanan yardımlar
kapsamında geçiş ödeneği
• Kalıcı sağlık hasarı olan sigortalılara emeklilik
• Dul ve yetim aylığı
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