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Giden Öğrenci  

 

 

• Seyahat Sağlık Sigortası 
 

Seyahat sigortası poliçesi seyahat süresinden daha fazla bir 
süre için, örneğin 1 yıllık olarak yapılabiliyor 

  

Seyahat sigortası ile güvence altına alınmış olan teminatlar 
poliçenin geçerlilik süresi içerisinde gidilen ülkenin 
gümrüğünden giriş ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş ile 
sona erer. Giriş yapıp yeniden seyahate çıkıldığında teminatlar 
yeniden başlar. Örneğin 12 ay süreli poliçe alan bir sigortalı yıl 
içerisinde dilediği kadar yurtdışı seyahati yapabilir ve her 
seferinde azami 6 hafta süre ile teminatları geçerli olur.  

  

 

 



Giden Öğrenci  

 

 

• Standart Seyahat Poliçeleri Maximum 90-92 gün ve 
30.000 EURO/USD ile teminat sağlamakta olup, 
teminat T.C. sınırlarınına girmeniz itibariyle son bulur.     
 

• Öğrenci 91-93.üncü günden itibaren kapsam 
dışıdır! 
 

• Ayakta tedaviyi kapsamaz! 
 

 

 



Giden Öğrenci  

 

• Yurtdışı Eğitim Sağlık Sigortası 

 

• Öğrenciyi eğitim süresi boyunca güvence 
altına alıyor!  

 

• Ayakta tedaviyi teminat kapsamına alıyor 
 



Giden Öğrenci -Aranan Şartlar 

 

1. Eğitim döneminin tümünü kapsaması 

2. Ayakta tedaviyi de kapsaması 

3. Eğitim Amaçlı ya da Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası olması 



Koşullara Uygun Sigortalar 
 

• Ziraat Yurtdışı Eğitim Amaçlı Seyahat Sağlık Sigortası 

 

• MAPFREE – YEES 
• (Yurtdışı Eğitim Sağlık Sigortası) 

 

• AIG –(Süre açıdan iki farklı versiyonu var: Dikkat etmek 
gerekiyor) 

 

• AXA – Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası 

 

• Tüm yurtdışını da kapsayan sağlık sigortaları (çok pahalı) 

• AON – IPS ya da online olarak yapılabilen öğrenci sağlık 
sigortaları 

 



Sorunlar 

 

 

1. Bazı ülkeler her durumda kendi sigortalarını 
istiyor örn: Fransa ve Finlandiya 

2. Bazı ülkelerde öğrenci gittiği ülkenin Genel 
Sağlık Sigortası’na başvurabiliyor 

 Örn: Polonya, Türkiye (çok ucuz) 

  



Staj Öğrencileri 

 

 

• Mesuliyet /Kaza Sigortası  

 

• Türkiye Sigortacılık sisteminde yok 

 

• Yalnızca yabancı şirketler – Online Sigortaya 
yönlendirme 

 



ESN – AIG işbirliği 

 

• Erasmus öğrencileri için özel 

 

• Travel Guard Uluslararası Eğitim Güvenlik Sigortası 

 

• Schengen Vize Sağlık Sigortası 

 

• http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-
%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-
sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1  

 

http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1
http://esnturkey.org/esnokan/?q=news/giden-%C3%B6%C4%9Frenci-zorunlu-sa%C4%9Fl%C4%B1k-sigortas%C4%B1


Gelen Öğrenci 

 

• İkili anlaşmalar /SGK 

 

• Türkiye’de satın alma 

• Koşulları karşılayan bir şirketle 

 

• ESN aracılığıyla – Çok daha ucuz 



Sorular 

 

 

??? 

 



 

 

Dinlediğiniz için  

TEŞEKKÜR EDERİM  

Türkiye Ulusal Ajansı web sayfasında alınmıştır.

http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-etkinlik/iyi-uygulama-%C3%B6rne%C4%9Fi---%C3%B6%C
4%9Frenci-sigorta-uygulamalar%C4%B1.pdf?sfvrsn=0


