
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI (TSS) GENEL BİLGİLENDİRME 
 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) kapsamında bulunan personelimiz, evli olanların eşleri, 
çocuğu olanların henüz 24 yaşını doldurmamış ve öğrenci statüsü devam eden çocukları, 1 Şubat 2023 
tarihi itibarıyla kazanılmış hakları ile birlikte Axa Sigorta A.Ş. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) 
poliçesine dâhil edilmişlerdir. Axa Sigorta A.Ş. TSS Poliçeleri 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla aktif edilmiş 
olup, bu tarihten itibaren kullanıma başlanabilir. 

 
 

 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) SGK’lı çalışanlara anlaşmalı olan özel hastane, poliklinik, tanı 
merkezinde tedavi (yatarak ve ayakta tedavi) imkânına sahip olmayı sağlayan bir özel sağlık 
sigortası ürünüdür. 

 

 TSS ile anlaşmalı kurum (Axa Sigorta A.Ş.) ile anlaşmalı özel hastaneler ve doktor 
muayenelerinde yalnızca devletin zorunlu tuttuğu ve devlete ödenen 15 TL katılım payı 
ödenerek tedavi olunmaktadır. 

 

 SGK’lı çalışanların, kendisi, kendisi üzerinden yararlanan eşi ile çocuklarına 1’er (birer) yıl 
süreli düzenlenen ayrı sağlık poliçeleri kapsamında, yılda 8’er adet doktor muayenesi ile 
doktorun talep ettiği tahlil/laboratuvar görüntüleme ve diğer tanı yöntemleri yaptırma hakkı 
bulunmaktadır. 

 

 Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından (TSS) yararlanmak için sadece anlaşmalı kurum (Axa Sigorta 
A.Ş.) ve anlaşmalı doktora gidilmesi gerekmektedir; T.C. kimlik numara beyanı ve “TSS poliçesi 
kapsamında” hizmet almak istendiğinin söylenmesi yeterli olmaktadır. 

 

 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) kapsamında bulunan personelimiz, anlaşmalı kurumları 
görüntüleme, kalan ayakta tedavi limitlerini, tüm teminat ve poliçelerini görüntüleme 
işlemlerini AXAFit mobil uygulamasından sağlayabileceklerdir. 

 

 AXAFit Mobil uygulaması ile ilgili kısa tanıtım slaydı ektedir. AXAFit mobil uygulaması, Axa 
Sigorta A.Ş. TSS Poliçeleri 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kullanıma başlandıktan sonra kişisel 
telefonlara indirilerek personel T.C. Kimlik numarası ile üye tanımlaması yapılır. Tüm teminat 
ve limitlerini sertifikasından görüntüleme, güncel anlaşmalı kurum bilgisi, kalan limitlerin 
sorgulanması vb. bilgileri aynı uygulama içinde görüntülemek mümkündür. 
 
AX AFit Mobil uygulaması ile ilgili kısa tanıtım slaydı için tıklayınız. 

 
 AXA Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) kapsamındaki personelimiz kendisi ve sadece eşi için 

yılda 1 (bir) defaya mahsus kullanılabilecek; 
 Check-up Paketi,  
 Diş paketi,  
 Diyetisyen Hizmetleri Paketi  
 Psikolojik Danışmanlık Paketi, poliçelerine eklenmiştir. Hizmet alınmak istenen paket 

için, Axa Asistans (AXA Partners) Destek Hizmetleri hattı; 0.212.942.35.71 numaralı 
telefondan hafta içi mesai saatlerinde (09.00-18.00) randevu alınarak anlaşmalı kurum 
bilgisi alınmalıdır. Randevu almak isteyen kişinin bu hizmeti hangi il ve ilçede almak 
istediğini söylediğinde, Axa Asistans “AXA TSS poliçesi kapsamında bulunan ilgili 
kuruma” gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bu işlemi yapmayan sigortalının talebi 
kapsam dışında olacaktır. Bilgi için tıklayınız. 
 

  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) hakkında sorularınız için, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde görevli   
Bordro ve Özlük İşleri Memuru M.Yağmur Kılınç’a (yagmur.kilinc@yasar.edu.tr) başvurabilirsiniz. 
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