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AOK Uzman Hekim Programıyla alakalı bilgi sayfası 

 

1. AOK Uzman Hekim Programı nedir? 
 

AOK Uzman Hekim Programında sigortalılarımız, uzman hekimlerin sunduğu tıbbi hizmetin 
özel bir şeklinden faydalanıyor. Bu programda birincil amaç aile hekimlerinin verdiği tıbbi 
hizmetle uzman hekimlerin verdiği tıbbi hizmeti daha fazla birbirine yaklaştırmak ve uzman 
hekiminizden mümkün olan en iyi tedaviyi almanızı sağlamaktır. Sigortalılarımız için bu 
programa katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.  

AOK Uzman Hekim Programı şu anda aşağıdaki uzmanlık alanlarını kapsıyor: 

Ø Kardiyoloji 
Ø Gastroenteroloji 
Ø Psikiyatri/nöroloji/psikoterapi 
Ø Ortopedi/römatoloji 
Ø Üroloji 
Ø Diaybetoloji 

 
 

2. AOK Uzman Hekim Programı hangi temel öğeleri içeriyor? 
 

• AOK Aile Hekimi Programı kapsamında seçmiş olduğunuz aile hekiminiz ve uzman hekim 
birbiriyle irtibat halindedir ve kendi aralarında bulgu alışverişinde bulunurlar. 

• Uzman hekim tarafından tedavi edilmek için aile hekiminizin sevkine ihtiyacınız vardır 
(istisna: acil durum). 

• Yalnızca sözleşmeli olarak AOK Uzman Hekim Programına katılan uzman hekimlerin tıbbi 
hizmetinden faydalanıyorsunuz (İnternet: https://www.medi-arztsuche.de/facharzt#)  
 
 

3. Sizin için AOK Uzman Hekim Programının ne gibi avantajları var? 
 
• İndirimli birçok ilaçta ek ücret ödemiyorsunuz (katkı payı muafiyeti). 
• En yakın zamanda uzman hekiminizden randevu alacaksınız (genelde 14 gün içerisinde). 
• Kısa bekleme süreleri faydanıza olacaktır. 
• Çalışan olarak akşam saatlerine randevu alabilirsiniz. 
• Cazip ek hizmetlerden faydalanacaksınız. 
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4. AOK Uzman Hekim Programına nasıl katılacaksınız ve bu programda ne kadar süre 
kalacaksınız? 

 
• AOK Aile Hekimi Programına (aile hekimi eliyle alınan tıbbı hizmetlerin özel bir şekli/HZV) 

katılmış olan sigortalılar AOK Uzman Hekim Programından da faydalanabilir. 
• Katılımınız, AOK Uzman Hekim Programının tüm alanlarını kapsar (1. maddedeki listeye 

bakın). Münferit ihtisas alanlarını seçmek mümkün değildir. 
• AOK Uzman Hekim Programından faydalanmak istiyorsanız, AOK Aile Hekimi Programı 

çerçevesinde seçmiş olduğunuz aile hekiminize veya programa katılan bir uzman hekime 
bunu bildirin. 

• AOK Uzman Hekim Programına öncelikle 12 aylığına katılacaksınız. 12 aylık süre 
dolmadan bir ay önce herhangi bir fesih işleminde bulunmazsanız, katılımınız 12 ay daha 
uzatılır. Fesih talebinizi yazılı olarak AOK Baden-Württemberg'e ulaştırabilirsiniz. 

• AOK Aile Hekimi Programına olan katılımınızı sonlandırdığınızda otomatik olarak AOK 
Uzman Hekim Programınıza olan katılımınız da sona erecektir. 

 
 


