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Konfederasyonumuz ile Erer Sağlık Kurumları İşletmeciliği A.Ş. (KORU HASTENELERİ)
arasında bir protokol imzalanmış olup söz konusu protokolün bir örneği internet sayfamıza
konulmuştur. (Detaylı bilgi için Protokolü inceleyiniz.)
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Buna göre; esnaf ve sanatkarlanmız ile Konfederasyonumuza bağlı oda, bir|ik ve
federasyonların organ üyeleri, personeli ve bunların birinci derece yakınlarından oluşan hak
sahiplerinin ayakta ve yatarak tüm tetkik, tahlil ve tedavilerinin faturalandınlmasında;
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Hak sahiplerinin SGK mensubu olmaları kaydıyla Özel Koru Hastanesinde (Çukurambar)
hastane fark ücretlerinde ayakta tedavide % 25, yatarak tedavide % 10 indirim,
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Özel Koru Sincan Hastanesinde hastane fark ücretlerinde ayakta tedavide 7o 15, yatarak
tedavide % 10 indirim yapılacaktır,
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ESNAİ,\:E

Hak sahipleri hastaneye T.C. Kimlik numaralarının yazılı olduğu kimlik ve kurum kimlik
belgeleri ile müracaat edeceklerdir. Hak sahiplerinin yakınları ve yakını oldukları kurum
üyelerinin kimlik fotokopisi ve kurum kimliği veya oda belgesinin başvuru sırasında ibraz
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ERER sAĞt|K KuRUMLARl lştETMEc|tlĞi A.ş ltE TÜRKiYc EsnıAF VE sANAT|GRLARl

(oNFEDERAsYoNu,NA ltişKiN PRoToKot

Maddc l-Taraf,ar

.

([REi sAĞuK V€ EĞlTlM KURuMtARl 8ÜNY€siNDEl
özEL (oRU Aıü(AnA

HAsrA

Esl

Adres: (ızıllrmak Mahallesi 1450. 5okak No:13 Çukurambar Çankaya/AN(ARA

özEt xoRU slııcAN llA9TANtsl
Adres; AÇems€ttin

Maha|lesi Bosna caddesi Huzur sokal No|1 sincan/ANKARA

TORXıYE ESNAF vE,INATKARIAR|

Ko

FEDERA5YoNU

Adres! xavakl|dere Mah.Tunus cad. No:4 06680 ÇankayalAnkara

Madde 2-|onu
Bu protokol , esnafve 5anatknrlar ile TÜRKlYE ESNAF VE sANATKARıARl KoNrEDERAsYoNU
'na bağlı oda,8irlik, Federasyonla[ln of8an Üyeleri , Per5oneli, Ve bunlarln 1,derece yaklnlaründan
oluşan hal 5ahiplerinin aYakta v€ Yata.ak tüm tetkik, tahlil Ve tedavilerinin faturalandırllma5lna ilişkin
usul ve esaslann belIrlenmesi amaçlanınıştlr.

Madde 3-Taııın|al

sAĞuK sUİıucusu: Erer sağllk ve Eğitim Kurumlan A.Ş
HAl( sAHlPtERl: 1üR(lYE EsN,\F VE sA|,|ATKARLARl KoNlEoERAsYoNu (TESK), TEsK,E bağll
Federasyon ,8irlik ve odalar|n organ T0msilcilera, oda Üyelera, Personeli ve bunlartn 1.derece
yaklnlarlndan oıü,şan hak sahiple.inin ayakta ve yatarak tüm tetkik, tahliı v€ tedavilerinin
faturalandırılmaslna ilişıin usulve esaslarln belirıenmesi amaçlanm|ştlr,

scl(: sosyal Güvenlik Kurumulru
AYAKrA TEDAV|: astanln yaı|ş işlemi 7apı|madan muayene ve tedaviedilmesini,
YATARAK TEDAV|: Hastanln y,rt!ş Ve taJurcu işlemi yapllarak muayene ,/e tedavi edilmesinj, cerrahi
midahale|eri lfade eder.

Madde 4-sağhk st]n

unun yüküml,ilüklerı

sağ|lk 5unucusu tarafından yJtan veya ayaktan tedavi 8ören hasİa adlna hak 5ahiplerinden
talep edılecek tutar sözIeşm€ Tetniode belirtilmiştir. sağlık 5unu(usu hiçb|r şekilde bu tutar

özel koru Ankara Hastanesi
i(lzllllmak Mah 1450. sok No;13 Çuklrambal.Ankaıa
I 4446662 r 0312 28t 98 22
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üstünde bir ücret talü.p etmeyecektir

Hak sahiplerinin SGK ınensı.lbu olmas| halinde Özel Xoru Hastanesl'nd€ (Çukurambar}
hastane fark ücretlerinde a/akta tedavide %ı5 indi.im, yatarak tedavide %10 indirim
yapllacaktır.

Öıel Koru slncan Hastanesl'nde hastane fafk ücretlerind€

ayakta tedavide %ı5 indırim,

yatarak tedavide %ıo indirim yapllacaktlr.

uy8ulanacak olan indirimler ((ozmetoloji, Plastik ve Rekonstrüklf cerrahı bölümlerinde,
Doğğm ve Doğum Paket) işleınıerinde 8eçerlideğildir.

scx mensubu

hastalardan İ:er muayene için devletin zorunlu klldlğı 15 TL katll|m payl

allnacaktlr.
sağlık sunucusu ayakta V€ya latan her hasta adlıa ha§tadan tahsil edilecek ücret için ayrı bir
fatufa düzenley€cektir.
Aalaşma ıçeriği, kUruınumuzda çallşan kad.olu doktor|a. için 8eçerlıdir

Madde 5_ TüR(lY€

EsNAF VE SANAT(ARLARl (oNFEoERAsYoNu Yükümlülüklerl

Hak sahipleıi hastaneye Tc kınlik numaralannin yazıll olduğu kimlik ve kurum kimlik bel8eleri
|le müracaat eder|er Sevk bel8esi istenmez. Hak Sahlplerinin yakınları ve

yakını olduklart

kurum üy€ığrınln klmlık fotokopisi ve kurum klmllğl veya oda bel8eslni başvuıu sırasında
lbraz etmek ıorundad|r.
Hak sahipleri aldIklart hizmet sonucu olUşan faturayı, anlaşma fiyatlarl üzerinden hastaneye
direkt öder.

.

TüRKIYE ESNAF VE SANATXARIARı l(oNFEDğRA5Yoı|U sağllk sunucusuYIa {ERER sağllk Ve
Eiitim Kurumla.l işlelm€ciliği A.Ş) yapt|ğl protokol ıle Yürütülecek işlemlef hakkında üYelQrıni

bil8ilğndiret€ktir.
Maddğ

ffi€nel Hül(ümlğr

.

lşbu sözıeşm€

hiçblr surette kopyalanamaz ve 3. şahlslara verilemez

Taraflar protokol hükünılerine ekgiksiz bir şekilde uymak zoı,undadlr. protokol hükümlerine
riayet eciımesinin temini amaclyla, herhangi bar aksakllk vukuunda protoko| hükümlerinin 20
(yirmi) günlük süre içerisinde yerine 8etirilmesi gerektiği yaıılı ihtar yolu iıe bildirili.. lhtann
teb|lğinden ıtibaren 20 (yirıni) gün içerisande ihtarda be|irtilen eksiklikler giderilmez5e,
taraflar protokolü yazlk bildirlm ile tek taraflI olarak fesıh edebilir. Taraflar neden göstermek
zorunda olmadan ve bir ay önced€n yazlll olarak bııdirmek suretiyle protokolün yürürlüğüne
son ve.ebılir.

Taraf|arln tebıigat adresleri protokolün 1.sayfa$nda TARAFIAR bölümünde yer aImaktadıİ,
Bu adres€ yapllan tebli8atlar taraflara yapılmlş saylllr. sö2leşmenin sonlandtğl tarihte, işbu
sözleşme uyarınca geıen hestanIn/hastalann tedavi5i devam ediYorsa, sağllk sunucusü
söıleşme dev.m ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi ,onuçlandlrl. Ve bedelinı işbu
sözle§me uyarlnca tah5il edebilir
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Özel Koru Ankara Hastanes!
Klzılırmak Mah,
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sağl|k sıJnücısuj bu prötoko] kapsamında hastadaı anlaşma kapsamı dışında herhangi bir
öd€me yapmasl talelrınce bul,Jnmaz.

Muayene kontroı süresi 10 (on} gündür, kontroı 5üreleİi içeri§inde sağ|lk sunucu5u hastadan
ücıet talep edğmez.
Tarafl3rca b! protoko'e €k protokoıler yapılabilir. 8u protokolİerin uygulanmasından döğacak
her ıüdü uyuşmazllğn çöıümİn€ Ankara Mahkemeleri Ve lcra Dair€leri yetki|idir.
3 {üç} sayfadan oluşan bu protoko| ..../..../....,.. larihinden geç€rlı

olmak üıefe taraflarca iki
nüsha olarak imzaIanmış olup, imza tarihi ilibarı ile yürüİlüğe gir€İ. Protokol süresinin
bitiminde ]. (bir} ay önçe taraflardan biİi yazıll olarak fesih ihbarında bulüJnmadIkça 1 {biı y|l
sıirı! lle ayıl şanlrrıa keıdiIiğiıden u:ar,
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