İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
Sayı:
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KORU HASTANELERİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İzmir, 28/07/2022

ODALARA 36 SAYILI GENELGE
İLGİ : TESK’ in 25.07.2022 tarih, 70 sayılı genelgesi.
Konfederasyonumuzun “Koru Hastaneleri ile İşbirliği Protokolü” konulu ilgi genelgesi
Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
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BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2022/70 SAYILI GENELGE

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.)
Buna göre; esnaf ve sanatkârlarımız ile Konfederasyonumuza bağlı oda, birlik ve
federasyonların organ üyeleri, personeli ve bunların birinci derece yakınlarından oluşan hak
sahiplerinin ayakta ve yatarak tüm tetkik, tahlil ve tedavilerinin faturalandırılmasında;
Hak sahiplerinin SGK mensubu olmaları kaydıyla Özel Koru Hastanesinde (Çukurambar)
hastane fark ücretlerinde ayakta tedavide % 25, yatarak tedavide % 10 indirim,
Özel Koru Sincan Hastanesinde hastane fark ücretlerinde ayakta tedavide % 15, yatarak
tedavide % 10 indirim yapılacaktır.
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
edilmesi zorunludur.
Bilgilerinizi ve protokol kapsamında bulunanların söz konusu imkândan
yararlanabilmelerini temin için konunun bağlı odalarınız aracılığıyla üyelere duyurulması
hususunda gereğini rica ederiz.

Sinan ÖZKAN
Genel Sekreter

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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