
 

 

 

PROTOKOL 
 

 

TARAFLAR 

        Bir tarafta TMMOB Mimarlar Odası BURSA ŞUBESİ Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Odunluk 

Mah. Akademik Cad. No: 8 A-3 Nilüfer / BURSA– TÜRKİYE adresinde mukim Medica-Bil Özel Sağlık 

Hizmetleri Tur. Yat. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti Mudanya Yolu Fethiye Mahallesi Küre Sokak No: 1 Nilüfer / 

BURSA- TÜRKİYE (MEDICABİL Sağlık Grubu) yer almaktadır. 

 

AMAÇ  

TMMOB Mimarlar Odası BURSA ŞUBESİ Çalışanları, başvurması halinde (dahli ve kampanya 

kapsamında değerlendirilebilecek girişimi olmaksızın) özel koşullarda tedavi hizmeti almasını ve tedavi 

giderlerinin standardize edilmesinin sağlanmasıdır. 

 

DAYANAK 

 Genel Sağlık Sigortası kanunu, ilgili yönetmelik, tebliğ, yönerge, genelge, genel yazı ve duyurular ile 

Sağlık Bakanlığının ilgili tüm mevzuatları. 

 

KAPSAM 

TMMOB Mimarlar Odası BURSA ŞUBESİ Çalışanları ve Çalışanlarının birinci derece yakınlarının, Özel 

Medicabil Hastanesi tarafından yapılan teşhis ve tedavilerini kapsar. 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

1. Özel Medicabil Hastanesine, tedavi hizmeti almak amacıyla başvuruda bulunan Genel Sağlık Sigortalısı 

sayılan TMMOB Mimarlar Odası BURSA ŞUBESİ Çalışanları ve Çalışanlarının birinci derece yakınlarının, 

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarının dışında kalmamak şartıyla kabul ve tedavi 

etmek ile yükümlüdür.  

2. Özel Medicabil Hastanesine yapılan başvurularda Sosyal güvenlik Kurumu mevzuatlarınca alınması 

zorunlu kılınan katılım payı tahsil edilmek zorunda olup protokol hükümleri dışında tutulmaktadır. 

3. Özel Medicabil Hastanesi başvuruda bulunan genel sağlık sigortalılarına uygulanan fiyat politikalarına 

ek olarak; 

 Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki hastaların ayaktan teşhis ve tedavilerinde alınan fark 

ücretinden %15 (Kadın Hastalıkları ve Doğum muayeneleri dahil değildir) 

 Yatarak yapılan teşhis ve tedavi işlemlerinde alınan fark ücretlerinden %10 oranında indirim 

yapılmasını kapsar. (Kadın Hastalıkları ve Doğum yatarak tedavileri dahil değildir) 

  1. ve 2. Madde kapsamında yer almayan mensupların yapılan tetkik ve tedavilerinde hastane cari 

fiyatlarından %15 indirim uygulanır. 



 

 

 

PROTOKOL 
 

 

 Bu indirim oranları kurumumuz SGK kapsamındaki bölümler için geçerlidir. 

 Profesör muayene ve işlemlerinde bu indirimler geçerli değildir. 

 İş kazası işlemlerinde, iş kazası vizite kâğıdı (vizite kâğıdında kazanın oluş biçimi) ile kuruma 

başvurulması halinde yukarıdaki indirim miktarları geçeli olacaktır. 

 TMMOB Mimarlar Odası BURSA ŞUBESİ Çalışanlarının bu indirim oranlarından faydalanabilmesi 

için Özel Medicabil Hastanesine başvuran üyenin tanıtım belgesini ibraz etmesi zorunludur.  

FESİH 

Taraflardan birinin isteği ile gerekçe göstermeksizin bir ay önceden yazılı bildirimi ile protokol tek 

taraflı olarak feshedilebilir. 

YÜRÜRLÜK  

Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve taraflardan birinin fesih talebi olmadığı sürece 

yürürlükte kalır. …… / .….. / 2022 

 

 

    
 

                           
                          

    
 

 

  

     

 

  

 

Prof. Dr. Ömer F. BİLGEN 

Özel Medicabil Hastanesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

   


