1

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÇALIŞANLARI KOOPERATİFİ LTD.
SAĞLIK FONU YÖNETMELİĞİ

Bu Y önetm eliğin amacı, 06 / 06 / 2017 tarihli D A Ü -KO O P . G enel Kurulunun aldığı karar
gereği ve ana sözleşm enin 3. m addesinin i) fıkrası
gereği
K ooperatifim iz nezdinde
oluşturulan Sağlık Fonuyla ilgili esasları düzenlem ektir. Bu düzenlem e K ooperatif Ş irketler
M ukayyidinin onayı ile yürülüğe girm iştir. Bu Y önetm elik, Sağlık Fonun işleyiş gelirlerinin
kullanılm ası ile Sağlık Fonundan ya rarlan acak üyelerin durum ları ve yararlanm a koşullarını
kapsar.

Sağlık Fonunun Oluşturulma Amacı:
Ciddi sağlık sorunu yaşayan üyelerim ize yardım cı olm aktır.

Sağlık Fonundan Yararlanacak Üyeler:
D A Ü -Koop. Ana sözleşm esine göre üyelik ve Sağlık Fonunun yüküm lülüklerini yerine
getiren aktif üyeler yararlanabilecektir.

Sağlık Fonundan Yararlanma Hakkı:
Sağlık Fonunudan faydalanm ak isteğe bağlıdır. Sağlık Fonundan yararlanm ak isteyenler,
bu yönetm eliğe göre
istenilen bilgi ve belgeleri sekreterliğe ulaştırm ak ve üyelik
yüküm lü lüklerini yerine getirm ek suretiyle yararlanabileceklerdir.
Daü - Koop. Ana sözleşm esi m adde 3 i) fıkrası, “ Üyelerin, sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını
karşılam ak am acı ile Sağlık Fonu oluştu rm ak üzere her üyeden ayda 5.00.-TL alınarak bu
fona aktarm ak. O luşturulacak Sağlık Fonu için gerekli Y önetm elikleri Yönetim Kurulu
tarafından hazırlam ak ve K ooperatif Ş irke tler M u ka yyitliğ i’nin onayı ile uygu lam ak.” Ayrıca
G enel kurul kararı ile m adde 14 ii) fıkrası g ereğ ince de “ Net Karın % 5 ’i (yüzde beş) de
Sağlık Fonuna ayrılır. Sağlık Fonunun idaresinden Y önetim Kurulu sorum lu olacaktır. Yıl
içerisinde fonda biriken m iktarın tükenm em esi durum unda, bakiye m üteakkip yıla
d e vre d ilir.”
Bu yönetm eliğin kapsam ve am açlarında eksiklik ve aksaklıklar görüldükçe
Kurulu tarafından yeniden düzenlenecek ve K o operatif Ş irketler M ukayyidinin
sunulacaktır.

Y önetim
onayına

Sağlık Fonuna yapılacak başvurular fonda biriken para m iktarına ve başvuru tarih sırasına
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Sağlık Fonunun Kapsamı:

S ağlık Fonu sadece
incelendikten sonra,
kullandırılacaktır.

aşağıda belirtilen sağlık durum larında, ilgili dokü m a n la r ve
uzm an d oktor görüşü ve
Yönetim Kurulu Kararı ile

1 - Doktor Raporlu, sağlığı tehlikeye atacak derecede zorunlu cerrahi müdahale
( a m e lliya t)
gerektiren üyeye, ilgili hastalığı boyunca 1 kez en fazla 5.000.-TL’ye kadar yardım;

2- Doktor veya Kurul Raporlu, am ansız ( k a n s e r ) hastalık tedavileri; hastalık boyunca bir
defaya m ahsus, en fazla hastalık derece sine göre
5 .000.-T L’ye kadar faturalı
ve yurt dışı tedavileri için de 2 adet T ürkiye gidiş-dönüş uçak bileti;

3- Polis Raporlu ciddi trafik kazası sonucu oluşan (alkol tesiri altında yapılan kazalar
hariç) operasyon ve cerrahi m üdahale gerektiren sağlık giderleri için, vaka başı en
fazla 3.000.-TL kadar;

4- Bilirkişi Raporlu, görev başında ciddi iş kazası sonucu oluşan operasyon ve cerrahi
m üdahale gerektiren sağlık giderleri için, vaka başı en fazla 5.000.-TL kadar;

5- D oktor Raporlu açık kalp ve beyin am eliyatları; ilgili hastalık boyunca en fazla
5.000.-TL kadar; Am eliyat yurtdışında ya pıla cak ise 2 adet Türkiye gidiş-dön üş
uçak bileti. (Kontrol am açlı olsa dahi her türlü anjiyo kapsam dışıdır.)

6- Üyenin kendisinin
yapılacaktır.

ani

ölüm ü

durum unda,

ailesine

3.000-TL

para

yardım ı

3

Sağlık Fonu Kapsamı Dışında Olan Hastalıklar:

Belirli bir belirti ve/veya hastalığa bağlı olm adan yapıları tüm işlem ler
up, kontrol am açlı hastane yatışları;

örneğin check-

Her türlü estetik operasyon, diş ve diş eti ile ilgili yapılan tüm m uayene, tedavi, cerrahi
m üdahale, ilaç ve protez giderleri;
Ruh ve sinir hastalıkları, psikoterapi, p sikiyatrisi ve psikolog giderleri ile dan ışm anlık
hizm etleri, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanım ına bağlı ko m plikasyon lar ile
tüm psikiyatrik yatışlar, zeka testi ve benzeri tetkikler;
Alkolizm , alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer m adde bağım lılığı ve kötüye
kullanım ı neticesinde m eydana gelen bütün durum lar;
Tüm estetik ve plastik cerrahi işlem leri, yüzeysel varis tedavisi, ben-siğil skar dokusu
alım ı, cilde ait benign kist/lipom alım ı, şaşılık, görm e tem belliği, estetik am açlı aşı ve
enjeksiyonlar, kozm etik ve estetik tedaviler, d o ktor nezaretinde yapılm ış olsa dahi
kaplıca, term al, otel ve benzeri te sislerd e yapılan her türlü kür, iyileştirm e, fizik tedavi
giderleri, obezite tedavisi (ilaç, diyetisyen ve yaş kitle ölçüm testleri dâhil), anorexia,
m asaj, diyet, jim n a stik salonları, zayıflam a m erkezleri vb. konularla ilgili giderler ile
estetik ve güzellik m erkezlerinde yapılan tüm m uayene, tetkik ve tedavi giderleri, cerrahi
de olsa hangi nedenle olursa olsun terlem enin giderilm esine yönelik tedaviler;
A kapunktur, hom eopati, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, ayurveda, m ezoterapi, ozon terapisi
v.b. a lterna tif tıp yöntem leri, a lterna tif tıp m erkezlerinde yapılan m uayene ve tüm tedavi
giderleri, bilim selliği kanıtlanm am ış tedaviler, deneysel tedaviler ve deneysel aşam ada
olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler;
G özdeki kırm a kusuruna yönelik her türlü m üdahale ve cerrahi tedaviler;
Acil de olsa normal, m üdahaleli, cerrahi doğum , gebelik sürecindeki gebelikle doğrudan
veya dolaylı ilişkili sorunlar nedeniyle olan yatarak tedaviler, tıbbi nedenli de olsa kürtaj,
infertilite (kısırlık), düşük araştırm ası ve ham ileliğin gerçekleşm esinin sağlanm ası ile
ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, sperm iogram , em briyo
saklam a, adhezyolizis, m ikro-enjeksiyon, tuboplasti v.b), histerosalpingografi (HSG),
iktidarsızlıkla ilgili tüm tetkik ve te d a vile r (penil protez), doğum kontrol yöntem leri,
jineko m asti, cinsiyet değiştirm e ile ilgili am eliyat ve te d a vile r ile, yatarak da olsa gebeliği
korum aya veya sonlandırm aya yönelik m üdahale, (dış gebelik rüptürü hayati risk
taşıdığından ödenir.) tanı ve tedavi işlem leri ve am niosentez, taram a testleri gibi
bebeğe ait tanı yöntem leri;
A llerjiye yönelik testler ve aşılanm alar;
Tüm aşılar ve diğer koruyucu hekim lik uygulam aları;
H er türlü diyaliz giderleri;
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Her ne gerekçeyle olursa olsun sünnet işlem i sebebiyle yapılan m asraflar;
Astım ve allerjik hastalıkların m uayene, tanı ve tedavi giderleri (deri testleri dahil), alerji
aşıları; Aşı giderleri 0-6 yaş arası çocukların koruyucu aşıları;
H astanede am eliyat dışı yatışlarda
durum larda yapılan tetkikler;

serum

takılm ası

veya

m üdahale

gerektiren

Alkol, zehir, uyuşturucu kullanım ı veya bir d o ktor tarafından tavsiye edilm eksizin
kullanılan ilaçlardan kaynaklanan rahatsızlıklar;
Zihinsel özürlülük nedeniyle oluşan rahatsızlıklar;
Kısırlık, iktidarsızlık veya doğum kontrolü bağlantılı cerrahi girişim ler;
D işlerle ilgili cerrahi girişim ler;
Doğum ve ham ilelikle ilişkili cerrahi g irişim le r (sezaryen ve m üdahaleli doğum vs.gibi);
G örm e kusurunun düzeltilm esi am acı ile yapılan cerrahi girişim ler;
yapılan cerrahi girişim ler,

Erdal Altun:

H üseyin Tabur:

î

A raştırm a am açlı

