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ERER SAGLlK VE EGİTİM KURUMLARı İŞLETMECİLİGİ A.Ş. İLE ANKARA SOSYAL

BİLİMLER ÜNİvERSİTESİ ARASINDA SAGLlK HİzMETİ SUNUMUNA İLİşKİN

PROTOKOL

Madde 1 - Taraflar

ı. (ERER SAGLlK VE EGİTİM KURUMLARı BÜNYESİNDE)

YÜKSEK İHTİsAS ÜNİvERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KORU ANKARA HASTANESİ

Adres: Kızılırmak Mahallesi 1450. Sok. No:13 Çukurambar Çankaya /ANKARA

ÖZEL KORU SiNCAN HASTANESİ

Adres: Akşemsettin Mahallesi Bosna Caddesi Huzur Sok. No:1 Sincan / ANKARA

2. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİvERSİTESİ

Adres: Hükümet Meydanı No: 2 06050 Ulus, Altındağ/ANKARA

Madde 2 - Konu

ı. Bu protokol ile ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİvERSİTESİ müteveıli heyeti

üyelerinden, çalışanlarından, mezunlarından, kurumun hizmet satın aldığı şirket

çalışanlarından, mezunlarından ve bunların ı. derece yakınlarından ve

öğrencilerinden oluşan hak sahiplerinin ayakta ve yatarak tüm tetkik, tahlil ve

tedavilerinin faturalandırmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi

amaçlanmıştır.

Madde 3 - Tanımlar

SAGLlK SUNUCUSU

HAK SAHİPLERİ

SGK

AYAKTA TEDAVi

Özel Koru Ankara Hastanesi

Kızılırmak Mh. 1450. Sk. No:13 Çukurambar. Ankara
T 4446662 F 03122849822

:Erer Sağlık ve Eğitim Kurumları A.Ş

:Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi müteveıli heyeti

üyelerini çalışanlarını, mezunlarını, kurumun hizmet satın

aldığı şirket çalışanlarını, mezunlarını, bunların 1. derece

yakınlarını ve öğrencilerini

:Sosyal Güvenlik Kurumunu

:Hastanın yatış işlemi yapılmadan muayene ve tedavi

edilmesini,
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YATARAK TEDAVİ :Hastanın yatış ve taburcu işlemi yapılarak muayene ve

tedavi edilmesini, cerrahi müdahaleleri ifade eder.

Madde 4 - Sağlık Sunucusunun Yükümlülükleri

1- Sağlık Sunucusu tarafından yatan veya ayaktan tedavi gören hasta adına Hak

Sahiplerinden talep edilecek tutar sözleşme metninde belirtilmiştir. Sağlık

Sunucusu hiçbir şekilde bu tutar üstünde bir ücret talep etmeyecektir.

2- Hak Sahiplerinin SGK mensubu olması halinde Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp

Fakültesi Koru Ankara Hastanesi (Çukurambar) hastane fark ücretlerinde

ayakta tedavide %25 indirim, yatarak tedavi de %15 indirim yapılacaktır.

3- Özel Koru Sincan Hastanesi'nde hastane fark ücretlerinde ayakta tedavi de %20

indirim, yatarak tedavide %15 İndirim yapılacaktır.

4- SGK tarafından ödenmeyen SUT dışı hizmet ve tedavilerde (Diş, Kozmetoloji,

Diyet, Plastik Cerrahi) ve Doğum ve Doğum Paketleri işlemlerinde

uygulanacak olan indirimler geçerli değildir.

5- SGK mensubu hastalardan her muayene için devletin zorunlu kıldığı ıs TL

katılım payı alınacaktır.

6- Sağlık Sunucusu ayakta veya yatan her hasta adına hastadan tahsil edilecek ücret

için ayrı bir fatura düzenleyecektir.

7- Anlaşma içeriği, kurumumuzda çalışan kadrolu doktorlar için geçerlidir.

Madde 5 - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yükümlülükleri

1- Hak Sahipleri hastaneye T.C. Kimlik numaralarının yazılı olduğu kimlik ve kurum

kimlik belgeleri ile müracaat ederler. Sevk belgesi İstenmez. Kurum

çalışanlarının yakınlarının, yakını oldukları kurum çalışanının kimlik

fotokopisi ve kurum kimliğini başvuru sırasında ibraz etmek zorundadır.

2- Hak Sahipleri aldıkları hizmet sonucunda oluşan faturayı, anlaşma fıyatları

üzerinden hastaneye direkt öder.

3- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sağlıl: Sunucusuyla (Erer Sağlık ve Eğitim

Kurumları işletmeciliği A.Ş.) yaptığı protokol ile yürütülecek işlemler hakkında

çalışan personelini bilgilendirecektir.

Ozel Koru Ankara Hastanesi
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Madde 6 - Genel Hükümler

1- işbu sözleşme hiçbir surette kopyalanamaz ve 3. şahıslara verilemez.

2- Taraflar protokol hükümlerine eksiksiz bir şekilde uymak zorundadır. Protokol

hükümlerine riayet edilmemesinin temini amacıyla, herhangi bir aksaklık

meydana geldiğinde protokol hükümlerinin 20(Yirmi) günlük süre içerisinde

yerine getirilmesi gerektiği yazılı ihtar yolu ile bildirilir. ihtarın tebliğden itibaren

20(Yirmi) gün içerisinde ihtarda belirtilen eksiklikler giderilmezse taraflar

protokolü yazılı bir bildirim ile tek taraflı olarak fesih edebilir. Tarafların bu

nedenle doğmuş ve doğacak zararlarını talep hakkı saklıdır.

3- Tarafların tebligat adresleri protokolün ı. Sayfasında 1- TARAFLAR bölümünde

yer almaktadır. Taraflar herhangi bir adres değişikliğini diğerine en geç 3(Üç)

işgünü içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu adrese yapılan

tebligatlar taraflara yapılmış sayılır.

4- Sağlık Sunucusu; bu protokol dahilinde hastadan anlaşma kapsamı dışında

herhangi bir ödeme yapması talebinde bulunamaz.

5- Muayene kontrol süresi 10(On) gündür, kontrol süreleri içerisinde Sağlık

Sunucusu hastadan ücret talep edemez.

6- Taraflarca bu protokole ek protokolier yapılabilir. Bu protokollerin

uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümüne Ankara

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7- 3(Üç) sayfadan oluşan işbu protokol taraflarca iki nüsha tanzim edilmek suretiyle

birlikte imza altına alınmıştır ve / /2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girer

ve l(Bir) yıl sürelidir. Ancak taraflar sözleşme bitim tarihinden l(Bir) ay

öncesinde yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça aynı şartlarda

kendiliğinden uzar.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER

ÜNİvERSİTESİ

Özel Koru Ankara Hastanesi

Kızılırmak Mh. 1450. Sk. No:13 Çukurambar -Ankara
T 4446662 F 03122849822
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