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Adrcs; Kızılırmak Mahallesi 145ü. Sokak No:13 Çııkuranrbal Çankaya IANKARA
öznı KORU SİN,CAN HA§TAıı§§İ
Adres;Akşenısettin Mahalles.i Bosııa eaddesi Huzur Sokak No;l Sinc,anl AII'KAR*A

2. ANI({RA SBR8§§T MUIıA§EBECİ Vr MALİ wıüşavİrrıER ODA§I
Adres ; Kumrular Cd. No:?6, 06420 ÇankayalAnkara

}ılıııiıjt 3-ltıınıı
Bu protokoi ile ANKARA §ERBIIST iı{UHASEB§Cİ VE l,IAt,İ
stajyerlerine, dernek üyeleriııe ve bunların l. derece y,akınlarınel
vaigırnlg tüm tetkilt, tahlil ve tedavilerinin faturalandırılnıasına
amaçlanı,ıııştır.

IUıçlric 3-Tnnınılıır

§.{ÜşAVİRLER OüA§I çalışanlarıııa
n hak sahipleriırin avahta ve

ıısı"ı1 ve esasların belirienmesi

: Erer Sağlık ve Eğitim Krırrımları A.Ş
: AI{KARA SERBtr§T MLIHASEBECİ vtr MALİ §{ÜşAyİRLüR
ODA§I çaiışanları, stajyerleri, iiyeleri ve bunların l. derece yakınları
: Sosyal Güvenlik Krrnımunu
: Ha§tanın yatış işlemi yapılmailan muayene ve tedavi
edilıtıesini.

: Ilastanın yatış ve ttıbrıı"ğu işlenıi yapılaıalc muayene ve
tedavi edilmesini. çerralıi nıiiçJahale leri ifacie etler.

h,i ııd d e .1 -§ a ği ı iı S u n u t ıı s u ıı u n Y ü 1;ü nı i ii t ü ir l ıı r i

1-§ağlık Suntıcusu taı'afindan yataı] veya ayakıaır tedavi gören hasta adına hak salriplerinden talep editecek
tlıtai §özleŞııe metninde beliniİmiştir. Sağlık sun§öusu hiçbir şekilcle hu ttttar İısııinde bir ıİcret taiep
etnıeyecektiı,.
2- Halç sahipierinin §Gğ mensubu olırrRsı halinc]e Ankara l-{astzıne' siırde hastane t'aık
tedavide %20 indiriıı, yatarak tecJaı,ide Yol5 iııdirlm yapıIacaktır"

ayakta

3- Sincan Hasiane' sinde hastane fark üçretleı,inde ayakıa tedavide ol,.l0
indirim yapılacaktır.

yatarak tedavİde 7o5

4- UYgrılanacak ııİan intJirinıler Diş, Kozmatoloji. Diyet* Filasrik Cerrılıi bötümlerinde. üoğurn ve puket
işlcm lerincle geçerli değildiı:"
5- SCK meııŞubu lıastalardan lıeı mnayeııe için <levletin zoıınlu kıldığı 1,5 TI- katılını payı alınacaktır,
6, Sağtık §,unutll§u ayakta veya yalaı"ı lıer lıasta atlııııı ]rastadan tahsii eçiilecek ticreı için ayrı bir fatura
d iizenleyecektir.
7- Anlaşma içoriği. kıııumuırıuzda çalışan kadrolu doktorlar içiıı ge.çıerliciir.
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Ivıııdçie § AIti{.{§* Ş§Iiı3Iı§;T .ivlU}ıAş,ss}içİ vE ıııı,İ ı:!Üş4ı" İıtı,Eıt tııı.*s!
l-Hakl sahipleri lıastaneye TC kinılik ıııınıaıalaıınııı yazılı olduğİİ l<inİlİ[ .,e kuftıılı kin:ılik belgeteri ile
müracaat çderlert Sevk beJgesi istenınez.

2- Hak sahipleri aldıkları hizmet sönucu oluşan faturayı, aııP"sma fiyattaıı ıizeriırclçn lıastanel,e direkt öder.

3- ANKARA S§RB'Iİ§T MUHAŞEI3ECİ vE §,tALİ rvlÜŞeVİnLER OüASI sağlık sıuıtıcı"ısrıyla {ERER
§ağlık ve Eğitim Klıruırnları İşietıneciiiği A.Ş) yaptığı protokol ile yüıiiıiilecek işlemler haltkıncia ii_İelerini
bilgilendirecektir.

$adı] g 6-Çenel }iü}<iilnleI

l-Taraflar protokol hilkilmlerine şksiksiz bir şekilde uyınak zoı"rındadır, Frotokol hiiktimtşrine ria.vet
Çdilmesinin temini amacıyla, herhangi bir aksaklık vukuı-ında protokol hükümlerinin 20 giinliik süre
iÇerisinde yerine getirilmesi gerekliği yazılı ihtar yolu ile bildiıitir. İlıtann tebliğinden itibaren 20 gün
iÇerisinde ihtarda beliıtiien eksik]ikler giderilnıezse taraflaı, protokolü yazılı bildiıiın ile tek taraf}ı olarak
fesih edebiİir, Taraf'lar nederı göstern-ıek zorunda olnıadaır ve bir a1.,öncedeıı yazılı olarak bildirnrek sııretiyle
protokolün yür[klğüne son verebİlir. Taraf]arın tebligat adres]eri proıokolün l.sa;-fusında jJTARAFLAR
böliiıniinde yer almaktadır. Rrı adrese yapılan lebligatlar taraflara 1raş:ılnıış sa;-ılır. Sözieşmenin s<ınlaııılıği
tariht*, işbu sözleşn]ğ uyarlüca geleıı hastanınıhastainrııı tedavisi cleı,an,ı ecli1*orsa. Sağlık Sı.ını"ıcti§u
sözleşnıe devaııı ediyormuş gibi lıareket ederek teciaviyi soııııçIaııdırır ve lı,edeiini işbrı Sözleşnıe u\ıartnca
tahsil edebilir,

2-Sağlık sünucü§u; bu protokol kapsaınıııda l,ıastadaıı aniaşıııa kapsamı dışında lıeıhaırgi bir iiclşnıe yapmas|
talebiııde bulunmaz.

3-Mrıayene kontrol sürssi l0 (on) gtindiir, kontrol stirçleri içerisincle sağlık sunuclıstı hastadan i.icret taiep
edemez"

'l-Taı'aflarÇa bu Prolokole ek protokoller yapıla:bİlir, Bıı protokolleıin ııygıılannıasından eitığacak her ıiiı.lii
'ı.ıYuŞmaz'lı 

ğı ıı çözünıüne Aııltara Nıla]ıktmeleri ve İçra Dai re l eri yetk i l i di r.

5- İld saythılaıı oluşan bu proiok,ol ".,.-....,., tarilıinçlen geçerti olmak i.izere taraflarca iki ırüsha cılnrak
imealanıııış olııp, imea tarilıi itibaı,i İle yiirtirliiğe giıer, Pr,ıtokol stiı:esiı:ıin bitinıiııcle l {ay) önce taral,1arclaıı
biri yazılı o]arak fesih ihlıarında bulunmadıkça 1 (yıi) süre ile aynı şartlarla kencliliğiııden ııza.r.
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