ERER SAĞLIK VE EĞİTİM KU RUMLARI İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.
İLE T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA SAĞLIK HİZMETİ
SUNUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL

Madde 1
Taraflar
1. (Erer Sağlık ve Eğitim Kurumları Bünyesinde)
Özel Koru Ankara Hastanesi
Adres: Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak No:13 Çukurambar Çankaya/ANKARA
Özel Koru Sincan Hastanesi
Adres: Akşemsettin Mahallesi Bosna Caddesi Huzur Sokak No:l Sincan/ANKARA
2. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Adres:

Emniyet

Mahallesi,

Mevlana

Bulvarı

No:36

HSYK

Binası

Yenimahalle/ANKARA

Madde 2
Konu
Bu protokol ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çalışanları na,
emeklilerine ve bunların birinci derece yakınlarından oluşan hak sahiplerinin ayakta ve
yatarak tüm tetkik, tahlil ve tedavilerinin faturalandırılmasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Madde 3
Tanımlar
Sağlık Sunucusu: Erer Sağlık ve Eğitim Kurumlan A.Ş,
Hak Sahipleri: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çalışanları,
emeklileri ve bunların birinci derece yakınlarını,
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
Ayakta Tedavi: Hastanın yatış işlemi yapılmadan muayene ve tedavi edilmesini,

Yatarak Tedavi: 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 Ankara Hastanesinde hastane fark
ücretlerinde ayakta tedavide %30 indirim, yatarak tedavide %15 indirim yapılacaktır.
3. Sincan Hastanesinde hastane fark ücretlerinde ayakta tedavide %20 indirim,
yatarak tedavide %l0 indirim yapılacaktır.
4.

Uygulanacak

olan

indirimler

Diş,

Kozmotoloji,

Diyet,

Plastik

Cerrahi

bölümlerinde, Doğum ve Paket işlemlerinde geçerli değildir. Ancak sözleşme imzalandığı
tarihteki (Kampanya) Doğum Paketi fiyatları 1 yıl süre ile uygulanacaktır. Birinci yılın
sonunda ise belirlenen fiyatlar uygulamaya konulacaktır.
5. SGK mensubu hastalardan her muayene için devletin zorunlu kıldığı 15 TL katılım
payı alınacaktır.
6. Sağlık sunucusu ayakta veya yatan her hasta adına hastadan tahsil edilecek ücret
için ayrı bir fatura düzenleyecektir.

Madde 5
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleki Genel Müdürlüğü
1. Hak sahipleri hastaneye TC kimlik numaralarının yazılı olduğu kimlik ve kurum
kimlik belgeleri ile müracaat ederler. Sevk belgesi istenmez.
2. Hak sahipleri aldıkları hizmet sonucu oluşan faturayı, anlaşma fiyatları üzerinden
hastaneye direkt öder.
3. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü sağlık sunucusuyla (Erer
Sağlık ve Eğitim Kurumlan İşletmeciliği A.Ş) yaptığı protokol ile yürütülecek işlemler
hakkında üyelerini bilgilendirecektir.

Madde 6
Genel Hükümler
protokol hükümlerine eksiksiz bir şekilde uymak zorundadır. Protokol

1. Taraflar

hükümlerine riayet edilmesinin temini amacıyla, herhangi bir aksaklık vukuunda protokol
hükümlerinin 20 günlük süre içerisinde yerine getirilmesi gerektiği yazılı ihtar yolu ile
bildirilir. İhtarın tebliğinden itibaren 20 gün içerisinde ihtarda belirtilen eksiklikler
giderilmezse taraflar protokolü yazılı bildirim ile tek taraflı olarak fesih edebilir. Taraflar
neden göstermek zorunda olmadan ve bir ay önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle
protokolün yürürlüğüne son verebilir. Tarafların tebligat adresleri protokolün “Taraflar”
başlıklı 1’inci maddesinde yer almaktadır. Bu adrese yapılan tebligatlar taraflara yapılmış
sayılır. Sözleşmenin sonlandığı tarihte, işbu sözleşme uyarınca gelen hastanı n/hastaların
tedavisi devam ediyorsa, Sağlık Sunucusu sözleşme devam ediyormuş gibi hareket ederek
tedaviyi sonuçlandırır ve bedelini işbu Sözleşme uyarınca tahsil edebilir.
2. Sağlık sunucusu; bu protokol kapsamında hastadan anlaşma kapsamı dışında
herhangi bir ödeme yapması talebinde bulunmaz.
3. Muayene kontrol süresi 10 (on) gündür, kontrol süreleri içerisinde Sağlık Sunucusu
hastadan ücret talep edemez.
4. Taraflarca bu

protokole

ek

protokoller

yapılabilir.

Bu

protokollerin

uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümüne Ankara Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
5. İki sayfadan oluşan bu protokol 16/02/2017 tarihinden geçerli olmak üzere
taraflarca iki nüsha olarak imzalanmış olup, imza tarihi itibari ile yürürlüğe girer. Protokol
süresinin bitiminde 1 (ay) önce taraflardan biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça 1
(yıl) süre ile aynı şartlarla kendiliğinden uzar.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü
Burhanettin ESER
Hâkim
Genel Müdür Yardımcısı

Ersan Sağlık ve Eğitim Kurumları
İşletmeciliği A.Ş.

