SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1-TARAFLAR
İşbu sağlık hizmetleri sözleşmesi (" bundan böyle "sözleşme "olarak alınacaktır." ) bir tarafta Erzurum Cumhuriyet
Başsavcılığı ( bundan böyle" Anlaşmalı kurum" olarak alınacaktır.) ile diğer tarafta ÖZEL BUHARA HASTANESİ Yenişehir girişi
Atatürk Bulvarı No: 3 Palandöken / Erzurum ( işbu sözleşmede bundan böyle HASTANE olarak alınacaktır.) arasında
aşağıdaki şartlarla düzenlenerek imzalanmıştır.
MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme konusu, Hastane' nin; üzerinde isim ve soyadı yazılı personel kartını ibraz eden ANLAŞMALI KURUM
personeli ile bunların 1. Derece yakınlarına ( anne, baba, kardeş, eş ve çocuk), hastalık ve / veya kaza sonucu ortaya çıkan
sağlıkla ilgili sorunları hakkında Hastanede ayakta ve / veya yatarak teşhis ve tedavileri için gerekli her türlü tıbbi
müdahaleyi yaparak hizmet vermesi ve hastanın HASTANE den hizmet aldığında personel kartını belgeleyerek sözleşmede
tanımlı indirimlerden yararlanabilmesi şartlarının ve tarafların bu doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden
ibarettir.
MADDE 3 -HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
HASTANE ' nin hak ve yükümlülükleri: HASTANE hizmet almak isteyen ANLAŞMALI KURUM çalışanlarına sağlık hizmetlerini
eksiksiz olarak yerine getirecektir.
HASTANE talebinde bulunan ANLAŞMALI KURUM çalışanlarını ibraz edeceği personel kartını resmi kimlik belgesi ile
karşılaştırarak ANLAŞMALI KURUM personelini teşhis eder.
HASTANE, kendisine başvuran her bir hasta ile ilgili olarak yazılı veya elektronik ortamda bir dosya açarak-tıbbi ve idari
kayıtlar tutmak ve bunları 20 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.
HASTANE, yatan hastanın sağlık durumu ve mail tablosu hakkında, yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde ve her şekilde
hastanın mahremiyet hakkında halel gelmemek kaydıyia ANLAŞMALI KURUM' dan talep geldiği takdirde bilgi aktarımında
bulunacaktır. HASTANE uygun olmayan talepleri reddetme hakkına sahiptir. HASTANE, hastalara sunduğu hizmetlerine
karşılık hastadan nakit veya kredi kartı ile ilgili ödeme talep eder.
Personel kimliği sunan personel yahut yakını işbu sözleşmede tanımlı indirimden yararlanır.
Personel kimliği ibraz edemeyen "ANLAŞMALI KURUM" çalışanı yahut yakını fatura bedelini hastaneye hastane cari fiyat
listesi üzerinden nakden veya kredi kartı ile ödeyecektir.
ANLAŞMALI KURUM çalışanlarının hastaneye başvurdukları esnada personel kimliklerini yanlarında bulundurmaları aksi
takdirde işbu sözleşme konusu indirimden yararlanamayacakları hususunda uyarmakla yükümlüdür.
ANLAŞMALI KURUM un hak ve yükümlülükleri:

ANLAŞMALI KURUM hastaneyle yapılan sağlık hizmetleri sözleşmesinin detayları üyelerine e - bülten, web, posta vb.
yoluyla duyurmakla yükümlüdür. ANLAŞMALI KURUM, HASTANE' nin yazılı onayını almadan hiçbir şekilde reklamlarında
tanıtımlarında HASTANE ' nin adına eve logosuna veya benzer amaçlı yer veremez.
MADDE-4 FATURALANDIRMA VE ÖDEME ŞARTLARI
Sgk güvencesini kullanan personellerden;
• 15 tl SGK katılım payı hariç muayene, MR, Ultrason, Tomografi ve paket dışı tüm işlemlere ameliyat medikal tedavilerde %
15 indirim uygulanacaktır. Doğum, Güzellik merkezi, Sünnet, HSG filmi, Sipermiyogram, Diş, Dış tahliller hariç
•Enjeksiyon uygulama işlemlerinde ücret talep edilmeyecektir.
MADDE -5 DELİL ANLAŞMASI
Bu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlık halinde hastaneye ait defter kayıt ve
belgeler hukuk usulü mahkemeleri kanunun 287 maddesi uyarınca yegane ve sonuçlandırıcı delil olarak kabul edilmiştir.
MADDE - 6 TEBLİGAT VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
İşbu sözleşme ile ilgili olmak üzere taraflar arasında yapılacak olan her türlü tebligat HASTANE ve ANLAŞMALI KURUM' un
madde 1 de belirtilen adreslerine yapılacaktır.
Taraflar, madde 1 de belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresi olduğunu kabul ederler. Tarafların sözleşmede belirttikleri
adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, keyfiyet noter marifeti ile değişikliğe müteakip 7 gün içerisinde karşı
tarafa bildirilmediği takdirde, sözleşmede yazılı olan adreslere gönderilen tebligatlar, usulüne uygun yapılmış sayılır.
MADDE 7 - SÜRE VE FESİH
İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 ( bir) yıl süre ile geçerli olup sürenin bitmesinden bir ay önce taraflardan biri
yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça, bir yıl süre ile kendiliğinden uzar.
Taraflardan birinin, herhangi bir nedenle yasal olarak faaliyetinin durdurulduğu durumlarda karşı tarafın yazılı ihbarına
gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden fesh olur. Sözleşmenin bu şekilde sona ermesi halinde tarafların fesih tarihine
kadar dönem için birbirlerinden her türlü alacak hakları saklıdır. Ancak, taraflar fesih tarihinden sonraki dönem için
birbirlerinden herhangi bir hak, alacak, tazminat talebinde bulunmayacaklardır.
Sözleşmenin sonlandığı tarihte, hastanın tedavisi devam ediyorsa, HASTANE sözleşme devam ediyormuş gibi hareket
ederek tedaviyi sonuçlandırır ve bedelini hastadan tahsil edebilir.
HASTANE, 1 ay önceden bildirmek kaydıyla, iş bu sözleşmeyi sebep belirtmeksizin tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Anılan
fesih sırasında, hali hazırda sözleşmeden faydalanmak suretiyle tedavi görmekte olan kimselerin hakları saklı tutulacaktır.

Tarafların sözleşmenin bir hükmünden doğan bir hakkı süresinde kullanmamaları başka hükümlerden doğan haklarını
kullanamayacakları anlamına gelmeyecektir.
MADDE 8-SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Anlaşmalı Kurum herhangi bir sebeple işbu sözleşmeden doğan haklarını, yükümlülüklerini sorumluluklarını ve alacaklarını
üçüncü taraflara devredemeyecektir. Ve herhangi bir sebeple işbu sebeple işbu sözleşme ve yasal hükümler kapsamındaki
alacaklara haklara ve sorumluluklara dair bir gerçek veya tüzel tarafı ortak edemeyecektir.
MADDE - 9 YETKİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin yorumu, gerçekliği ve uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilafların çözümünde Erzurum (
Merkez) mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 10 - GİZLİLİK
HASTANE ve ANLAŞMALI KURUM yasal yollarla bildikleri veya öğrenecekleri bilgiler hariç olmak üzere gizli bilgi olduğu
belirtsin belirtilmesin işbu sözleşmeden kaynaklanan uygulamalar sırasında birbirlerinden ve / veya hastalardan öğrendikleri
tüm bilgileri yasal zorunluluk olmadıkça ve diğer tarafın yazılı onayını almadan ifşa etmeyeceklerini, bu bilgileri üçüncü taraf
veya kurumlara ve kamuoyuna açıklamayacaklarını veya bu şekilde sonuçlanabilecek diğer davranışlardan kaçınacakları
taahhüt ederler. Her türlü bilgi ve belgeden tam bir gizlilik içinde saklanacak sadece ilgili kuruluşun belirttiği kişi ve / veya
kişilere veya kanuni gereklilik halinde ilgili merciye bilgi verilecektir.
İşbu 1. Maddeden oluşan sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, taraflarca ..Q$../.İ2*-/-ZOl-^tarihinde kabul
edilerek imza altına alınmıştır.

