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sAĞuK HizMETtERİ söztEşMEsİ

ıtlADDE ı - TARAFLAR

İŞbu sağlık Hizmetleri sözleŞm.esi (bundan böyle *siizleşme" 
olarak anıla@ktır) bir tarafta ıledıcanaKonya Hastanesi, Musalla 8ağlan Mah. Güz sok. ıvo: ı selçuklu / Konya adresinde mutim işıı- sAĞuKxİzırrrı,rni A.Ş. (işbu gjzıeşme,de bundan kıyıe ;ı|6i;iiıA;; ;;;;;ril;i're'jiger taraftaKocatepe Mahallesi Hatav sokak No: 21 Kızılay/Ankara adresinde mukim TMMoB JEoLoJiı'lÜxttıoİsı,:Ri oDAsI (Bu Protokolde xunui oıu.l anılacaktır) arasında aşağıdaki sartlarladüzenlenerek imzalanmlştır,

MADDE 2 - sÖzı-rşueııİı KoNusu

İşbu sözleşme konusu, MEDICA A'nln; KuRuııl 'un üzerinde isim Ve so}rad yazıh kurum kimliği radakurumsal kart İbraz ettiği üyelerine, 9lı9nlarına ve 1. Derece 1akınlarına (Anne, Baba, Eş Ve çocuk içingeÇerlidk,); hastalık ve / ve ya kaza. sonucu ortaya çlkan sağhkla ilgili sorunlan hakkında, 6noj.ivu da iştirakve bağlı ortaklıkları tarafından işletilmekte olan hastanelerdi 1işuu sozıeşme,ae bundan böyle ,,Hastaneler,,
olarak anılacaktır) ayakta ve / ve ya yatarak teşhis ve tedavilerı için gerekli her türlü bbbi müdahalenin}€pllması, sağllk hizmeti Verilmesi Ve hastanln HastaneleıJden hizmet aldlğlnda kurum kimliğini ve yakurumsal kartlnl belgeleYerek sözleşmede tanımlı indiriminJen yararlanabilmesi şartlannın ve tarafların budoğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin belir|enmesinden ibaİettir.

MADDE 3 - HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1- MEDlCAilA'nın Hak ve Yükümlülükleri:

1'1- Hastanele/den hizmet almak isteyen KuRuM üyeıerinin; sağlık hizmetlerini eksıkiz olarak yerinegetirilmesanİ sağlayacaktır.
|.2-

1.3-

Hastaneler'den, hizmet talebinde bulunan kuRuM üyelerinin ibraz edeceği kurum kimliği vekurum,al karunı resmi kimlik be|gesi ile karşılaştınlarak xunuıı personelinin, üyelerinın ve 1.Derece yakınlarının teşhis edilmelerini sağlayacaktıİ
Hastaneler taraflndan yapllacak kimlik kontrolü üzerine hizmet almak isteyen Şahsln kuRuM üyesaolmadığının ya da üye akdinin sona ermiş olduğunun tespit edilmes| halinde Hastanelerin sözkonusu Şhsı sözleŞmede tanlmh indiriminden yararlandırmamalarınl Ve durumu yazılı olarak KURUMyetkililerine bjldirmelerini sağlayacaktır. Bu yetkinin kuııanıımas seoebiyle kuRuM üye ve 1. Dereceyakınları tarafından MEDtcANA'ya herhangi bir sorumıuıut ytıtıenmeyecertir.
Hastaneler'an, kendilerine başvuran her bir KuRuıı, uvoi ,. ı. Derece yakınlanyla ilgili olarakyazılı ve ya elektronik ortamda bir dosya açarak t,oui ," iou.i kayıtlar tutmalarlnl Ve bunlarl DeVIetaşiv yönetmeliğinde belirtilen sürede sakLmabnn,; nuJn,n, muayene için başvurduğu doktor
::r,::":}^^:1 iilT:ll",.Tl r: eksiksiz biçımde ati."nı.nouk'"oroer'' fo[mu Ve yapllan tetkikleİin

7,4

sonucunun bu dosyada kayıtlı tutulmasını. Hastane'lerin iş b; k;;;,, ;.;';;;aH'J;:İ'",
ı"j5::.]r:§::T_1::. ::|*l 

h?ıinde göndermeıerini ı uiıo.pffişiı;Ğil;;il.'"
Hastaneler taraflndan KURuM, üyelerine ve 1. Derece

-Derece yakınları
yatş





MED|CANA\
Hastaneıer'in hasta hakkında tutmuş olduklan tüm tıbbi bilgi Ve belgeleri, meyzuatn izin verdİği
ölÇüde KURUM'a göndermelerini sağlayacaktır. KURuM bu talebİni ha;tan|n onayna ilişkin belgeyi
de ekleyerek tedavinin yapıldlğı Hastaneler'in Başhekimliğine yazllı olarak bildirecektir. Başheki;lik
en geç 15 gün içerisinde KuRUM'nun talebine cevap verecektir.

Hastaneler;
a) kuRuM tarafından tanzim edilen kurum kimliğini ve kurumsal kartını belgeleyen, üye ve 1.

Derece y€knlanna (Anne, Baba,. Eş ve çocuk iğin geçerladir.) tüm muayenö, t"!nij, i!aar],-
ameliYatlai Ve her türlü yatarak tedaviler için uygu-lanan caİi fiyat|ar til"rinİ",İ "z"İb, ğÖkı,
hastalara ise bu hastalardan alınacak olan'ilave İcretler üzerinben o/o20 indirim (stK İ;İ,l,;payl hariÇtir) uygulayacaklar, diş tedavi hizmetlerinde TDHB Güncel nenuer rarireii tizeiinaen;
hastadan nakit ve ya kredi kart.ile ödemetalep edeceklerdir Öğretim tvesi tproresoi re öoçıntıf:rl( ycl:tLeıne ise indirim uy_gulanmayacaknr. iDiyetisyen, Rsıkölog, itipEüt, ı'i"ç, Şrr,--
onkoloji, paket hizmetler ve özel sigorta katılım paylarında inairimiıyguianmir;.;iilı "

b) kurum kimlik kart veya kurumsal kartlannı ibr;z edemeyen xunuıı, üyesi ve'1. Derece
yakınları fatura bedellerini Hastaneler'e Hastaneıer'in cari fiyat listesi üzerinden nakden Veya
kredi kartı ile ğıderler.

2. KURUM'un Yükümlülükleİi:
2,7, KURUM, tanfından Hastaneler'den sağhk hizmeti alabilmeleri için personellerine, üye ve 1.

Derece yahnlanna (Anne, Baba, Eş ve çocuk için geçerlidir.) tizerınde isim ve soyajlannın yazılı
olduğu bir kurum kimlak karh Ve / Veya kurumsal kart düzenler.2'2' KURUM, MEDıCANA ile YaPllan sağlık hizmetleri sözleşmesinin detaylannı üyelerine (e-posta,
afiş, poster vb...) duyurmakla yükümlüdür.

2,3, KURUM, Hastaneler'in isim ve logosunu kullanacağı tüm basılı evraklar hakkındaMEDICA A?an yazfi izin almalıdır.
2'4' KURUM Ve MEDICAilA web sitelerinde anlaşmalı kurum olarak ve link vererek isimlerini

duyururlar.

MADDE 4 - DELİL ANLAşMASI

Bu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanma§ndan doğabalecek her türlü anlaşmazlık halinde Hastaneleı,e
ait defter, kayıt ve b€lgeler, yegAne ve sonuçlandırıcı delil olank kabu| edilmiştir.

MADDE 5 - TEBLİGAT VE ADRES DEĞİŞİKIİĞİ

ışbu sözleşme ile ilgili olmak üzere taraflar arasında yapılacak olan her türlü tebligaç MEDIcAttA veKURUM'un Madde 1'de belirt|len adreslerine yapılacaKır. Taraflar, Madde l?e belirtilen adreslerinin kanuni
tebligat adresi olduğunu kabul ederler, Taraflann sözleşmede belirttikleri adreslerinde herhangi b|; değişiklikolması halinde, keyfiyet noter marifeti İle karşl tarafa bııairıı."aıgi takdirde, Stizleşmede yu.iı, oıun adresleregönderilen tebligatlar, usulüne uygun yapılmlş sayıhr.
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MADDE 6 - sÜRE vE FESİH

İŞbu sözleŞme imzalandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerli olup sürenin bitmesinden bir ay önce
taraflardan biri Yazıh olarak fesih ihbannda bulunmadıkç, bir yıl süre ile kendiliğinden uzar. Taraflardan
birinin, herhangi bir nedenle yasal olarak faaliyetanin durdurulduğu durumlarda kaşı tarafln pzılı ihbarına
gerek olmakslzın sözleŞme kendiliğinden fesholur. Stizleşmenin bu şekilde sona ermesi halinde taraflann fesih
tarihine kadar dönem iÇln barbirlerinden her türlü alacak hakları saklıdır. Ancak, taraflar fesih tarihinden
sonraki dönem iÇin birbirlerinden herhangi bir hak, alacalç tazminat talebinde bulunmayacaklardır.
*izleŞmenin sonlandığı tarihte, hastan|n tedavisi de\Em ediyorsa, Hastaneıeİ sözleşme devam ediyormuş
gibi hareket ederek tedaviyl sonuçlandınr ve bedelini hastadan tahsil edebilir. Tarafların sözleşmenin bir
hükmünden doğan bir hakkl süresinde kullanmamalan başka hükümlerden doğan haklarını kullanmayacakları
anlamlna gelmeyecektir.

ıiADDE 7 - AilLAşMAzuK

Hastane?e verilen sağlık hizmetlerinde oluşbilecek gecikme, yanhş tanl Ve tedavi iddiaslnda KuRUM,un
itiraz hakkl sakhdlr. Bu itiraz KURUttl?an yazlll olarak tedavinin yapıldığl Hastane Başhekimliği,ne
yapılacaktır. KuRUM isterse itirazlna KuRuİ.l işyeri hekim(ler)inden yazlll bir görüş ekleme hakkına da
sahiPtir. AnlaŞmazlıklar durumunda kişi ve kurumların yasal hak|arı saklıdır. İtiraz hakkı tideme yapı|maması
anlamlna gelmez.

MADDE8-YETxişınrı

Bu sözleŞmeden Ve süizleşmenin uygulanmasından doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda, İstanbul Mahkeme ve
İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9 - GİzLİtiK

Bu sözleŞme ve tüm ekler hakkında, sözleşme strasında ve sonrasında her ne suretle olursa olsun
Iı|EDICANA Ve KURUM birbirleri hakknda 3. kişilere bilgi ve belge aktarımı yapmayacaktır. Her türlü bilgi ve
belge tam bir gizlalik içinde saklanacak sadece ilgili kuruluşun belarttiği kişi ve /veya kişilere veya kanuni
gereklilik halinde ilgili merciye bilgi Verilecektİr.

İŞbu 9 maddeden oluşan söz|eşme iki nüsha olank tanzim edilmiş olup, taraflarca zzlo3lzol7 tarihinde
kabul edilerek imza alhna aılnmtştlr.
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