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SÖZLEŞME 

ÇALIŞAN VE l.DERECE YAKINLARI DAHİLDİR. 

MADDE 1-TARAFLAR 
işbu sözleşme, Bahçeli evler Mah. Hz. Fakinllah Cad ~o:77/1 Merkez - Sürt adresinde faaliyet 

gösteren İbn-Sina Hastanesi ile ( işbu sözleşmede bundan böyle "Anlaşmalı Hastane İbn-Sina Hastanesi" 
olarak anılacaktır) ile diğer, taraf adresinde, faaliyet gösteren MEB İL MİLLİ EĞ.MÜDÜRLÜĞÜ 
( SÜRT )(İşbu sözleşmede bundan böyle "Anlaşmalı kunm" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki büküm ve 
şartlarla düzenlenerek imz.alanmıştır. 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU 

işbu sözleşme konusu, İbn-Sina Bastanesi'ne Kunm Kartı / Anlaşmalı kunm kartı ile başvuran 
hastalarımızın sağlık tedavisi ile ilgili sorunları hakkında ayakta teşhis ve tedavileri için gerekli her türlü tıbbi 
müdahaleyi planlamak, hizmet vermek, hastanın hizmet aldığı kurum kimliğini belgeleyerek sözleşmede tanımlı 
indiriminden yararlanabilmesi şartlarının ve tarafların bu doğnıltııdaki hak ve yilkümlülüklerin belirlenmesinden 
ibarettir. 

MADDE 3- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

3.1. İbn-Sina Hastanesi Hak ve Yiikümlülükleri 
3.1.1. İbn-Sina Hastanesi Anlaşmalı kurum müşterilerine İbn-Sina Hastanesi'nin ücret tarifesindeki SGK' nın 
kapsadığı işlemlerde 

-Uzman muyene, Laboratuvar- Radyoloji-MR ve BT -Ameliyat-Yataklı Hizmeder : - 0/4 ıs indirim 

-SGK kapsamasına girmeyen İşlemlerde hastanenin CARİ fiyatlanndan % ıs indirim uygulanacaktır. 

3.1.2. İbn-Sina Hastanesi'nden hizmet talebinde bulunan anlaşmalı kurum çalışanları ve yakınları yukarıdaki 
indirim oranlarından faydalanabileceklerdir. 
3.1.3. İbn-Sina Hastanesi, kendisine başvuran her bir Anlaşmalı kunm hastası ile ilgili olarak yazılı veya 
elektronik ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tııtmak ve bunları 2 yıl süre ile saklamakla 
yükümlüdür. 
Hastanın, muayene için başvurduğu doktor tarafından her defasında tam ve eksiksiz biçimde dOzenlenecek 

"order'' formu ve yapılan tetkiklerin sonucu bu dosyada kayıtlı tııtıılacak veya otomasyon sisteminde 
tanımlanacaktır. 

3.1.4 İbn-Sina Hastanesi, hastaya verdiği hizmet karşılığında; Anlaşmalı otasında nakit veya kredi 
kartı ile ödeme talep eder. Çalışan yada yakını ile anlaşmalı kurum için gul cak sözleşmede tanımlı 
indirimden yararlanır. 

3.2. Anlaşmalı Kunm'un Hak ve Yükiimlillükleri: 
3.2.1. Anlaşmalı kunm, İbn-Sina Hastanesi ile yapılan işbu sağlık h · 
ilgililere (Anlaşmalı kunm müşterilerine) sözleşme süresi boyunca aylı 1 
onay verdiği tasarımlarla duyurmakla yükümlüdür. 
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J.l.2. Anlaşmalı kanım ve İbn-Sina Hastanesi isim ve logolarını kullanılacağı tüm basılı ve görsel 

dokümantan için tasarımlarla duyunnakla yükümlüdür. 
3.2.3. İbn-Sina Hastanesi web sitelerinde Anlaşmalı Kurum olarak ve link vererek isimlerini duyururlar. 

3.2.4 .. ibn-Sina Hastanesi'nin belirli periyotlarında göndereceği Anlaşmalı Kurum'a öı.el kampanya tanıtım 
ve dığer tOın duyurulan Anlaşmalı Kurum müşterilerine ve personellerine mail yoluyla duyunnakla 

yüktımltıdnr. 

MADDE 4- FATURALANDIRMA/ ÖDEME ŞARTLARI 

Anlaşmalı Kanım hastası için hizmet bedeli; İbn-Sina Hastanesi' de tanımlı fiyat listesi üzerinde 

belirlenmiş indirim oranları uygulanacaktır. 

MADDE 5-TEBLİGAT VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 

İş bu sözleşme ile ilgili olmak üzere taraflar arasında yapılacak olan her türlü tebligat, İbn-Sina 

Hastanesi ve .Anlaşmalı Karam'un aşağıda bildirilen adreslerine yapılacaktır. 

Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerine kanunj tebligat adresi olduğunu kabul ederler. Tarafların sözleşmede 

belirtikleri adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, keyfiyet noter marifeti ile karşı tarafa 

bildirilmediği takdirde sözleşmede yazılı olan adreslere gönderilen tebligat, muhatabına ulaşmış olsun olmasın 

tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

MADDE 6-SÖRE VE FESİH 
İşbu sözleşmede imzalandığı tarihten itibaren bir (1) yıl süre ile geçerli olup süre sonunda kendiliğinden 

sona erer. 
Taraflardan birinin, herhangi bir nedenle yasal olarak faaliyetinın durdurulduğu durumlarda karşı tarafın 

yazılı ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşme derhal sonlandırılabilir. Sözleşmenin bu şekilde sonlandırılması 

durumunda tarafların fesih tarihine kadar dönem için birbirlerinden her türlü alacak haklara saklıdır. Ancak, 

taraflar fesih tarihinden sonraki dönem için birbirlerinden herhangi bir hak, alacak, tazminat talebinde 

bulunmayacaklardır. 

Sözleşmenin sonlandığı tarihte, hastanın tedavisi devam ediyorsa İbn-Sina Hastanesi sözleşme devam 

ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi sonuçlandırır ve bedelini hastadan tahsil edebilir. 

MADDE 7 - GİZLİLİK 
Bu sözleşme ve tüm ekler hakkında, sözleşme sırasında ve sonrasında her ne suretle olursa olsun İbn-Sina 

Hastanesi ve Anlaşmalı Kanım birbirlerinin hakkında 3. Kişilere bilgi ve belge aktarımı yapmayacaktır. Her 

türlü bilgi ve belge tam bir gizlilik içinde saklanacak sadece ilgili kuruluşun belirttiği kişi ve / veya kişilere veya 

kanuni gereklilik halinde bilgi verilecektir. 

İşbu sözleşmede 9 madde ve 3 sayfadan ibaret olup iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraflarca 

/12/2021 tarihinden itibaren yUrUrlUğe girecek şekilde kabul edilmiştir. 
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