SÖZLEŞME

Bir tarafta ticari merkezi Küçükçamlıca Mahallesi Ord. Prof. F. Kerim Gökay Cad. No:49 Üsküdar /
İstanbul adresi olan Acıbadem Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Sözleşme içinde kısaca “ASG” olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi Nine Hatun Sokak NO.4
Güneşli-Bağcılar / İSTANBUL İSTANBUL VOLEYBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ
DERNEĞİ (Sözleşme içinde kısaca “DERNEK” olarak anılacaktır) aşağıdaki konularda anlaşmaya
vararak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

I) TANIMLAR:
1.) Aile Hastenesi Bahçelievler
Talatpaşa Bulvarı Begonya Sok. No:7-9 Bahçelievler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren
”Aile Hastanesi Bahçelievler”i kapsar.
2.) DERNEK:
Bünyesinde bulundurduğu üyelerin hastalık ve/veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlıkla ilgili
sorunlarının giderilmesi için iş bu sözleşme hükümlerine uygun olarak ASG’ye bağlı hastane,
poliklinik ve tıp merkezlerinde hizmet almasını sağlayan kurumdur.
3.) Hasta:
İş bu sözleşme kapsamında, hastalık ve/veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları ile ilgili
hizmetten yararlanma hakkına sahip DERNEK üyeleridir.
4.) DERNEK Üye Kartları:
DERNEK Üye Kartları, Hasta’nın iş bu sözleşme kapsamındaki hizmetten yararlanabilmesi için
DERNEK tarafından özel olarak düzenlenen, üyelerin ad ve soyadlarının yazılı olduğu DERNEK ve
Hasta tanıtımına yarar belgedir.
II) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu ve amacı, Hasta’nın hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlıkla ilgili
sorunlarının ASG’de ayakta ve/veya yatarak teşhis ve tedavi edilmeleri, tedavi sırasında yapılacak
işlemler ile uygulama esaslarının belirlenmesi ve ödeme şartlarının düzenlenmesidir.
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III) HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
1. ) ASG ’nin Hak ve Yükümlülükleri:
1.1.) ASG yetkilisi, hizmet almak üzere sağlık kuruluşuna başvuran Hasta’nın DERNEK Üye Kartı
ve resmi kimlik kartı ile kendisini tanıtmasını DERNEK Üye Kartı’ndaki kişi ile sağlık kuruluşuna
başvuran kişinin aynı kişi olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir.
1.2.) ASG yetkilisinin kontrolü üzerine DERNEK Üye Kartı’nda yer alan kişinin iş bu sözleşmeden
yararlanma hakkına sahip olmadığının tespit edilmesi durumunda, DERNEK Üye Kartı’nda yer alan
kişinin, sözleşmede tanımlı fiyat protokolünden yararlandırılmayarak durum DERNEK yetkililerine
bildirecek ve iş bu sözleşmedeki haklardan yararlandırılmayacaktır.
Bu yetkinin kullanılması ve/veya kullanılmaması sebebiyle DERNEK ve/veya hizmet almak isteyen
hasta tarafından ASG’ye herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir.
1.3.) ASG, kendisine başvuran her bir Hasta ile ilgili olarak yazılı veya elektronik ortamda bir dosya
açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunları 5 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Hastanın
muayene için başvurduğu doktor tarafından her defasında tam ve eksiksiz biçimde düzenlenecek
muayene formu ve yapılan tetkiklerin sonucu bu dosyada kayıtlı tutulacaktır.
1.4.) DERNEK, Hasta’nın teşhis ve tedavisi ile her türlü tıbbi kayıt ile sair kayıtları ancak Hasta
ve/veya Kanuni temsilcisinin izin vermesi durumunda ASG’den isteyebilir. ASG, hasta hakkında
tutmuş olduğu tüm bu tıbbi ve sair bilgi ve belgeleri Hasta ve /veya kanuni temsilcisinin onayına
uygun olarak DERNEK’e gönderecektir. DERNEK, tıbbi kayıt ve belgelere ilişkin talebini, bu talebine
Hasta ve/veya Kanuni Temsilcisinin onayına ilişkin belgeyi de eklemek koşuluyla gerekçeleri ile
birlikte tedavinin yapıldığı Sağlık Kuruluşu Başhekimliğine yazılı olarak bildirecektir. Başhekimlik en
geç bir hafta içerisinde DERNEK’in talebine cevap verecektir. ASG samimi bulmadığı talepleri
reddetme hakkına sahiptir.
1.5.) Hasta’ya kadrolu olmayan doktorlarının hizmet vermesi durumunda; Hasta ile doktor arasında
yapılmış olan fiyat anlaşmaları hakkında; ASG’nin herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Bahsi geçen
doktorun ASG kuruluşlarında verecek olduğu hizmetin DERNEK ile yapılan anlaşmaya uygunluğunun
sağlanabilmesi için gerekli bilgi ve iletişim ASG tarafından sağlanacaktır.
1.6.) Hasta’ya sunulan sağlık hizmet karşılığında doğacak sağlık bedeli ASG’nin sağlık hizmetini
vermiş olan Sağlık Kuruluşu tarafından hastaya fatura edilerek Hasta’dan tahsil edilir. İş bu
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sözleşme kapsamındaki Hasta’lara verilecek hizmetin bedeli, sözleşme mevcut fiyat protokolüne
aykırı olamaz.
1.7.) Bu sözleşme kapsamındaki Hastaların, ASG ile yapılmış diğer sözleşmeler nedeniyle de indirim
hakkı elde etmesi durumunda, sadece bir sözleşmeye dayalı indirim hakkı bulunur. Hangi sözleşme
koşullarının uygulanacağı hastanın tercihine göre belirlenir.
2. ) DERNEK’in Hak ve Yükümlülükleri:
2.1.) DERNEK, üyeleri için üzerinde isim ve soyadlarının yazılı olduğu bir DERNEK Üye Kartı
düzenler.
2.2.) DERNEK, yapılan sağlık hizmetleri sözleşmesinin detaylarını, e-posta, web-sitesi, ve/veya
dergi, katalog vs ile üyelerine duyurmakla yükümlüdür.
2.3.) DERNEK, ASG’nin yazılı onayı olmaksızın ASG ismini, logosunu reklam ya da benzeri bir
amaçla tanıtımlarında veya referans listesinde, hiç bir suretle kullanamaz.
IV) FATURALANDIRMA / ÖDEME :
1.) Hastanın, SGK ile sözleşmeli branş ve hekimden hizmet alması durumunda, hastanın tedavisi
SGK mevzuatı ve yükümlülükleri ile SGK kapsamında olarak yapılacak olup SUT Ekli listeleri
üzerinden ilgili hizmetler SGK’ya fatura edilecektir.
a-) Hastadan alınacak bedel üzerinden %30 indirim uygulanacak olup, bahsi geçen tutar
Hasta Ödemeli olarak tahsil edilecektir.
b-) SUT Madde 3.3.4 Otelcilik hizmetleri maddesi gereğince yatarak tedavi alan hastalardan
ilave ücret dışında günlük 90 TL+KDV otelcilik hizmeti hasta adına kesilecek faturaya ilave edilir.
c-) Ayaktan muayenelerde SUT Madde 3.2.1 kapsamında SGK adına alınacak olan 12 TL’lik
fark ücreti hasta veya yakınından SGK mevzuatı ve hükümleri doğrultusunda tahsil edilir.
2.) SGK tarafından finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetlerinin sunumunda cari fiyatlardan işlem
yapılır.

V) GİZLİLİK
Taraflar, sözleşme konusu uygulamalar sırasında birbirleri ve /veya Hastalar ile ilgili öğrendikleri, yasal
yollarla bilinen ya da bilinebilecekler dışındaki, gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri, Gizli
Bilgi veya sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç birbirlerinin yazılı izni olmadan,
üçüncü kişilere ya da kuruluşlara vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde
sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
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VI) SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
DERNEK, iş bu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını her ne surette
olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir
şahsı herhangi bir sebeple, bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı
sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemeyecektir.
ASG, iş bu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını yukarıda ticaret
ünvanları yazılı grup şirketlerinin yapısında oluşabilecek değişiklikler ve bu şirketlerin iştiraki ile
kurulacak şirket’ler ile bu şirketler bünyesinde açılacak yeni Sağlık Kuruluşlarına devredilmesi ve
/veya ortak etmesi söz konusu olduğu durumda, sözleşmeyi sözü edilen yeni firmaya, aynı
koşullarda devredebilecek ve/veya ortak edebilecektir. Bu durum, DERNEK’in yükümlülüklerini
aynen yerine getirmesine bir engel teşkil etmeyecek olup, ASG’nin durum hakkında yapacağı yazılı
bildirim ile derhal geçerli hale gelecektir. DERNEK yukarıda Ticaret Unvanları yazılı ve/veya bu
şirketlerin iştiraki ile kurulacak ASG şirketleri bünyesinde açılacak yeni Sağlık Kuruluşlarının
kendiliğinden işbu sözleşme kapsamı içerisinde olacağını ve bu duruma herhangi bir nedenle itiraz
etmeyeceğini, sisteme kayıt edilmesi için gerekli yardımı yapacağını peşinen kabul eder.
VII) DELİL ANLAŞMASI:
Taraflar, iş bu sözleşmenin ifasından çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda ASG’nin defter, bilgisayar
ve sair kayıt ve belgelerinin HUMK 287. maddesi uyarınca kesin ve münhasır delil olup başkaca delil
ikame edilmeyeceğini, bu hususun yazılı delil anlaşması niteliğinde olduğunu peşinen beyan, kabul
ve taahhüt etmektedir.
VIII) TEBLİGATLAR :
Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak faksla (teyidi yine yazılı olarak yapılmak
koşulu ile ve teyit tarihi tebellüğ tarihi olmak üzere), taahhütlü mektup, noter aracılığı ile yapılır.
Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleridir. Taraflardan herhangi biri, tebligat
adresini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı tarafa noter aracılığı ile yazılı bildirim
yapılıncaya kadar, tarafların birbirine yapacakları her türlü tebligat iş bu sözleşmede yer alan
adreslere yapılacak ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.
IX) SÜRE VE FESİH:
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1.) İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak bir(1) yıl geçerlidir.
Taraflardan biri sözleşmeyi, süre sona ermeden bir(1) ay önce yazılı olarak fesih ihbarında
bulunulmadıkça, sözleşme aynı koşullarda birer yıl daha uzatılmış olur.
2.) DERNEK, ASG’nin iş bu sözleşme ile belirlenen şartlardan bir veya birkaçına uymaması ve ihlal
etmesi durumunda en az bir (1) ay önceden, ASG ise süreye bağlı kalmaksızın ve neden belirtmek
zorunda olmaksızın her zaman, diğer tarafa yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilir.
3.) İş bu sözleşmede yer alan hükümlerin uygulamasında sözleşmenin tarafı olan her bir şirket ayrı
ayrı hareket edebilecektir. DERNEK iş bu maddede yer alan hususlardan herhangi birinin
gerçekleşmesi durumunda sadece feshe sebebiyet veren ASG şirketi ve /veya Sağlık Kuruluşu ile
arasındaki sözleşmeyi feshe yetkili olup, diğer ASG şirketi ile arasındaki sözleşmeyi sona erdiremez.
Ancak her ne sebeple ve kimin tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun sözleşmenin ASG
şirketlerinden herhangi biri için sona ermiş olması sözleşmenin tarafı olan diğer ASG şirketleri içinde
sözleşmenin tek taraflı olarak feshi için haklı bir sebep teşkil edecektir. ASG bu hakkını sözleşmenin
feshini öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde kullanabilecektir.
X) FESİH HALİNDE YÜKÜMLÜLÜK:
Sözleşmenin sonlandığı tarihte, hastanın tedavisi devam ediyorsa, ASG sözleşme devam ediyormuş
gibi hareket ederek tedaviyi sonuçlandırır ve bedelini sözleşme şartları çerçevesinde hastadan tahsil
eder.
XI) YETKİLİ MAHKEME:
Bu sözleşme uygulamasından kaynaklanabilecek anlaşmazlıklarda İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkili kılınmıştır.
İş bu sözleşmeden doğan hakların kullanılmaması bu haklardan feragat edildiği anlamına
gelmeyecektir.
İş bu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, taraflarca 04.02.2016 tarihinden
itibaren yürürlüğe girecek şekilde kabul edilmiştir.

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş
Adına,
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