
SAĞLtr< Hizn/DTi ALIM söZLEŞMEsi

l_TARAFLAR

1.1-Pınar]Vledikal Sağtık ve f,',ğitim Eizmg1l.ri İ.rr.t A.Ş (Özel BeytikdEzü Kolan Eıstanesİ)
Adnan Kahveci Mah. osmanlı Cad. No: 17 Giirpınar Beylikdiızııılbtanbul

Pınır. Medikal §ağhk ve Eğitin Eizmetleri ihşaat A-Ş (Özel Bayrampaşa Kolan Eastınesi)
Terazidere Mah. 60. Yıl Cad. No:3 Balrampaşa / İstanbul

Vital Fors Sağhk Hizmetleri Bilg.ve Elektronik Tic-A.Ş (Özel §ilivri Kolan lrastanesi)
Alibey Mah. Turgut Özal Bulvarı No:2l Siliwi/İstanbul

Büyükgekm_ece Sa_ğhk ve Eğitim Eizmetleri İnşaat A.Ş.(Özeı Büyükçekmece Kolan Hastaıesi)
Fatih Mah. Turgut Reis Sok. No.3 Büyilkçekmece/İstanbul

KLN Sağlık ve Eğitim llizmetleri A.Ş. (Kolan International Eospital)
Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No: 14 B Blok K:9 Okmeydanıİstanbul

iş bu Sözleşme içerisinde KoLAN HASTAiIESİ olarık adlandırılacaktır. KoLAlI HASTANE, §ine
yapılacak olın bildirimlerde "Kıptanpaşa Mıh. Darülaceze Cad. No:l4 B Blok K:9 Okmeydanır, ıdresi
kuIIanılıcakhr.

1.2- İbtanbuI Dişhekimleri Odası
Ergenekon Mahallesi, Cumhuriyet Cd. Safir apt. No:203,D:3 Harbiye/İstanbuI
Tel:212 225 03 65 Faks: 2l2 296 2l 04
1İŞ bu Sözleşme içerisinde ODA olarak adlandırılacakür)

İŞ bu SözleŞmeıte KOLA}I EASTANESİ ve ODA ayn ayn "Teraf- olarak anılacak, birlikte isc ..TırıilııJ,
olarak anılacaktır. İŞ bu Sözlşme, KOLAN EASTAIIESİ olarak tınımıınan yukanda unvan ve adrcsleri
YazIı oıan KOLAN HASTANESİ' ne bağh olan Eastane ve sağhk kuruluşlannı kıpsamaktadır. İş bu
SözIeŞmede belirtilmeYen KOLAN HA§TANESİ' ne bağtı /beğlanacak hastane ye sağhk kuruluşlınnın
SödŞmc kapsamına ahnınısı, KoLAII İlAsTAlIEsİ' nden talep geımesi halinde yıpılacak bir ek protokoı
ile mümkün olacak ve S0zlşmenin bir parçası hatine gelebilecektir.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İŞbu SözleŞme'nin konusu; iizerinde isim ve soyaü yazılı penonel kartını (nüfus ciizdanı, ehliye! pasaport gibi
kimlik belgeleri ile doğnılanan) ibraz eden veya ODA' nın yazılı ve yetkili imzasını taşlyan çalışan karıru ibraz
eden oDA üye, personeline ve l. derece yakınlarına (anne, bab4 kardeş, eş, çocuk dahil) KoLAN IIASTANESİ
tarafından hastalık ve/veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlı}la iigili sorunlan hakkında ayakta ve/veya yatarak
teŞhis ve teda-vileri iÇin gerekli her tilrlü tıbbi müdahalenin yapılması, himıet verilmesi ve hastanın, KoLAN
HASTAIIESİ' nden hizmet aldığında personel kirrıliğini ve resmi kiırüik belgesini birlikte b€Igeleyerek
SözleŞmede tanımlı indirimden yaıalanabi[mesi şaıtlanıın ve tarafların bu doğrultudaki hak Ve yiikümlülüklerinin
ve uygulama esaslarının tayin ve tespiti amacı ile tanzim edilmesinden ibarettir.
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MADDE 3_ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. KoLAN HAsTANEsi'in Hık ve Yiikümlülük|eri

3.1.1 KoLAI\a HAsTA.tılESİ, hiznet 
"ı.u.ü. 

irt"y.o oDA mensuplan ve l. derece yakınına sağlü

hiznetlerini eksikiz olarak yerine getirecekir.

3.1,2 KoLAN HAsTAlIEsİ hizİrıet talebin<le bulunan oDA mensuplan ve l. derece yaıonlann4

oDA mensubu olduğunu gösteren kaİtrnr teşhis edip, resmi kinılik belgesine de bakarak lciŞileri tŞhis eder.

Ancalq KoLA}a HASTA]ıtESi'nin hastanın ODA çalşanı veya yahrır olup olınadığ hususunda oDA'dan bilgi

talep etrne hakkı saklıdır.

3.ı.3 Ancak acil servise getirilen hastalaıda "Eı§tı s€vk pusulısı" KoLAN I{ASTANES!,ne

sonradan ibraz edilebilir. Bu tiir durumlarda hasta kabulü, oDA'y temsil eden yetkili Şahsın sözlü onay ile

olacaktır.

3.1.4 KoLAıt HASTAI\IESi, kendisine başvuran her bir hasta ile ilgili olarak yazılı veya elektronik

ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunlan mevzuahn öngördüğü stire kadar saklamakla

yükiimlüdilr.

3.t.5 KOLAN HASTANESİ, hastalara sunduğu hizırıetlerine karşılık hastadan nakit veya hedi kartı

ile ödeme tatep eder. oDA mensubu/mensubu yakını olduğımu tanzim edilen personel kaİtı veya oDA'run yazılı

ve yetkili imzasını taşıyan "hasta sevk pusulası" ve resmi kimlik betgesi ile birlikte belgeleyen kart sahibi

sözleşmede tanımlı indirimden yararlanır. ODA mensubıı/mensubu yakını olduğunu gösteren kimlik kartını veYa

ODA,nın yazılı ve yetkili imzsını taşıyan çalışan kıırtı ve resmi kimlik belgesini birlikte ibraz edemeyenler,

fahıra bedetlerini işbu Sözleşme kapsamı üşında tunılaıak KOLAI\I HASTANESİ'ne caıi fiyat listesi iD€rinden

ve nakden veyatıedi kartı ile öderler.

3.1.6 Tüm ödemeler hasta tarafından yaprlrr ve bu sözleşme kapsamındaki hizrrıetler iÇin KOLAiI
HA5TANE5İ ödemeyi hastadan tahsil eder. ODA'nm hastalara sunulan hizııetten dolayı herhangi bir ödeme

yapma veya tahsilat yapma yilkiimlülüğü yokur.

3.1.7 Hastalara gerekli tıbbi müdahale ve tetkikl€r hastane olanaklan kullanılarak yapılacak ve hastane

olanaklarının yetersiz kaldığ hallerde (tıbbi bakımdan acil durumlar hariç) oDA haberdar edilerek, hasta baŞka

bir sğlık merkezine sevk edilebilecekiı.

3.2- FiRMA' nın Hık ve Yiikümlüliikleri

3.2.| Tiim Cıdemeler hasta tarafindan yapılır ve bu sözleşme kapsamındaki hizınetler iÇin KOLAN

HAsTA}tEsi ödemeyi hastadaı tahsit eder. oDA'nın hastalara sunulan hizİnetten dolayı herhangi bir Meme

yapma veya tahsilat yapma y{lktimlülüğil yoktur.

3.2.2 oDA, KoLAN HASTAIIESİ ile yapılan sağlık hiznıetleri sözleşmesinin detaylannı ve dönemsel

kampanyaları personeline e-bülten, web-lin! posta vb. yoluyla duyurmakla yükiimlüdür,
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3.2.3 oDA, KoI-A}t EAsTAıtEsİ' nin isim ve logosunu hİlanacğı tiim basılı evraklar haklonda her

seferinde uygulamaların içeriklerini de kapsamak iizere KOLA]rt HASTANESİ' nin yazılı onayını almakla

yühimlüdiir.

32.4 oDA ve KOLAN HAsTA}tESi web sitelerinde anlaşmalı kurum olarak ve link vererek

isimlerini dqururlar.

3.2.5 Taraflar birbirlerinin isinı ünvan ve logosunu sözleşmede belirtilen amaç dışında başka bir amaÇ

için kullanamazlar.

3.2.6 Taraflaldan birinin, diğer taİafin onayı olrnaIsızn isim ve logosunu kullanrak yapacağı tanıtım

ve reklam çalışmalarından doğabilecek her ttirlü maddi/manevi tazninat ve cezai bedelden sorumlu olup, diğer

tarafin bu sebeple maruz kalacağı her tiirlü zaran ka§ılamakla yiikiimlüdia.

MADDE + FATIJRALANDIRMA / ÖDEME ŞARTLARI

4.1 SGK giivencesini kullanmayarı/olmayan oDA kazazede, üye, personeli ve 1. d€rece yaı.lnıanna; hastanenin

cari fıyatlan üzerinden, muayenede %25, diğer tiim te§his, tedavi ve ameIiyatlar için 7o20 oranında (ilaç,

tiim tıbbi malzeme bedelleri, özellikli malzeme bedelleri, konsultan hekim ücretleri, tiip bebek tedavisi, doğum

eylemi ( normal doğum ve sezaryen ücretleri ) ve özel sigorta kallım payı hariç) indirim yapılır.

4.2 SGK güvencesini kullanan ODA kaıazed,e, üye, personeli ye 1. derece yakrnlarına ise hastane

hizrrıetlerinde hastadan ahnan fark ücreti üzerinden muıyenede V"20, diğer tüm teşhis, tedavi ve
ameliyatlar için 7ol5 oranında (ilaç, tiim tıbbi malzeme bedelleri, özellikli malzeme bedelleri, konsultan hekim

ücretleri, tilp bebek tedavisi, doğum eylemi ( normal doğurn ve sezaryen ücretleri ) ve özel sigorta katılım pay
hariç) indirim yapılır.

4.3 ODA kızazede, üye, personeli ve l. derece yakrılannın özel sğl* sigortası sahibi olması ve sğık
hizıetini özel sağlık sigortası iizerinden almak istemesi durumunda işbu sözleşmede belirtilen indirim oranlan ve

şardar kapsam dışında kalacak ve kullaırlamayacaktrr.

4.4 KOLAN HAsTANEsi' nin ambulansl hasta transferi olanağı sağlayacaktır. ODA'nın merkez adresi veya

İstanbul il sınırları içerisindeh mağaza adresleri ile KOLAII IIA§TANESİ aıasındaki mesafe içerisinde hasta

transferinin ambulansla sağlanması halinde, herhangi bir ücret talep edilmeyecekir. Ancak ODA ile KOLA]lt
HASTAIIESİ arasındaki mesafe dışındaki bir yerden hasta fansferinin ambulansla gerçekleştirilmesi halinde,

KOLAN EAsTA}{ESİ'nin ambulans ücretinden oZ15 oranrnda indirirn yapılr.

4.5 İşbu maddede belirtilen indirimler işbu Sözleşrnenin l. Fıkasında yer alan ttim KOLAN
HASTANELERİ'nde geçerlidir. İşbu Sözleşmenin akdedilmesinden sonra KOLAll HASTAIIELERİ Grubuna

bğlı hastane veya sağlık kuruluşlanım Sözleşme kapsamına alrnması için KOLA}I HASTA}tELERİ'nden talep

gelmesi halinde düzenlenen ek protokol ile işbu bedeller yeniderı düzenlenebilecekth.

MADDE 5- GİzLiLi]<

Taraflar, sözlaşme siiresince ve Sözleşme sonrasrnda siiresiz olarak birbirleri hakkında edindikleri gizlilik arz eden

bilgileri diğer tarafin onayı olmakızrn üçüncü şa.lııslaıla yazrh veya sözlü olarak paylaşmayacaklanru kabul ve

taahhüt ederler. Taraflar, sözleşme siircsince ve sözlşme sona erdikten sonra siiresiz olarak hastalara ilişkin
gizli|lk arz eden her ttiİlü bilgiyi diğer taİafın onayı olmaksızın üçiincü şahrslarla yazı|ı veya sözlü olarak
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paylaşmayacaklannr kabul ve taahhüt edeıler, Ayrıc4 Sözleşme'nin devam ediyor olması halinde, aksine

davranrşlaı sözleşme,niı a".irı r"rırı için haklı bir gerekçe tşkil edecektir. Diğer taıaftan zarar talep etme

MADDE 6- TEBLiGAT, BiLDiRiM vE ADRES DEĞİşİxıiĞi

TaraflarişbuSözleşmeuyanncayapacaklanhertiirlübildirirni,)ukarlda..I-TARAFLAR,'maddesindeyazlı
adreslere yapacakJannr kabul, u"y_l. i."ırl,u, ederler. Aync4 Tarafların işbu maddede belirttikleri iletişim

bilgilerinde her hangi bir değişi;ik olması halinde, keyfiyet yazıh olarak karşı tarafa 10 (on) gün içerisinde

bildirilrnerligi takdirde, sözteşmed; ;;; ;_ yerlere gonjeriıen tebligatlar, muhatabına ulaşmış olsu1 olmasrn

hak]ıdır

tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Satkonulaıdayapılacakbildirimvetebligatlartaraflarınaşağıdabetinilenfaksnumaralannaveyamail
adreslerine yapılabilecektir;

MADDE 7- siJRE VE FESiH

İşbusözleşıneimzalanclığtarihtenitibaİenüçyılsiireilegeçerlioıupstirebitimindekendiliğinden.sonaeıer.
Ancak Taraflar siire bitiminde her konuda anlaşır ve sözleşmenin aynı siire ile uzamasına karar verirlerse, buna

ilişkin Ek Protokol diizenleyerek bir yıl siire ile uzatabilirler,

Aynca iş bu Sözleşme, Taraflardan bfuinin en geç 30 gün öncesinde yazılı bildirimde bulunması kaydıyla

siaesinden önce herhangi bir neden belirtmekizin ieshedilebilir, bu durumda Taraflanı birbirinden tazrrıinat talep

etme hakkı bulunmamaktadrr.

Taraflardan biri sözleşme hiikiiınlerini ihlal ettiği diğer Taraf iş bu durumun 15 (onbeş) giin içerisiıde

diizeltilmesini karşr t2İafa noter r*r*or" ** edler. iltann tebıig,i üzerine l5(onbeş) giin içerisinde karşı taraf

durumu diD€lti[diğini gosteriı delilieriyle birlikte ve yazlı olarak yanıt vermedigi takdirde sözleşme başka ihtara

gerek kalmadan kendiliğinde sona erer,

Sözleşmenin sonlandığı tarihte, hastanın tedavisi devam ediyorsa KOLAN HASTANESİ sözleşme devam

ediyorrnuşgibihareketederektedaviyiyiırütiırvesonuçlandrnrvebedetinihastadanişbusöleşmeuyannca
kararlaştınlaı indiimli bedeller iizerinden talsil eder,

MADDE & UYGULANACAK HUKUK VE iETiLAFLARtrü HALLi

işbusözleşmeTiirkHukuku,natabiolup,sözleşmeninuygulaımasındaıveyorumlanmasındandoğanihtilaflaİda
İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilida,

MADDE 9_ KlsMi GEçERsizLİK

işbu sözleşme madtlelerinden herhangi birinin bir nedenden dolay geçersiz sayılması ya da iptal edilmesi halinde

bu hal stlzleşınenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etııeyecektir,

MADDE ı0- iFADE EDiLı\EYEN FERAGAT
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Taraflardan birinin bu sözleşme hiiki.imleriıin diğeri tarafindan yerine getirilmesini talep etmernesi bu hiikümlerin

tamamen yerine getirilmesi gereğini hiçbir şekilde etkilemez. Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmenin

hükiimlerinden birinin bir bölümünü ihlalinden doğacak haklarından feragati aynl veya faklı bir maddenin bir

sonraki ihlali dıırumunda da talebinden feragat edeceği anlamına gekfle;z.

MADDE 11 _ DEViR vE TEMLİK YASAĞI

oDA işbu sözleşmeden doğan hak ve yükiimliıliiklerini KoLA}I HAsTAI\tEstnin yazlı imini almadan üÇüncü

kişi veya kişilere devredemez ve temlik edemez, Aksi hal ve durumlarda yapılacak her tiirlü devir ve temlik

işlemi geçersiz sayılır.

MADDE 12 - DEĞ İŞiKl-ix

Tarafların imza yetkilileri tarafindan imza altına alınmrş yaz ı bir metin olmadıkça iş bu sözleŞmede ve eklerinde

hiçbir değişiklik ve ilave yaprlamaz.

MADDE 13 - MüCBiR SEBEPLER

işbu sözteşme çerçevesinde bir olayın rnücbir sebep sayılabilrnesi için olaydan etkilenen Tarafın gerekli özen ve

dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almrş olmasına karşın ön_lenemeyecek, kaçınllamayacak veya

giderilemeyecek olması ve bu durumuq sözleşme kapsamındaki yükilmliilükterin yerine getirilrnesini zamaı

velveya maliyet açısmdan öneııüi ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

Tarafların kendi kontrolü dışında saylan tabii affet, savaş, terör olaylan, hiikiimet kısıtlamalan, iüalat veya

ihracat rejimi ticari ihtilaf, yangın, patlam4 sel veya diğer doğal olaylaı ile fabnka ve tesislerin kaPatılması

veyahut herhangi diğer bir sebepten, doğudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar

sorumlu olamayacağ gibi bu sebeplerden ötüril yükünlülükterini ifa edememesinden veya yiikiimlülilklerinin

ifasındaki gecikİnelerden sorumlu tutulamaz.

Mücbir sebebin 30 (otuz) gtinü aşması durumrmda ıaraflardan her biri sözleşmeyi derhal ve tazİninatsız olarak

fesih etme haklo saklıdır.

MADDE 1,1- DAMGA vERGisi YE sAiR YÜKÜııtr üLüKLER

işbu t4 (ondört) maddeden ibaret sözleşme 2 (iki) nüsha ve 6 (altı) sayfa olarak diizenlenmiş ve Taraflarırı serbest

iradeleriyle okunup anlaşıldıktan sonra 05/0l/2018 tarihinde Taraflanı temsil ve ilzama Yetkili Şahslannca

imzalanmış olup, bir niishasl ODA'ya bir nüshası KOLAN HASTANESİ'ne teslim edilmiştir,

isTANBuL DİşHEKİMLERi oDAsI KoLAN TANEsi
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EKİ:
l- Ticari bilgi formu
2- Taraflann imza sirkülerleri.

Ek l- Ticari bilgi formu

KURUM rİcıni
üıuvaıvı

VERGi DAıREsi

VERGİ NUMARAS!

* KAşE BAS|LARAK iMzA ATıLMASı RicA oLuNUR.
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