
SAĞLIK HiZMETLERi SöZLEŞMESi

MADDE l _ TARAFLAR / TANIMLAR

İşbu Sağhk Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Sözleşme' olarak antlacaktır.) bir

tarafta Ticari Merkezi; 'Flatofis İsıanbul Otalgılar Cad. No:78 K:3 D Blok

No:103/104/105/106 Eyüp / İSTANBUZ,adresinde bulunan MLP SAĞLIK HİZMETLERi

.dŞ. biiırıyesinde bulunan 'E5 ıjzeri 23 Nisan Sokak No: 17 Merdivenköy - Kadıkby /

ISLANBUL' adresinde faaliyet gösteren BAHÇEŞEHin ÜııhrınsiTEsİ MEDICAL

PARK GÖZTEPE HASTANE KoMPLEKSİ, 'Kültür Sokak No:1 34160 Bahçelievler /

İSTANBUL' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK BAHÇELiEWER

HASTAI\ESİ, 'Fevzi Çatonak Cad. Kırcaali Mah. No:76 Osmangazi / BURSA' adresinde

faaliyet gösteren VM MEDICAL PARK BURSA HASTAI{ESİ, 'Fener Mah. Tekelioğlu

Cad. No:7 Lara / ANTALYA ' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK A}[TALYA

HASTAI\IE KOMPLEKSİ, 'Oğetmenler Moh. Şehiı İsmet Ahn Cad. No: ]0 Tarsus /

MERSİN' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK TARSUS HASTANESİ

'iskenderpaşa Mah. Horhor Cad. No:4 34080 Fatih / .STANBUL' adresinde faaliyet gösteren

MEDICAL PARI( FATİH HASTANESİ, 'Atcyazı Mah. Gaffar ol<an Cad. No: 9 oRDU'

adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK ORDU HASTANESİ, 'Yeşilırmak Mah. Vali

Zekai Gümüşdiş Cad. No:29 TOKAT' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK

TOKAT HASTAI\IESİ, ,olgunlar Mah. Atatürk Bulvarı No:5 ELAZIĞ, adresinde faaliyet

gösteren MEDICAL pARK ELAZIĞ HAsTANEsi, ,Mimar Sinan Mah. Alparslan Bulvarı

No: ]7 Atakum / SAMSUN' adresinde faaliyet gösteren SAMSUN MEDiCAL GRUP

SAĞLIK Hizl,trTLERi A.Ş. vM MEDICAL PARK sAMstJN HASTANESİ, ,Giizeller

Mah. Yeni Bağdat Cad. 615/8 Gebze / K1CAEL., adresinde faaliyet gösteren MEDİPLAZA

SAĞLIK HiznDTLERİ Tic. AŞ. MEDICAL PARK GEBZE HAsTANEsi, ,r,/d,zr!

Beldesi Devlet Sahil Yolu No:46 Alrçaabat / Trabzon' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL

PARK TRABZON IIASTANESİ,'Yavuz Selim Bulvarı İnönü Mah- Şifa Sok No: I90

Ortahisar / TRABZON' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK KARADENİZ

HA5TANEşİ, ,Kent Koop Mah. 237 Sok yenimahalle / ANKAM,adresinde faaliyet

gösteren BATIKENT MEDiCAL PARK ÖZEL SAĞLIK Hiz. A.Ş. MEDICAL PARK

BATIKENT HA5TA}{E5İ, ,Barbaros Mahallesi Troya Caddesi No: ]0 Merkız /

ÇANAKKALE' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK ÇANAKKALE
HASTANESİ, 'Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. 57 - 59 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL'



adresinde faaliyet gösteren isTiNYE ÜxivBnsİrB rrasraxnsİ MEDICAL PARK

GazİosueıpAŞA,'oı,acık Mah. D I00 Karayolu Üzeri No: 36 izmiı / K0CAEL|'

adresinde faaliyet gösteren MEDiPLAZA SAĞLIK HİZMETLERİ Tic. A.Ş. vM
MEDICAL PARK KocAELİ HAsTANEsi,'Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad.

No:l Esenyurı / |STANBUL' adresinde faaliyet gösteren isrİrŞys tixivEnsİrnsİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZi, ,Beşyol Mah. inönü Cad. Alasya

Soft. No: 4 Kiiçükçeknıece / LSTANBUL' adresinde faaliyet gösteren İsrexnuı AYDIN

üxİvnnsirnsİ sAĞLrK LIYGULAMA vE ARAşTIRMA MERI(EZ|, ,Fevzi 
Çalonak

Mah. D100, Cemal Gürsel Cad. No:9 34899 Pendik / İSTANBUL' adresinde faaliyet gösteren

VM MEDICAL PARK PENDİK HAsTANEsi, 'Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:676

Mezitli / MERSN' adresinde faaliyet gösteren VM MEDICAL PARK MERSİN

HASTANESi, 'Cevizli Mah. Bağdat Cad. No:547 Malıepe / LSTANBUL' adresinde faaliyet

gösteren vM MEDICAL PARK MALTEPE HASTANESi,'Kalaba Mah. 30. Sokak No:5

Keçiören / ANKARA'adresinde faaliyet gösteren soTTE SAĞLIK TEMİZLiK YEMEK

MEDİKAL TURİZM İNŞ. sax. vE Tic. A.Ş. VM MEDiCAL PARK AI\KARA

HASTAIüESİ @undan böyle hepsi birlikıe kısaca .HASTANE, olaıak anılacaktır.) ile diğer

tarafta 'Cumhuriyeı Cad. Safir Apt. No:203 D:3 34367 Harbiye / İSTANBUL' adresinde

faaliyet gösteren istaxnuı DiŞ tDKİMLEni o»esı @undan böyle kısaca 'KUR[JM'

olarak arulacaktır.) arasında imzalanmrştır.

ışbu sözleşme yukanda Hastane olaıak tanımlı olan sağlık kurum]annr kapsamaktadır. İşbu

Sözleşme'de belirti|meyen MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.' ye bağh şube ve iştirak niteliğindeki

hastane veya sağlık kuruluşlarınn Södeşme kapsamma alınmasr için Medical Paık'tan talep

gelmesi halinde ek bir protokol ile Sözleşme'nin bir parçası haline getirilebilir.

işbu Sözleşme kapsamında gerektiğnde HASTANE ve K[JRUM ayn ayn ,Taraf , birlikte

' Tarafl ar' olarak anılacaktır.

MADDE 2 -SÖZLESMENİNKONUSU

İşbu Sözleşme, nin konusunu södeşmede belirtilen kapsam ve kurallar dAhilinde

HASTAI{E tarafindan sunulacak hizrnetlerden indirim yapılmasna ilişkin usul ve esaslar

ile Taraflar arasındaki karşılıklı hak ve mfüellefiyetlerin diizen_lenmesi oluşturmaktadır.

işbu Sozleşme Kt RUM, un tek taraflı talebi sonucu yapılmlş olup, HASTAI\E açısındaır

talep yaratıcı uygulama ve reklam uygulaması olarak kabul edilemez



3.2 KURUM' un Hak ye Yükümlülükleri:

KURUM üyesi ve l. derece yakınlanıın HASTAIIE' de ücreti kaşıhğnda

alacaklan sağhk hizmetine yönelik olarak KURUM' un tiizel kişilik olarak her

hangi bir maddi yükümlülügü bulunmamaktadır.

KURUM, HASTAIYE ile yapılan işbu Sözleşme'nin detaylann_ı KIJRUM

üyelerine e-bülten, web-link, posta vb. yoluyla duyuracaktır.

Taraflar, diğer tarafın isim ve logosunu kullanacağı tiim basıh evraklar

hakkında her seferinde uygulamaların içeriklerini de kapsamak iizere diğer

tarafın yazılı onayını almakla yfüümlüdiir.

KURUM ve IIASTANE web sitelerinde an_laşmalı kurum olarak ve link

vererek isimlerini duyururlar.

Taraflaı birbirlerinin isim, unvan ve logosunu sözleşmede belirtilen amaç

dışında başka bir amaç için kullanamazlar.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

SGK güvencesini kullanmayarı/o|mayan SGK, nın karşılamadığı işlemlerde KURUM

üve ve l.derece vakrnlanna; hastanenin cari İiyatlan üzerinden, sGtr( güvencesini

kullanan kuRuM üve ve l.derece val§nlanna ise: hastane hiznetlerinde hastıdın ılınan

fark ücreti iizerinden, aşağıdaki indirim oranlan cetvelinde belirtilen oranlarda indirim

uygularur. ilaç, tıbbi sarf malzeme, özellikli malzeme ve sigorta kahlrm payl iizerinden

indirim uygulanmaz.

MADDE 4-ÜCRETLENDiRME / iNDiRi!4 IRANLARf,



ındirim oranları cetveli

indirim oranları cetveti (Medical park Trabzon, Medical park Tokat ve Medical park

Karadeniz Hastaneleri)

sosyal Güvencesi olmayan (Ücretli)Sosyal Güvencesi Olanlar (SGK}

Uzm.Dr indim %
Öğretim Üyesi

İndirim %

Öğretim Üyesi
İndirim %

Uzm.Dr İndim %

Hizmet GruplarlGeliş
Tipi

%25%5Muayene

%5%5 %25v25

Ayaktan Tetkik ve Tedavi
HizmetIeri

y5%5 %25%2sYatarak Ameliyat/ Medikal TedaVi

Ek Açlklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleriVe sigorta katlllm payl in

Yukarlda belirtilen indirim oranlarl Medical Park Trabıon, Medical Park Tokat, Medical Park Karadeniz, Medical

Park Gebze ve VM Medical Park Mersin Hastaneleri' nde geçerli değildir. ilgili hastanelerde uygulanacak indirim

oranlarl aşağlda ayrlca belirtilmiştir.

dirim kapsaml dlşlndadlr

sosYal Güvencesi olanlar (SGK)

öğretim üyesi
İndirim %

Öğretim Üyesi
İndirim %

Uzm.Dr indim %

Geliş
İpi Hizmet Gruplarl

%5%2o%5y20Muayene

%2o%5./"20
Tetkik Ve Tedavi
Hizmetleri

Ayaktan

%5%L5Yo5%75Ameliyat/ Medikal TedaviYatarak

Ek Açlklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelci|ik hizmetlerive sigorta katlllm payl indirim kapsaml dlşlndadlr.

yukarlda belirtilen indirim oranlarl Medical park Trabzon Hastanesi, Medical park Tokat ve Medical park

Karadeniz Hastaneleri' nde geçerlidir.

%25

Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretli}

Uzm.Dr indim %



Indirim Oranlan Cetveli (Medical Park Gebze Hastanesi)

İndirim Oranlan Cetveli (VM Medicat Park Mersin Hastanesi)

Geliş
Tipi

Hizmet Gruplarl
sosyal Güvencesi olanlar (SGK) Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretli}

öğretim üyesi
İndirim %

Uım.Dr İndim %
öğıetim üvesi

İndirim %

Muayene
%20 %5 y.2o %5

Tetkik ve Tedavi
Hizmetleri %20 %2o %3

Yatarak Ameıiyat/ Medikal Tedavi %5 %5

Ek Açlklama

Doğum,5ünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetlerive sigorta katlhm payl indirim kapsamı dlşlndadlr.

Yukarlda belirtilen indirim oranlarl Medical Park Gebze Hastanesi' nde geçerlidir.

sosyal Güvencesi olmayan (Ücretli}sosyal Güvencesi olanlar (sGK}

öğretim üyesi
İndirim %

öğretim üyesi
indirim %

Uzm.Dr İndim %Uzm.Dr İndim %

Geliş
Tİpi

Hizmet Gruplarl

%20 %5Muayene

%5%75%t5 ./.5
Tetkik ve Tedavi
Hizmetleri

Ayaktan

%5%5 %I5%l5Ameliyat/ Medikal TedaviYatarak

Ek Açlklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, öze|otelcilik hizmetlerive si8orta katlllm payl indirim kapsaml dlŞlndadlr.

Yukarlda belirtilen indirim oranlarlVM Medical Park Mersin Hastanesi'nde geçerlidir.

MADDE 5 _ SÖZLEŞMENİN SÜRESi

Uzm.Dr İndim %

Ayaldan

%20



İşbu Södeşme imza tarihinden itibaren 1 yıl siireyle geçerlidir. l yıllık siirenin bitiminden

itibaren Sözleşme herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

MADDE6-SÖZLE§MENiNFEsHi

Taraflar bir ay öncesinden fesh_i ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşme siiresince, Sözleşmeyi

dilediği zaman feshedebilir. Bildirimde noterden keşide tarihi dikkate alınacaktır.

Taraflardan birinin, herhangi bir nedenle yasal olarak faaliyetinin durdurulduğu durumlarda

karşı tarafın yaalı ihbanna gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden fesholur. Sözleşmenin

bu şekilde sona eıTnesi halinde taraflann fesih tarihine kadar dönem için birbirlerinden her

tiiırlü a.lacak haklan saklıdır. Ancak, taraflar fesü tarihinden sonraki dönem için birbirlerinden

herharıgi bir hak , alacak, tazninat talebinde bulunmayacaklardır.

Sözleşmenin sonlandlğl tarihte, hastanın tedavisi devam ediyors4 HASTANE sözleşme

devam ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi sonuçlandınr ve bedelini hastadan tahsil

edebilir.

Taraflar işbu Sözleşme si.iresince ve Sözleşme ytlrilılüğü sona erse dahi siiresİz olarak, iŞbu

Sözleşme'nin ifası sırasında diğer taraf hakk_ında öğeneceklerİ görsel, sözlii5 elektronik veYa

yazrlı işlemler ile şirketleri haklıında öğrenecekleri işlemleri, faaliyetleri, mali dununlan, iÇ

işleyişleri, müşteri portftiyü, pazarlama metodlan ile elde ettİkleri bİlgiler ile tİcaıİ sırlan,

finansal verileri, anlaşmalan, raporlan, iş planr, bilgi notu, hukuki, mali, sözleşmesel teknik

veri, tlbbi bilgiler ve diğer belgelerin gizli tutulacağınl, yasal bir zorunlulü olmadıkça 3.

kişilere açıklamayacaklannr, bu bilgileri hiçbir yerde paylaşmayacaklanru kabul, beyan ve

taahhüt edeıler. Taraılar sözleşme' de açıkça belirtilmedikçe diğer tarafin önceden yazıh

onayı olmaksrzın gizli bilgiyi 3. kişilere herhangi bir şekilde açıklamayacağı, ifşa etmeyeceği

veya kendi adına veya 3. kişiler adına kullanrlmayacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt

ederler. Aksi takdirde gizli bilgiyi kutlanan taraf diğer tarafın usayacağı her tiiırlü zaıan

MADDE 7_GizLiLİK



tazminle yiikiirıılü olacaktr. Aync4 Taraflar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasr

Kanunu kapsamındaki ytikiimltiliiklerini eksiksiz olarak ifa edecektir.

DE - TEBLİGAT \.E ADRES DEĞİ i«ı-iĞi

8.1. İşbu Sözleşme ile ilgili olmak iDere Taraflaı arasında yapılacak olan her ttirlü tebligat,

MLP Sağlık Hizrrıetleri A.Ş. Merkez adresi ile bhlikte ilgili IIASTANE' nin ve KURUM'un

sözleşmenin başlangıç krsmrnda bildirilen adresine yapılacaktır. İşbu SOzleşmeye ilişkin

bildirim ve tebligatlar noter vasıtasıyla yapılacak olup, noter v:ısıtasryla yapılrnayan bir

tebligatın karşı tarafa tebliğine ilişkin ispat ytikü tebliğe çıkararı taraf üdesinde kalacaktu.

8.2. Bu meyanda KIJRUM, hastalann hizmeti aldığı ilgili HASTANE ile işbu Sözleşme'

den kaynaklı bir sorun yaşaması halinde ilgili durumu merkez olarak MLP Sağhk Hizmetleri

A.Ş.' ye de mutlaka yazılı olarak bildirmekle yilkümlüdtiır.

83. Taraflann Sözleşme' de belirttikleri adreslerinde her hangi bir değişiklik olması halinde,

keyfiyet noter marifeti ile kaşı tarafa l0 (on) gıln içerisinde bildirilmediği takdirde,

Södeşme' de yazılı olan adreslere gönderilen tebligatlar, müatabına tebliğ edilmiş

saylacaktır.

İşbu Sözleşme Tiirk Hukuku'na tabi olup, Sözleşme'nin uygularımasındarı ve

yorumlanmasından doğan ihtilaflarda Çağlayan' da bulunan İstanbul Mahkemeleri ve İcra

Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme maddelerinden herhaııgi birinin herhangi bir nedenden dolayı geçersiz

sayılması ya da iptal edilmesi halinde bu hal Sözleşme'nin diğer maddelerinin geçerliğine etki

etrneyecekiir.

MADDE 11- İFADE EDİLMEYEN FERAGAT

MADDE 9 - UYGULANACAK HUKUK VE iHTİLAFLARIN HALLİ

MADDE 10 - KISMi GECERSİZLiK



Taraflardan birinin bu sözleşme hüiimlerinin diğeri tarafından yerine getirilmesini talep

etırremesi bu hiikiimlerin tamamen yerine getirilmesi gereğni hiçbir şekilde etkilemez.

Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmenin hiikiimlerinden birinin bir böliirniiııtiın ihlalinden

doğacak haklanndan feragati aynr veya farklı bir maddenin bir sonraki ihlali dıınımunda da

talebinden feragat edeceği anlamına gelmez.

MADDE 12 - DEVIR VE YAsAĞI

KIJRUM, işbu Södeşme' den doğan hak ve yiikiirnlüiiklerini HASTAIIE' nin yazılı izrini
almadan üçiincü kişi veya kişilere dewedemez ve temlik edemez.

İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen

Taraf ın, gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın

önlenemeyecek, kaçınlamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Sözleşme

kapsamındakİ ytlkümltililklerİn yerİne getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli

ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

Taraflann kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olaylan, htikiimet

krsıtlamalan, ithalat veya ihracat ğimi, ticari ihtilaf, yangın, patlam4 sel veya diğer doğal

olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılınası veyahut herhangi üğer bir seb€pten, doğrudan

veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olmayacağı gibi bu

sebep|erden ötilrii yilkilmlultiklerini ifa edememesinden veya yiikiirılüliiklerinin ifasındaki

gecikmelerden sorumlu tufu lamaz.

Ancak Taraflann personelinin grev veya işi yavaşlatrnası ile topluca işe gelmemesi gibi

eylemler hiç bir şekilde mücbir sebep hali sayılmaz. Taraflar bu eylemleri önleyecek tedbirleri

almakla yilkiirrılüdiir.

Mücbir sebebin 30 (otuz) giinü aşmasr durumunda Taraflanı Sözleşme'yi derhal ve

tazminatsz olarak fesih etrne hakkı saklıdır.

MADDE 13 - MÜCBiR SEBEPLER



13 maddeden oluşan işbu Sözleşme 2 (iki) nüsha o|arak l2l|ll2020 tarihinde imzalanmış

olup, birer niishası taraflara teslim edilmiştir.

MLP sAĞLlK HizMETLERi A.Ş. İsrııauı oiş HEKiMLERi oDASl

(r*u,t Selcret=^

Ş


