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SÖZLEŞME

1. TARAFLAR

1.1. Bu sözleşme bir tarafta “Üniversite Mah. Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı No: 7 Merkez/Karabük” 
adresinde mukim Karabük Vergi Dairesi’nde 7370485550 VKN ile kayıtlı ÖZEL MEDİKAR 
HASTANESİ (“Hastane” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta “KARABÜK TİCARET VE SANAYİ 
ODASI (“Kurum” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki yazılı şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

1.2. Kurum ve Hastane birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.3. Her iki taraf, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres 
değişiklikleri usulüne uygun şekilde tebliğ edilmediği müddetçe en son bildirilen adrese yapılacak 
tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme konusu; Kurum üyelerinin, eş ve çocuklarının Hastane tarafından muayene ve tedavilerinin 
yapılmasını ve uygulanacak tedavi ücretlerini kapsar.

3. SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI

3.1. Hastane; Kurum personellerinin, hasta kabulünü yapmayı ve tedavi etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.2. Hastane, her türlü fiyat değişikliğini yapma hakkına sahiptir.

3.3. Kurum, yapılan anlaşmayı personeline duyurmak amacı ile, internet sayfası veya SMS üzerinden 
bildirim sağlayacaktır.

3.4. Kurum çalışanlarının personel olduğuna dair kimliğini göstermesi zorunludur. Eş ve çocukları 
(bakmakla yükümlü), kurum çalışanı, eşi ve çocuğu olduklarını gösteren bir belge ile (Nüfus cüzdanı) 
Hastane’ye başvurmak zorundadırlar.

4. FİYATLANDIRMA

4.1. Hastane, Kurum çalışanları ve birinci derce yakınlarına (eş, çocuk) vermiş olduğu sağlık hizmetleri 
yönünden hasta tedavileri için aşağı da belirtilen oranları uygulamayı kabul eder;

4.1.1. Hastanenin Poliklinik muayene hizmetlerinde uygulamış olduğu SGK hasta payı fiyatları 
üzerinden %15 indirim yapılır.

4.1.2. Hastanenin Ameliyat ve otelcilik hizmetlerinde uygulamış olduğu SGK hasta payı fiyatları 
üzerinden %10 indirim yapılır.

4.1.3. Ağız ve Pis Sağlığı, Check-Un taramaları hastane cari fiyatları üzerinden yapılır ve indirim 
kapsamı dışındadır.

4.1.4. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer almayan işlemlerin (estetik operasyonlar, sünnet vb.) 
fiyatlandırması hastane cari fiyatları üzerinden %10 indirim yapılır
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4.2. Hastane, sosyal güvencesi olmayan veya herhangi bir nedenle Sosyal Güvenlik Kurumundan 
provizyon alınamayan kurum çalışanları ve birinci derece yakınlarının, konu kısmında belirtilen kişi ve 
yakınlarının muayene ve tedavilerinde hastanenin cari fiyatları üzerinden yukarıda belirtilen indirim 
oranları uygulayacaktır.

4.3. Sözleşme şartlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği içeren yeni bir sözleşme 
hazırlanarak taraflarca imzalanır.

5. ÖDEMELER

5.1. Hastane, Kurum çalışanlarının hastalarının tedavi ücretlerini kişiden tahsil edecek ve Kurum’a 
herhangi bir fatura kesmeyecektir.

5.2. Sosyal Güvenlik Kurumunun hastalardan almış olduğu muayene katılım payı hasta tarafından ödenir.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

6.1. Hastane, işbu sözleşmeyi, 30 gün önceden yazılı bildirim yaparak tek taraflı fesih etme ve değiştirme 
hakkına sahiptir.

6.2. Sözleşme, imza tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olup sözleşme süresi sonunda 
Hastane veya Anlaşmalı Kurum tarafından mutabakat yapılmadığı sürece sözleşme sona erecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. Hastane, işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe Hizmetlerin ifası kapsamında hiçbir şekilde üçüncü 
kişilere ait KVKK kapsamına giren kişisel verileri toplamayacak, işlemeyecek ve saklamayacaktır.

7.2. Sözleşmede üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Hastane tarafından toplanması, işlenmesi veya 
saklanması konusunda bir hüküm bulunması halinde, Hastane:

7.2.1. Bu işleri KVKK, Sözleşme ve Kurum talimatlarına ve prosedürlerine uygun olarak yerine 
getirecek ve topladığı kişisel verileri Sözleşme amacı dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere 
aktarmayacak;

7.2.2. Topladığı kişisel verileri, Kurum’un talimatlarına uygun olarak fiziki veya elektronik ortamda 
Kurum’a aktardıktan sonra, bu verilerin hiçbir kopyasını kendisinde bulundurmayacak, 
kendisindeki kayıt ve kopyaları geri döndürülemeyecek şekilde imha edecektir.

7.3. Hastane’nin bu hususlara aykırı davranması halinde KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatının 
kendisine ait olacağını bildiğini, Veri Sorumlusu sıfatıyla her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun 
kendisine ait olacağını, Kurum’un bu nedenle uğrayacağı her türlü zararın kendisine ait olacağını ve 
derhal tazmin ile mükellef olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. GİZLİLİK

8.1. Hastane, taraflar arasındaki sözleşme sebebiyle elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli 
tutacak ve Sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları için gerekebilecek haller dışında, Kurum’un 
önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye ait herhangi bir detayı ifşa etmeyecek ve 
yayınlamayacaktır.

8.2. Kurum tarafından Hastane’ye verilen her türlü bilgi ve belge münhasıran Hastane tarafından İş için 
kullanılacaktır. Bu tür bilgi ve belgeler üzerindeki her türlü fikri mülkiyet hakları ve telif hakları 
Kurum’a veya hak sahibine aittir.
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9.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilafta Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. İş bu sözleşme 10 (on ) maddeden ibaret olup.... /..../... tarihinde Karabük'te iki nüsha olarak tanzim ve
imza edilmiş ve de aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
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