
MADDE 1 _ TARAFLAR
İş bu sağlık hizmetleri sözleşmesi bir tarafta SENTEZ SAĞLIK rrİzivlnrr,Bnİ A.Ş.
(Medicalpark G.aziantep Hastanesi "Hastane" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta TMMOB
ELEKTRİK MÜHEN»İsı,rnİ ODASI G.ANTEr şUBESİ(Kurum veya şube bundan sonra
birlikte "Anlaşmalı Kurum" olarak anılacaktır.)Sözleşme her iki kurum arasında aşağıdaki hüküm
ve şartlarla dtizenlenerek imzalanmıştır. Anlaşmalı Kurum ve Hastane bundan sonra birlikte
"Tafaflar" olarak anılacaktır. Bu sözleşmede
Kurum veya Şube bordrosunda bulunan çalışanlarını ifade eder.

Tarafl arın tebli gat adreşleri asağıdaki şekildedir:
TMMOB ELEKTRİK MÜHENUİSİ,Bnİ ODASI G.ANTEP ŞUBESİ

Unvan
Adres
Tel
Fax
E-mail

TMMOB ELEKTRIK MUHENDISLERI ODASI G.ANTEP ŞUBESI
Emek Mah.19019 Nolu Sok.34/b G.Antep
0342 32|9080
0342 3229977
gaziantep@emo.org.tr

Mücalıitler Mah. 52063 SK. No:2 Şehitkamil - GAZİANTEP
3422Il |9 49
3422Il 19 45
mehrr.ıetmurat.altinok@medic?lpark. cqm. tr

Hastaneye yapılması halinde;

Unvan :SENTEZ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (GAZİANTEP MEDiCALPARI( HASTANESİ)
Adres
Tel
Fax
E-mail

MADDE 2 _SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu ; Hastanenin, Anlaşmalı Kurum'un 1. Derece yakrnlarının üzerinde isim
ve soyadı yazil,ı personel kartını ibraz ettiği ııersgnel ve personelin vakınlarına
(anne,baba,eş,çocuk) hastalık velveya kaza sonucu ortaya çıkan sağlıkla ilgili sorunları hakkında
tedavi hizmeti vermesi ve Anlaşmalı Kurum'un personeli ve personel yakınlarının Hastane'den
hizmet aldığında, Anlaşmalı Kurum'un personel kimliğini veya personel ve personel yakınları için
ilgili Anlaşmalı Kurum'un personelin kimliğinin fotokopisi ile birlikte kendi TC kimliklerini ibraz
ederek Sözleşnrede tanımlı indirimlerden yararlanabilmeleri şartlarının ve tarafların bu doğrultudaki
hak ve yfüümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3 - HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Hastane, hizmet almak isteyen Anlaşmalı Kurum'un personeli ve personel l.Derece
yakınlarının sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.

2. Hastane, hizmet talebinde bulunan Anlaşmalı Kurum'un personel kimliğini, yakınları için ise;

söz konusu kişilerin TC kimliklerini ve yakını oldukları Anlaşmalı Kurum'un personel kimlik kartı
fotokopisini inceleyerek söz konusu kişilerin Anlaşmalı Kurum'un personeli, yakınları olduğunu
tespit eder.Anlaşmalı Kurum'un yukarıda madde 2 de belirtilen yakınlarından biri olduğu belirten
kişinin soyadı ile personel kimlik kartında yer alan soyadının aynı ol sı halinde Anlaşmalı



Kurum'un Hastaneye başvuran kişi ile ne şekilde akrabalık ilişkisi olduğunu belirten imzalı yaz:.sl
hastane tarafindan kabul edilecektir.

3.Anlaşmalı Kurum, bu sözleşme kapsamında personelinin yukarıda madde 2 de belirtilen
yakınlarının sahip oldukları hakları çalışanlarına ve personeline duyurmakla yükümlüdür. Hastane
tarafindan hastanenin dönemsel kampanyaları hakkında Anlaşmalı Kuruma bilgi verilmesi halinde
kendi takdirine bağlı olarak personelinin dönemsel kampanyalar hakkında dilediği zamanda ve
dilediği şekilde bilgilendirebilir.

MADDE 4 _FATURALANDIRMA / ÖDEME ŞARTLARI
SGK (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) güvencesi bulunmayan Anlaşmalr Kurum'un personel
ve personel 1. Derece yakınlarına Cari fiyatlardan hastane ayaktan o/o20 ve yatarak
hizmetlerindeo/ol0, (Kan ve Kan ürünleri, malzeme ve otelcilik hizmetleri hariç) indirim
uygulanacaktır.

SGK güvencesini kullanan, Anlaşmalı Kurum'un personeli ve 1. Derece yakınlarına ise (anne,
baba,eş ve çoctık ) hastane ayaktan hizmetlerinde devletin almış olduğu l5 TL hasta katılım payı
hariç, muayene, tetkik ve radyoloji işlemlerinde %2.0 .in4idıtı vapılacaktır.
Yatarak tedavi hizmetlerinde ise %l0 indirim uygulanacaktır. (Otelcilik ve SGK'nın ödemediği
hizmetler hariç)
Hastenemizde profesör ve doçent hizmetleri ayaktan ve yatarak işlemlerde indirim kapsamı
dahilinde değildir.
MADDE 5 _ SORUMLULUK
İşbu sözleşme kapsamında Anlaşmalı Kurum, hastane tarafından personel, Anlaşmalı Kurum'un
personel ve personel yakınlarına verilen sağlık hizmetine karşılık hastane tarafindan talep
edilebilecek ticretlerle ilgili olarak hastaneye karşı hiçbir taahhüdü veya yükümlülüğü
bulunmamaktadır ve hastane söz konusu ücretleri ancak sağlık hizmeti verdiği Anlaşmalı
Kurum'un personel ve personel yakınlarından talep edebileceği gayrikabili rücu olarak kabul ve
taahhüt eder.
Taraflar 1 ay öııcesinden bildirmek kaydı ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshedebilirler.

TMMOB ELEKTRİK MÜHEN Ri ODASI G.ANTEP şUBESi,adına
İsim :

Unvan: Erhan
İmza : Teknik Görevli

İsim :

Unvan:
|mza :

SN. UZM.DR.SADIiEDDIN HAKSAL
MED|CALpARK GAziANTEp HAsTANEsi GENEL ırü»ünü
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NOT: Sözleşme süresi 1 (bir) yıldır.


