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Madde 1- 56zlegmenin Taraflan:

Bu sozlegme, bir tarafta Ozet RrRgrr RCtz vr oi5 sn6tt6t MERKEZ (bundan sonra saflrk hizmeti

sunucusu olarak adlandrrrlacaktrr) ile difer tarafta GAZ|ANTEp rlrrrRir nllUurruoist-rni ooRst

(bundan sonra saflrk hizmeti alrcrsr olarak adlandrrrlacaktrr) arasrnda aqa!rda yazrlt gartlar dahilinde

a kdedilm igtir.

Madde 2- Taraflara itigt<in Bilgiler

2.1 Sallrk Hizmeti Sunucusu:

a. ADt: OZEL ATABEK A6rZ Ve Ois Sn6tr6r Ve nreZi (ATA BEK SAGltr HiZVrrle ni SRru. riC. LTD. STi)

b. ADRES: BUDAK MAH. 10026 SK. NO r, SrHiftnrVil-CnZiRrure p

c. TELEFON: 0342777 07 07

d. E-wA|L: mtkutsal@hotmail.com aferc@hotmail.com

2.2 Saihk Hizmeti Ahcrsr:

a. AD VE SOYAD|/TiCARET uUVRrur: TMMOB ELe rrRir VuHe ruOiSle ni OOAST eaZiRrurrp Suarsi
b. aonrsi: EMEK MAH. nli runoi urule n BULV.19o19 NOLU SOKAK NO 34lB Se niKaVil/ CRZinrurrp

c. TC NO:

d. TELEFON:0342 321 90 80

e. ve nci oainesi: SAHiNBEY

t. ve nci riurir No: 331 oo 327 18

c. sAGLtK HiZMETi AL|C|SINtN re AL|CRTA ESAS ADRES|: EMEK wRH. Ali ruAOi urulrn BUL. 19019 NOLU

soKAK No 34/B SrHirrauiv caziarurrp
h. eiLoiniN4r ESAS FAKS No: 0342 322 99 77

i. aiLoiniME ESAS ELEKTRoNiK PosrA nonesi: Gaziantep@emo.org.tr

2.3. Her iki taraf 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul

etmiglerdir. Adres defiigiklikleri usultine uygun gekilde kargt tarafa tebli[ edilmedikqe en son bildirilen

adrese yaprlacak tebli[ ilgili tarafa yaptlmtg saytlrr.

2.4. Taraflar yazrlr tebligatr daha sonra sUresi iginde yapmak kaydryla, kurye, faks veya elektronik

posta gibi difer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- Siizlegmenin Amacl

Saglrk hizmeti Sunucusu ile Sallrk Hizmeti Altctst arastnda yaprlan bu protokol ile T'C. misakt milli

srnrrlarr iginde saflrk hizmeti altctst riyelerinin, sa[lrk hizmeti sunucusu hastaneleri ve gubelerinde

sunulan til'gr 
.a$rz 

ve di5 sa$lrfr hizmetlerinden kargrlrklr mutabtk kaltnan bedeller tizerinden

fayda lanmas)qr r \agla maktrr.



Madde 4-Hasta Kabulii

4.1,. Gaziantep Elektrik Mtrhendisleri Odasr Uyeleri, i.iyelerin egleri, gocuklart, anne ve babalart,

kayrnbaba ve kaytnvalideleri, oda personeli bu protokolden yararlanabilir. Protokolden yararlanacak

kigilerin kimliklerini ibraz etme mecburiyeti vardtr.

4.2. Kimlik ibrazr yaprlmadan ba5lanrlan tedaviler ve uygulamalarda indirim yaptlmaz.

4.3. Gaziantep Elektrik Mrihendisleri Odasr r.iyeleri, 0yelerin eSleri, gocuklart, anne ve babalart,

kayrnbaba ve kayrnvalideleri ve oda personeli kimlifini ve/veya Uye oldufunu belirten belgeyi ibraz

ettikten sonra yaprlacak olan teghis ve tedavi iglemleri igbu protokole gore ricretlendirilir.

4.4. Sa[lrk hizmeti Sunucusu ile Saflrk Hizmeti Alrcrsr arastnda yaprlan bu protokol ile randevu talep

edilen Dig Hekiminin Hasta yolunlufu dikkate alrnarak, Salhk Hizmeti Altcrst taraftndan talep edilen

randevu veya muayene igin , hasta veya hasta refakatEisinin onayt altnarak baSka bir Dig Hekimine

yonlendirilmesine imkan saflayacakttr.

Madde 5- Faturalandtrma, indirim Oranlart ve Odeme

Gaziantep Elektrik Mrlhendisleri Odasr r.iyeleri, uyelerin egleri, gocuklart, anne ve babalart, kaytnbaba

ve kayrnvalideleri, oda personelinin saflrk hizmeti sunucusuna mriracaat etmeleri durumunda :

5.1. Teghis ve tedavi baglangrcrnda yaprlan muayene ve kurum igi dighekimi konstlltasyonu tlcretsizdir.

5.2. Teghis ve tedavi baglangrcrnda alrnan periapikal rontgen (tek di5 rontgeni) ucretsizdir.

5.3. Teghis ve tedavi baglangrcrnda alrnan dijital panoramik rdntgen, ti9 boyutlu gortinttileme

(tomografi) iglemlerinden Trlrk Dighekimleri Birli[i rehber r]cret tarifesi tlzerinden %30 indirim

uyguranrr.

5.4. Oral hijyen eEitimi tlcretsizdir.

5.5. Turk Dighekimleri Birlili Rehber Ucret Tarifesindeki TE$His vE TEDAV| PLANLAMASI bolilmtlndeki

trim uygulamalardan %30 indirim uygulanrr

5.6. Ttirk DiShekimleri Birli[i Rehber ucret Tarifesindeki TEDAVI vE ENDODONTI boli.imt]ndeki ti.rm

tedavilerden %20 indirim uygulanrr. Bu boliimde yaprlan iSlemler genel anestezi veya sedasyon

altrnda uygulandr[rnda indirim uygulanmaz, sedasyon ve genel anestezi t]cretleri bu protokoltin

drgrndadrr.

5.7. Tttrk DiShekimleri Birlipi Rehber ucret Tarifesindeki PEDoDoNTi (cocuK ois reonvilenil

bolijmrlndeki trlm tedavilerden %20 indirim uygulantr. Bu boltimde yapllan iSlemler genel anestezi

veya sedasyon altrnda uygulandrfrnda indirim uygulanmaz, sedasyon ve genel anestezi ricretleri bu

protokoltin drgtndadtr.

5.g. Trirk Dighekimleri Birli[i Rehber Ucret Tarifesindeki PROTEZ bolt]mtindeki ttlm protetik

uygulamalar\n %20 indirim uygulantr.

Estetik prote lamalar, zirkonyum uygulamalar, lamina porselen uygulamalar, metal desteksiz

kullanrldr[r uygulamalar, cad-standart malzemelerin haricindeki malzemelerinprotetik
$r



cam ve benzeri uygulamalar, implant rizeri restorasyonlar ve implant tizeri protezlerde indirim

yaprlmaz ve aynca rlcretlendirilir.

protetik uygulamalarda hassas tutucu bedelleri ve krymetli metal bedelleri ayrtca ticretlendirilir.

implant uzeri uygulamalarda hazrrlanacak kigisel abutmentlar (destekler), bu protokoltin dt5rndadtr.

Bu bolumde yaprlan iglemler genel anestezi veya sedasyon alttnda uygulandl[rnda indirim

uygulanmaz, sedasyon ve genel anestezi ticretleri bu protokolUn dt5tndadtr.

5.8. Turk Dighekimleri Birlifi Rehber ucret Tarifesindeki PERioDoNToLoJi (digeti hastalrklarr ve

tedavisi) boltjmtjndeki trim uygulamalardan (yonlendirilmiS doku rejenerasyonu, greft uygulamalart

ve ileri periodontal operasyonlarr harig)%25 indirim uygulantr'

Bu bolumde yaprlan her trlrlri cerrahi iglem srrasrnda uygulanacak olan sentetik veya dofial kaynaklt

greftler, memranlar ve benzeri rirr.inlerin, implantlartn bedelleri ayrtca altntr. Genel anestezi ve

sedasyon alttnda yaprlan iSlemlerden indirim uygulanmaz.

5.9. TUrk Dighekimleri Birli[i Rehber Ucret Tarifesindeki ORTODONTi (OlS teti uygulamasr ile

gapraqrklrklarrn drlzeltilmesi) bolUmrindekittlm uygulama kalemlerinden%20 indirim uygulantr.

5.10. Tiirk Dighekimleri Birlili Rehber ucret Tarifesindeki AGlz vE Dis CERRAHiSi UOtrimtindeki ttlm

kalemlerden %20 indirim uygulantr.

Genel anestezi altrnda ve sedasyon altrnda yaptlan uygulamalarda vakantn ozelli[ine gore genel

anestezi, ameliyathane kullanrmr, genel anestezi strastnda kullanrlacak ilag ve malzemeler, yataklt

gozlem hizmetlerinde indirim uygulanmaz, ayrlca ticretlendirilir.

Lokal anestezi altrnda yaprlan ozellikli cerrahi operasyonlar, her tUrlti kemik retansiyonlu gomtilti di9

operasyonlarr, ortodontik tedavi amaglr operasyonlar ayrlca vakantn ozellifine gore ticretlendirilir.

Her trlrlu cerrahi iglem srrasrnda uygulanacak olan sentetik veya dofal kaynaklr greftler, membranlar

ve benzeri tiri.rnleri n bedel leri ayrtca ticretlendi rilir'

Her ttirlrl implant (dental implant, estetik amaglt implantlar), ktrrk hastalartnda kullantlacak olan

miniplak, mikroplak, rekonstruksiyon plaklarr, mini vida, mikro vida, ankraj vidalart, eklem i9i

enjeksiyonlarda kullanrlan materyallerin bedelleri, ileri uygulamalar (t0mor, genig kist, ortognatik

cerrahi) ve ozellikli operasyonlar aynca ricretlendirilir. Ortognatik cerrahi uygulamamalartnda

ortodontik tedavi gerektipi durumlarda, ortodontik tedavi ayrlca Ucretlendirilir ve indirim

uygulanmaz.

Madde 6- Siizlegmenin Dili

Sozle5me TUrkge olarak haztrlanmtgttr.

Madde 7- ilTanrmr

7.1. Sozlegm\\onusu i9; ozEt- ATABEK ArStZ VE oi5 Sn6ttGl MERKEZ| taraftndan sallrk hizmeti
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Madde 8- Saihk Hizmetisunum iginin stiresi:

8.1. Sozlegme imzalanmastnt m0teakip 1(bir) ytldtr

8.2. Sozlegme taraflarr, sozlegmeyi yenilemek veya fesh etmek igin sozle5me stiresinin bitmesine en

az l-5 (on beS) grln kala bu karartnt karSttarafa tebli! etmesi gerekmektedir.

Madde 9- igin yaprlma yeri

9.1. Sallrk hizmeti sunucusunun merkez adresi, varsa gubesi ve anlagmalt kurumlartdtr.

Madde 10- Sdzlegmenin Feshi

10.1. Sozlegmenin uygulanmasrsrrasrnda saflrk hizmeti alrcrst uyelerinin sozle5mede var olan hususlar

dr5rnda indirim istemesi veya uygulama esaslarrna uymamast, randevularlna uymamast ve merkezde

ig akrgrnr olumsuz etkilemesi durumunda sa!lrk hizmeti sunucusu gerekli ihtarlart yapar ve

gerektilinde sozlegmeyi fesh edebilir.

Madde 11- Siire uzattmt verilebilecek haller ve gartlarl

11.1. MLlcbir sebepler nedeniyle srire uzatrmrverilebilecek haller agafrda saytlmt5ttr.

11.1.1. Miicbir sebepler

a. Do[al afetler

b. Kanuni grev

c. Genel salgrn hastalrk

d. Krsmi veya genel seferberlik ilant

e. Tedaviyi uygulayacak olan hekimin hastalanmast ve bu tedaviyi uygulayacak baSka hekimin

bulunmamast

Madde 12- Yiiriirliik

12.1. Bu sozlegme taraflarca imzalandrpttarihte y0rUrltife girer.

Madde 13- Stizlegmenin imzalanmasl

13.1. Bu sozlegme 13 maddeden ibaret olup, Saflrk Hizmeti sunucusu ve Sa[lrk Hizmeti altctstntn bu

sozlegmeyi onaylamaya yetkili yasal temsilcileri tarafrndan tam olarak okunup anlaStldtktan sonra

....../....../...... tarihinde 2 (iki) ntlsha olarak imza alttna altnmtgttr.
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