
SAtLIK HIZMETLERI SOZLESMESI 

MADDE 1— TARAFLAR / TANIMILAR 

tbu Saglik Hizmetleri SozIemesi (bundan boyle kisaca 'SozIeme' olarak amlacaktir.) bir 

tarafta Ticari Merkezi; 'Dikilitay Mahallesi, Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza K:8-9-11-16 

No:113, PK:34349, Be,cikta%c / ISTANBUL' adresinde bulunan MLP SAOLIK 

HIZMIETLERI A.S.  bUnyesinde bulunan 'ES üzeri 23 Nisan Sokak No: 17 MerdivenkOy 

Kadikoy / ISTANBUL' adresinde faaliyet gOsteren MEDICAL PARK GOZTEPE 

HASTANE KOMPLEKS!, 'Kultiar Sokak No:] 34160 Bahçelievler/ISTANBUL'adresinde 

faaliyet gOsteren MEDICAL PARK BAHcELIIEVLER HASTANESI, 'Fomora Meydani 

B URSA ' adresinde faaliyet gOsteren MEDICAL PARK BURSA HASTANESI, 'Fener Ma/i. 

Tekelioglu Cad No:7 Lara / AIVTALYA' adresinde faaliyet gOsteren MEDICAL PARK 

ANTALYA HASTANIE KOMPLEKSI, 'Øgretmenier  Ma/i. $ehit Ismet Akin Cad No: 10 

Tarsus/MERSJN' adresinde faaliyet gosteren MEDICAL PARK TARSUS HASTANESI 

'Fevzipaca Cad Saraçhane Parki Yarn Fatih / ISTANBUL' adresinde faaliyet gOsteren 

MEDICAL PARK FATIH HASTANESI, 'Akyazi Ma/i. Gaffar 0/can Cad No: 9 ORDU' 

adresinde faaliyet gOsteren MEDICAL PARK ORDU HASTANESI, 'Yeci1zrmak Ad/i. Vail 

Zekai GQmi4d4 Cad No:29 TOKAT' adresinde faaliyet gOsteren TEMAR TOKAT 

MANYETIK REZONAS SA(LIK H1ZMETLERE YE TURIZM A.S.  MEDICAL 

PARK TOKAT HASTANESI, 'Ataturk Bulvari No: 141 BATMAN' adresinde faaliyet 

gOsteren SENTEZ SA(LIK HIZMETLERI A$. MEDICAL BATMAN HASTANESI, 

adresi'Mucahitler Ma/i. 52063 nolu So/c. No:2 $ehitkamil / GAZIANTEP' olan SENTEZ 

SAtLIK HIZMETLERI A.S.  MEDICAL PARK GAZIANTEP HASTAJ4ES1, adresi 

"1825 Sok No: 12 OrnekkOy Karyiyaka / IZMIR" olan SENTEZ SACLIK H1ZMETLER1 

A.S. MEDICAL PARK IZM1R HASTANESt 'Olgunlar Ma/i. Ataturk Bulvari No:5 

ELAZIO' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK ELAZI( HASTANESI, 'Mimar 

Sinan Ma/i. Alparsian Bulvari No: 17 Atakum / SAMSUN' adresinde faaliyet gOsteren 

SAMSUN MEDICAL GRUP SAOLIK H1ZMETLERI A.S.  MEDICAL PARK 

SAMSUN HASTANESI, 'KemalOz Ma/i. Ataturk Bulvari No:139/A U$AK' adresinde 

faaliyet gOsteren MEDICAL PARK USAK  HASTANIESI, OZEL SAMSUN MIED1KAL 

TIP MERKEZI TIC. LTD. STI. bunyesinde bulunan 'Kale Ma/i. Himaye-i Etfal Sokak No: 

I Jilwdzm SAMSUN' adresinde faaliyet gOsteren MEDICAL PARK SAMSUN TIP 

MERKEZI, 'Guzeller Ma/i. Yen! Badat Vad 615/B Gebze / KOCA ELI' adresinde faaliyet 



gOsteren MEDIPLAZA SA(LIK HIIZMETLERI TIC. As.  MEDICAL PARK CEBZE 

HASTANESI, 'Yzldzzlz Beldesi Deviet Sahil Yolu No:46 Akçaabat / Trabzon' adresinde 

faaliyet gOsteren MEDICAL PARK TRABZON HASTANESI, 'Yavuz Selim Bulvari InOnü 

malt $/à Sok No:190 Ortahisar/Trabzon' adresinde faaliyet gOsteren MEDICAL PARK 

KARADEN1Z HASTANESL 'Kent Koop mah. 237 Sok Yenimahalle /ANKARL4' adresinde 

faaliyet gOsteren BATIKENT MEDICAL PARK OZEL SAOLIK HIz. A.5. MEDICAL 

PARK BATIKENT HASTANESI, 'Mimar Sinan Ma/i. Sanayi 55. Sok No:] Silivri / 

IS TA NB UL' adresinde faaliyet gOsteren OZEL SIL1VRI ARKAZ SALIK hZ. LTD. 

5Ti. MEDICAL PARK SIL1VRI HASTANESI, Merkez Ma/i. cukurceme Cad. 57-59 

Gaziosmanpaca / ISTANBUL' adresinde faaiiyet gOsteren GAZ1OSMANPA5A ANADOLTJ 

HASTANESI OZEL SAOLIK liZ. A.$. MEDICAL PARK GAZ1OSMANPA5A 

HASTANESI, 'Ovacik Mali. D 100 Karayolu Uzeri No: 36 Izmit / KOCAELI' adresinde 

faaliyet gOsteren MED1PLAZA SAOLIK HIZMETLERI TIC. A.$. VM MEDICAL 

PARK KOCAELI HASTAIESi (bundan boyle kisaca 'MEDICAL PARK' olarak 

amiacaktir.) lie diger tarafta 'Kizilay Ma/i. Menelçce I Sok Or/c/dc Apt No:8-B D:19 06420 

canka / ANKARA' adresinde faaliyet gOsteren WRIST REHBERLERI BIRLIOI 

(bundan boyle kisaca 'TUREB' olarak amlacaktir.) arasmda imzalanmi$ir. 

Ibu SOz1eme yukarida Medical Park olarak tanimli clan hastane ye saglik kurumlarim 

kapsamaktadir. Ibu SOzIeme'de belirtihneyen Medical Park Saglik Grubuna bagli ube ye 

iflirak niteligindeki hastane veya sagiik kurulularimn S6z1enie kapsamina aiinmasi için 

Medical Park'tan talep gelmesi halinde ek bir protokol ile SOzleme'nin bir parçasi haline 

getirilebiiir. 

Ibu SOzleme kapsaminda gerektiginde MEDICAL PARK ye TUREB ayn ayn 'Taraf, 

birlikte 'Taraflar' olarak anilacaktir. 

MADDE 2 - S6ZLESMEN1N KONUSU 

tbu SOzlemenin konusunu sOzlemede belirtilen kapsain ye kurallar dAhilinde 

MEDICAL PARK tarafmdan sunulacak hizmetlerden indirim yapilmasina i1ikin usul ye 

esaslar He Taraflar arasindaki karilik1i hak ye mUkellefiyetlerin duzenlenmesi 

oIuturmaktadir. tbu SOzleme TUREB' in tek tarafli talebi sonucu yapilmi olup, 

y 



MEDICAL PARK açisindan talep yaratici uygulama ye rekiam uygulamasi olarak kabul 

edilemez. 

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK YE YUKUMLULtJKLERI 

3.1- MEDICAL PARK' in Hak ye Yukftmlfllukleri: 

3.1.1. MEDICAL PARK, hizmet almak isteyen TUREB Uye/personel ye 1. derece 

yakinlanna saglik hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir. 

3.1.2. MEDICAL PARK, hizmet talebinde bulunan TUREB uye/personel veya 1. 

derece yakinlarina anilan kurum uyesilpersoneli veya 1. derece yahni 

oldugunu gOsteren kartim tehis edip, resmi kimlik belgesine de bakarak 

kiileri tehis eder. Ancak, gerekli gordugu durumlarda MEDICAL PARK' in 

hastanin TUREB uyesilpersoneli veya 1. derece yakirn olup olmadigi 

hususunda TUREB' den bilgi talep etme hakki saiclidir. 

3.1.3. MEDICAL PARK, kendisine bavuran her bir hasta ile ilgili olarak yazih 

veya elektronik ortamda bir dosya açaralc tibbi ye idari kayitlar tutmak ye 

bunlari mevzuatrn ongordugu sUre kadar sakiamakia yUlcumludUr. 

3.1.4. MEDICAL PARK, hastalara sundugu hizmetlerine karihk hastadan nakit 

veya kredi karti He odeme talep eder. TUREB uye/personet veya 1. derece 

yakini oldugu tanzim edilen Uye/personel karti ye resmi kimlik belgesi ile 

birlikte belgeleyen kart sahibi sozIemede tatumli indirimden yararlanir. 

TUREB Uyesilpersoneli veya 1. derece yakini oldugunu gösteren uye/personel 

kartim ye resmi kimlik belgesini birlikte ibraz edemeyenler, fatura bedellerini 

ibu Sozleme kapsanu diinda tutularak MEDICAL PARK' a carl flyat 

listesi Uzerinden nakden veya kredi karti He oderler. 

3.1.5. TUrn oderneler hasta tarafindan yapihr ye bu S6z1eme kapsamindaki hizmetler 

için MEDICAL PARK Odemeyi hastadan tahsil eder. TUREB' in tahsilat 

konusunda bir yukumlulilgu yoktur. 

3.1.6. Ibu S6z1eme kapsaminda TUREB Uye/personel veya 1. derece yalcrnlarrna 

sunulan saglik hizmetine iIikin Tibbi kayitlar hasta mahrerniyet ilkesi geregi 

TUREB tarafindan talep edilemez. TUREB' in bu yonde bir talebi olmasi 

halinde mutlalca hastanrn yazili iznini airnasi gerekecektir. 

K 



3.2 TUREB' in Hak ye Yükumliiliikleri: 

3.2.1. TUREB uye/personel veya 1. derece yakinlarinin MEDICAL PARK' ta 

ucreti kari!igmda alacakiari saglik hizrnetine yonelik olarak TUREJ3' in tUzel 

kii1ik olarak her hangi bir maddi ynkurnliuitigu bulunmamaktadir. 

3.2.2. TUREB, MEDICAL PARK He yapilan ibu S6z1eme'nin detaylanm 

Uyelerine/personeline e-bulten, web-link, posta vb. yoluyla duyuracaktir. 

3.2.3. Taraflar, diger tarafin isim ye logosunu kullanacagi turn basili evraklar 

hakkinda her seferinde uygulamalann içeriklerini de kapsamak Uzere diger 

tarafin yazili onayim almakia yukUniludUr. 

3.2.4. TUREB ye MEDICAL PARK web sitelerinde an1ama1i kururn olarak ye link 

vererek isimlerini duyururlar. 

3.2.5. Taraflar birbirlerinin isim, unvan ye logosunu sozlemede belirtilen amaç 

diinda baka bir amaç için kullanamaziar. 

MADDE 4- FATURALANIMRMA / ODEME SARTLARI 

4.1. SGK gUveneesini kullanmayanlolmayan TUREB tiye/personel ye 1.derece 

yakinlarina; hastanenin cad flyatlan uzerinden %29 (dogum paketleri, ilaç, yatak Ucreti, 

tibbi /sarfmalzeme bedelleri, ozel sigorta ye sigorta katilim pap hariç olmak tizere) indirim 

yapilir. (Medical Park Gebze Hastanesi haric) 

4.2. SGK gtivencesini kullanan TUREB tiye/personcl ye 1.derecc yakrnlarrna; hastane 

hizrnetlerinde hastadan alman fark flcreti Ozerinden %20 (dogum paketleri, ilaç, yatak 

ticreti, tibbifsarf inaizerne bedelleri ye sigorta katilim payi hariç ) indirim yapilir. (Medical 

Park Gebze ye Medical Park tzmir Hastaneleri haric) 

4.3. MEDICAL PARK 1ZMIR HASTANESI' NDE SGK gtivencesini kullanan TUREB 

personel ye 1.dereee yakrn1arrna hastane hizmetlerinde hastadan ahnan fark ticreti 

Uzerinden %10 (dogum paketleri, ilaç, yatak ticreti, tibbilsarf maizerne bedelleri ye sigorta 

katilim payl hariç) indirim yapilir. 

4.4. MEDICAL PARK GEBZE HASTANESI' nde SGK guvencesini kullanmayan/olmayan 

TUREB personel ye 1.derece yakrnlarma; hastanenin cari flyatlari flzerinden %15 



(dogum paketleri, ilaç, yatak Ucreti, tibbi /sarfmalzeme bedelieri, ozel sigorta ye sigorta 

katilim payi hariç olmak tizere) indirim yapihr. 

4.5. MEDICAL PARK (}EBZE HASTANESt' NDE 50K guvencesini kullanan TUREB 

personel ye 1.derece yakrnlanna; hastane hizmetlerinde hastadan ahuan fark Ucreti 

uzerinden %15 (dogum paketleri, ilaç, yatak ucreti, tibbilsarf maizeme bedelleri ye sigorta 

katilim payi hariç) indirim yapilir. 

4.6. TUREB Uve/personel ye 1.derece yakrnlan EK 1 de detaylan bulunan Check Up 

paketinden belirtilen indirimli flyat Uzerinden faydalanacaktir. 

MADDE 5— SOZLESMENIN sUREst 

tbu Sozleme imza tarihinden itibaren 1 yil sureyle geçerlidir. Ancak taraflardan her hangi 

birinin Sozleme bitiminden en az bir ay oncesinde diger tarafa sozlenienin feshine ilikin 

yazili olarak bildirim yapmamast halinde SOzleme süresi aym artiar ile bir yil daha 

uzayacaktir. Bildirimde noterden keide tarihi dikkate ahnacaktir. S6z1emenin 1 yil daha 

uzamasi halinde, ilgili ek 1 yillik surenin bitiminden itibaren SOzIeme herhangi bir ihtara 

gerek olmaksizm kendiliginden sona ereeektir. 

MADDE 6— SOZLESMENIN FESHI 

Taraflar bit ay oncesinden fesh-i ihbarda bulunmak kaydiyla S6z1eme stiresince, S6z1emeyi 

diledigi zaman feshedebilir. Bildirimde noterden keide tarihi dikkate alinacaktir. 

MADDE 7-. G!ZLIL!K 

Taraflar ibu S6z1eme stiresince ye Sozleme yururiugU sone erse dahi stiresiz olarak, ibu 

SozIeme'nin ifasi sirasrnda diger taraf hakkrnda ogrenecekleri gorse!, sOziU, elektronik veya 

yazili iIem1er He irketleri hakkinda ogrenecekieri i1em1eri, faaiiyetleri, mali durumlari, Ic 

i1eyifleri, muteri portfisyU, pazarlama metodlan He dde ettikieri bilgiler He ticari sirlan, 

finansal verileri, an1amaIan, raporlan, i§ plani, bilgi notu, hukuki, mali, s6z1emesel teknik 

yen, tibbi bilgiler ye diger belgelerin gizli tutulacagmi, yasai bit zorunluluk olmadikça 3. 

kii1ere açikjamayacakjanm, bu bilgileri hiçbir yerde paylamayacak1arim kabul, beyan ye 

taahhtit ederler. Taraflar Soz1eme'de açikca beiirtilmedikce diger tarafin Onceden yank 



onayi olmaksiztn gizli bilgiyi 3. kiiiere herhangi bir eki1de açiklamayacagi, ifa etmeyeeegi 

veya kendi adina veya 3. kiiler adma kullamlmayacagi hususunu kabul, beyan ye taahhUt 

ederler. Aksi takdircle gizli bilgiyi kullanan taraf diger tarafin ugrayacagi her tUrlU zaran 

tazminle yukur u olaeaktir. 

MADDE 8— TEBLIGAT VE ADRES DEO1S!KL1tI 

8.1. tbu Sozieme lie ilgili olmak Uzere Taraflar arasmda yapilacak olan her turin tebligat, 

MLP Saglik Hizmetleri A.S.  Merkez adresi He birlikte ilgili MEDICAL PARK Hastanesi'nin 

ye TUREB 'in sozicmenin baIangiç lusminda bildirilen adresine yapilacaktir. tbu 

Soziemeye i1ikin bildirim ye tebligatlar noter vasitasiyla yapilacak olup, noter vasitasiyla 

yapilmayan bir tebligatin kari tarafa tebligine ilikin ispat yuku teblige çikaran taraf 

uhdesinde kalacaktir. 

8.2. Bu meyanda TUREB, hastalarm hizmeti aldigi ilgili MEDLCAL PARK Hastanesi ile 

ibu Sozlemeden kaynakh bir sorun yaamasi halinde ilgili durumu merkez olarak MLP 

Saghk Hizmetleri A..'ye de mutlaka yazth olarak bildirmelde yukumiUdur. 

83. Taraflarm Sozleme'de belirttikleri adreslerinde her hangi bir degiik1ik olmasi halinde, 

keyflyet noter marifeti He kari tarafa 10 (on) gOn içerisinde bildirilmedigi takdirde, 

S6z1eme'de yazili olan adreslere gOnderiien tebligatlar, muhatabma teblig edilmi 

sayilacaktir. 

MADDE 9— UYGULANACAK HUKUK YE IIHT!LAFLARIN HALL! 

tbu Sozleme Turk Hukuku'na tabi olup, Soz1eme'nin uygulanmasindan ye 

yorumlanmasmdan dogan ihtilaflarda caglayan'da bulunan Istanbul Mahkemeleri ye Icra 

Daireleri yetkiiidir. 



MADDE 10— KISM! GECERSIZL1K 

Ibu S6z1eme maddelerinden herhangi birinin herhangi bir nedenden dolayi geçersiz 

sayilmasi ya da iptal edilmesi halinde bu ha! Soz1eme'nin diger maddelerinin geçerligiue etki 

etmeyeeektir. 

MADDE 11— IFADE EDILMEYEN FERAGAT 

Taraflardan birinin bu sOz1eme hukumlerinin digeri tarafrndan yerine getirilmesini talep 

etmemesi bu hukilmierin tamamen yerine getirilmesi geregini hiçbir ekiIde etkilemez. 

Taraflardan herhangi birinin bu sOzIemenin hukumlerinden birinin bir bolumUnun ihialinden 

dogacak haklanndan feragati ayni veya farkh bir maddenin bir sonraki ihiali durumunda da 

talebinden feragat edecegi anlamina gelmez. 

MADDE 12— DEVIR YE TEML!K YASAOI 

TUREB, ibu SozIeme' den dogan hak ye yukUmlUluklerini MEDICAL PARK' in yazili 

iznini almadan UçUncU kii veya kii1ere devredemez ye temlik edemez. 

MADDE 13— DAMGA YERGISI 

Ibu SozIeme'den damga vergisi dogmasi halinde, Taraflar arasmda eit olarak 

pay1ai1acaktir. 

MADDE 14- MUCJ3IR SEBEPLER 

Ibu S6z1eme çerçevesinde bir olayrn mUebir sebep sayilabilmesi igin, olaydan etkilenen 

Taraf'in, gerekJi Ozen ye dikkati g6sterini§ ye gerekli onlemleri ahm§ olmasma karin 

onlenemeyecek, kaçinilamayacak veya giderilemeyecek olmasi ye bu durumun, SozIeme 

kapsamrndaki yukumluluIderin yerine getirilmesini zaman ve/veya ma!iyet açisindan onemli 

O!çude veya tamamen olumsuz yonde etkilemesi gerekir. 

Tara±lann kendi kontrolu diinda sayilan tabii afet, sava, terör olaylari, hukumet 

kisitlamalari, ithalat veya ibracat rej imi, ticari ihtilaf, yangin, patlama, sel veya diger dogal 



TIC. A$ 

A.$. 

K 1hZ. A.$. 

I, 	 • 

olaylar He fabrika ye tesislerin kapatilmasi veyahut herhangi diger bir sebepten, dogrudan 

veya dolayli olarak, dogan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sommlu olmayacagi gibi bu 

sebeplerden oturuyUkumluluklerini ifa edememesinden veya yUktimlUlilklerinin ifasindaki 

gecikmelerden sorumlu tutulamaz. 

Ancak Taraflann personelinin grey veya ii yavaIatmasi He topluca ie gelmemesi gibi 

cylemler hiç Mr §ekilde muebir sebep hali sayilmaz. Taraflar bu cylemleri onleyecek tedbirieri 

almakia yükOmludUr. 

Mucbir sebebin 30 (otuz) gUnU amasi durumunda Taraflarin SOzIeme'yi derhal ye 

tazminatsiz olarak fesih etme hakki sakhdrr. 

14 maddeden o1uan ibu Soz1eme 2 (iki) ntisha olarak 11/02/2016 tarihinde imza1anmi 

olup, birer nUshasi taraflara teslim edi1mitir. 

TTJR1ST 

E~
TETIK REZONAS SlIMWNY A.$. 

SENTEZ SAtLLK 



EK-1 

öIik Rehberim §tndar% Kadin 

Açlik kan eked 

HbAl C 

ALT 

AST 

ALP 

TSH 

Ff4 

Gaitada gizli kan 

1-IBsAg 

Hernograrn (18 parametre) 

Kreatinin 

Ore 

Trigliserid 

Total kolesterol 

HDL kolesterol 

LDL kolestrol 

Tam idrar analizi 

Sedimentasyon 

PA AC grf (Tek yönlU Akcier Röntgeni) 

Check-up muayenesi 

Kardiyo!oji Muayenesi 

EFOR Treadmill 

TOm Batin USG (ultasonografi) 

EKG 

Bilateral Merne USG veya Mamografi (40 Ya Usth) 

GOT 

Diyetisyen Muayenesi 

540Th 

aöl'k Reliberim Standart Erkek 

Açlik kan eked 

HbAIC 

ALT 

AST 

ALP 

TSH 

FT4 

Gaitada gizli kan 

CEA 

HBsAg 

Hemogram (18 parametre) 

Kreatinin 

BUN 

Triglise rid 

Total kolesterol 

HDL kolesterol 

LDL kolesterol 

Tam idrar analizi 

Sedimentasyon 

PA AC grf (Tek yOnlU AkciØer Röntgeni) 

Check-up muayenesi 

Kardiyoloji Muayenesi 

EFOR Treadmill 

TOm Batin USG (Ultrasonografi) 

EKG 

Total PSA 

GOT 

Diyetisyen Muayenesi 

540 IL 


