
A ATAKENT 
CiHAN  HASTANESi 

INDIRIMLI SAĞLIK HIZMETI SÖZLEŞMESI 

A- TARAFLAR: 
İşbu sözleşme 24/02/2022 tarihinde Cihan Özel Sağlık ve Eğitim Hiz. İnş. San. Ve Tie. A.Ş. - 
ÖZEL ATAKENT CİHAN HASTANESI (HASTANE olarak amlacaktır) ile KOCAELI 
BAROSU (KURUM olarak anı lacaktır) arasında imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmede; 
tebligat adresi olarak e-posta adresi kabul edilmiş  olup, aşağıda belirtilen e-posta adreslerine 
mail gönderilmesinden 1 (bir) gün sonrasında tebliğ  edilmiş  sayılır. 

Hastane: ÖZEL ATAKENT CIHAN HASTANESI 
Adres: Yenişehir Mah. Başak. Cad. Özden Sok. No.33 Izmit/KOCAELI 
Telefon: 0850 299 99 99 
E-posta Adresi: kocaeliQatakent.com   

Anlaşmalı  Kurum: KOCAELI BAROSU 
Adres: Ankara asfaltı  yolu Kocaeli Plaza No.111 K.5 41040 izmitİKOCAELİ  
Telefon: 
E-posta Adresi: 

SÖZLEŞMENIN KONUSU: 
İşbu sözleşme, Hastane'nin sunacağı  sağlık hizmetlerinden Kurum çalışanlarının ve bakmakla 
yükümlü oldukları  birinci derece yakınlarının (anne, baba, eş  ve çocuklar) indirimli olarak 
yararlanmasını  temin eden özel anlaşma şartlarına yönelik usul ve esaslar ile tarafların hak ve 
yükümlülüklerinin belirlenmesini taahhüt eder. 

GENEL HOKİİMLER: 

Ayaktan tedaviler:  

Hastaneye SGK lı  olarak gelen KOCAELI BAROSU personellerinden ve birinci derece 
yakınlarından devlet tarafından alınması  zorunlu tutulan katılım bedeli tahsil edilecektir. SGK 
farkı  üzerinden %15 oranında indirim uygulanacaktır. Laboratuvar işlemleri, radyoloji 
işlemleri, tahlil ve tetkikler üzerinden %15 oranında indirim uygulanacaktır. 

Yatarak Tedaviler:  

Hastaneye, SGK'll olarak gelen KOCAELI BAROSU personellerinden ve birinci derece 
yakınlarından (anne, baba, eş  ve çocuk), devlet tarafından alınması  zorunlu tutulan katılım 
bedeli tahsil dilecektir. SGK farkı  üzerinden %15 oranında indirim uygulanacaktır. 

3. Doğum ve Sezaryen işlemleri sözleşme kapsamı  dışında tutulacaktır. 

Psikolog, Diyetisyen, SGK ile anlaşmalı  olmayan doktor ve indirimli diğer böl 	branşları  
kapsam dışındadır. 
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Başvurularda indirim uygulanabilmesi için kurum kimliği gösterilmesi yeterli olacaktır. 
Yı l içerisinde hastane tarafından yapılacak fiyat değişiklikleri, otomatik olarak uygulamaya 
konulacaktır. Bu değişiklikler hastane tarafından kuruma bildirilecelctir. 

Gerekli şartlar oluşup ambulans hizmetlerinden faydalanılması  durumunda % 10 oranında 
indirim uygulanacaktır. 

D- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI 
İşbu sözleşme kapsamında sunulacak indirimlerden; ilaç, sarf malzemesi, özellikli malzeme, dış  
doktor, psikiyatri muayenesi, doğum paketleri, obezite cerrahisi, estetik operasyonlar, onkoloji 
tedavileri, günübirlik işlemler, invaziv kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, acil servis hizmetleri, 
tamamlayıcı  sağlık sigortası/özel sağlık sigortası  katılım payları  hariç tutulmuştu. 
İşbu sözleşmede sunulan indirim oranları, Hastane bünyesindeki farklı  bir kampanya ya da 
indirim oranı  ile birleştirilemez. Farklı  bir kampanya olması  halinde işbu sözleşme uygulanmaz. 
Kurum, işbu sözleşme içeriğini uygun göreceği iletişim kanalları  (sms, e-posta vb.) aracılığı  ile 
çalışanlarına ve üyelerine Hastane'nin yazılı  iznini alarak bildirmekle yükümlüdür. Kurum 
tarafından yapılacak bildirim, reklam ve bu kapsamda her türlü içerik için Hastane'nin yazılı  
iznini almak zorundadır, Kurum tarafından bunun içeriği yazı lı  olarak Hastane'ye bildirim 
yapılır. Hasane bu konuda serbestiye sahip olup izin verip vermeme konusunda takdir yetkisi 
bulunmaktadır. Hastane'nin yazı lı  izini olmadan yapı lacak her türlü reklam, tanıtım ve duyuru 
çalışmalarından doğacak her türlü maddi ve manevi zararlardan Kurum sorumludur. 
Hastane, Kurum'un uygun gördüğü yerlerde bilgilendirici çalışmalar (afiş  asımı, stant kurulumu 
vb.) yapabilecektir. 
Kurum'a bağlı  çalışanlardan, üyelerden ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları  1. derece 
aile fertlerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) belirlemiş  olduğu ve alınmasını  zorunlu 
kıldığı  devlete ait katı lım payı, muayenelerde yasal zorunluluk gereği talep edilecektir. 

E- BAŞVURU VE ÖDEME 
indirim uygulanması  için başvurular "Nüfus Cüzdanı" ve "Kurum Kimlik Kartı" ibraz edilerek 
yapı lacaktır. 
Hastaneye başvurularda Kurum ile ilişiği ispatlarcı  (çalışan, üye ya da aile mensubu olduğuna 
dair) "yazı lı" bir belgenin/bilginin ibrazı  zorunludur. Aksi halde, söz konusu indirimlerden 
yararlanılamayacaktır. Başvuru sırasında ibraz edilmeyen bilgi ya da belge için sonraki günlerde 
yapılacak ibrazda geriye dönük ücret iadesi yapılamaz." 

Acil durumlarda sözlü beyanlar kabul edilecek, beyanm doğrulanma işlemi Atakent Sağlık 
Grubu Çalışanları  tarafından yürütülecelctir. Bu sırada hastane tarafından hastaların işlemleri 
herhangi bir aksamaya uğramadan gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yanlış  beyandan 
kaynaklanan zararlardan Kurum sorumludur. 
Kurum tarafindan Hastane'nin KVKK kapsamında ki politikası  ve sözleşmesi anlaşılmış  olup 
işbu sözleşmenin uygulanmasından kaynatdı  olarak ortaya çıkabilecek tüm idari, adli ve hukuki 
sorumlulukların Kurum'a ait olduğu, Hastane'nin Kurum'a riicu hakkı  bulunmaktadır. 
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F- DIĞER HUSUSLAR 
Sözleşmenin sonlandığı  tarihte, Kurum'a bağlı  çalışanların, üyelerin ve bu kişilerin bakmakla 

yükümlü oldukları  1. derece aile fertlerinin devam eden tedavileri, işbu sözleşmede belirtilen 

hususlar çerçevesinde tamamlanacaktır. 
Sözleşme şartlarında herhangi bir değişiklik olması  halinde işbu sözleşmenin değişen kısmı  ek 

sözleşme ile revize edilecektir. 
Taraflar herhangi bir gerekçe belirtmeden tazminatsız olarak tek taraflı  olarak sözleşmeyi 

feshedilebilir. Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile tarafların işlerini 

yürütme hususunda yetkisiz veya yetersiz olması, acze düşmesi, kendisine karşı  iflas 

işlemlerinin başlatılmış  olması  yahut iflas için kendisi tarafından başvunılmuş  olması  
durumunda diğer taraf yazılı  bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi derhal tek taraflı  

feshetme hakkına sahiptir. 
Hastane, işbu sözleşme hükümlerini tek taraflı  olarak değiştirme hakkını  saklı  tutar. 

İşbu sözleşme ile daha önce taraflar arasında anlaşmaya varılmış  tüm sağlık hizmeti indirim 

protokolleri ve hükümleri geçersiz olacaktır. 
İşbu sözleşme, 3 (üç) sayfadan ibaret olup (2) iki nüsha hazırlanmıştır ve 24/02/2022 — 

24/02/2023 tarihleri arasında geçerlidir. 

HASTANE 
	

KURUM 
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