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1_ TARAFLAR

Birtarafta "D..@.r
adresinde mukim .........

(bundan sonra ,'Kurum" olarak anılacaktır), diğer tarafta "Şirinevler Mahallesi, Ankara Yolu

Cd. No:795 k62goYıldırlm / BURSA" ve şubemiz o|an "Ulubatlı Hasan Bulvarı No:48/62

osmangazi/ BURSA" adreslerindeki mukim TuRAN&TuRRıu rreıvıix rf,,+r,Ey 
snĞı,ıĞı

ıvırRrrzi (bundan sonra ,,Sağlık Merkezi'' olarak anılacaktır) !.A:../.!.:r'+,2*...4...... tarihinde

iş bu hizmet sözleşmesini (bundan sonra "sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıdaki konularda

anlaşmaya vararak imzalamışlarciır,

2_ sÖzLEŞMENİN KoNUsU

Bu sözleşme ile sağlık Merkezlerinin sunacağı sağlık hizmetlerinden kurum üyelerinin,

öğrencilerinin, kurum çalışanlarının ve 1. Derece yakınlarının (anne, baba, eş ve çocuklar)

sözleşme ve eklerince belirtilecek şartlarda sağlık hizmetlerinden faydalanmasl, tarafların

yü kümlülükleri ve koşulların belii,len mesidir,

3_ DAYANAK

Genel sağlık sigortası kanunu, ilgili yönetmelik, tebliğ, yönerge, genelge, genel yazl ve

duyurularileSağlıkBakanllğınınilgilitİimmevzuat|arı.

+- irııoiniıvı

4.1_ indirim oranları hastanemizin cari fiyatları üzerinden yapı|acaktır, Bu indirimde ilaç ve

tıbbi ma lzeıne giderleri hariç tutulacal<tır,

4.2_ Muayene ücretlerinden alınan farklardan %20 indirim ııygulanır.

4.3_ Tetkiklerden allnan fark ücretlerinden %10 indirim uygulanır,

4.4_ Ameliyatlardan alınan farl< ücretlerinclen %lc indirim uygulanır"

4.5_ 5510 sayılı kanun gereği alınması zorunlu olan n,ıuayene katkı payı indirim kapsaını

dışındadır"

4.6-SGKkapsamdışıücretlihastalardantetkiktedaviveişlemleriçinkurumumuzcaa!ınan
cari ücretlerden %10 indirim uygulanır,
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4.7- Sağlık Merkezlerimizde görev yapan akademisyen ve öğretim üyelerimiz için bazı

işlemler indirim kapsamı dışında olabilir. (Detaylı bi|gi kurumsal pazarlama sorumlusundan

veya hastanem izden alabilirsiniz. )

5_ BAşVURU VE Öoeıvıg KoŞULLARı

5.1- Sağhk Merkezlerimizde sağlanacak hizmetlerde belirtilen indirim oranlarının

uygulanabilmesi için, başvuru esnasında "Kuruma ait belge ibraz etmek zorundadır."

5.2- Acil durumlarda sözlü beyanlar kabul edi|erek beyanın doğrulama işlemi Turan&Turan

Kemik Kas ve Eklem Sağlığı Merkezleri personelitarafından yürütülecek olup acil duruma

ilişkin müdahalenin ardından söz konusu talepler yazılı o|arak tutanak altına alınacaktır. Bu

sırada Sağlık Merkezleritarafından hastaların işlemleri herhangi bir aksamaya uğramadan

gerçekleşti ri lece kti r.

5.3- Kurum üyeleri, kurum çalışanları ve ]., Derece yakınlarına verilen her türlü tetkik ve

tedavide (ilaç ve tıbbi malzeme hariç) yukarıda belirtilen indirim oranları uygulanacak ve

indirimden sonraki tedavi masrafları hastadan nakit veya kredi kartı ile tahsil edi|ir.

5.4- Hasta bir başka nedenle hastanede indirim hakkına sahipse (örneğin; Özel Sağlık

Sigortası var ise) sözü geçen indirimler uygulanmayacaktır.

6- FESıH

Taraflardan birinin isteği üzerine gerekçe göstermeksizin 30 gün öncesinden yazılı bildirimi ile

protokol tek taraflı olarak feshedilebilir. Fesih talebi olmadığı sürece yürürlükte kalır.

TURAN&TURAN

KEMİK KAS EKLEM SAĞLİĞİ MERKEZ|
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oRTApEDi ve rRRvrvıeroı-oı i

oP. DR. KAYHAN TURAN

Doç. on. isıvrr vALKıN çAMuRcu

oP. DR. YUSUF oNUR KIZıLAY

rıEriıvıı_enirvıiz

oP. DR. MURAT KEZER

oP. DR. YUNUS UYSAL

oPR. DR. EKREM AYD|N

op. D R. agoü ı-aziz ıetıııiz

rizir reonvi ve ngrıeeiı_ir,

UZM. DR. ADEM KARACA

yRD. Doç. on. zrı-iHn sEze iıı

UzM. DR. M EH M ET nı-i aiçrn

BE)

BE)

UZM. DR. ADULLAH YoLDAŞ (Yl
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