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İşbu Sözleşme’nin konusu; Taraflar arasında yapılan Kurumsal İşbirliği kapsamında Gemi 

Mühendisleri Odası çalışanlarına ve üyelerine yönelik olarak, üzerinde isim ve soyadı yazılı personel 

kartı veya üyelik kartını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi kimlik belgeleri ile doğrulanmak kaydıyla) 

ibraz eden kişilere ve 1. Derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk dahil) BS ELİT SİGORTA 

tarafından yapılan kasko, genel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında sözleşme 

süresince geçerli olacak şekilde Sözleşmede tanımlı indirimden yaralanabilmesi şartlarının ve 

tarafların bu doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin ve uygulama esaslarının tayin ve tespitinden 

ibarettir. 

BS ELİT SİGORTA, hizmet almak isteyen GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI  çalışanları, üyeleri ve 

1.derece yakınına (anne, baba,  eş, çocuk ) yürüttüğü hizmetler kapsamında olmak kaydıyla her türlü 

hizmetlerden % 10 indirim uygulayacaktır. 

İş bu sözleşme, tarafları fesih hakları saklı kalmak üzere imzalandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile 

geçerli olup süre bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak Taraflar süre bitiminde her konuda anlaşır 

ve Sözleşmenin aynı süre ile uzamasına karar verirlerse, buna ilişkin Ek Protokol düzenleyerek bir yıl 

süre ile uzatabilirler. 

Ancak, iş bu Sözleşme, taraflardan birinin en geç 30 gün öncesinde yazılı bildirimde bulunması 

kaydıyla süresinden önce, herhangi bir neden belirtmeksizin, tek taraflı olarak tazminatsız 

feshedilebilir. Taraflar birbirlerinin işbu fesih yetkisini kabul ederek bu durumda birbirlerinden tazminat 

talep etme hakları bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

Taraflardan biri sözleşme hükümlerini ihlal ettiği diğer Taraf iş bu durumun 15 (onbeş) gün içerisinde 

düzeltilmesini karşı tarafa noter vasıtasıyla ihtar eder. İhtarın tebliği üzerine 15 (onbeş) gün içerisinde 

karşı taraf durumu düzeltildiğini gösterir delilleriyle birlikte ve yazılı olarak yanıt vermediği takdirde 

sözleşme başka ihtara gerek kalmadan kendiliğinde sona erer ve tarafların karşılıklı maddi 

yükümlülükleri yoktur. 
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