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  KURUMSAL SAĞLIK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 
 

1-TARAFLAR 

 

1.1- OKAN ÜNİVERSİTESİ  ( işbu sözleşme , Üniversite’nin bağlı kuruluşu olan “İçmeler 

Mah.Aydınlı Yolu Cad.Aydemir Sok.No:2 34947 İçmeler-Tuzla/İstanbul “ adresinde bulunan 

Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi –Okan Üniversitesi 

Hastanesi-  ile ilgili olup sadece Okan Üniversitesi Hastanesi’ni kapsadığından,  sözleşmede 

kısaca  “HASTANE” olarak anılacaktır ) 

Tepeören Mah.Ballıca Yolu Üzeri İstanbul Park Karşısı Akfırat-Tuzla/İstanbul  
 

1.2- TMMOB Gemi Mühendisleri Odası   

Postane, Nil Sk. No:10, 34940 Tuzla/İstanbul - Asya 

(0216) 447 4030 

(İş bu Sözleşme içerisinde FİRMA olarak adlandırılacaktır) 
 
İş bu Sözleşmede HASTANE ve FİRMA ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacak, birlikte ise “Taraflar” olarak 

anılacaktır. İş bu Sözleşme, sadece HASTANE olarak tanımlanan yukarıda unvan ve adresi yazılı   Okan 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Okan Üniversitesi 

Hastanesi)ni (İçmeler Mh. Aydınlı Yolu Cd. Aydemir Sk. No:2 34947 İçmeler - Tuzla / İstanbul) 
Kapsamakta olup, Üniversiteye bağlı başkaca bir hastane yada sağlık kuruluşunu kapsamamaktadır. İş bu 

Sözleşmede belirtilmeyen, HASTANE’ye bağlı/bağlanacak diğer hastane ve/veya sağlık kuruluşlarının 

Sözleşme kapsamına alınması, ancak, yetkili imzaları içeren  ayrı  bir  protokol ile mümkün olabilir. 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşme’nin konusu; Taraflar arasında yapılan Kurumsal Sağlık İşbirliği kapsamında ,FİRMA çalışanlarına 

yönelik olarak, üzerinde isim ve soyadı yazılı personel kartını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi kimlik 

belgeleri ile doğrulanmak kaydıyla) ibraz eden veya FİRMA’nın yazılı ve yetkili imzasını taşıyan çalışan kartını 

ibraz eden FİRMA, personeline ve bakmakla yükümlü olduğu 1. Derece yakınlarına (anne, baba, eş, çocuk dahil) 

HASTANE tarafından hastalık ve/veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlıkla ilgili sorunları hakkında ayakta ve/veya 

yatarak teşhis ve tedavileri için gerekli her türlü tıbbi müdahalenin yapılması, hizmet verilmesi  sözleşme 

süresince geçerli olacak şekilde  Sözleşmede tanımlı indirimden yaralanabilmesi şartlarının ve tarafların bu 

doğrultudaki hak ve yükümlülüklerinin ve uygulama esaslarının tayin ve tespitinden ibarettir. 

MADDE 3- KAPSAM VE ESASLAR 

3.1. HASTANE’nin Hak ve Yükümlülükleri Yönünden ; 

3.1.1  HASTANE, hizmet almak isteyen FİRMA mensupları ve bakmakla yükümlü olduğu 1. derece 

yakınına (anne, baba,  eş, çocuk ) yürüttüğü hizmetler kapsamında olmak kaydıyla uzmanlıkları dahilinde ve  

imkan ölçüsünde  istenen  her türlü sağlık hizmetlerini verebilecektir. 
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3.1.2  HASTANE hizmet talebinde bulunan FİRMA mensupları ve bakmakla yükümlü olduğu 1. 

derece yakınlarına, FİRMA mensubu olduğunu gösteren kartını teşhis edip, bunu tevsik eden resmi kimlik 

belgesine de bakarak kişileri teşhis eder. Ancak,  gerektiğinde HASTANE ‘nin hastanın FİRMA çalışanı veya 

yakını olup olmadığı hususunda FİRMA’dan bilgi talep etme hakkı saklıdır.Anılan belgelendirmenin sorumluluğu 

tamamen Firma mensubu hastanın kendisine ve/veya sözleşme kapsamına dahil 1. Derece yakınına  ait olup  

belgelendirilememekten dolayı  uygulanamayan indirimden  HASTANE ve/veya personeli sorumlu tutulamaz 

3.1.3 Ancak acil servise getirilen hastalarda “Hasta sevk pusulası” HASTANE’ye sonradan ibraz 

edilebilir. Bu tür durumlarda acil olduğu için  hasta kabulü, sonradan gerekli belgelendirmenin yapılması 

koşuluyla FİRMA’yı temsil eden yetkili şahsın sözlü onayı ile  de olabilecektir. 

3.1.4 HASTANE, kendisine başvuran her bir hasta ile ilgili olarak yazılı veya elektronik ortamda bir 

dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunları mevzuatın öngördüğü süre kadar saklamakla yükümlüdür. 

3.1.5 HASTANE, hastalara sunduğu hizmetlerine karşılık hastadan nakit veya kredi kartı ile ödeme 

talep eder. FİRMA mensubu/mensubunun sözleşme kapsamındaki 1.derece  yakını olduğunu gösteren personel 

kartı  ve FİRMA’nın yazılı ve yetkili imzasını taşıyan “hasta sevk pusulası” nı resmi kimlik belgesi ile birlikte 

belgeleyen kart sahibi sözleşmede tanımlı indirimden yararlanır. FİRMA mensubu/mensubunun  sözleşme 

kapsamındaki 1.derece  yakını olduğunu gösteren kimlik kartını veya FİRMA’nın yazılı ve yetkili imzasını 

taşıyan çalışan kartı ve resmi kimlik belgesini birlikte ibraz edemeyenler, fatura bedellerini işbu Sözleşme 

kapsamı dışında tutularak HASTANE’ye cari fiyat listesi üzerinden ve nakden veya kredi kartı ile öderler.  

3.1.6 Tüm ödemeler hasta tarafından yapılır ve bu sözleşme kapsamındaki hizmetler için HASTANE 

ödemeyi hastadan tahsil eder.  

3.1.7 Hastalara gerekli tıbbi müdahale ve tetkikler HASTANE olanakları kullanılarak yapılacak ve 

hastane olanaklarının yetersiz kaldığı hallerde (tıbbi bakımdan acil durumlar hariç) FİRMA haberdar edilerek, 

hasta başka bir sağlık merkezine sevk edilebilecektir. 

3.1.8 İşbu protokol kapsamında  HASTANE’den hizmet alacak olan FİRMA mensubu/ mensubunun 

sözleşme kapsamındaki 1.derece  yakını HASTANE’nin tüm kural ve düzenine uymakla yükümlüdür.Aksi halde 

işbu protokol konusu  hizmetin alınamamasından ötürü HASTANE sorumlu tutulamaz. 

3.2- FİRMA’ nın Hak ve Yükümlülükleri Yönünden; 

3.2.1 FİRMA’nın hastalara sunulan hizmetten dolayı herhangi bir ödeme yapma veya tahsilat yapma 

yükümlülüğü yoktur. 

3.2.2 FİRMA, HASTANE ile yapılan sağlık hizmetlerine yönelik işbirliğini ve dönemsel kampanyaları 

kendi yazılı görsel ve digital  iletişim ve tanıtım mecralarının tamamında  ilan ederek personeline e-bülten, web-

link, posta vb. yoluyla duyurabilir. Firma sözleşme konusu işbirliğinin   duyurulması için gereken her türlü  

iletişim ve tanıtım faaliyetlerini  yürüteceğini kabul ve taahhüt eder. 

3.2.3 FİRMA, üzerinde HASTANE’ nin isim ve logosu bulunan kullanacağı tüm basılı evraklar 

hakkında, her seferinde uygulamaların içeriklerini de kapsamak üzere HASTANE’ nin yazılı onayını almakla 

yükümlüdür. 
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3.2.4 FİRMA ve HASTANE web sitelerinde anlaşmalı kurum olarak ve link vererek isimlerini 

duyurabilirler. 

3.2.5 Taraflar birbirlerinin isim, ünvan ve logosunu sözleşmede belirtilen amaç dışında başka bir amaç 

için kullanamazlar. 

3.2.6 Taraflardan birinin, diğer tarafın onayı olmaksızın isim ve logosunu kullanarak yapacağı tanıtım 

ve reklam çalışmalarından doğabilecek her türlü maddi/manevi tazminat ve cezai bedelden sorumlu olup, diğer 

tarafın bu sebeple maruz kalacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. 

3.2.7 FİRMA işbu sözleşme kapsamındaki ilişkinin iyi yürütülmesi için bünyesinde belirleyeceği 

personellerinin isimlerini HASTANE’ye bildirecek, gereken belgelendirmelerin zamanında yapılmasını 

sağlayacaktır. .Aksi takdirde  aksayan işlemlerden  sorumluluk kabul edilmeyecektir.  

3.2.8. FİRMA işleyişe yönelik olarak  “İçmeler Mah.Aydınlı Yolu Cad.Aydemir Sok.No:2 34947 İçmeler-

Tuzla/İstanbul “ adresinde bulunan, muhatap Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi –Okan Üniversitesi Hastanesi-  ile iletişimde olacaktır. 

MADDE 4- FATURALANDIRMA / ÖDEME ŞARTLARI 

4.1 SGK güvencesini kullanmayan/olmayan FİRMA personeli ve 1. derece yakınlarına; hastanenin cari 

fiyatları üzerinden, muayenede  %20, diğer tüm teşhis, tedavi ve ameliyatlar için % 20 oranında (ilaç, tüm 

tıbbi malzeme bedelleri, özellikli malzeme bedelleri, konsultan hekim ücretleri ve özel sigorta katılım payı hariç) 

indirim yapılır. 

4.2 SGK güvencesini kullanan FİRMA personeli ve sözleşme kapsamındaki 1. derece yakınlarına ise hastane 

hizmetlerinde hastadan alınan fark ücreti üzerinden muayenede  %15, diğer tüm teşhis, tedavi ve 

ameliyatlar için %15 oranında (ilaç, tüm tıbbi malzeme bedelleri, özellikli malzeme bedelleri, konsultan hekim 

ücretleri ve özel sigorta katılım payı hariç) indirim yapılır. 

4.3 HASTANE’ nin ambulansı hasta transferi olanağı sağlayacaktır. FİRMA’nın merkez adresi veya İstanbul il 

sınırları içerisindeki şube adresleri ile HASTANE arasındaki mesafenin hasta transferinin ambulansla sağlanması 

halinde, herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak FİRMA ile HASTANE arasındaki mesafe dışındaki bir 

yerden hasta transferinin ambulansla gerçekleştirilmesi halinde, HASTANE’ nin ambulans ücretinden % 15 

oranında indirim yapılır. 

4.4 İşbu maddede belirtilen tüm bu indirimler sadece iş bu sözleşmenin 1. Fıkrasında yer alan HASTANE ’de ( 

Okan Üniversitesi Hastanesi) geçerlidir.  

4.5 İşbu sözleşme kapsamında  HASTANE’den hizmet alacak olan FİRMA mensubu/ mensubunun sözleşme 

kapsamındaki 1.derece  yakını işbu sözleşme kapsamında indirimden yararlandıkları durumda, bir başka anlaşma 

veya sigortanın  kendisine sağladığı indirimler de dahil olmak üzere, başkaca hiçbir indirimden yararlanamaz, 

indirimleri aynı anda kullanamaz, bunlardan birini tercih edecektir.  

 

4.6. İşbu protokol  veya protokolün uygulanmasından  doğabilecek damga vergisi dahil  her türlü  vergi, resim, 

harçtan, FİRMA sorumlu olacaktır. HASTANE  damga vergisinden muaftır. 
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MADDE 5- GİZLİLİK 

Taraflar, sözleşme süresince ve Sözleşme sonrasında süresiz olarak birbirleri hakkında edindikleri gizlilik arz eden 

bilgileri diğer tarafın onayı olmaksızın üçüncü şahıslarla yazılı veya sözlü olarak paylaşmayacaklarını kabul ve 

taahhüt ederler. Taraflar, sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak hastalara ilişkin 

gizlilik arz eden her türlü bilgiyi diğer tarafın onayı olmaksızın üçüncü şahıslarla yazılı veya sözlü olarak 

paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca, Sözleşme’nin devam ediyor olması halinde, aksine 

davranışlar Sözleşme’nin derhal feshi için haklı bir gerekçe teşkil edecektir. Diğer taraftan zarar talep etme 

haklıdır.   

 

MADDE 6- TEBLİGAT, BİLDİRİM VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ   

Taraflar işbu Sözleşme uyarınca yapacakları her türlü tebligat, yukarıda “1-TARAFLAR” maddesinde yazılı 

adreslere yapacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca, Tarafların işbu maddede belirttikleri iletişim 

bilgilerinde her hangi bir değişiklik olması halinde, keyfiyet yazılı olarak karşı tarafa 10 (on) gün içerisinde 

bildirilmediği takdirde, sözleşmede yazılı olan yerlere gönderilen tebligatlar, muhatabına ulaşmış olsun, olmasın 

tebliğ edilmiş sayılacaktır.  

İşleyişe ilişkin sair konularda yapılacak bildirimler ise tevsik edilmek koşuluyla tarafların birbirlerine bildirdikleri 

faks numaralarına veya mail adreslerine yapılabilecektir; 

MADDE 7- SÜRE VE FESİH 

İş bu sözleşme ,tarafları fesih hakları saklı kalmak üzere ,imzalandığı tarihten itibaren üç 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. 

Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sonlandığı tarihte, hastanın  işbu sözleşme kapsamında başlatılmış olan 

tedavisi devam ediyorsa HASTANE sözleşme devam ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi yürütür ve 

sonuçlandırır ve bedelini hastadan iş bu sözleşme uyarınca kararlaştırılan indirimli bedeller üzerinden tahsil eder.  
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MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan ihtilaflar öncelikle dostane yollarla 

çözümlenmeye çalışılacaktır. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

MADDE 9- İFADE EDİLMEYEN FERAGAT 

Taraflardan birinin bu sözleşme hükümlerinin diğeri tarafından yerine getirilmesini talep etmemesi bu hükümlerin 

tamamen yerine getirilmesi gereğini hiçbir şekilde etkilemez. Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmenin 

hükümlerinden birinin bir bölümünü ihlalinden doğacak haklarından feragati aynı veya faklı bir maddenin bir 

sonraki ihlali durumunda da talebinden feragat edeceği anlamına gelmez. 

 

MADDE 10 - DEVİR VE TEMLİK YASAĞI 

FİRMA işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini HASTANE’nin yazılı iznini almadan hiçbir şekilde 

üçüncü kişi veya kişilere devredemez ve temlik edemez. Aksi hal ve durumlarda, yapılacak her türlü devir ve 

temlik işlemi geçersiz sayılır. 

 

MADDE 11 - DEĞİŞİKLİK 

Tarafların imza yetkilileri tarafından imza altına alınmış yazılı bir metin olmadıkça iş bu sözleşmede ve eklerinde 

hiçbir değişiklik ve ilave yapılamaz. 

 

MADDE 12 - MÜCBİR SEBEPLER 

İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için olaydan etkilenen Taraf’ın gerekli özen ve 

dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya 

giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman 

ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. 

 

 

Tarafların kendi kontrolü dışında sayılan tabii affet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, ithalat veya 

ihracat rejimi ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması 

veyahut herhangi diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar 

sorumlu olamayacağı gibi bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin 

ifasındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz. 
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Mücbir sebebin 30 (otuz) günü aşması durumunda taraflardan her biri sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak 

fesih etme hakkı saklıdır. 

 

MADDE 13- SAİR YÜKÜMLÜLÜKLER 

İşbu 13 (onüç)  maddeden ibaret sözleşme 2 (iki) nüsha ve 6 (altı) sayfa olarak düzenlenmiş ve Tarafların serbest 

iradeleriyle okunup anlaşıldıktan sonra …../…../2016 tarihinde Taraflar’ın  temsil  ve ilzama yetkili şahıslarınca 

imzalanmış olup, bir nüshası FİRMA’ya bir nüshası HASTANE’ye teslim edilmiştir. 

 

 

TMMOB GEMİ MÜHENDİLERİ ODASI                                   OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 

                                                                            

      

 

 

 

 

 

 


