ANLAŞMALI KURUMLAR PROTOKOLü
SAĞLIK HIZMETI SÖZLEŞMESI

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta ÖZEL ADC AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZI (bundan sonra sağlı k hizmeti sunucusu olarak
anı lacaktı r) ile diğer tarafta GAZIANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI (bundan sonra sağlı k hizmeti alı cı sı olarak anı lacaktı r)
arası nda aşağıda yazı lı şartlar döhilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1.

Sağlık hizmeti sunucusu
Adı: ÖZEL ADC AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI MERKEZI ( AYINTAP SAĞLIK HIZMETLERI INŞAAT TURiZM EĞITIM SAN.

VE TIC LTD ŞTI)
Adresi: Sarıgüllük Mah. Mareşal Fevzi çakmak bul. No:27/A Şehitkâmil/GAZIANTEP
Telefon numarası: (O 342 444 61 92 ) Faks numarası : O 342 336 10 32
Elektronik Posta Adresi: ayintap.saglik®gmail.com
2.2.

Sağlı k hizmeti alıcısı;
GAZIANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI

Tebligata esas adresi Istasyon cad. Ticaret Sarayı Kat: 2 Şahinbey / GAZIANTEP
Telefon numarası : O (342) 231 52 90 — O (342) 232 71 72
Bildirime esas faks numarası : O (342) 232 08 18
Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): admin®gaziantepbarosu.org.tr —
gaziantepbarosu®hotmail.com
2.3.

Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese
yapı lacak tebliğ ilgili tarafa yapı lmış sayı lı r.
2.4.

Taraflar, yazı lı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydı yla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer

yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin Amacı
Sağlı k hizmeti sunucusu ile Sağlı k hizmeti alı cısı arası nda yapı lan bu protokol ile T.0 misakı milli sı nı rları içinde sağlı k
hizmeti alı cısı üyelerinin, sağlı k hizmeti sunucusu hastaneleri ve şubelerinde sunulan tüm ağız ve diş sağl ığı
hizmetlerinden indirimli olarak faydalanması nı sağlamaktı r.
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Madde 4-Hasta Kabulü
4.1.

Gaziantep Barosu Avukatları, Stajyer Avukatları, Baro Personeli, avukat Katipleri, Gaziantep Adliyesi
Çalışanları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler (aş, çocuk, anne, baba, kayı npeder ve kayı nvalide dahil)
hastaneye ilk müracaat ve daha sonraki her müracaatı nda üye kişi ve üye kişinin yakı nı nı n kimliği ibraz etme
mecburiyeti vardı r.

4.2.

Kimlik ibrazı öncesi yapı lan tüm tedaviler ve uygulamalar indirimsiz ücretlendirilir.

4.3.

Hastaneye müracaat masası nda yapı lan işlemler sonrası yapı lacak teşhis ve tedaviler aşağıda belirtilmiş olan

indirim oranları ndan kişiye fiyatlandı rı lı rlar.
Madde 5- Faturalandırma ve Indirim oranları ve ödeme
Gaziantep Barosu Avukatları, Stajyer Avukatları, Baro Personeli, avukat Katipleri, Gaziantep Adliyesi
Çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler (eş; çocuk; anna; baba; kayı npeder ve kayı n valide dahil)
sağlı k hizmeti sunucusuna müracaat etmeleri durumunda;
5.1.

T.0 Diş Hekimleri birliği rehber tarifesindeki teşhis ve tedavi planlaması bölümündeki tüm kalemlerden %40

indirim
5.2.

T.0 Diş Hekimler' birliği rehber tarifesindeki tedavi ve endodontik bölümündeki tüm kalemlerden % 30

indirim
5.3.

T.0 Diş Hekimleri birliği rehber tarifesindeki pedodonti (çocuk diş tedavileri) bölümündeki tüm tedavilerden

%30indirim
5.4.

T.0 Diş Hekimleri birliği rehber tarifesindeki protez bölümündeki tüm protetik uygulama kalemlerinde %35

indirim
Bu bölümdeki zirkonyum, lamine porselenler implant üstü uygulamaları n ve kı ymetli metal alaşı m bedelleri bu
indirimlere tabi değildir ve hassas tutucu bedelleri ayrıca alı nı r.
5.5.

T.0 Diş Hekimleri birliği rehber tarifesindeki Ağız ve Diş cerrahisi bölümündeki tüm kalemlerden % 25 indirim

Bu bölümdeki implant uygulamaları, greft materyal ücreti, membran uygulama bedeli, genel anestezi ücretlerinde
indirim uygulanmaz.
5.6.

T.0 Diş Hekimler' birliği rehber tarifesindeki periodontoloji bölümündeki tüm uygulama kalemlerinde % 25

indirim
Bu bölümdeki greft materyal ücreti, membran uygulama bedeli, genel anestezi ücretlerinde indirim
uygulanmaz.
5.7.

T.0 Diş Hekimleri birliği rehber tarifesindeki ortodonti ( diş teli uygulaması yapı larak diş dizilerinin

düzenlenmesi) bölümündeki tüm uygulama kalemlerinde % 20 indirim
5.9. T.0 Diş Hekimleri birliği rehber tarifesindeki fiyatlara yapı lan indirim oranları uygulandı ktan sonraki çı kan
ücretlerin toplamı üye kişi veya üye yakı nları tarafı ndan tedavi bitimine kadar ödenecektir.
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Madde 6-Sözleşmenin dili
Sözleşme Türkçe olarak hazı rlanmıştı r.
Madde 7- iş tanımı
7.1.

Sözleşme konusu iş; ÖZEL ADC AĞIZ VE Diş SAĞLIĞI MERKEZI tarafı ndan sağlı k hizmeti alı cısı na sunulan ağız

ve diş sağlığı teşhis ve tedavi hizmetidir. Işin ayrı ntı ları sözleşme ekinde yer alan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 8 -Sağlı k hizmeti sunum işinin süresi
8.1.

Sözleşme imzalanması nı müteakip 2(iki) yı ldı r.

8.2.

Sözleşme tarafları sözleşme bitmeden önce yenilemek veya sözleşmeyi fesih etmek için sözleşme bitimine

15(on beş) gün kala karşı tarafa tebliğ etmesi gerekmektedir.
8.3.

Sözleşme tarafları sözleşme feshini tebliğ etmediği sürece sözleşme süresi 2(iki) yı l daha uzamaktadı r.

Madde 9- Işin yapı lma veri
9.1

Sağlı k hizmeti sunucusunun merkez adresi ve varsa şubeleridir.

Madde 10- sözleşmenin feshi
10.1.

Sözleşmenin uygulanması sı rası nda sağlı k hizmeti alıcısı üyelerinin sözleşmede var olan hususlar dışı nda
indirim istemesi veya uygulama esasları na uymaması halinde sağlı k hizmeti sunucusu gerekli ihtarları yapar ve

gerektiğinde sözleşmeyi fesh edebilir.
Madde 11- Süre uzatı mı verilebilecek haller ve şartları
11.1.

Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatı mı verilebilecek haller aşağıda sayı lmıştı r.

11.1.1 Mücbir sebepler:
Doğal afetler.
Kanuni grev.
Genel salgı n hastalı k.
ç) Kı smi veya genel seferberlik ilanı.
Madde 12- Yürürlük
12.1.

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 13 - Sözleşmenin imzalanması
13.1.
Bu sözleşme 13 maddeden ibaret olup, Sağl ı k hizmeti sunucusu ve Sağlı k hizmeti alıcı sı tarafı ndan tam
olarak okunup anlaşı ldı ktan sonralf.4)1/42013tarihinde iki(2) nüsha olarak imza altı na alı nmıştı r.
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