HİZMET ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ
MADDE 1.TAFtAFLAR

Bir tarafta Binevler mah.Üniversite bulv.No:160 Şahinbey /Gaziantep adresinde faaliyet gösteren Özel
Akademi Hastanesi,diğer tarafta -ÎZT14,54 N CAZ..
<=7 Sr40,1%.:1 t hizmet kullanımı
amacıyla hizmet alı m sözleşmesi kurulmuştur.
Bu sözleşme hizmet sunucu Özel Akademi Hastanesi,Hizmet alı cç.G.AN TQP üffl.031-)
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MADDE 2- KONU:

Sözleşmenin konusu hizmet sunucu tarafı ndan sunulacak olan hizmetlerinin kullanı lmasıdır.

MADDE 3-TAFtAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLEFtİ:

Hizmet sunucu vereceği hizmetler ile ilgili her türlü alt yapıyı oluşturmak, ayaktan hizmet ve gerekli
ameliyat şartlarını sağlamak, yatan hastalara da gerekli otelcilik ve hemşirelik hizmetlerini vermekle
yükümlüdür.
Hizmet Alıcı;Özel Akademi Hastanesinden almış olduğu hizmet bedelini en geç hastası taburcu olurken
ödemekle ve hastane yönetiminin hastane işleyişi ile ilgili koymuş kurallara uymakla yükümlüdür.
MADDE 4- ÖZEL HÜKÜMLER (*)
1.AYAKTAN TEDAVİ HİZMETİ (POLİKLİNİK MUAYENESİ) %25
2. BAHSİ GEÇEN İNDİRİM

ç AtE3

OPŞİ2asıba....flaW.t.-1AILLZ1.. ÇALİŞANLARİ

(ANNE-BABA-EŞ VE ÇOCUK)GEÇERLİDİR.

MADDE 5- HİZMET SÜRESİ:

İş bu sözleşme ile taahhüt edilen hizmet süresi 1 yıl (bir yı l ) süreli olarak belirlenmiştir

MADDE 6- HİZMET BEDELİ:

Hizmet bedeli Özel hükümlerde belirlendiği gibidir.

MADDE 7-SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI,DURDURULMASI VEYA FESHİ:

Tarafların birinin iş bu sözleşmesinde ki yükümlülüklerine aykırı davranması veya edimleri gereği gibi
ifa etmemesçeksik ifa etmesi,nihai tüketiciler nezdinden itibarı n zadelemesi ve sair hallerde diğer
taraf(30) gün önceden yazı yla bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi geçici olarak askıya
alma,durdurma veya feshetme hakkına sahiptir

Her ne şekilde olursa olsun,fesih tarihine kadar doğmuş alacaklar üzerinden tarafların hakkı
saklıdı r.Fesih tarihine kadar verilmiş olan siparişlere ilişkin olarak tarafları n yükümlülükleri devam
eder.Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve öngörülmeyen,taraflann kontrolleri d ışı nda
gelişen,ortaya çı kması yla taraflardan birinin yada her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve
sorumluluklarını kı smen veya tamamen yerine getirmelerini yada bunları zamanı nda yerine
getirmelerini olanaksızlaştı ran durumlar,mücbir sebepler(doğal afet,savaş,terör,ayaklanma,değişen
mevzuat hükümleri,e1 koyma veya grev,lokvt,üretim ve iletişim tesislerde önemli ölçüde arıza
vb.)olarak kabul edilecektir.Mücbir sebeple karşılaşan taraf diğer tarafa söz konusu durumu derhal
yazı lı olarak bildirecektir.

MADDE 8- GİZLİ LİK
Taraflar iş bu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkı nda öğ renecekleri her türlü gizli bilgi yasal
zorunluluk olmadı kça üçüncü kişilere açı klamamayı ve istihdam ettikleri de bu hususa uymaları nı n
sağlanması için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt eder.
MADDE 9- TEBLİGAT:
Taraflar iş bu anlaşmada yer alan adreslerin tebligata açı k adresleri olduğunu ve bu adreslere
yapı lacak her türlü tebligatı n geçerli ve yasal sayılacağın ı ve bu adreslerde meydana gelen
değişikliklerin 3 iş gün zarfı nda anlaşma tarafları na yazı lı olarak duyrulacağını ,aksi halde anlaşmada
yazılı adreslere yapı lacak tebligatları n tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen
kabul etmiştir.
MADDE 10- UYUBMAZLIKLARDA YETIdLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELEFtİ:
İş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlı klar için Gaziantep Mahkemeleri ve icra daireleri
yetkili olacaktı r.
10(on)maddeden oluşan işbu sözleşme taraflarca okunmuş kabul edilmiş:2249/2Pfarihinde imza
altına alınmış olup taraflara birer suret verilmiştir
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