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1_TARAFLAR

ı.ı.özrı- rünrivr KızıLAy ornıııeĞi ricaner BoRsAsı ııısrıııırsi
Şükran Mah Taşkapu Medrese Sok no:15 Meram/KONYA

1.2.KoNyA vıı-iıiĞi- iı- aprr vE Aclt DuRuM rvıüoünı-üĞü

Horuzluhan Mah. Yeni İstanbul Cad.No: 72 Selçuklu-KONYA

z.sÖzLEşMENıN KoNUsU:

Bu sözleşmenin amacı ;Konya İl atet ve Acil Durum Müdürlüğü (Bundan böyle kısaca "MÜDÜRLÜK"
olarak anılacaktır) personeli ve ]-.derece yakınlarına(eş,çocuk,anne,baba ve kardeş) Özel Türkiye
Kız'ılay Derneği Ticaret Borsası Hastanesinde (Bundan böyle kısaca 'HASTANE" olarak anılacaktır)
verilen sağlık hizmetlerinde , SGK kapsamında alınan ilave ücretlerde indirim oranlarının belirlenmesi
a maçlanma ktad ır.

3_KAYıT VE KABuL işı-rvıı-rnİ:

Müdür|ük personeli ve ]..derece yakınları oda tarafından gönderilecek personel listesine veya
müdürlük kartlarına istinaden resmi kimlik belgeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

4-1NDiRiM KoNUSU:

4.l.Hastane; Müdürlük personeli ve ]..derece yakınlarından SGK'Iı hastalardan alınan ilave ücretler
üzerinden, ayakta yapılan tedavilerde Yo25,yatarak yapılan tedavilerde %25indirim uygulayacaktır.

4.2.SGK tarafından ödenmeyen, SUT(Sağlık Uygu|ama Tebliği) dışı hizmet ve tedaviler için hastane
cari fiyatları üzerinden ayakta ve yatarak tedavilerde %25 indirim uygulanacaktır.

4.3- Hasta SGK mevzuatı gereği olarak 15 TL katıiım payını ödemek durumundadır. Katılım payı
mevzuat gereği indirim kapsamı dışındadır. SGK tarafından hasta katılım payında yapılacak değişiklik
olması durumunda; hasta tarafından, SGK' nın belirlediği katılım payı ödemesi yapılır.

5-pRoToKoı-Üıv iıvıznı-aNMAsı, yününı-üĞE GlRMEsl,sünesi,uzaııLMAsı, irıriı-nr rınıi:
5.1. PRoToKoLÜ N ı MZLAN MAsı, yÜ nÜ ı-ÜĞr e i nıvı esi, sÜ nrsi :

iş bu protokol?9./oş./U§ tarihinde imzalanmış olup,?çıP.ş/.?,ffiarihine kadar yürürlüktedir.

5.2.sÜRE VE FEsıH:

İşbu sözleşme imzalandığıtarihten itibaren biryı| süre ile geçerliolup sürenin bitmesinden bir ay önce
taraflardan biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça, bir yıl süre ile kendiliğinden uzar.Taraflar
protokolü tek taraflı fesh edebilir.Taraflardan birinin, herhangi bir nedenle yasal olarak faaliyetinin
durdurulduğu durumlarda karşı tarafın yazılı ihbarına gerek olmaksızın sözleşme kendiliğinden fesh
olur.

s.g.ixriı-ar xRıi:
İş bu protokol karşılıklı işbirliği teamülünü içeren bir protokol olduğundan; karşılıklı taahhüt, borç,
alacak ve edinim içermediğinden, yasal yollara konu edilemez, dava açılamaz, bir borç ve alacak
doğuramaz, yalnızca taraflar arasında işbirliğini özendirmeye yönelik uygulamaları düzenleyen iyi
niyet kuralları çerçevesinde yürürlüğü sağlayacak bir protokol olduğundan, Dava, Mahkeme ve icra
Daireleri yetkili kılınmamıştır.
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