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sAĞtlK HizMETLERi PRoToKotÜ

MADDE 1_ TARAFLAR

İş bu sözleşme ana hizmet binasl Kooperatifler Mah. of]s Ekinciler cad. Kalender Pla2a (at:9

No:15-16 Yenişehir/DiYARBAKlR adresinde mukim "Makina ve Mühendi5ler odasl Diyarbaklr Şubesi"

{DiYARBAK|R TMMoB olarak anılacaktlr) ile oBH özel Sağllk Hiımetleri Medikal san, Tic, A,Ş (bundan

sonra HAsTANE olarak anllacaktü4 araslnda akdedilmiştir,

i§ b! protokol kapsamlnda sunulacak sağllk hizmeti Hastane'nin (5 Nisan Mah, Nükhet coşkun

cad. No:87l3 Bağlar/DiYARBAKlR)adresinde mukim Özel Bağlar Hastanesiile sağlanmlştlı,

MADDE 2- TARAFl,ARlN HAl( VE YÜKÜM[ÜtÜKLERl

1) Hastane, DiYARBAKlR TMMoB ile; ayaktan ve yatarak tedaviler ile laboratuvartahlilleri, radyolojik

tetkikl€rve ameliyat gibi işlemlerde D|YARBAK|R TMMoB üyesi olan hastalara Ve anne, baba, eşve

çocuklar ile slnırlı olmak kaydryla bakmakla yüküm|ü olduğu aile bireylerine (anne, baba, eş ve çocuklar)

sG('ll hastalardan allnan hizmet bedelleri ü2erinden %20 indirjm uygulayacaktlr,

2] Hasta bu sözleşme kapsamlnda indirimden yararland|ğl sı.]rumda sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladlğl

indirimler haricindeki başka bir kartın kendisine sağladlğl indirimden yararlanamaz, bunlardan yaln|zca

birini seçmekle yükümlüdür.

3) D|YARBAKIR TMMoB üyeleriVe 1. derece yaklnlan (anne, baba, eş ve ço.uklad kurum kimlikleriVe

şahsiTc kimlikterini hastaneye 86stermekle yükümlüdür, Kimliklerin ibraz edilmediği hallerde TMMoB

üYeleri Ve 1. derece yaklnlarlna (anne, baba, eş Ve çocuklar} indirim uygulanmamaslndan Hastane

5orumlu değildir.

MADDE 3_ GENEt BÜKÜMLER

iş bu sözleşme taraflalln imza talihinden başlayaftkz9/IIl1071 İalihiflde ihbar, ihtar ve

mahkeme hükmüne lüzum olmadan kendiliğinden sona erecektif.

i5 bu protokol 29l11/2o16 tarihinde oiyarbaklr'da (3) madde Ve (1) sayfadan ibaret olarak, iki

nasha halinde imza Ve taahhüt altlna aknmıştlr,

iş bu sozleşmeden doğan anlaşmazllklardan Diyarbakır icra dai.eleri Ve Mahkemeleri sorumlUdUr,

Makine ve Mühendi5ler odasl oivarbak|. oBH özelsağhk Hİz. Med. san. Tic. A.5

Hizmei'cii
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