
HizMET pRoToKoı-ü

MADDE 1. TARAFLAR

Bir tarafta Zafer Mahallesi yıldırım Beyazıt Caddesi No: 93 Kepez / ANTALYA adresinde mükim

Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İle dlğer taraftan;

Kırcami Mah. Şerife Kahraman İş MerkeziNo=87l2 Muratpaşa/Antalya adresinde

Mükim Antalya Eczacı odası arasında aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak imzalanmıŞtır,

MADDE 2, TANIMLAR

İşbu SÖZ1-EŞME metni içerisinde;

2.1. Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.ş. kısaca "DÜNyAGÖZ",

2.2. Antalya Eczacı Odası "ODA',
2.3. DÜNYAGÖZ ve oDA kısaca "TARAFLAR",
2,4. İşbu Hizmet Sözleşmesi kısaca *SOZLEŞME"

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. İş bu Sözleşmenin konusu, DÜNYAGÖZ 'ün ilgili hastanesinden ODA çalışanı, üYeleri ve

birinci derece yakınının hizmet almak için başvurcluğunda alacağı indirim koŞulIarını

düzenlemektedir.

3.2. oDA üyeleri, çalışanı veya birinci derece yakını, isminin ve resmi kimljk katı ile kendisini- 
tan,tarat goz'sİğıı'ğı iıe iı'giıi sorunlarını DUNYAGÖZ'e bağlı sağlık kuruluŞlarında aYakta

ve/veya yatarak 6şİi, ve t"edavi edilmeleri, tedavi sırasında yapılacak iŞlemler ile uYgulama

esaslarınin belirlenmesi ve ödeme şaıtlarının düzenlenmesidir.

MADDE 4.TARAFLARIN YÜ KÜ ı,t ı_Ü ı-Ü rı_enİ

4.L. DÜNyAGÖZ vereceği Hizmetler'i profesyonel bir sağlık kuruluşu olmasının gerektirdiği

sorumluluklar içerisind-e, bu konudaki tüm tıbbi kurallara ve mevzuat-standartlara harfiYen

riayet ederek yerine getirecek ve ayrıca bu hizmetleri en güvenilir biÇimde, zamaninda ve

eksiksiz yerine getirmek için gayret gösterecektir,

4,2. oÜıiıyncÖz, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Ozel

Hastaneler yonetmeılkler de dahil tüm sağlık mevzuatı ve ilgili tüm mevzuata ve kurallara

uygun olarak yerine getirmek için gerekli tüm izin ve lisanslara sahiPtir ve sahiP olmaYı

sürdürecektir.

4.3. Taraflar bu Sözleşme dahilindeki çalışmalarının gereği saklı kalmak üzere diğer Taraf ın

adını, ünvan,nı, mar-ka, logo ve sair tanıtım işaretlerini ilgili Taraf'ın Yazılı veYa elektronik

posta üzerinden ve/veya herhangi bir ortamda izni olmaksızın hiÇbir Şekilde ve surette

kullanamaz.

4.4. oDA Ek:1 de belirtilen sözleşme şaıtlarını çalışanlarına-Üyelerine oÜNyRcÖz 'un

belirlediği ve onayladığı görsel ve metinler ile duyurmayı kabul eder.
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4.5. İlqili avantajlardan yararlandırılacak firma çalışanına/üyesine duyurular Antalya Eczacı
odası (DÜNYAGÖZ/ODA) tarafından mail/sms/afiş/stant/sosyal medya seçenekleri ile

yapılacaktır.

4.6. oDA kendi ürün veya hizmetlerinin de DÜNYAGÖZ çalışanlarının faydalanmasını talep

etmesi halinde kampanya hazırlayacak ve OÜlilYRGÖZ'e iletecektir,

MADDE 5. öDEME

Hizmet bedeli; EKl'de tanımlanmış şaıtlarda uygun olarak hastaya fatura ediIir ve faturanın

tamamı, hastadan nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir.

MADDE 6: FESİH

İş bu SÖzı_EşME imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak bir (1) yıl

geçerlidir.

MADDE z: cİzı_İı-İx

Taraflarca aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşme'nin imzasından önce ve yürürlük süresi boyunca

Taraflar'dan herhangi biri tarafından diğer Taraf'a aktarılacak yazılı ya da sözlü tüm bilgiler

['Gizli Bilgiler") gizli tutulacak ve Taraflar, Gizli Bilgiler'i üçüncü k|şi ve kurumlara

aktarmayacaklardır. Sözleşme'nin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal

olan kısımları, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi'yi talep etmesi halleri

istisna olmak üzere, işbu Gizli Bilgiler Sözleşme konusu hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile
kullanılabilecek, başka hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Taraflar'ın bu taahhüdü iŞbu

Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de süresiz olarak geçerli o|acaktır.

İş bu SÖZı_EşME, 2 sayfa, ek-l ve çift nüsha olarak tanzim edilmiş olup, ...../05l2O2l
tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.

Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Antalya Eczacı Odası

Antalya Eczacı Odası
Başkanı

Ecz. Mehmet EIITEKİN
B 
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EK 1:

MUAYENE :o/o 20

TETKİK :o/o 20

LAZER AMELIYAT :o/o t0
GENEL AMELIYAT :% 10

özrllirli AMELiyAT :% 10

Özel Şartlari

a

a

a

a

İndirimler hastanın ödeyeceği rakam üzerinden yapılacaktır.
Beliıtilen indirimler Öğreti m Üyeleri nde (Prof,-Doç.) uygulanmaz.
özel sağlık sigoıtalı kişilerde sigoıtanın kapsam dışı bıraktığı işlemlerde uygulanır.
tş bu indirimin uygulanması durumunda diğer indirim ve kampanyalar uygulanmaz.
İlan edilen şartlar dahilinde Müşterinin dilediğini seçme hakkı vardır.
Tüm İşlemler için kredi kaıtlarına bankalar ile yapılan anlaşmalar oranında vade farksı:
taksitli ödeme imk6nı bulunmaktadır.
Dünyagöz grup hizmet fiyatlarını ve indirim yüzde oranlarını sözleşme süresince

değiştirme, kaldırma hakkını saklı tutar.
Hastanın başka sözleşmeler nedeniyle gördüğü tedavi bedelinden indirim haklq

bulunuyor ise; hasta ikisinden birini tercih ederek kullanır.
Yapılan indirim oranları aşağıda beliıtilen şubelerimizde geçerli olacaktır.

o Antalya Hastanesi


