
SAĞLIK HizMETLERi sözLEŞMESi

MADDE 1 - TARAFLAR / TANIMLAR

İşbu Sağlık Himıetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Sözleşme' olarak anlacaktır.) bir

tarafta Ticari Merkezi; 'Flalofis İstanbul Otalqılar Cad. No:78 K:3 D Blok

No:103/104/105/106 Eyüp / LSTANBUZ'adresinde bulunan MLP SAĞLIK rrizırnrr,nnİ
A.Ş. biinyesinde bulunan 'E5 iizeri 23 Nisan Sokak No: 17 Merdivenkay Kadıköy /
İSTANBUL' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK GÖZTEPE HASTAI{E

KOMPLEKSİ, 'Kültür Sokak No:] 34160 Bahçelievler / iSTANBUL'adresinde faaliyet

gösteren MEDICAL PARK BAHÇELiEWER HASTA}IESi, 'Fevzi Çalonak Cad.

Kırcaali Mah. No:76 Osmangazi / BURSA' adresinde faaliyet gösteren VM MEDICAL
PARK BURSA HASTAI§ESİ, 'Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:7 Lara / ANTALYA'

adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK ANTALYA HASTANE KOMPLEK§İ,
'Oğetmenler Mah. Şehit İsmet Alcın Cad. No: ]0 Tarsus / MERSİN' adresinde faaliyet

gösteren MEDICAL PARK TARSUS HASTANESİ 'İsknderpaşa Mah. Horhor Cad.

No 4 34080 Fatih / İSTANBUZ' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK FATİH

HASTANESİ, 'Alqıazı Mah. Gaffar Olran Cad. No: 9 ORDU'adresinde faaliyet gösteren

MEDICAL PARK ORDU HASTAI{ESİ, 'Yeşilırmak Mah. Vali Zekai Gümüşdiş Cad.

No:29 TOKAT' adresinde faaliyet gösteren TEMAR TOKAT MAI{YETIK REZONAS

SAĞLIK HİZMETLERİ \,E TURizM A.Ş. MEDICAL PARK TOKAT HAsTAl{Esi,
'Atatürk Bulvarı No: ] 4I BATMAN' adresinde faaliyet gösteren SENTEZ SAĞLIK
HİZMETLERİ A.Ş. MEDICAL BATMAN HASTANESİ, adresi ,Mücahitler Mah. 52063

nolu Sok. No:2 Şehitkamil / GAZİANTEP 'adresinde faaliyet gösteren SENTEZ SAĞLIK
rrİzıvrnrı,nnİ A.Ş. MEDICAL PARK GAZiAıITEP HASTANESi,,Yeni Girne Bulvarı

1825 Sok No: 12 Karşıyakı / LZMİR' adıesinde faaliyet gösteıen SENTEZ SAĞLIK
rrİznıBrr,Bni A.Ş. MEDICAL PARK izıuin rrasraı,ıBSL ,olgunlar Mah. Atatırk

Bulvarı No 5 EIüIZIĞ' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK ELAZIĞ
HASTAhIESİ, 'Mimar Sinan Mah. Alparslan Bulvarı No t7 Atakwn / SAMSUN' adresinde

faaliyet gösteren SAMS[JN MEDiCAL GRUP SAĞLIK I{İZMETLEnİ a.ş. vır
MEDICAL PARK SAMSUN HASTANESİ, 'Kemalöz Mah. Atatürk Bulvarı No:]39/A

|JŞAK' adresınde faaliyet gösteren MEDICAL PARK UŞAK HASTANESİ, 'Giizeller

Mah. Yeni Bağdat Cad. 615/8 Gebze / KOCAEL/' adresinde faaliyet gösteren MEDİPLAZA
SAĞLIK IüİZMETLERi TiC. Aş. MEDICAL P GEB.ZE HAsTANEsi,'y,/d,z/ı



Beldesi Devlet Sahil Yolu No:46 Alqaabat / Trabzoız ' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL
PARK TRABZON HASTANESİ, 'Yavuz Selim Bulvarı İnönü Mah. Şifa Sok No:190

Ortahisar / TMBZON' adresinde faaliyet gösteren MEDICAL PARK KARADEMZ
HASTAI{ESİ 'Kent Koop Mah. 237 Sok. Yenimahalle / ANKAM'adresinde faaliyet
göSteren BATIKENT MEDiCAL PARK ÖzEL SAĞLIK rrİz. ı,.Ş. MEDICAL PARK
BATIKENT HAsTANEsi, 'Mimar Sinan Mah. Sanoyi 55. Sok No:I Silivri / |STANBUL'

adresinde faaliyet gösteren Öznı silivRİ ARKAZ SAĞLIK ıriz. ı,rn. şrİ.
MEDICAL PARK SİLİYRİ HASTAIIESİ, 'Merkez Mah. Çukurçeşme Cad. 57 - 59

Gaziosmanpaşa / LSTANBUL' adresinde faaliyet gösteren GAZİoSMANPAŞA ANADOLU

HAsTANEsi Öznr, saĞı,ıK IJ.LZ. A.Ş. MEDICAL PARK GAziosMANPAŞA
HASTAI\ESİ, 'Ovacık Mah. D l00 Karayolu Üzeri No: 36 İzmit / KOCAELL' adresinde

faaliyet gösteren MEDiPLAZA SAĞLIK HiZMETLERİ Tic. A.ş. VM MEDICAL
PARK KOCAELİ HASTANESİ,'Aşık Veysel Mah. Süleynan Demirel Cad. No:] Eserqart

/ ISTANBUL' adresinde faaliyet gösteren İsrİr.ryn ÜxİvonsİrBsi slĞr,rx
[IYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 'Beşyol Mah. İnönü Cad. Akasyo Sok No: 4

Küçükçekınece / İSTANBUL' adresinde faaliyet gösteren isrAxruı AYDIN

trxivEnsirnsi saĞr,ıx [IYGULAMA yf, ARAŞTIRMA MERKEZi (bundan böyle

hepsi birlikte krsaca 'HASTANE' olarak anılacakiır.) ile diğer tarafta 'Ergenekon Mah.

Cumhuriyeı Cad. Safir Apartmanı No:203 D:3 Harbiye / İSTANBUL ' adresiıde faaliyet

gösteren isrexnuı DiŞ HEKiMLEni onasr @undan böyle kısaca 'KURUM' olarak

anlacaktır.) arasrnda imzalanmıştır.

İşbu Sözleşme 1ukanda Medical Park olarak tarumh olan hastane ve sağlık kurumlarınr

kapsamaktadır. İşbu Sözleşme'de belirtilmeyen Medical Park Sağlık Grubu' na bağlı şube ve

iştirak niteliğindeki hastane veya sağlık kuruluşlannın Sözleşme kapsamına alınması için

Medical Park'tan talep gelmesi halinde ek bir protokol ile Sözleşme'nin bir parçası haline

getirilebilir.

İşbu Södeşme kapsamında gerektiğinde HASTANE ve KURUM ayfl ayfl'Taraf , birlilıie

' Tarafl ar' olarak anrlacaktır.



İşbu Sözleşme' nin konusunu sözleşmede belirtilen kapsam ve kurallar dAhilinde

HA§TAj\E tarafindarı sunulacak hizırıetlerden indirim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar

ile Taraflar arasmdaki karşılıklı hak ve mükellefiyetlerin dilzenlenmesi oluşturmaktadıı.

İşbu Sözleşme KURUM' un tek taraflı talebi sonucu yapılmış olup, HASTAIIE açısından

talep yaratıcı uygulama ve reklam uygulzıması olarak kabul edilemez.

3.1. HASTANE' nin Hak ve Yükümlülükleriı

3.1.1.

3.|.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

HASTAIIE, hizrnet almak isteyen KURIJM üye ve l. derece (Anne, Bab4

Eş ve Çocuk) yakrnlanna sağlık hizırıetlerini eksiksiz olarak yerine

getirecektir.

HASTANE, himıet talebinde bulunan KURUM üye veya l. derece

yakrnlanna anıları kurum üyesi veya l . derece yakını olduğunu gösteren üye

kartınr teşhis edip, resmi kimlik belgesine de bakarak kişileri teşhis eder.

Ancak, gerekli gördüğii durumlaıda HASTANE' nin hastanm KURUM
üyesi veya l. derece yakını olup olmadığı hususunda KURUM' dan bilgi

talep etme hakkı saklıdır.

HASTAI{E, kendisine başıuran her bir hasta ile ilgili olarak yazılı veya

elektronik ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunlan

mevzuatn öngördüğii siire kadar saklamakla yiıkiırnlüdtır.

HASTAI\{E, hasta]ara sunduğu hizmetlerine kaşılık hastadan nakit veya

kredi kartı ile ödeme talep eder. KURUM üyesi veya l. derece yakını olduğu

tanzim edilen üye kartı ve resmi kimlik belgesi ile birlikte belgeleyen kart

sahibi sözleşmede tanımlı indirimden yararlanır. KURUM üyesi veya l.

derece yakrnı olduğunu gösteren üye kartını ve resmi kimlik belgesini birlikte

ibraz edemeyenler, fatura bedellerini işbu Sözleşme kapsamı dışında tutularak

HASTANE'ye liste fiyatı iDerinden nakden veya kredi kartı ile öderler.

Tiim ödemeler hasta taıafından yapılır ve bu Sözleşme kapsamındaki

hizmetler için HASTAIIE ödemeyi hastadan tahsil eder. KIJRUM' ıın

tahsilat konusunda bir yükiimlülüğü o

MADDE 2 -SÖZLEŞMENiNKoNUsU

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ



3.1 .6. İşbu Sözleşme kapsamında KIJRUM üyesi velveya l . derece yakrnlarına

sunulan sağlık hizmetine ilişkin Tıbbi kayıtlar hasta mahremiyet ilkesi gereği

KURUM tarafından talep edilemez. KIJRUM' un bu yönde bir talebi olması

halinde mutlaka hastanın yazıh iznini alması gerekecektiı.

3.2 KURUM' un Hak ve Yüküınlülükleri:

SGK güvencesini kullanmayarı/olmayan SGK, nın karşılamadığı işlemlerde KURUM

üve ve l.derece vakrnlarına; hastanenin cari fiyatlan üzerinden, SGK güvencesini

kullanan kuRuM üve ve l.derece vakrnlanna: ise hastane hizmetlerinde hastadan alınan

fark ücreti iİzerinden, aşağıdaki indirim oranları cetvelinde belirtilen oranlarda indirim

uygulanır. İlaç, tlbbi sarf malzeme, özellikli malzeme ve sigorta kat ım payı iizerinden

indirim uygulanmaz.

?r 1

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

KIJRUM üye veya 1. derece yakınlarının HASTANE' de ücreti karşılığında

alacaklan sağlık hizmetine yönelik olarak KURUM' un tiDel kişilik olarak

hukuki ve her hangi bir maddi yiikiimliilüğü bulunmamaktadır.

KURUM, IIASTAI{E ile yapılan işbu Sözleşme'nin detaylann üyelerine e-

biilten, webJink, posta vb. yoluyla duyuracakUr.

Taraflaı, diğer tarafin isim ve logosunu kullanacağl tıim basılı evraklar

hakkııda her seferinde uygulamalann içerilderini de kapsamak iDere diğer

tarafın yazı|ı onayınr almakla ytlkiimltldiir.

KURUM ve HASTANE web sitelerinde anlaşrnalı kurum olarak ve link

vererek isimlerini duyururlar.

Taraflar birbirlerinin isim, unvan ve logosunu södeşmede belirtilen amaç

dışında başka bir amaç için ve/veya reklam./ııaksız rekabet yaratıcı biçimde

kullanamazlar.

MADDE 4-ÜCRETLENDİRME / iNDİRiM ORANLARI



Geliş
Tipi

Hizmet Gİuplarl
sosyal Güvencesi olanlar (sGKl sosyal Güvencesi olmayan (Ücretlil

Uzm,Dr indim %
öğretim Üyesi

İndirim %
Uzm.Dr İndim %

öğetim Üyesi
İndirim %

Ayaldan
Muayene

%o %2o %o

Tetkik ve Tedavi
Hizmetleri y20 %o o/"0

Yatarak Ameliyat/ Medikal Tedavi %20 %o %2o yo

Ek Aqklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri Ve sigorta katlllm payl indirim kapsamı dışındadır.

Yukanda belirtilen indirim oranları Medical Park Gebze, Medical Park Gaziosmanpaşa, Medical Park

izmir, Medical Park Tokat, Medical Park Karadeniz ve Medical Park Trabzon Hastaneleri için geçerli

değildir. ilgili hastanelerde uygulanacak indirim oranları aşağlda ayrlca belirtilmiştir.

ındirim oranlan cetveli

İndirin Oranlan Cetveti (Medicat Park Trabzon, Medical Park Karadeniz ve Medical

Park Tokat Ha§taneleri)

sosyal Güvencesi olmayan (Ücretlil

Uzm.Dr İndim %
Öğretim Üyesi

İndirim %
Uzm.Dr indim %

öğretim üyesi
indirim %

Geliş
Tipi

%15 %0%0Muayene

%0%0 %75%I5

Ayakan

%70 %o%0Yatarak Ameliyat/ Medikal Tedavi

Ek Açlklama

Doğum, sünnet, estetik, diş özel otelcilik hizmetlerive sigorta katlllm payl indirim kapsaml dışındadır.

yukarıda belirtilen indirim oran|arı Medical park Tokat, Medical park karadeniz ve Medical park

Trabzon Hastanelerİ' nde geçerlidir.

%20

%2o

sosyal Güvencesi olanlar (sGK)

Hizmet Gruplarl

%75
Tetkik Ve Tedavi
Hizmetleri

%1o



İndirim Oranlan Cetveli (Medical Park İzmir Hastanesi)

Indirim Oranlan Cetveli (Medical Park Gebze Hastanesi)

Geliş
Tipi

sosyal Güvencesi olanlar (sGKı Sosyal Güvencesi Olmayan (Ücretti)

Uzm.Dr İndim % uzm.Dr indim %
öğretim üyesi

İndirim %

Ayaldan
Muayene %Lo %0 %20 %0

Tetkik ve Tedavi
Hizmetleri %7o %o %0

Yatarak Ameliyat/ Medikaı TedaVi %I0 %0 %2o

Ek Açlklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleri Ve sigorta kat|llm payl indirim kapsaml dışındadır

Yukarıda belİrtilen indİrim oranlarl Medical Park izmir Hastanesi'nde geçerlidir.

sosyal Güvencesi olanlar (sGKı sosyal Güvencesi olmayan (Ücretli)

Uzm.Dr İndim %
öğretim üyesi

İndirim %
uzm.Dr indim %

öğretim Üyesi
İndirim %

Ayaktan
Muayene %|5 %o %15 %o

%I5 %o %75 ./"o

Yatarak
%|5 %0 %75 %o

Ek Açlklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, özel otelcilik hizmetleriVe sigorta katİllm payl indirim kapsamı dışındadır.

Yukarıda belirtilen indirim oranlar| Medical Park Gebze Hastanesi' nde geçerlidir.

Hizmet Gruplarl
öğretim Üyesi

İndirim %

Geliş
Tipi

Hizmet Gruplarl

Tetkik Ve Tedavi
Hizmetleri

Ameliyat/ Medikal Tedavi



Indirim Oranlan Cetveli (Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi)

MADDE 5 - SÖZLEŞMENiN stIRESİ

işbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl siireyle geçerlidir. Ancak taraflardan her hangi

birinin Sözleşme bitiminden en az bir ay öncesinde diğer tarafa sözleşmenin feshine ilişkin

yazılı olarak bildirim yapmııması halinde Sözleşme siiresi aynr şartlar ile bir yıl daha

ıızayacal<tır. Bildirimde noterden keşide tarihi dikkate alınacaktır. sözleşmenin l 1ıl daha

uzıımasr halinde, ilgili ek l 1ıllık stirenin bitiminden itibaren Sözleşme herhangi bir ihtara

gerek olmakszın kendiliğinden sona erecektir.

Taraflar bir ay öncesinden fesh-i ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşme stiresince, Sözleşmeyi

Geliş
Tıpi

Hizmet Gruplarl
sosyal Güvencesi olanlar (sGK) sosyal Güvencesi olmayan (Ücretlil

Uzm.Dr indim %
öğretim üyesi

İndirim %
Uzm.Dr İndim %

öğretim üyesi
İndirim %

Ayaktan
Muayene %30 %30 %o

Tetkik Ve Tedavi
Hizmetleri %3o %0 %30 %o

Yatarak Ameliyat/ Medikal Tedavi
%2o %o %2o %o

Ek Açlklama

Doğum, sünnet, estetik, diş, ö2el otelcilİk hİzmetleri ve sigorta katllIm payı indirim kapsamı dışındadır.

Yukar|da belirtilen indirİm oranları Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi' nde geçerlidir.

dilediği zaman feshedebilir. Bildirimde no keşide tarihi dikkate alınacaktır.

%o

MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN FEsHi

»/



Taraflardan birinin, herharıgi bir nedenle yasal olarak faaliyetinin durdurulduğu dunıınlarda

kaşı tarafın yazılı ihbanna gerek olnaksızın södeşme kendiliğinden fesholur. Sözleşmenin

bu şkilde sona ermesi halinde taraflann fesih tarihine kadar dönem için birbirlerinden her

tiiılü alacak haklan saklıdır. Kurum bu süre içinde üyelerinin ve l.derece yaku annın eğer

varsa ödenmemiş olan hastaneyle ilgili hasta ücreti ve diğer borçlanndan hukuken ve malen

sorumlu değildir.

Ancak, tarailar fesih tarihinden sonraki dönem için birbirlerinden herhangi bir hak, alacak,

tazminat talebinde bulunmayacaklardr.

Södeşmenin sonlandığl tarihte, hastanrn tedavisi devam ediyors4 HASTANE sözleşme

devam ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi sonuçlandıff ve bedelini hastadan tahsil

edebilir.

MADDE 7 -GiZLiLiK

Taraflar işbu Sözleşme siiresince ve Sözleşme yilrilrlüğü sona erse dahi stiresiz olarak, işbu

Sözleşme'nin ifası sırasrnda diğer taıaf hakkında öğenecekleri görsel, sözlü, eleknonik veya

yazılı işlemler ile şirketleri hakkında öğenecekleri işlemleri, faaliyetleri, mali durumlan, iç

işleyişleri, müşteri portftiyü, pazarlama metodlan ile elde ettikleri bilgiler ile ticari sırlan,

finansal verileri, anlaşmalan, raporlan, iş planı, bilgi notu, hukuki, mali, sözleşrnesel teknik

veri, tıbbi bilgiler ve diğer belgelerin gizli tutulacağını, yasal bir zorunluluk olmadıkça 3.

kişilere açıklamayacaklannr, bu bilgileri hiçbiı yerde paylaşmayacaklann kabul, beyan ve

taahhüt ederler. Taraflar Sözleşme' de açıkça belirtilmedikçe diğer tarafin önceden yazılı

onayı olmaksızın gizli bilgiyi 3. kişilere herhangi bir şekilde açıklamayacağı, ifşa etrneyeceği

veya kendi adına veya 3. kişiler adına ku|lanrlmayacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt

ederler. Aksi takdirde gizli bilgiyi kullanan taraf diğer taıafın uğayacağı her tiirlü zaran

tazminle yilkilmlü olacalür. Aync4 Taraflar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanrınu kapsamındaki yükiimlüliiklerini eksiksiz olarak ifa edecektir.

MADDE 8 -TEBLİGAT YE ADRES DEĞİŞİKLiĞİ

8.1. İşbu Sözleşme ile ilgili olrnak iizere Taraflar arasında yapılacak olan her tilrlü tebligat,

MLP Sağlık Hizınetleri A.Ş. Merkez adresi ile biılikte ilgili HASTANE' nin ve KURUM 'un

sözleşmenin başlangıç kısmında bildiri yapılacaktır. İşbu Sözleşmeye ilişkin



bildirim ve tebligatlar noter vasıtasryla yapılacak olup, noter vasıtasıyla yapılmayan bir

tebligatın karşı tarafa tebliğine ilişkin ispat yükü tebliğe çıkaran taraf uhdesinde kalacal«ır.

8.2. Bu meyanda KIJRIJM, hastalann hizmeti aldığı ilgili HASTANE ile işbu Sözleşme'

den kaynaklı bir sorun yaşaması halinde ilgili durumu merkez olarak MLP Sağlık Hizrnetleri

A.Ş.' ye de mutlakayazı|ı olarak bildirmekle yiiki,imlüdü.

8.3. Taraflann Sözleşme' de belirttikleri adreslerinde her hangi bir değişiklik olması halinde,

keyfiyet noter marifeti ile karşı tarafa 10 (on) giin içerisinde bildirilmediği takdirde,

Södeşme' de yazılı olan adreslere gönderilen tebligatlar, muhatabına tebliğ edilrniş

sayılacakiır.

İşbu Sözleşme Tiirk Hukuku'na tabi olup, Sözleşme'nin uygulanma§mdan ve

yorumlanmasından doğan ihtilaflarda Çağlayan' da bulunan İstanbul Mahkemeleri ve İcra

Daireleri yetkilidir.

Taraflardan birinin bu sözleşme hiikilmlerinin diğeri tarafından yerine getirilmesini talep

etrnemesi bu hiikiimlerin tamamen yeıine getirilmesi gereğini hiçbir şekilde etkilemez.

Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmenin hiikiimlerinden birinin bir böliimünün ihlalinden

doğacak haklanndan feragati aynr veya farklı bir maddenin bir sonraki ihlali durumunda da

talebinden feıagat edeceği anlamına gelmez.

MADDE 12 - DEüR vE TEMLtK YASAĞI

MADDE 9 - IIYGULANACAK HUKUK \.E iHTiLAFLARIN HALLi

MADDE ı0 - KIsMi GEcERsiZLİK

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi birinin herhangi bir nedenden dolayı geçersiz

sayılması ya da iptal edilmesi halinde bu hal Sözleşme'nin diğer maddelerinin geçerliğine etki

etrneyecektir.

MADDE 11- iFADE EDiLMEYEN FERAGAT



KURUM, işbu Sözleşme' den doğan hak ve yiikiimlüliiklerini HASTANE' nin yaz ı iznini

almadan üçiincü kişi veya kişilere dewedemez ve temlik edemez.

MADDE I3-DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme' den damga vergisi doğması halinde, Taraflar ııraltında eşit olarak

paylaşılacaktır.

MADDE İ4 - MÜCBİR SEBEPLER

Taraflann kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olaylan, hiikiimet

kısıtlamalan, ithalat veya ihracat ğimi, ticaIi ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal

olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması veyahut herhangi diğer bir sebepten, doğıudarı

veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olmayacağ gibi bu

sebeplerden ötiirii yilkilrrılülilklerini ifa edememesinden veya yilkilmlüli.lklerinin ifasındaki

gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

Ancak Taraflann personelinin grev veya işi yavaşlatması ile topluca işe gelmemesi gibi

eylemler hiç bir şekilde mücbir sebep hali sayılmaz. Taraflar bu eylemleri önleyecek tedbirleri

almakla yiiktimlüdtiı.

Mücbir sebebin 30 (otuz) gilnü aşmasr durumunda Tarafların Sözleşme' yi derhal ve

tazrrıinatsız olarak fesih etıne hakkı sakhdır.

İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen

Tarai ın, gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olınasına kaşın

önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, Sözleşme

kapsamındaki yiikilmlültiklerin yerine getirilmesini zaman velveya maliyet açısından önemli

ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.



l 4 maddeden oluşan işbu Sözleşme 2 (iki) nilsha olarak 08/0 l /20 l 8 tarihinde imzalanmış

olup, birer niishası taraflara teslim edilmiştir.
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