
                                                                                             

 

KURUMSAL SAĞLIK PROTOKOLÜ 

 

1) PROTOKOL KONUSU; 

ÖZEL DENTRİVA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ tarafından BELDE A.Ş. personeli, eşi ve birinci dereceden (anne, baba, 

çocuk) yakınlarının muayene ve tedavilerinin indirimli yapılmasını kapsar. 

 

2) TARAFLAR 

 

HİZMET VEREN TARAF; 

 

İZMİT ŞUBESİ 

 Özel Dentriva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 

Adres: 42 evler Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No:42A İzmit/KOCAELİ 

(Doğukışla Kapalı Pazarı alanı karşısı) 

Tel: 0262 321 20 11 – 0536 990 48 62 

        GEBZE ŞUBESİ 

Özel Dentriva 2 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 

Adres: Tatlıkuyu Mahallesi 1301. Sokak No:23A Gebze/KOCAELİ 

(Gebze Vatan Bilgisayar arkası) 

Tel: 0536 574 95 73 

 

       HİZMET ALAN TARAF; 

BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZ. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ SOS.HİZ. GIDA VE İHT. MAD.PAZ.VE TİC.ANONİM 

ŞİRKETİ 

Adres: Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:40 İzmit / KOCAELİ 

Tel: 0 262 335 15 88 

 

3) PROTOKOL ŞARTLARI 

• Hasta Kabulü Personel Kimliği veya BELDE A.Ş. Yetkilisinin imzalı kağıdıyla olacaktır. 

• Hasta Özel Dentriva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde kaldığı süre içerisinde tıbbi ve cerrahi müdahaleler hemşirelik 

bakımı ve diğer hizmetler sağlık merkezi tarafından karşılanacak, ücretler sözleşme koşullarına uygun olarak fatura 

edilecektir. 

• Özel Dentriva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde iken gerekli ilaç ve serum temini sağlık polikliniği tarafından 

sağlanacaktır. Taburcu olduktan sonra ilaç temini hasta tarafından yapılır (ilaç ve sarf malzemeler indirim dahilinde 

değildir).  

• BELDE A.Ş.  personeli, eşi ve birinci dereceden yakınlarına (çocuk, anne, baba); Özel Dentriva Ağız ve Diş Sağlığı 

Polikliniği güncel fiyat listesi üzerinden nakit ödemelerde % 20, kredi kartı ödemelerinde % 15 indirim uygulanacaktır. 

tel:0262


• Anlaşma Özel Dentriva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde ve şubelerinde verilen tüm tedavi imkanları için geçerlidir. 

• Özel Dentriva Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde verilen tedavi hizmetleri; Restoratif (dolgu), Endodonti (kanal 

tedavisi), Periodontoloji (diş eti hastalıkları, diş taşı temizliği vs.), Pedodonti (çocuk diş), Protetik (kaplamalar ve 

protezler), Ağız ve Çene Cerrahisi, Estetik Diş Hekimliği (lamine, botoks vs.), Oral Daignoz (teşhis, tedavi planlama), 

Panaromik ve Periapikal Röntgen, Tomografi. Sadece Ortodontik Tedavi ve Bleaching (Diş Beyazlatma) indirim kapsamı 

dışındadır. 

 
4- ) GİZLİLİK 
 

• Taraflar, sözleşme süresince ve Sözleşme sonrasında süresiz olarak birbirleri hakkında edindikleri gizlilik arz eden 
bilgileri diğer tarafın onayı olmaksızın üçüncü şahıslarla yazılı veya sözlü olarak paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt 
ederler. Taraflar, sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak hastalara ilişkin gizlilik arz eden her 
türlü bilgiyi diğer tarafın onayı olmaksızın üçüncü şahıslarla yazılı veya sözlü olarak paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt 
ederler.  Ayrıca, Sözleşme’nin devam ediyor olması halinde, aksine davranışlar Sözleşme’nin derhal feshi için haklı bir 
gerekçe teşkil edecektir. Diğer taraftan zarar talep etme haklıdır.   

 

 5-) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

 

Belde A.Ş nin ÖZEL DENTRİVA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ ile kurmuş oldukları sağlık protokolü gereği sunduğu 

hizmetler kapsamında ya da bu hizmet ve faaliyetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan, kimliği belirli ya da 

belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirebilecek her türlü kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri (birlikte Kişisel 

Veri olarak anılacaktır) ÖZEL DENTRİVA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ: 

i) İşbu sözleşme ile belirlenen sınırlar çerçevesinde kendisinden beklenen işin gerçekleştirilmesinden öte 

hiçbir amaçla kullanmayacağını, 

ii) Hukukta ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar 

için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilmek suretiyle işleyeceğini, 

iii) Gerçekleştireceği veri işleme faaliyetleri sırasında, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) ve yürürlükteki mevzuata uygun faaliyetlerini gerçekleştireceğini, gelecekte yürürlüğe girebilecek 

kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat olması durumunda bu mevzuata, Kurul kararlarına derhal tam 

uyum sağlayacağını, 

iv) İşbu Sözleşme’nin yürürlükteki süresi ve sona ermesinden sonra ÖZEL DENTRİVA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI 

POLİKLİNİĞİ’nin KVKK ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerinin devam edeceğini, 

v) İşbu Sözleşme hükümlerine ya da yürürlükteki veya gelecekte yürürlüğe girebilecek mevzuata aykırı iş veya 

işlemleri dolayısıyla BELDE A.Ş. ya da ilgili veri sahibi gerçek kişilerin uğradığı her türlü zararı, ayrıca bir 

mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep halinde derhal, nakden ve defaten tazmin edeceği, 

vi) İşbu Sözleşme hükümlerine ya da yürürlükteki veya gelecekte yürürlüğe girebilecek mevzuata aykırı iş veya 

işlemleri dolayısıyla BELDE A.Ş. herhangi bir hukuki, cezai veya idari yaptırıma uğraması halinde BELDE A.Ş. 

NİN ÖZEL DENTRİVA AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ’ ne rücu edebileceğini; bu durumda, ayrıca bir 

mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep halinde derhal, nakden ve defaten BELDE A.Ş. ye her türlü 

zararını tanzim edeceğini  

 

Kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

 
6-) TEBLİGAT, BİLDİRİM VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ   

• Taraflar işbu Sözleşme uyarınca yapacakları her türlü tebligat, yukarıda “1-TARAFLAR” maddesinde yazılı adreslere 
yapacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca, Tarafların işbu maddede belirttikleri iletişim bilgilerinde herhangi 
bir değişiklik olması halinde, keyfiyet yazılı olarak karşı tarafa 10 (on) gün içerisinde bildirilmediği takdirde, sözleşmede 
yazılı olan yerlere gönderilen tebligatlar, muhatabına ulaşmış olsun, olmasın tebliğ edilmiş sayılacaktır.  

• İşleyişe ilişkin sair konularda yapılacak bildirimler ise tevsik edilmek koşuluyla tarafların birbirlerine bildirdikleri faks 
numaralarına veya mail adreslerine yapılabilecektir; 
 
 
 
 



 
 
 7-) SÜRE VE FESİH 

• İş bu sözleşme, tarafları fesih hakları saklı kalmak üzere, imzalandığı tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerli olup süre 
bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak Taraflar süre bitiminde her konuda anlaşır ve Sözleşmenin aynı süre ile 
uzamasına karar verirlerse, buna ilişkin Ek Protokol düzenleyerek bir yıl süre ile uzatabilirler. 

• Ancak, İş bu Sözleşme, Taraflardan birinin en geç 30 gün öncesinde yazılı bildirimde bulunması kaydıyla süresinden 
önce, herhangi   bir   neden   belirtmeksizin, tek taraflı olarak tazminatsız feshedilebilir.   Taraflar birbirlerinin işbu fesih 
yetkisini kabul ederek bu   durumda   birbirlerinden   tazminat   talep   etme   hakları bulunmadığını kabul ve taahhüt 
ederler. 

• Taraflardan biri sözleşme hükümlerini ihlal ettiği diğer Taraf iş bu durumun 15 (on beş) gün içerisinde düzeltilmesini 
karşı tarafa noter vasıtasıyla ihtar eder. İhtarın tebliği üzerine 15(on beş) gün içerisinde karşı taraf durumu düzeltildiğini 
gösterir delilleriyle birlikte ve yazılı olarak yanıt vermediği takdirde sözleşme başka ihtara gerek kalmadan kendiliğinde 
sona erer. 

• Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sonlandığı tarihte, hastanın işbu sözleşme kapsamında başlatılmış olan 
tedavisi devam ediyorsa HASTANE sözleşme devam ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi yürütür ve sonuçlandırır ve 
bedelini hastadan iş bu sözleşme uyarınca kararlaştırılan indirimli bedeller  
üzerinden tahsil eder.  
 
8-) UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN HALLİ 

• İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan ihtilaflar öncelikle dostane yollarla  
çözümlenmeye çalışılacaktır.  Uzlaşma sağlanamaması durumunda ihtilafların çözümünde 

• Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
 
9-) DEĞİŞİKLİK 

• Tarafların imza yetkilileri tarafından imza altına alınmış yazılı bir metin olmadıkça iş bu sözleşmede ve eklerinde 
hiçbir değişiklik ve ilave yapılamaz. 
 
 
10-) MÜCBİR SEBEPLER 

• İşbu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için olaydan etkilenen Taraf’ın gerekli özen ve 
dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek 
olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından 
önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir. 

• Tarafların kendi kontrolü dışında sayılan tabii affet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, ithalat veya ihracat 
rejimi ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması veyahut herhangi 
diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar sorumlu olamayacağı gibi bu 
sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edem emesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki gecikmelerden sorumlu 
tutulamaz. 

• BELDE A.Ş. bu protokol şartlarını tüm personeline bildirmekle yükümlüdür.  

İşbu protokol tarafların karşılıklı mutabakat, beyan ve ikrarı ile iki nüsha tanzim edilerek 13.10.2022 tarihinde imza 

edilmiştir. 

 

 

 

ÖZEL DENTRİVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ                                     ……………………………………………………………… 

 

 

 

 
 


