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HİZMET PROTOKOLU 

 

MADDE 1. TARAFLAR 

Bir tarafta Emniyet Mah. Silahtar Cad. No:43 A Yenimahalle Ankara adresinde mukim, 

DÜŞÜN SAĞLIK EĞİTİM A.Ş. ile diğer tarafta; Meşrutiyet caddesi No:46/3 Çankaya 

ANKARA  Adresinde mukim, SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ (SAYDER)  

arasında aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak imzalanmıştır. 

MADDE 2. TANIMLAR 

İşbu Protokol metni içerisinde; 

2.1. Düşün Sağlık Eğitim A.Ş. kısaca "HİZMET VEREN", Sayıştay Denetçileri Derneği 

(SAYDER) “KURULUŞ” olarak anılacaktır.  

2.2. Hizmet Veren ile Kuruluş kısaca 'TARAFLAR",  

2.3. İşbu Hizmet Protokolü kısaca "PROTOKOL" olarak anılacaktır.  

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 3.1. İş bu Protokolün konusu, HİZMET VEREN’İN ilgili KURULUŞ’a üyeliği bulunan veya 

bulunmayan Sayıştay Başkanlığı Mensupları ile birinci dereceden yakını hizmet almak için 

başvurduğunda alacağı indirim koşullarını düzenlemektedir. 

Kuruluşa özel uygulanan indirim tutarı % 25’tir. 

MADDE 4.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

4.1. HİZMET VEREN  vereceği Hizmetler'i profesyonel bir  kuruluş olmasının gerektirdiği 

sorumluluklar içerisinde, bu konudaki tüm tıbbi kurallara, yönetmeliklere ve bu husustaki  

mevzuat ile standartlara harfiyen riayet ederek yerine getirecek ve ayrıca bu hizmetleri en 

güvenilir biçimde, zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gayret gösterecektir. 

4.2. HİZMET VEREN, hizmet alanlarını kapsayan kategorileri ilgili yönetmelikler 

çerçevesinde, mevzuatlara ve kurallara uygun olarak yerine getirmek için gerekli tüm izin ve 

lisanslara sahiptir. Hizmet sunduğu sürece sahip olmaya devam edecektir.  

4.3. Taraflar bu Protokol dahilindeki çalışmalarının gereği saklı kalmak üzere diğer Tarafın 

adını, unvanını, marka, logo ve sair tanıtım işaretlerini ilgili Tarafların yazılı veya elektronik 

posta üzerinden ve/veya herhangi bir ortamda izni olmaksızın hiçbir şekilde ve surette 

kullanamaz. Tarafların bu hususlara ilişkin tüm yasal hakları saklıdır.  

4.4. KURUM, Hizmet Veren’in ilgili hizmet kategorilerini ve özel protokol şartlarını 

çalışanlarına ve üyelerine kendisi duyurmayı kabul eder. 
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MADDE 5. ÖDEME 

5.1. Hizmet bedeli; HİZMET VEREN kuruluş tarafından  hizmet alana  fatura edilir ve 

faturanın tamamı, hizmet alandan nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir. KURUM’un   hukuki 

ve mali sorumluluğu yoktur. 

5.2. HİZMET VEREN’den alınan hizmete ilişkin olarak, protokol kapsamında hizmet alan 

kişiye ekli hizmet gruplarının kurum tedavi tarifesinde yer alan fiyatları üzerinden % 25 

oranında indirim uygulanacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. 

MADDE 6: FESIH 

İş bu PROTOKOL imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak  1 yıl 

geçerlidir. Herhangi bir feshi ihbara gerek kalmaksızın 1 yılın sonunda sözleşme sona erer. 

MADDE 6: MADDE BAŞLIKLARI/KELİME HATALARI 

İş bu sözleşme metninde yer alan bir kelimenin ve/veya madde başlığının yanlış veya eksik 

yazılmış olması sözleşmenin yorumlanması açısından bir değer ifade etmez, ayrıca sözleşme 

hükümlerinin geçerliliğine olumsuz etkide bulunmaz. Taraflar bu hususu kabul ederler. 

MADDE 7:HÜKÜM İPTALİ 

İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yasal bir organca iptali halinde, bu 

durum diğer hükümlerin yürürlüğüne bir etkide bulunmaz. Bu iptal edilen dışında kalan diğer 

hükümleriyle birlikte iş bu sözleşme yürürlüğe devam eder. Taraflar bu hususu kabul ederler. 

MADDE 8: GİZLİLİK 

Taraflarca aksi belirtilmedikçe, işbu Protokolün imzasından önce ve yürürlük süresi boyunca 

Taraflardan herhangi biri tarafından diğer Tarafa aktarılacak yazılı ya da sözlü tüm bilgiler ('Gizli 

Bilgiler') gizli tutulacak ve Taraflar, Gizli bilgileri üçüncü kişi ve kurumlara aktarmayacaklardır. 

Protokolün herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları, adli ya da 

idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli bilgiyi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, işbu 

Gizli Bilgiler protokol konusu hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılabilecek, başka hiçbir 

şekilde kullanılmayacaktır. Tarafların bu taahhüdü işbu Protokolün herhangi bir nedenle sona 

ermesi halinde de süresiz olarak geçerli olacaktır. 

İş bu Protokol, 2 sayfa (Eki ile birlikte 4 sayfa)  ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, 

03/02/2020 tarihinden itibaren imza altına alınmıştır.  

DÜŞÜN SAĞLIK EĞİTİM A.Ş.   SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ (SAYDER) 

 

Ek1 Hizmetlerimiz 
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