
SAĞLIK DANIŞMANLIĞI-TANITIM HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ  

MADDE 1 TARAFLAR VE TANIMLAR  

İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta Sağlık 

Danışmalığı-Tanıtım Hizmeti veren AKCAN SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca 

“FLYTOREMEDY” olarak anılacaktır) ile FLYTOREMEDY aracılığı ile gelen hastaya sağlık hizmeti sunan 

doktor/hastane 

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….”  

arasında imzlanmıştır. 

 MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU  

İşbu Sözleşmenin konusunu, Sözleşmede belirtilen kapsam ve kurallar dahilinde Sözleşme Taraflarının 

sunacağı hizmetler ile Taraflar arasındaki karşılıklı hak ve mükellefiyetler oluşturmaktadır. İşbu 

Sözleşme FLYTOREMEDY’ nin tek taraflı talebi sonucu oluşturulmuş olup, taraf doktorun, 

FLYTOREMEDY ile ilişkilendirilebilen bir hasta ile, FLYTOREMEDY’ den bağımsız olarak sağlık hizmetleri 

sunması kabul edilemez.  

MADDE 3 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

3.1. Sözleşmeye taraf olan doktora/hastaneye, FLYTOREMEDY’ ye ait internet siteleri veya 

FLYTOREMEDY bağlantılarından erişen ve sağlık hizmeti alan kişilerin bu sağlık hizmeti kapsamında 

yaptığı ödemelerin yüzde……%30………….’i FLYTOREMEDY’ye komisyon olarak ödenecektir. Komisyon 

bedeli, alınan sağlık hizmetini müteakip 1 ay içinde, sözleşmeye taraf doktor/hastane tarafından 

FLYTOREMEDY’nin gösterdiği banka hesabına yatırılacaktır. Sözleşme kapsamında gelen hasta veya 

müşterilerin ödemesi yapılan sağlık hizmetinden, hizmet sağlanmadan vazgeçmesi veya sağlık 

hizmetinin iptali durumunda; FLYTOREMEDY, doktor/hastaneden aldığı komisyonu iade edecektir.  

3.2. İşbu Sözleşme kapsamında taraf doktor/hastanenin FLYTOREMEDY internet siteleri ve 

bağlantılarında tanıtımı yapılacaktır. FLYTOREMEDY’nin hasta ve müşteriler ile yaptığı internet 

sözleşmesi kapsamında; hastalar ve müşteriler FLYTOREMEDY internet sitesi veya bağlantılarından, 

taraf doktor/hastaneyi tanıması veya erişmesi ile birlikte FLYTOREMEDY ile işbirliğini kabul etmiş 

sayılacaktır. Bununla birlikte taraf doktorun FLYTOREMEDY’e olan sözleşmesel sorumluluğu başlar.  

3.3. Verilen sağlık hizmetinin bedeli hastadan tahsil edilmektedir. FLYTOREMEDY doktor/hastane 

tarafından verilen sağlık hizmetinin tahsilatı ile alakalı sorumluluk üstlenmemektedir. 

 3.4. Verilen sağlık hizmeti kapsamında mevcut bir malpraktis, görevi kötüye kullanma, usule aykırı 

işlem ve dahi doktordan kaynaklanan zararlardan sözleşmeye taraf doktor/hastane sorumludur. 

FLYTOREMEDY yalnızca aracı firmadır. Verilen sağlık hizmetinden doğan maddi veya manevi 

zararlardan sorumlu tutulamaz.  

3.5. Sözleşmeye taraf doktor/hastane, sözleşme kapsamında gelen hasta veya müşteri için yazılı veya 

elektronik ortamda bir dosya kaydı açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunları mevzuatın 

öngördüğü süre boyunca saklamakla mükelleftir.  



3.6. Verilen sağlık hizmeti ile ilgili tüm ödemeler hastadan tahsil edilmektedir. FLYTOREMEDY’ nin 

tahsilat konusunda bir yükümlülüğü yoktur.  

MADDE 4 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  

İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir. Ancak taraflardan herhangi birinin 

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

bildirim yapmaması halinde Sözleşme süresi aynı şartlar ve süreler dahilinde her defa kendiliğinden 

uzayacaktır. Ücret ve masraflar, durum ve koşullara göre her yıl revize edilebilir.  

MADDE 5 SÖZLEŞMENİN FESHİ  

5.1. Taraflardan biri, sözleşmenin yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, diğer taraf karşı tarafa 

yükümlülüğün yerine getirilmesine dair yazılı olarak istemde bulunur. Buna rağmen karşı taraf xx süre 

içerisinde yükümlülüğü yerine getirmezse, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı doğar. Bu 

durumda tek taraflı olarak fesheden, karşı taraftan alacağı varsa, tazminat hakkı saklı kalmak üzere, 

bu bedeli derhal tahsil eder.  

5.2. Sözleşmeye uygun ve haklı fesih talebinde bulunan taraf, uğradığı zararın tazminini isteme hakkı 

saklı kalmak üzere, diğer tarafa tazminat ödemeyecektir.  

MADDE 6 GİZLİLİK  

Taraflar işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme yürürlüğü sona erse dahi süresiz olarak; işbu 

Sözleşme’nin ifası sırasında diğer taraf hakkında öğrenecekleri görsel, sözlü, elektronik veya yazılı 

işlemler ile FLYTOREMEDY hakkında öğrenecekleri işlemleri, faaliyetleri, mali durumları, iç işleyişleri, 

müşteri portföyü, pazarlama teknikleri ile elde ettikleri bilgiler ve ticari sırları, finansal verileri, 

anlaşmaları, iş planı, tıbbi bilgiler ve diğer verileri gizli tutacağını, yasal bir zorunluluk olmadıkça 

üçüncü kişilere açıklamayacaklarını, bu bilgileri hiç bir yerde paylaşmayacaklarını, işbu Sözleşme’yi 

imzalamakla beraber kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, diğer tarafın önceden yazılı onayı 

olmaksızın gizli bilgiyi 3. kişilere her hangi bir şekilde açıklamayacağı, ifşa etmeyeceği veya kendi 

adına veya 3. kişiler adına kullanılmayacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde 

gizli bilgiyi kullanan taraf diğer tarafın uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olacaktır.  

MADDE 7 DELİL SÖZLEŞMESİ  

Taraflar, işbu Sözleşme’yle ilgili her türlü hususun ispatında, yasal belgeler dışında, tarafların yetkili 

temsilcileri tarafından, işbu Sözleşme’ye uygun olarak hazırlanmış bulunmaları şartıyla, basılı ve 

elektronik ortamdaki tüm adreslerin bildirim için kullanılacağını ve basılı ve elektronik formdaki her 

belgenin delil olacağını kabul ederler. MADDE 8 YETKİLİ MAHKEME Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorum 

ve uygulanmasından doğacak ihtilaflar halinde İstanbul Kartal Adliyesi Mahkemeleri ve İcra 

Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler. MADDE 9 YÜRÜRLÜLÜK İşbu Sözleşme, 

…………………………………………. tarihinde taraflarca tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girmiştir.  

 

 

DOKTOR/HASTANE                                                                                   AKCAN SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 


