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4.2.4.3.3  Otomatik Yenilenme ve Yenileme Ücretleri 

2017  SOK Sözleşmeleri uyarınca, taraflardan birinin, her bir takvim yı l ında en geç IS Aralık tarihinin 
mesai saati bitimine kadar diğer tarafa bir fesih hildirimi göndermemiş olması halinde, SOK 
Sözleşmesi aynı hüküm ve koşullarla bir yıl daha uzamış sayılacak ve özel hastaneye tahakkuk 
ettirilmiş ve SOK tarafından imzalanmış SOK Sözleşmesi suretinin ilgili özel hastaneye teslim 
edilmesinden itibaren on iş günü içinde özel hastane tarafından ödenecek olan, "fıili ödeme tarihinde 
geçerli olan brüt asgari ücretin beş katı" tutarında bir yenileme/uzatnıa ücretine tabi olacaktır. 

Söz konusu yenileme/uzatma ücreti,  2017  yı l ı için açıklanan yaklaşık  1.777,50  TL (bin yedi yüz 
yetmiş yedi lira elli kuruş) tutarındaki asgari ücret üzerinden,  2017  yılı için yenilenen/uzatılan her bir 
SOK Sözleşmesi başına bu tutann beş katına denk gelen  8.887,50  TL (sekiz bin sekiz yüz seksen yedi 
lira elli kuruş) tutarına tekabül etmektedir. 

4.2.4.3.4  Kapsam, Hedeflenen Hizmetler ve Yükümlülükler 

Özel hastaneler, SOK Sözleşmesi kapsamındaki sağlık hizmetlerini, (opsiyonel olan diş hekimliği 
hariç olmak üzere) Ozel Hastane Faaliyet izin Belgeleri'nde belirtilen tüm üniteler/sağlık hizmetleri 
için ya da Ozel Hastane Faaliyet izin Belgeieri'nde de yer alan ve SOK Sözleşmesi Ek 2de belirtilen 
sınırlı sayıdaki üniteler/sağlık hizmetleri için vermek hususunda seçme hakkını haizdir. Ek 2de 
belirtilen üniteler/sağlık hizmetleri, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon 
onkolojisi, organ ve doku nakli,  gamma  knife/cyber  knife  muayeneleri gibi özel müdahaleler, acil 
servis ve yüksek basınçlı oksijen tedavisi hizmetieridir. Ozel hastanelerin SOK'dan ödeme talep 
edebilmeleri için, belirtilen hizmet kapsamından hangisini sunacaklarını seçmeleri gerekmektedir. 

Özel hastaneler, ayrıca, hizmetleri için SOK Sözleşmeleri kapsamında, hakkında SGKdan talepte 
bulunacakları doktor ve uzmanların isimlerini SOK'ya bildirmekle ytikümlüdürler. SOK Sözleşmesi 
imzalandığında ilgili sağlık hizmeti kuruluşunda çalışan doktor ve uzmanların isimleri, SOKnın 
MEDULA adlı sistemine kaydedilmelidir. Hastanenin, SOK Sözleşmesi kapsamına giren her bir tıbbi 
uzmanlık birimi/sağlık hizmetinde (acil servis bölümü hariç), doktor ve uzmanların en az %60'ının 
SOK Sözleşmesi kapsamında hizmet sunması zorunludur. SGK Sözleşmesinin imzasından sonra 
istihdam edilen doktor ve uzmanların isimlerinin ise, istihdamlarının başladığı tarihten itibaren beş iş 
günü içinde sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. 

4.2.4.3.5  SGK'nın Tek Taraflı Tadil Yetkisi 

SOK, özel hastanelerin onayını almaksızın, hizmet ücretlerini ve tabi oldukları hüküm ve koşulları tek 
taraflı olarak değiştirebilmektedir. Hüküm ve koşullar SOK taraffindan zeyilnamelerle 
değiştirilebilecek olmakla birlikte, sağlık hizmeti ücretlerindeki değişikliklerin yapılması için 
zeyiinameye dahi ihtiyaç yoktur. flaveten özel hastaneler, söz konusu değişikliklere, SOK taraffindan 
belirlenen süre içinde uymak zorundadırlar. Zira değişiklikleri zamanında uygulamaya geçirmeyen 
özel hastaneler, durumlarını değişiklikle uyumlu hale getirinceye kadar MEDULA sisteminde devre 
dışı bırakı lır. Yukarıda belirtildiği üzere, MEDULA sisteminde devre dışı kaldıkları süre içinde 
verdikleri hizmetler için, SOK tarafından bu özel hastanelere herhangi bir ödeme yapı lmaz. 

4.2.4.3.6  Kontrol Değişikliği ve Bildirim Yükümlülükleri 

Özel hastaneleri işleten şirketlerin, (i) ticaret unvanlarında; (ii) anonim şirketler için yönetim kurulu 
üyelerinde veya  (iii)  anonim şirketler hariç olmak üzere, diğer şirketler için hissedarlarında meydana 
gelen değişiklikleri, TTSO'de ilan edilıııelerinden itibaren  15  gün içinde, ilgili belgelerle birlikte 
SOKya bildirmeleri gerekmektedir. SOKya zamanında bildirim yapılmaması durumunda, özel 
hastaneye SGK Sözleşmesi uyarınca sağlık hizmeti sunucularının sözleşme tahtındaki süreli bildirim 
yükümlülüklerinin tespit edilen her bir ihlali için  10.000  TL tutarında ceza uygulanacaktır. 
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Ayrıca, özel hastaneler, Özel Hastane Faaliyet izin Belgeleri'nde belirtilen faaliyet alanlarında (özel 
uzmanlık gerektiren üniteler, dallar ve sağlık hizmetleri) ve listelenen tıbbi cihazlarda meydana 
gelecek her türlü değişikliği, on iş günü içinde SGK'ya bildirmekle yükümlüdür.  10.000  TL para 
cezası, Özel Hastane Faaliyet izin Belgesindeki değişikliklerin bildirilnıemesi halinde de uygulanır. 

4.2.4.3.7  Cezai Şartlar, Limitleri ve Odemeler 

SOK Sözleşmesinin ağı rlıklı olarak cezai hükümleri düzenleyen  12.  maddesinde, kural olarak, daha 
önceki  2012  tarihli SOK Sözleşmesi'nde yer verilen ceza sınıflandırması ve ceza işleyişi, ilgili 
cezaların nereden kaynaklandığını özel olarak belirten başhklar (örneğin, SOK Sözleşmesinin 
kendisinden, SUT'tan, vs.) hariç korunmuştur. Dolayısıyla, SGK'nın  2012  SOK Sözleşmesi'nde 
beninısediği yaklaşınıı sürdürmek ve bu doğrultuda. cezaları SOK Sözleşmesi'nden doğanlar ve 
SUT'tan ve sair ceza hükümlerinden kaynaklananlar olarak sınıflandırmak mümkündür. Cezaların 
tutarı bu sınıflandırmaya göre belirlenmekte olup, söz konusu ihlal durıımuna bağlı olarak  200  TL ile 
50.000  TL arasında değişmektedir. 

Ücretlerin faturalanması ve tahsilatına ilişkin olan ve asgari tutarları SOK sigortası kapsamındaki 
hastalardan elde edilen ve MEDULA aracılığıyla SGK'ya bildirilen aylık ortalama hasılata göre 
hesaplanan baş lıca cezalar şunlardır: 

Genel sağlık sigortası kapsamındaki bireylere özellikle SOK Sözleşmeleri olmak üzere SOK 
Mevzuatında yer verilen limitleri aşan ilave ücretler çıkarılması, hasta başına çıkarılan yasal 
olmayan ücretin  10  katına eş it bir cezanın veya söz konusu yasa dışı ücretlerin tahakkuk 
ettirilmesinden itibaren  10  gün içinde SOK mevzuatını ihlal eden bu ek ücretin hastaya iade 
edilmiş olması halinde ise, bir önceki idari para cezasının yarısının uygulanmasına neden 
olacaktır. 

Sunulmamış olan sağlık hizmetleri; SOK taraffindan tazmine hak kazanan şahıslar yerine, 
SGK'dan hiçbir tazmin hakkı olmayan şahıslara sunulan sağlık hizmetleri; SOK tarafından finanse 
edilen hizmetler yerine SGK'nın finanse etmediği hizmetler; ilgili hizmeti gerçekte sunmuş olan 
uzmanlık ünitesinden başka bir uzmanlık ünitesinin hizmetleri için düzenlenen faturalar, yerine 
getirildiği iddia edilen işleme ait ücretin beş katı tutarında ve her halükarda  10.000  TL'den az 
olmayacak bir cezaya tabidir. 

. Faturalarda veya faturalanan tıbbi hizmetlerin dayanağını oluşturan belgelerde sahtecilik ve 
faturalar ve/veya ekindeki belgeler üzerinde SOK'nın zararına olacak şekilde tahrifat, yerine 
getirildiği iddia edilen işleme ait ücretin beş katı tutarında ve her halükarda  10.000  TL'den az 
olmayacak bir para cezasına tabidir. 

SGK, aynı faturalama dönemi içinde tespit ettiği aynı veya farklı her bir ff1 için ayrı ayrı ceza 
uygulamaktadır. Ancak SOK Sözleşmeleri uyarınca uygulanacak ve özel hastane tarafından ödenecek 
toplam ceza miktarlarına birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Iki aşamalı bir sınırlama öngören SOK 
Sözleşmeleri kapsamında: ilk aşama aynı fatura dönemi içinde tespit edilen ve tahakkuk ettirilen 
ihlallere ilişkin iken; ikinci aşama ise ihlallerin gerçekleştiği fatura döneminden sonraki bir fatura 
dönemi esnasında tespit edildiği hallerde kesilecek tüm cezaların toplamına ilişkindir. Böylece nasıl ki 
SOK Sözleşmesi'nde yer alan bir yükümlülüğün özel sağlık kuruluşu tarafından ihlahinin ağı rlığı ve 
önemine göre uygulanacak ceza meblağları da değişiklik gösteriyorsa, yine ihlahin ağı rlığına göre 
belirlenen üst sınırın da farklılık göstermesi sağlanmaktadır. 

2017  SOK Sözleşmesi kapsamında uygulanacak ceza bedelleri için bir alt limit belirlenmemiş 
olmakla birlikte, öngörülen en düşük ceza tutarı  200  TLdir. Sözleşme, farklı meblağlardaki cezaları 
ağırlıklarına göre iki gruba ayırmış ve her bir grup için ayrı tavan fiyat öngörmüştür. Bu doğrultuda 
bir faturalama dönemi içindeki eylemler için ödenecek toplam ceza miktarı, özel hastanenin aylık 
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ortalanıa hasılatının, birinci grupta yer alan (ve göreceli olarak daha hafif ihlallerden kaynaklanan) 
cezalar için %5'ini, ikinci grupta yer alan (ve aşağıda sayılan ağı r ihlallerden kaynaklanan) cezalar 
için ise %70ini geçemez. Dikkate alınacak aylık ortalama hasılat, ilgili cezanın tebliğ edildiği tarihten 
önce özel hastanenin MEDULA aracılığıyla SGK'ya bildirdiği "e tahakkuk ettirdiği son  12  aylık 
fatura döneminin ortalamasıdır. 

hale yol açan eylemin gerçekleştiği faturalama döneminde tespit edilememiş olup daha sonraki bir 
faturalama döneminde tespit edilmesi halinde ise, fatura dönemi dikkate alınmaksızın uygulanacak 
cezalar toplanmaktadır. Ancak, birden çok faturalama dönemi için uygulanan cezaların toplam tutarı, 
eylemlerin gerçekleştiği faturalama dönemine bakılmaksızın, cezanın tebliğ edildiği tarihten önce özel 
hastanenin MEDULA aracılığıyla SGK'ya bildirdiği ve tahakkuk ettirdiği son  6  aylık fatura 
döneminin ortalamasının %20'sini aşmayacaktır. Böylece bir yandan SGK açısından ihlallerin farklı 
fatura dönemlerinde tespit edilmeleri halinde de geriye dönük ceza uygulayabilme imkanı 
getirilmişken, diğer yandan özel sağlık kuruluşlarının, ihlallerinden dolayı kesilebilecek cezaların 
tavan miktarlarını tahmini hasılatlarına göre öngörebilmeleri ve planlamalarını buna göre 
yapabilmelerine olanak sağlanmıştır. 

SOKnın ödeme prosedürtine dair usul ve esaslar Sağlık Hizmet Sunucularının Faturalarının 
İncelenmesine ve Bedellerinin Odenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, özel hastaneler sundukları sağlık hizmetlerine ilişkin faturaları ve 
eklerini MEDULA'ya yükleyerek incelemesi ve ödemesi için SGK'ya sunar. Normal şartlar altında 
SOK kendisine sunulan belgeleri  60  gün içerisinde inceler ve özel hastaneye bu süre içerisinde ödeme 
yapar. Ayrıca kural olarak SOK ödemelerini her ayın  15.  gününde (veya onu takip eden ilk iş 
gününde) gerçekleştirir. ilgili fatura ve eklerinin teslim tarihinden itibaren  60  gün içerisinde yapılan 
incelemelerin tamamlanmaması halinde faturalarda gösterilen tutarın tamamı  60.  gün özel hastaneye 
avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Bu incelemeler sonucunda fatura edilen 
tutarın SOK Mevzuatından kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı SOK taraffindan 
karşı lanmaması gerektiği anlaşı lırsa fazla ödenen tutar sonraki dönemlerde özel hastanenin SGKdan 
olan alacağından aşağıda açıklanan şekilde mahsup edilnıek suretiyle tahsil edilir. 

Pratikte SOK Sözleşmesi kapsamında özel hastanelere uygulanan sözleşmesel cezalardan ve 
(yukarıda açıklandığı üzere) inceleme sonuçları doğrultusunda SOK tarafından avans şeklinde ödenen 
bedellerin yersiz çıkması halinde iadesi gereken bedellerden oluşan SOKnın özel hastanelerden olan 
alacakları, özel hastanenin sunduğu sağlık hizmetleri sonucunda SGKdan olan alacağıııdan ınahsup 
edilerek tahsil edilmektedir. Ozel hastaneniıı alacaklarının ödeme yükümlülüklerini karşı lamaması 
durumunda, SOKnın alacağını oluşturan ve SGK ile özel hastane arasındaki sözleşmesel ilişkiden 
kaynaklanan bakiye tutar Türk hukukunun genel hükümleri uyarınca talep ve tahsil edilecektir. Bu 
nedenle SOKnın diğer gerçek ve tüzel kişiler ile ilişkilerinden doğan alacakların çoğundan farklı 
olarak bu alacakların tahsilatı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabi olmayacak 
ve herhangi bir icra takibi, paraya çevirme ve tahsilat sürecinde öncelikli sayılmayacaktır. Bu husus 
ise özel sağlık hizmeti sunucularının SOK ile olan ilişkilerinin ve bu amaçla akdettikleri SGK 
Sözlcşmeleri'nin bir kamu kuruluşu ile gerçekleştirilen işlemlerden ayrılması ve bir özel hukuk 
ilişkisi olarak yorumlanmasına zemin teşkil etmektedir. 

4,2.4.3.8 Fesih 

Tarafların her biri,  30  gün önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla SOK 
Sözleşmesi'ni feshetme hakkını haizdir. SOK Sözleşmesinin SOK tarafından sona erdirilmesi halinde, 
özel hastane, SGKdan zararlara ilişkin herhangi bir talepte bulunamazken, özel hastane tarafından 
sona erdirilmesi durumunda, bir yıl süreyle söz konusu özel hastane ile sağlık hizmeti satın alınmasına 
ilişkin yeni bir sözleşme yapılmamaktadır. 
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SOK, aşağıdaki durumlardan bir veya daha fazlasının, duruma ilişkin bildirimin özel hastaneye 
ulaşmasından itibaren bir yıl içinde tekrarlandığını tespit etmesi halinde, SOK Szleşıesı ni tek taraflı 
olarak feshetme hakkını lıaizdir. Ayrıca, bu nedenlerin mevcudiyeti dolayısı ile SOK Sözleşmesi'ı in 
feshedilmesi halinde aynı özel hastane ile bir yı l süre ile tekrar sözleşme yapılmamaktadır: 

. SOK denetimlerinin engellenmesi ve SOK denetimini engellemek anıacıyla SOK görevlilerine 
karşı cebir veya tehdide başvurulması. 

• Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış ilaç veya teçhizatın kullanılması. 

. Bozulmuş veya süresi geçmiş ilaç, kan veya tıbbi teçhizatın kullanılması. 

. Herhangi bir tıbbi hizmet sunulmamış olmasına rağmen tıbbi hizmetlerin faturalanması. 

. Faturalar veya faturalanan tıbbi hizmetlerin dayanağını teşkil eden belgelerde sahtecilik 
yapılması. 

. SOK tarafından sigortalı olmayan şahıslara sunulan sağlık hizmetlerinin, SOK tarafından sigortalı 
şahıslar üzerinden faturalanması. 

. Faturalarda ve/veya eklerindeki belgelerde, SOKnın zararına olacak şekilde tahrifat yapılması. 

. SOK tarafından finansmanı karşı lanmayan sağlık hizmetlerini SOK tarafından finansmanı 
karşı lanan sağlık hizmetleri üzerinden faturalanması. 

. Biyometrik kimlik tanıma sistemindeki beyanlarda tahrifat yapılması. 

. Hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilere ilişkin gizlilik yükümlülüklerinin ihlal edilmesi. 

Ayrıca, ilgili özel hastane çalışanının davranış veya ihmalinin hastanenin de SOK mevzuatından 
doğan yükünılülüklerinin ihlali sonucunu doğurması ve bu nedenle hastane üzerinde yaptırım 
uygulanmasına yol açması halinde (genellikle para cezası veya ileriye yönelik tedbirler) söz konusu 
davranış veya ihmal ilgili Türk sağlık hizmeti mevzuatı ve/veya ceza kanunları kapsamında ayrıca bir 
suç teşkil ediyorsa söz konusu çalışana sııç isnadında bulunulması "e ilgili çalışana cezai yaptırım 
uygulanması söz konusu olabilmektedir. Şirket yönetiminden alınaıı bilgiler doğrultusunda, işbu 
Rapor tarihi itibariyle  2015, 2016  ve  2017  yıllarında Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinin 
SOK'dan elde ettikleri yıllık gelirler sırasıyla  754.398.160  TL,  846.467.378  TL ve  668.843.366  TL 
iken, SOK tarafından SOK Sözleşmeleri'ne aykırılıklar nedeniyle uygulanan kesintiler sırasıyla 
18.602.557  TL,  25.927.991  TL ve  8.263.256  TL tutarlarında olmuştur. Söz konusu rakamlar 
değerlendirildiğinde ise SOK tarafından uygulanan kesintilerin, hastanelerin SOK'dan hak kazandığı 
alacaklarına oranının ilgili yıllar için sırasıyla  %2,5, %3,1  ve  %1,2  civarlarında olduğu 
görülmektedi rıs. Şirket yönetimi ayrıca söz konusu kesinti oranlarının, Şirket ve bağlı ortaklıklarının 
diğer büyük ödeyicileri olan anlaşmalı kurumlar ve özel sağlık sigortası hiznıeti sunan kurumlar 
tarafından uygulanan kesintilerle benzer seviyelerde olduğu ve SOK'nın bu anlamda diğer ödeyici 
kurumlardan farklı, özellikli bir durumu bulunmadığını, kendilerine uygulanan bu cezaların 
miktarlarının sektördeki diğer özel hastane zineirlerine kıyasen çok daha düşük olduğunu ifade 
etmiştir. Ayrıca, söz konusu ihlaller sonucunda tahakkuk edilen miktarlar yukarıda anlatıldığı üzere 
ilgili özel hastanenin SOK'dan olan alacaklarından mahsup edilmekte olduğundan, Şirket ve bağlı 
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uygulanan  56K  ceza ve kesintilerine ilişkin bir fikir vcntıek üzere sunulmaktadır. 
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ortakhklarınm SOK nezdinde ödenmemiş herhangi bir borcu olmadığı da Şirket yönetimi taraffindan 
teyit edilmiştir. 

4.2.5  Denetimler ve Yaptırımlar 

Özel sağlık kuruluşları kural olarak düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığı nın ve, SOK Sözleşmeleri'ni 
akdetmiş oldukları ölçüde SOKnın denetimlerinden geçmekte olup, denetimin sonucunda tespit 
edilebilecek uyumsuzlukları ile alakalı olarak, ilgili nıevzuatta ve SOK Sözleşmeleri' nde öngörülen 
yaptırınılara tabi tutulabilmektedirler. 

4.2.5.1  Sağlı k Bakanlığı Denetiınleri ve Yaptırımları 

4.2.5.1.1 Denetimler 

Sağlık Bakanlığı nın özel hastaneler ve tıp merkezlerinde yapacağı denetimlere ilişkin kurallar, Hem 
Özel Hastaneler Yönetmeliği hem de Tıp Merkezleri Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. 
ilgili maddeler uyarınca, özel hastaneler ve tıp merkezleri, üç ayrı denetime tabi olabilmektedir: (i) 
şikayet ve/veya soruşturma üzerine yapılan denetimler; (ii) Sağlık Bakanlığı müfettişlerince ani veya 
olağan surette gerçekleştirilen denetimler;  (iii)  Sağlık Bakanlığı'nın yerel idari birimince 
gerçekleştirilen rutin denetimler. 

Söz konusu denetimlerin sıklığı, denetim elemanlarının sayısı ve taşıyacakları özellikler ve denetimler 
sırasında doldurulacak formların içeriği Sağlık Bakanlığı'nın takdirinde olmakla birlikte, uygulamada 
Sağlık Bakanlığı 'nın,  2017  yı lına kadar, özel hastaneleri ortalama her altı ayda bir denetlediğini 
söylemek mümkündür. Şirket yönetimi tarafından sağlanan bilgiye göre, Şirket ve bağlı 
ortaklıklarının hastaneleri,  2012  yılından beri SOK tarafından herhangi bir denetime tabi 
tutulmamıştır; Sağlık Bakanlığı tarafından ise düzenli olarak denetlenmekte ve bu denetimler 
sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir rapor veya belge ilgili hastanelere verilmeksizin 
hastanenin notu ilgili hastaneye tebliğ edilmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Sağlık Bakanlığı 
tarafından günümüzde uygulanan iki farklı tip denetim olduğu; birincisinin Şirket yönetiminin 
bahsettiği ve yalnızca hastanelerin puanlarını gösterdikleri sağlıkta kalitenin geliştirilmesi ve 
değerlendirilmesi kapsamıııda yapılan denetimler, ikincisinin ise il sağl ık nıüdürlüğü denetim 
birimlerince Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine ilişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında rutin olarak gerçekleştirilen denetimler olduğu; birinci 
denetimin her hastanenin belirli bir kaliteye gelmesi için belirli standartlar öngören ve hastanelerin 
buna uygunluğuna göre I ile  100  arası puanlandığı çok yeni bir sistem olduğu ve bu denetimlerin şu 
an temenni niteliğinde önerilerle sonuçlandığı ve herhangi bir yaptırıma yol açmadığı; ikinci denetim 
sonucunda hazırlanan denetim raporlarının bir nüshasının hastanelere bırakıldığı ve tespit edilen 
uyumsuzlukların zamaııında giderilmesinin beklendiği ve alışı lagelmiş Sağlık Bakanlığı 
denetimlerinin bunlar olduğu bilgisini teyit etıniş bulunmaktayız. 

4.2.5.1.2  Yaptırımlar 

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler, hastanenin ıııesul müdürüne bildirilmekte ve kendisinin 
bu eksiklikleri verilen süre içinde gidermesi gerekmektedir. Eksikliklerin süresinde giderilmemesi 
halinde, hastanelere verilmesi gereken denetim raporlarında belirtilen yaptırımlar uygulanmaktadır. 
Bu yaptırımlar, temel olarak, aşağıda belirtildiği üzere idari para cezalan, uyarılar ve faaliyetlerin 
geçici olarak durdurulmasını içerir: 

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin esaslı hükümlerinin (anılan yönetmelikteki "yasaklar"ı da 
kapsamak ve onlarla sınırlı olmamak üzere) ihlali, önceki ayın brüt hasılatının %  0,5'i  ila %l'i 
arasında değişen idari para cezalarına tabi olup, ihlahin iki kereden fazla gerçekleşmesi, ilgili tıbbi 
uzınanlık dalının poliklinik faaliyetlerinin lila  10  gün arasında durdurulmasına yol açabilir. 
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o Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre, bir hastanede en az dört klinik tedavi uzmanı istihdam 
edilnıelidir. Aksi takdirde, hastanenin faaliyetleri iki yıla kadar olmak üzere geçici olarak 
durdurulur ve bu sürenin sonunda eksikliğin giderilmemiş olması halinde hastanenin ruhsatı iptal 
edilir. 

• Sağlık Bakanlığı tarafından (genellikle ilave ücret alınan hastanın ş ikayeti üzerine gerçekleşmekle 
birlikte) acil sağlık hizmetlerinden ilave ücret ahndığının tespit edilmesi halinde özel hastaneye 
bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin %o (binde) I 'i ila 2'si arasında değişen bir oranda idari para 
cezası verilir. Söz konusu işlemin iki kereden fazla meydana geldiğinin tespit edilmesi halinde 
ilgili hastanenin poliklinik faaliyetleri bir gün süreyle durdurulur. Ek olarak özel hastane mevzuat 
hüküınlerine aykırı olarak hastadan aldığı ilave ücreti iade etmekle yükümlüdür. 

o Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana geldiğinde, hastane bünyesindeki ilgili tıbbi 
uzmanlık dalıııın poliklinik faaliyetleri, kusurlu hareket veya ihlal (hangisi söz konusu ise) 
giderilene kadar geçici olarak durdurulur: 

(a) Hastanenin, Özel Hastane Faaliyet izin Belgesi'nde belirtilen uzmanlık dallarında uzman tabip 
istihdam etmemesi. 

(b) Uzmanlık dallarına ilişkin tıbbi teçhizatın yetersiz olması. 

(e) Hastanenin, uzmanlar dışında kalan personeli yeterli sayıda istihdam etmemesi ve verilen süre 
içinde de yeterli sayıda personel istihdam etmeye başlamaması. 

(d) Hastaları olumsuz etkileyebilecek diğer her türlü yetersizliğin tespit edilmesi. 

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana geldiğinde, hastanenin faaliyetleri, kusurlu hareket 
veya ihlal (hangisi söz konusu ise) giderilene kadar geçici olarak durdurulur: 

(a) Hastanenin, önceki mesul müdürün ölümü veya ayrılmasından itibaren bir ay içinde yeni bir 
mesul müdür atamarnası. 

(b) Hastanenin, bulunması zorunlu mahiyetteki acil servis ünitesi, bulunması veya hizmet satın 
alma yoluyla dışarıdan sağlanması zorunlu mahiyetteki laboratuvarlar veya bulunması 
zorunlu mahiyetteki hizmet birimlerinden birinin veya birkaçının bulunmaması. 

(e) Hastanenin, ruhsata esas bina dışında herhangi bir yerde faaliyette bulunması. 

(d) Hastanenin, başka bir yere taşınması. 

(e) Hastaların tedavisini olumsuz etkileyebilecek sair her türlü durum. 

(f) Mücbir sebep halleri. 

Herhangi bir geçici durdurma kararının alınması ve mevzuata uyumsuzlukların durdurma 
tarihinden itibaren bir yı l içinde hala giderilmemiş olması durumunda, Sağlık Bakanlığı, Özel 
Hastane Açı lış Ruhsatı nı veya tıp merkezi uygunluk belgesini ya da ruhsatını geçici olarak askıya 
alır. ilgili özel hastaneye veya tıp merkezine, yetersizlikleri gidermesi ve faaliyetlerine yeniden 
başlaması için ilave bir yıllık süre verilir. Hastanenin veya tıp merkezinin bu sürenin sonunda da 
düzgün ve ihlalden ari şekilde faaliyet göstermemesi durumunda, Sağlık Bakanlığı, Özel Hastane 
Açılış Ruhsatıtnı veya tıp merkezi uygunluk belgesini ya da ruhsatını iptal eder. 

Özel hastanenin veya tıp merkezinin, faaliyetlerinin durdurulması emrine rağmen sağlık 
hizmetleri sunmaya devam etmesi durumunda, faaliyetlerinin tamamı, ilk durdurma süresinin iki 
katı kadar bir süre için durdurulur. Söz konusu özel hastanenin veya tıp merkezinin hasta 
tedavisini sürdürmeye devam etmesi halinde, Özel Hastane Açılış Ruhsatı veya tıp merkezi 
uygunluk belgesi veya ruhsatı iptal edilir. Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından poliklinik 
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aktivitelerinin geçici olarak durdurulması ihlaller halinde sıkça söz konusu olmakla birlikte, Özel 
Hastane Açılış Ruhsatları 'nın veya tıp merkezi uygunluk belgeleriııin veya ruhsatlarının iptali 
uygulamada sık karşı laşı lan durumlar değildir. 

Sağlık Bakanlığı yetkilileri alışı lagelmiş denetimleri sonucunda hazırlanan raporların bir nüshalarının 
denetim sonrası hastanelere bırakı ldığını belirtmiş olsalar da, Şirket ve bağlı ortaklıklarının 
hastaneleriııiıı Sağlık Bakanlığı denetim raporlarının kendileri ile paylaşı lmamış olduğunu belirtmiş 
ve işbu Rapor tarihi itibariyle söz konusu denetim raporları henüz incelemenıize sunulmamıştır. 
Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmaların tümü ise çok geniş kapsamlı oldukları ve çok ciddi bir evrak 
yükü doğurduğu gerekçeleriyle tarafımtzla paylaşı lmamış tır. Buna mukabil, Şirket yönetimi Şirket ve 
bağlı ortaklıklarının liastanelerine Sağlık Bakanlığı taraündaıı uygulanmış cezalara ilişkin kendilerine 
yönelttiğimiz sorular kapsamında, uygulanan kapatma cezalarının aşağıda anlatılanlarla ve dava 
özetlerinde dikkat çekilenlerle sınırlı olduğunu teyit etmiş, uygulanan bu tip cezalarııı miktarlarının ve 
sıklıklarının sektördeki diğer özel hastane zincirlerine kıyasen daha düşük olduğunu yinelemiştir. 

Şirket yönetimi tarafından sağlanan bilgiye göre, Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinin de 
Türkiye'deki genel uygulamayla paralel olarak mevzuattaki birtakım yükümlülüklerin ihlali ve bu 
ihlallerin tekrarı üzerine poliklinik faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması yaptırımıyla karşı laştığı 
örnekler mevcuttur. Aeilden haksız ücret alınması nedeniyle Özel  Medical  Park Bursa Hastanesi'nin 
faaliyetlerinin  10  gün süreyle durdurulmasına ilişkin verilen ve icra edilmeden iptal ettirilen bir ceza 
olduğu gibi, Ozel  Medical  Park Göztepe Hastanesi'nin yine acilden haksız ücret alınması nedeniyle 
hastane genelinde poliklinik faaliyetlerinin bir gün süreyle durdurulmasına ve böbrek nakli biriminin 
üç ay süreyle kapatılmasına ilişkiıı karşı laştığı ve uygulanmış olan cezalar da söz konusudur. Bu 
cezalar haricinde, Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinin tamamında veya polikliniklerinin bir 
kısmında faaliyetlerin durdurulması yönünde başka bir yaptırım söz konusu olmadığı ya da herhangi 
bir hastane kapatma cezasıyla karşı laşı lmadığı da yönetim tarafından teyit edilmiştir. Şirket yönetimi, 
zaman zaman kesilen cezaların olası sonuçlarını, faaliyetleriııi, itibarını ve dolayısıyla uzun vadeli 
gelirlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini ve söz konusu cezaların yargıya taşınması suretiyle 
Sağlık Bakanlığı ile herhangi bir uyuşmazlık içerisine girmektense nispeten daha az etkileneceklerine 
kanaat getirdikleri dönemlerde cezaları uygulamayı tercih edebildiklerini belirtmiştir. 

4.2.5.2  SGK Denetimleri ve Yaptırımlar 

4.2.5.2.1 Denetimler 

Yukarıda bahsedildiği üzere SOK sağlık sektöründe düzenleyici bir kurum olmayıp, kendi 
hazırladığı ve standart olarak yüklenici konumundaki özel sağlık kuruluşlarına sunduğu ve tarafların 
böylece "üzerinde anlaşmış addedildikleri" SOK Sözleşmeleri'nde, yer alan geri ödeme planı 
kapsamında sigorta/ödeme yapan kamu kuruluşu konumundadır. Bu nedenle, SOK, yalnızca SOK 
Sözleşmeleri imzalamış olan hastaneler nezdinde denetim yapnıakta ve bu denetinıin kapsamı, özel 
hastanelerin, ilgili SOK Sözleşmelerinde yer verilen yükümlülüklere uyup uymadığıyla sınırlı 
olmaktadır. SOK, kendisiyle sözleşme inızalamış olan özel hastaneleri ve tıp merkezlerini, SOK 

Şirket yönetimi Özel  Medical  Park Bursa Hastanesi'ne Özel Hastaneler Yönelmelii kapsamında öngörülen acil hizmetlere ilişkin 
vükümlülüklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle verilen faaliyetlerinin  10  gün süreyle durdurulmasına ilişkin yaptırım kararına karşı, önce 
yürütmenin durdurulması kararı alınarak hastane faaliyetlerinin durdunılmasınııı önlendii, sonrasında da ilgili yaptınm kararının Bursa 
2.1dare Mahkemesi'nce iptal edildiğini teyit etmiştir, ilgili iptal kararı temyiz, ve karar düzeltme aşamalarından geçmiş olup, işlemin iptali 
kesinlcşmişıir. 

Söz konusu değerlendirme, SOK açısından sadece Şirket ve bağl ı orıaklıklarıııın temel faaliyet alanı olan sağlık hizmetlerine ilişkin olarak 
yapılmıştır. SGK'nın iş, çalışma ve sosyal güvenlik hukuku anlamında üstlendiği düzenleyici aliyetler dikkate alınmamış ve diğer tüm 
sektörlerde olduğu gibi Şirket ve bağlı ortaklıklarının "e bunların hastanelerinin çalışanlarına ilişkin olarak yaptınnası gereken sigortalar ve 
sair yükümlülükleri açısından düzenleyici bir kamu kunıluşu olma niteliği ayrı tutulmuştur. 
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Sözleşmeleri, Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine 
ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetnıelik ve zaman zaman tadil ve revize ettiği kendi genelgeleri 
uyarınca denetlemektedir. 

86K  denetimleri, (i) planlı denetimler, (ii) şiküyete bağl ı denetinıler ve  (iii)  haklı sehebe dayalı 
denetimler olarak üç kategori altında sınıflandırılmaktadır. Planlı denetimler, başka herhangi bir tür 
denetime (yani yukarıda (ii) ve  (iii)  altında belirtilmiş olanlara) tabi tııtulmamış olan özel hastanelerde 
her iki yılda en az bir kez olmak üzere gerçekleştirilirken, şikyete bağlı denetimler, herhangi bir 
şiküyetin SGK'ya ulaşmasından itibaren iki ay içinde yapılnıaktadır. Haklı sebehe dayalı denetimler 
ise,  86K  Denetim Genelgesinde yer verilen kıstaslara uygun olarak denetim birimi tarafından seçilen 
özel hastane ve tıp merkezleri nezdinde yapı lır. Bu kıstaslar arasında, ihbar ve şikayetler; hasta sayısı; 
ortalama ınaliyet ve ay başına düşen toplam fatura sayısında görülen anormal artış lar; acil servis 
hastalarının toplam sayısında aşı rı artış ve uzmanlık dışı dallardaki tıbbi muayene ve araştırmalarda 
aşı rılık yer almaktadır. 

56K,  bu denetimler sırasında herhangi bir eksiklik tespit ettiği takdirde, ilgili özel sağlık kuruluşunun 
savunmasını isteyip inceledikten sonra, sözleşmede yer alan cezai şartın ödenmesini talep edebilir 
veya ilgili özel hastane/tıp merkezinin  86K  ile olan sözleşmesini feshedebihir, ya da ilgili özel 
hastane/tıp merkezinin, SGKnın zararlarını tazmin etmesini talep edebilir. 

Bunların dışında,  56K  mevzuatı, özel hastanelerin düzenlemiş olduğu faturaların ne zaman, kim 
tarafından ve hangi dönemler itibarıyla denetleneceğini de açıkça behirtmektedir. Pratikte, fatura 
düzensizhiklerine ve faturalama faaliyetlerine ilişkin  86K  denetimlerinin, genellikle şiküyet üzerine 
gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Şiküyet üzerine denetimlere ilaveten,  56K,  olağan 
denetimlerini genelde her iki yılda en az bir kez olmak üzere gerçekleştirmekte olup, özel hastaneler 
de, hastalara sunulan hizmetlere ilişkin faturaları ve söz konusu faturaların ihişiğindeki belge ve ekleri, 
en az  10  yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler.  2017 86K  Sözleşmesi de, özel hastanelerin, 
sundukları hizmetlere dair kayıtları en az  10  yı l süreyle muhafaza etmeleri gerektiğini, ilgili 
denetimler sırasında SGK yetkililerinin bu faturaları ve ekli evrakı inceleyebileceği veya bunlara 
ihtiyaç duyabileceğini ve bu gibi durumlarda özel hastanelerin SGK yetkililerine yardımcı olma ve 
hatta işlerini zorlaştınııama yükümlülüklerini açıkça düzenlemektedir. Şirket yönetimi, Şirket ve bağlı 
ortaklıklarının hastanelerinde söz konusu kayıtların  86K  Sözleşmeleri'ne uygun şekilde ve sürelerde 
tutulduğunu teyit etmiştir. 

4.2.5.2.2  Yaptırımlar 

56K  Sözleşmesi kapsamında detaylı olarak düzenlenen yükümlülüklere uyulmaması halinde 
karşı laşı labilecek yaptırımlar yukarıda  4.2.4.3  (Sosyal Güvenlik Kurunnı Özel Sağlık Hizmeti 
Sımucularından Sağlık Hizmeti Satın Altın Sözleşmeleri  ("56K  Sözleşmeleri",>) bölümünde ele 
alınmıştır.  86K  Mevzuatı 'nda yer alan ve özel hastanelerin uymamaları halinde  86K  ödeneklcrinden 
mahrum kalmalarına ve hatta ilgili cezai şart bedellerini ödemek zorunda kalmalarına yol açabilen 
birtakım fil ve durumlar ise dayaııaklarını yine Sağlık Mevzuatı dtizcıılenıelerinden almaktadır. Bu 
kapsamda, her iki mevzuatta da düzenlenen hıususlara ilişkin ihlallerde Sağl ık Bakanlığı tarafından 
uygulanabilecek yaptırımlar yukarıda  4.2.5.1  (Sağlık Bakanlığı Denefimleri ve Yaptırımlar) 
bölümünde ele alınmaktadır. 

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarının SGK tarafından tabi tutulabileceği cezalar ve yasaklı 
tiilleriıı sınırlarının belirli olması ve daha da önemlisi söz konusu yaptırııııların 86K'nın özel 
hastaneye yapacağı ödenıelerdeıı kesilerek mahsuplaşma yöntemiyle tahsil ediliyor olması 
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nedenleriyle SOK tarafından Şirket'e kesilen cezalar ve ilgili yazışmalar işbu Rapor kapsamında 
detaylarıyla incelenmemiş; incelenen Belgeler arasında yer alan dava özetlerindeki Şirket ve bağlı 
ortaklıklarının SGK tarafından kesilen birtakıııı cezaların iptali için açmış olduğu davalara  19  ilişkin 
açıklamalar ve örnek olarak sunulan SOK yazışmaları kapsamında değerlendirilmiştir. 

Tarafımıza örnek olarak sunulan SOK yazışmalarında, SOK tarafından örneklemeye öhil 
edilmeksizin tamanıı incelenen fatura konusu işlemlerin SGK'ya ayrı ayrı fatura edilmesi20, thtııra eki 
belgelerin SUT'ta öngörülen şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmemesi veya ilet ilmemesi2ı, 
hastanenin SGK ile sözleşme yaptığı branşlarda/sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin 
ayrılış larının MEDULA tizerinden SGK'ya geç bildirmesi ve hekimlerin zamanında pasif hale 
getirilmemesi22  gerekçeleriyle uygulanan cezalara rastlanmıştır. Bu kapsamda aşağıda Şirket ve bağlı 
ortaklıklarının hastanelerinde gerçekleştiği tespit veya iddia edilmiş ve işbu Rapor tarihi itibariyle 
iptalleri için başlatılan yargılama süreçleri devam eden SOK Sözleşmesi kapsamındaki 
ihlallerden/iddialardan örnekler ve bunların dayandırılmış olabileceği sonucuna vardığımız SOK 
Sözleşmesi maddelerinin (yalnızca) ilgili ve önemli kısımları listelenmiştir23: 

• 24 Orııek Olay/Fiil/fiı lal 
SGK Süzlcşıncsi'nin 

- 

  

ihlal edı ldıgı sonucuna vardıgırnız hükmü 
................- .... 

1  ve ongordugu ceza 

Hastanede başlatılan (8.5.2)  Sağl ık Hizmeti Sunucuları ("SHS"), mevzuata aykırı yersiz 
kampanyada SGK'lı talep oluşturacak reklam, kampanya, tarama ve tanıtım yapamaz. 

hastalardan alınması gereken Tespit edilen bu durumlar ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak 
katılım payı alınmayarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak sözleşme ve 
haksız talep artırıldığı Kurum mevzuatı çerçevesinde gerekli işlemler yapılır. 
gerekçesiyle SOK tarafından (12.2)  Aykırılık halinde reklam/kampanya/tarama/tanıtım için  10.000 
mahsup gerçekleştırılmıştır. TL öngörülmtiştür. 

Hastane bünyesinde çalışan (9.2)  SUS, Kurumla sözleşnıe yaptığı her bir branşta ayrı ayrı görev 
personellerin ilgili çalışma yapan hekimlerin en az  %60'1  üzerinden hizmet sunmak zorundadır. 
belgelerinin SGK'ya Sl-IS'de görev yapan tüm hekimler sözleşme başvurusunda, sonradan 
iletilmemesi gerekçesi ile göreve başlayacaklar başlangıç tarihinden itibaren beş iş günü içinde 
mahsup işlemi Kuruma bildirilir. Bildirimde Sağlık Bakanlığı mevzuatı gereğince 
gerçekleştirilmiştir. düzenlenen hekimlere ait personel çalışma belgesi, noter onaylı imza 

 

sirküsü eksiksiz olarak teslim edilir. Bildirilmediği tespit edilirse, 

 

personel çalışma belgesine istinaden re'sen aktif hale getirilir. 

 

(12.1)  Aykırılık halinde her bir hekinı için  1.000  TL öngörülmüşttir. 

Hastanelerin geçici olarak (9.3)  SHS, Kurumla sözleşme yaptığı branşlarda/sağlık hizmetlerinde 
görev dışı olan hekimleri görev yapan hekimlerin geçici (izin, rapor, eğitim vs.) veya sürekli 
MEDULXda pasif hale ayrılmaları halinde bu kişileri beş iş günü içinde MEDULA'da pasif 

Söz konusu mahsup iş leınlerine karşı açılan davalara ilişkin detaylı bilgiye EK-6  kapsamında yer verilmiştir. 
10  SOK Sözleşmesinin 12.6.hükmü uyarınca her bir fııtura için  200  IL ceza uygulanması öngörülnı üşıür. 
a  SOK Sözleşmesinin 12.5.hükmü uyarınca hcr bir fatura için  200  'rt, ceza uygulanması öngörülmüşıür. 

SOK Sözleşmesinin  12.1  hükmü uyarınca her bir hekim için  1.000 -11,  ceza uygulanması öngörülınüşlür. 
Bu tablo kapsamında yer verilen ihlallere ilişkiıı SOK yazışmaları ıarafımıza sağlannıamış ve SOK tarafından dayanak gösterilen SOK 

Sözleşmesi hükümleri belirıilmemiştir. Bu doğruıtuda Şirket ıaraflndan cezaya konu ihlal ve ıiiııere ilişkin yapılan açıklaınalar ıarafınıızca 
ilgili  5(1K  hükümleri ile iıışkilendiriımişrir. 

Bu tablo kapsamında yargılama süreçleri devam eden önemli ihlalıerden ömeklere yer verildiğinden tahdidi bir sayım vapmamak adına 
ihlali gerçekleştiren hastaneler belirtilmemiş olup bu lıtısusıa ilgili hasıanclere ilişkin veriler EK-6da SOK davaları tablosu kapsamında 
sunulmuştur. 
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ihlal edildiği sonucuna vardıgımız hükmü ve öngördüğü ceza 

getirmedikleri ve hekimlerin hale getirir. Aksi takdirde bu hekimler tarafından sunulan hizmet 
hasta kabul etmeye devam bedelleri ödenmez. 
ettikleri gerekçesi il? SGK (12.1)  Aykırılık halinde hekim bazında her bir  flit  için  1.000  TL ceza 
mahsup gerçekleştırmıştır. öngörülmüştür. 

Başka bir sağlık kuruluşu (8.8.1)  SHS, SUT'ta yer atan tetkik ve tahlillerden bir veya daha 
tarafından yapılan işlemlerin fazlasını gerçekleştiremediği hallerde, bu hizmetleri temin edeceği 
MEDULA üzerinden SHS'nin, üniversiteye/Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti 
SGK'ya fatura edilmesi sunucularının, görüntüleme merkezinin ve/veya laborattıvarın ruhsat 
gerekçesi ile SGK tarafından örneği ile alınacak hizmetleri gösterir hizmet alım sözleşmesini 
mahsup gerçekleştirilıniştir. sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde Kuruma 

 

iletmek zorundadır. Hizmet alınan SHS'nin Kurumla sözleşmesi yok 

 

ise hizmet alim sözleşmesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten 

 

itibaren, on iş günü içerisinde Kurumca hizmet alımı yapacak SHS'ye 

 

bildirimde bulunulur. Eğer bildirim olumlu ise bildirim tarihinden 

 

itibaren hizmet alımı başlamış sayılır. Ancak hizmet alınan SHS'nin 

 

hizmet alımı yapılan branşta Kurumla sözleşmesi varsa, Kurumca 

 

uygunluk bildirimine gerek olmaksızın, hizmet alımı sözleşmesinin 

 

Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren bu hizmetleri alabilir. 

 

Kuruma iletilmeyen ve/veya Kurumca uygunluğu bildirilmeyen 

 

SHS'lerden, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularından, 

 

görüntüleme merkezlerinden ve/veya laboratuvarlardan hizmet 

 

alınması ve/veya bu hizmetlerin Kuruma fatura edilmesi halinde, 

 

alınan hizmetlere ilişkin bedeller ödenmez. SHS, süresi sona eren 

 

hizmet alım sözleşmelerini yenilediğinde on gün içerisinde Kuruma 

 

iletmek zorundadır. Aksi takdirde ilettiği tarihe kadar sunulan söz 

 

konusu hizmet bedelleri ödenmez. 

 

(12.2)  Aykırılık halinde her bir hizmet alımı sözleşmesi için  10.000  TL 

 

ceza öngörülmüştür. 

Radyoloji cihazları için (9.1)  SHS, hastalara hizmet verebilmek için sözleşme kapsamındaki 
yeterli kapasitede teknisyen branşlarda/sağlık hizmetlerinde kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi 
çatıştırılmadığı gerekçesi ile oldukları mevzuata ve bu sözleşmede belirtilen özet koşullara uygun 
SGK taraffindan mahsup olarak hekinı ve sağlık personeli bulundurmalıdır. 
gerçekleştirilmiştir. (12.3)  Aykırılık halinde her bir hekim ve sağlık personeli için ayrı ayrı 

 

olmak üzere  15.000  TL ceza öngörülmüştür. 

Eksik belgeleme yapıldığı (8.4) SHS, hastaların muayene, tetkik/tahlil ve tedavilerine ait 
gerekçesi ile SGK tarafından bilgilerini bu konudaki mevzuat hükümlerine uygun ve istenildiğinde 
mahsup gerçekleştirilmiştir. kontrol edilebilecek şekilde kendi otomasyon sistemlerine kaydetmek 

 

ve istenildiğinde bunları Kurumca belirlenecek sisteme entegre etmek, 

 

kaydedilen bilgilerle dayanağı belgeleri istenildiğinde Kuruma ibraz 

 

etmekle yükümlüdür. 

 

(12.4)  Aykırı lık halinde her bir inceleme dönemi kapsamındaki belge 

 

ibraz edilmeyen her bir yazı için  20.000  TL ceza öngörülmüştür. 

 

(12.5)  Fatura eki belgeler SUT'ta öngörülen şekilde düzenlenmez ya 

 

da iletilmez ise her belge için  200  TL ceza öngörülmüştür. 
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ihlal edildiği sonucuna vardığımız hükmü 1  ve öngördüğü ceza 

SGK'nm karşı lamadığı sağlık (12.19) Kurumca finansmanı karşı lanmayan sağl ık hizmetlerini 
hizmetlerinin karşı lanan Kurumca finansmanı karşı lanan sağlık hizmetleri gibi göstererek 
hizmetler üzerinden fatura Kuruma fatura ettiğinin tespit edilmesi halinde. SHS sözleşmenin 
edildiği gerekçesi ile mahsup (14.14) numaralı maddesine göre hesaplanacak, hastanenin aylık 
gerçekleştirilmiştir. ortalama gelirine göre farklı tutarda cezalar öngörülmüştür. 

Katı lım payı alınmadığı (12.8) SHS tarafından SUT'ta belirlenmiş olan katı lım payının 
gerekçesi ile SGK tarafından alınmaması halinde günlük  10.000  TL'yi geçmemek üzere her bir 
mahsup gerçekleştirilmiştir. hasta için  500  TL ceza öngörülmüştür. 

have ücret alınmayacak (12.9)  SHS'lerce hastadan/hasta yakınından Kurum mevzuatına aykırı 
hizmetlerden ve/veya şekilde ilave ücret alındığının tespiti halinde, alınan her bir hasta için 
mevzuatta izin verilen fazla alınan bedelin on katı, ancak Kurum mevzuatına aykırı olarak 
orandan fazla ilave ücret alınan ilave ücret bedelinin, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 
alındığı gerekçesi ile mahsup on beş gün içinde ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan 
gerçekleştirilmiştir. cezanın yarısının uygulanacağı öngörülmüştür. 

Tarihi geçmiş malzeme (12.14)  Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya 
kullanılması gerekçesi ile tıbbi nıalzenıelerin verildiği ve/veya kullanıldığının tespit edilmesi 
SGK tarafından nıahsup halinde her bir ilaç, her bir kan, kan bileşeni ve/veya her bir tıbbi 
işlemi gerçekleştirilmiştir. malzeme için  30.000  TL ceza öngörülmüştür. 

Malzemelerin SUT ve SGK Yanda listeleııen gerekçelerle SGK tarafından farklı hastanelerde 
Sözleşmesi'ne aykırı olarak mabsup işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda örnek teşkil etınesi 
faturalandınlması. adına farklı türlerden birer tane eklenmiştir. 

(12.16)  Faturanın veya faturaya dayanak oluşturan belgelerin gerçeğe Emsallerine oranla daha 
pahalı malzemeler kullanılıp aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, sözleşmenin (14.14) 

SGK'ya fatura ederek zarara numaralı maddesine göre hesaplanacak hastanenin aylık ortalama 

uğratması. gelirine göre farklı tutarda cezalar öngörülmüştür: 

• 100.000  TL'ye kadar olan hastaneler için  2.000  TL; MEDULA'da kayıtlı 
olmayan hekimlerin sunduğu • 100.001  TL -  500.000  TL arası olan hastaneler için  4.000  TL; 

hizmetin doğrudan veya • 500.001  TL -  1.000.000  TL arası olan hastaneler için  6.000  TL; 

kayıtlı hekimler üzerinden • 1.000.001  TL -  2.000.000  TL arası olan hastaneler için  8.000  TL; 
faturalandınlması. • 2.000.001  TL ve üzeri olan hastaneler için  10.000  TL; 

tutarından az olmamak üzere, her bir takip için gerçeğe aykırı Bazı hizmetlerin SG1Cya 
SUT ekinde belirtilenin olarak düzenlenen fatura veya faturaya dayanak oluşturan belge 
üzerinde meblağlarla nedeniyle tahakkuk eden işlem bedelinin beş katı tutarında cezalar 
faturalandırılması. öngörülmüştür. 

Şirket yönetimi, söz konusu ihlaller sonucunda tahakkuk edilen miktarların yukarıda anlatıldığı üzere 
ilgili özel hastanenin SGK'dan olan alacaklarından mahsup edilerek tahsil edildiğini vurgulamış ve bu 

/1 
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cezaların miktarlarının sektördeki diğer özel hastane zincirlerine kıyasen daha düşük oranlarda 
seyrettiğini teyit etmiştir 2'. 

4.3 Sair Mevzuat 

4.3.1  Özel Sağlık Hizmeti Kuruluşlarına Uygulanacak Meslek ve İş Kanunları 

4.3.1.1  Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarınııı Tarzı İcrasına 
Dair Kanun 

Türkiye'deki herhangi bir özel sağlık kuruluşunda tıp mesleğini icra etmek için, tıp doktorlarının, Türk 
Tabipleri Birliği'ne kayıtlı olması gerekmektedir. Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun ayrıca, herhangi bir özel sağlık kuruluşunda işe 
başlamadan önce, tıp doktorlarının Türk Tabipleri Birliği'nin onayını almasını zorunlu kılmaktadır. 
Tıp doktorları, Türk Tabipleri Birliği'nin önceden onayını almadan aynı anda iki ayrı sağlık hizmeti 
kuruluşunda çalışamazlar. 

Bu yükünılülüklere aykırı hareket eden doktorlar, para cezasına tabi tutulabilmektedir. 

4.3.1.2 İş Kanunu Kapsamındaki Yükümlülükler 

iş Kanunu uyarınca, bir kuruluşun ana iş konusu kapsamındaki işler (bir hastane açısından, tıbbi 
hizmetler örneğinde olduğu gibi), ancak işyeri koşullarının böyle bir alt yüklenicilik ilişkisini gerekli 
kılması veya alt yüklenicilik ilişkisini gerektiren teknolojik sebeplerin bulunması durumunda alt 
yükleniciye verilebilir (bir hastane açısından uzmanlık alanı dışındaki sağlık veya laboratuvar 
hizmetleri de örnek olarak verilebilir). 

Öte yandan, yardımcı mahiyetteki işler (hastanelerdeki yiyecek içecek ikramı, temizlik veya güvenlik 
hizmetleri gibi), yukarıdaki kıstasa uynıak gereknıeksizin alt yüklenici olarak üçüncü şahıslara 
devredilebilmektedir. 

İş Kanunutndan ve alt yüklenicinin taraf olduğu istihdam sözleşmelerinden 
kaynaklanan kişilik hakları ve faydalar gibi sorumluluklardan, ana işveren de alt yüklenici ile birlikte 
sorumlu tutulabilmektedir. Ancak, ana işveren, maruz kaldığı her türlü zarar için alt yükleniciye rücu 
hakkına sahiptir. 

4.3.2  Kişisel Verilerin Korunması 

4.3.2.1  Genel 

Avrupa Birliği'nin 95/46/EC sayı lı Kişisel Verilerin Korunması Direktif.i temel alınarak hazırlanan 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  7  Nisan  2016  tarihinde yürürlüğe girmiş olup; kişisel verilerin 
kanuna aykırı şekilde toplanması, işlenmesi ve aktarılması,  7  Ekim  2016  tarihinden itibaren idari para 
cezaları ve Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezalarına tabidir. Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu'nda aşağıda yer alan yükümlülükler öngörülmektedir: 

Kişisel veriler, ancak ilgili kişinin açık rızasının bulunması halinde veya Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunutndaki istisnalardan herhangi birinin mevcut olması halinde işlenebilir. 

2$ 
Şirketyöneıiminden alınan bilgiler doğrultusunda, işbu Rapor tarihi itibariyle  2015. 2016  ve 2017yı llarında Şirkeı ve bağlı orıakı,klarının 

hastanelerinin SOK'dan elde eıtikleri yıllık gelirler sırasıyla  754.398.160  IT,  846.467.378  IT, ve  668.843.366  TL iken. SUK taraffindan 
SOK Sözleşmeleri'ne aykırı lıklar nedeniyle uygulanan kesintiler sırasıyla  18.602.557  TL,  25.927.991  TL ve  8.263.256  TL Iutarlannda 
olmuştur. 
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o Irk,  etnik köken, ceza mahkümiyeti ve sağlık verileri gibi veriler özel nitelikli kişisel veriler 
olarak sınıflandırılmış olup, bu tür verilerin işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
uyarınca daha katı kurallara tabi tutulnuıştur. 

o Veri sorunı luları, ilgili kişileri. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen diğer hususlarla 
birlikte, kişisel "eri işleme faaliyetlerinden ve kişisel verilerine erişim haklarına ilişkin olarak 
bilgilendirmek zorundadırlar. 

• ilgili kişilerin, kişisel verilerine erişim ve veri sorunı lusuııa başvuru hakları bulunıııaktadır. 

o Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer verilen istisnalardaıı biri söz konusu olmadıkça, 
kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, ancak ilgili kişinin açık rızası ile mümkündür. 

. Veri sorumluları, veri güvenliğini sağlamak için uygun güvenlik tedbirlerini almalıdırlar. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, istisna söz konusu olmaksızın (gerçek kiş i hastalara, 
tedarikçilere, çalışanlara ilişkin kişisel veriler gibi), kişisel veri işleyen tüm şirketlere 
uygulanmaktadır. Şirketlerin, iki yı1 içinde, yani  7  Nisan  2018  tarihine kadar kişisel veri işleme 
faaliyetlerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu hale getirmeleri zorunludur. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yürürlük tarihi I Ocak  2018  olarak belirlenmiş olan Kişisel 
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anoniııı Kale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'i  28  Ekim 
2017  tarihinde yayınlamıştır. Bu yönetmelikte, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale 
getirilnıesine yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. Ayrıca,  16  Kasım  2017  tarihinde, Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu'nun iç işleyiş i ve karar mekanizması ilişkin kurallar içermekte olan Kiş isel 
Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetme1ik yayınlanmıştır. Ayrıca, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kurulınası öngörülen veri sorumluları siciline ilişkin ikincil 
düzenleme olan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği  30  Aralık  2017  tarihinde yayınlanmış;  1  Ocak 
2018  tarihi itbariyla yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yakın tarihte 
yayınlanacak olan duyurular doğrultusunda sicile kayıt yükümlülüğüntin istisnaları ve sicile kayıt 
başlangıç tarihi belirlenecektir. Buna ek olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu bugüne kadar açık 
rıza, açık rıza alınmadığı hallerde kişisel verilerin işlenme şartları ve kişisel verilerin yurtdışına 
aktarılması ile ilgili kuralların Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından nasıl yorumlanacağına ışık 
tutan görüşlerini yayınlamıştır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuki, idari ve cezai yaptırımlar yer almaktadır. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ihlal eden veri sorumluları hakkında altı aydan dört buçuk 
yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Ayrıca, aydınlatma yükümlülüğünti yerine getirmeyen veri 
sorumluları hakkında  5.000  TL'den  100.000  TL'ye kadar; veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 
yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında  15.000  TL'den  1.000.000  TL'ye kadar idari para cezası 
öngörülmektedir. Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında  25.000  TL'den 
1.000.000  TL'ye kadar; veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket 
edenler hakkında  20.000  TL'den  1.000.000  TL'ye kadar idari para cezası öngörülmektedir. Buna ek 
olarak, hakları ihlal edilen ilgili kişilerin veri sorumluları ve veri işleyenlerden tazminat talep etine 
hakları bulunmaktadır. 

4.3,2.2  Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği 

Sağlık Bakanlığı, kişisel sağlık verilerinin işlenmesini ve bu verilerin gizliliğinin sağlanmasını 
düzenlemek amacıyla,  20  Ekim  2016  tarihinde Kişisel Sağlık  Verileri Yönetmeliği yayınlamıştır. Tüm 
Eczacı işverenler Sendikası, internet sitesinde yayınladığı duyuru uyarınca, Kişisel Sağlık Verilen 
Yönetmeliği'nin iki hükmünün Danıştay taraffindan yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini  19  Aralık 
2016  tarihinde talep etmiştir. Söz konusu hükümler uyarınca (i) sağlık hizmeti sunucularının 
sistemleri ve Sağlık Bakanlığı'nın sistemleri hariç olmak üzere, kişisel sağlık verilerinin, sağlık 
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hizmeti sunucularında veri işleyen kişiler tarafından kopyalanması ve kaydedilmesi yasaklanmakta ve 
(ii) sağlık hizmeti sunucuları, standartları Sağlık Bakanlığı 'nca belirlenecek belirli bir yazı lım 
kullanmaya ve ayrıca, işlenen tüm kişisel sağlık verilerini, Sağlık Bakanlığı 'nca bu amaçla kurulacak 
bir veri tabanı olan nıerkezi sağl ık verileri sistemine aktarmaya mecbur kılınmaktadır. Danıştay. 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak genel bir düzenleme 
ve denetleme yetkisi bulunduğu ve kişisel verilerle ilgili hükümleri içeren yönetmelikler çıkaracak 
olan resmi kurumların, söz konusu taslak mevzuata ilişkin olarak önce Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu'nun görüşüne başvurması gerektiği gerekçesiyle, yukarıda belirtilen hükümler için yürütmeyi 
durdurma kararı vermiştir. 

Bu gelişmeler üzerine,  24  Kasım  2017  tarihinde Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği'nde birtakım 
değişiklikler yapılarak, Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği'nin; Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme, aktarım, silme ve güvenlik tedbirine ilişkin kurallar ile 
uyumlu hale getirilnı iştir. Ayrıca, Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği'nin uygulama kapsamında 
bulunan sağlık hizmeti sunucuları tanımı açıklığa kavuşturulmuş; sağlık hizmeti sunucuları "ülke 
genelinde birinci, ikinci ve üçüncü basamakta faaliyet gösteren ve sağlık hizmeti sunmakta olan bütün 
sağlık tesisleri" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın kapsamında bulunan kuruluşlar arasında, Tedavi 
Yardımına ilişkin Uygulama Tebliği Sıra No:  6  uyarınca, Ozel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat 
almış olan hastaneler de bulunmaktadır. 

Kişisel Sağlık Verileri Yöııetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na paralel birtakım 
yükümlülükler getirmektedir. Sağlık hizmeti sunucularının temel yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 

. Kişisel sağlık verilen; belirli amaçlar (tedavi ve bakım hizmetlerinin gibi) kapsamında, sır 
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
işlenmediği durumda ilgilinin açık rızası al ınmalıdır. 

Sağlık hizmet sunuculannda veri işleyen kişiler, kişisel sağlık verilerini sağlık hizmet 
sunucularının tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan her türlü sistemleri ile 
Sağlık Bakanlığı 'nın ülke genelinde hizmet vermek amaçlı kurulan sistemleri ve merkezi sağlık 
veri sistemi ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün onayladığı diğer veri kayıt ortamları 
haricinde hiçbir yere kopyalayamaz, kaydedemez ve depolayamaz. 

. Kişisel sağlık verilerinin üçüncü kişilere aktarılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda 
bulunan veri aktarım kurallarına tabidir. 

. Sağlık hizmet sunucuları; Kişisel Verileri Koruma Kurulu taraffindan belirlenen tüm güvenlik 
tedbirlerini almak zorundadır. 

. Kişisel sağlık verilerinin ihlalinden şüphe duyulması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 
bildirim yapılmalıdır. 

. ilgili kişilerin kişisel verilerine erişme ve veri sorunılusuna başvuru hakları bulunmaktadıı 

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin  49.  maddesinin dördüncü ffikrasına göre, özel hastaneler kişisel 
sağlık verilerini Sağlık Bakanlığı 'nca belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağl ık veri 
sistemine aktarmakla yükümlüdür. Ayrıca, özel hastaneler kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve 
Sağlık Bakanlığı 'nca yapılacak diğer işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgeleri Sağlık 
Bakanlığı 'na göndermelidir. 

Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği'nin ihlali halinde, yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu'nda yer alan yaptırımlar söz konusu olabilecektir. 
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4.3.3  Sigorta Acentelerine İ lişkin Düzenlemeler 

Şirket'in bağlı ortaklıklarında  Allied  Sigorta ve BTN Sigorta sigorta aracılığı faaliyetleri yürüten 
sigorta acenteleridir. 

Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, yetkili sigorta acentelerine ilişkin kural ve 
düzenlemeleri öngörmekte ve yetkili sigorta acentelerinin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından 
denetlenmektedir. 

Sigorta acenteleri, anonim şirket veya  limited şirket şeklinde kurulup, Hazine Müsteşarlığı 'ndan ilgili 
uygunluk belgelerini almalarının ardından, TOBB nezdinde kaydedilmelidirler. TOBB, kaydedilen 
acenteleri internet sitesinde ilan etmektedir. 

Sigorta acentelerinin, fiziki koşullar, teknik ve idari altyapı ve insan kaynakları açısından yeterli 
donanıma sahip olmaları zorunludur. Sigorta acentelerinin pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetlerinin, 
TSB  taraffindan kurulmuş olan Sigortacılık Eğitim Merkezince yetkilendirilmiş teknik personel 
tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu teknik personel, mesleki yeterlilik, bilgi ve 
yeteneklerinin sürekliliğini sağlamak için, Sigortacılık Eğitim Merkezi'nin düzenlediği eğitimlere 
düzenli olarak katılmalıdır. 

31  Aralık  201  4'ten sonra kurulmuş olan sigorta acenteleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'nca daha 
yüksek bir asgari sermaye şart koşulmadıkça,  50.000  TL asgari sermaye yükümlülüğünü yerine 
getirmek zorundadırlar. İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
belirlenmiş daha yüksek bir asgari sermaye yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu asgari 
sermayenin en az %50'sinin, nakit, mevduat veya hazine bonosu gibi likit araçlardan oluşması 
gerekmektedir. 

Bir sigorta acentesinin yönetmeliklere uymadığınııı tespit edilmesi ve bu ihlalin Hazine 
Müsteşarlığı 'nın uyarısına rağmen giderilmemesi halinde, Hazine Müsteşarlığı, söz konusu sigorta 
acentesinin faaliyetlerini altı aya kadar durdurabilir ve faaliyetlere tekrar başlanmasını izleyen bir yıl 
içinde ihlalin tekrarlanması durumunda, sigorta acentesinin faaliyetlerini tamamen durdurabilir. 

Ayrıca, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği  4.  ve  5.  maddeleri uyarınca, tüzel kişi sigorta acentelerinin 
tüzel kişi pay sahiplerinin gerçek kişi pay sahiplerinde kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış 
olsalar dahi beş yıldan fazla hapis, sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya 
birden fazla adli para cezasına mahküm edilmemiş olma; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikp, 
rtişvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm 
giymemiş olma şartları aranmaktadır. 

4,4 Ruhsat ve izinler 

Özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler gibi özet sağlık kuruluşlarının, faaliyette bulunabilmek 
için kendi mevzuatlarındaki yasal düzenlemeler uyarınca sağladıkları sağlık hizmetlerinin kapsam ve 
çeşidine göre ilgili sağlık hizmeti veya faaliyetin gerektirdikleri donanım, kapasite ve uzmanlık 
kıstaslarını sağladığını belgeleyen farklı ve sektöre özgü verilecek belirli onay, ruhsat ve izinleri 
almaları ve bunları faaliyetleri süresince muhafaza etmeleri gerekmektedir (detaylı bilgiye Ek-4'te yer 
verilmiştir). Türk özel sağlık  sekt6rlindeki oyuncuların ilgili sağlık hizmetini sunmak ve sair 
faaliyetleri gerçekleştirmek için ehil ve ehliyetli olduğu ve bu durumu faaliyette olduğu müddetçe 
koruduğu büyük ölçüde bu ruhsat ve izinler aracılığıyla düzenlenmekte ve denetlenmektedir. 
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Yukarıda da belirtildiği üzere, Şirket ve bağlı ortaklıkları kapsamlı kanuni düzenlemelere tabi bir 
sektörde faaliyet göstermekte ve ilgili mevzuattan kaynaklanan kural ve yükümlülüklerin 
uygulanması ilgili resmi kuruluşlar tarafından sıkıca denetlenmektedir. Bu nedenle Şirket ve bağlı 
ortaklıkları, resmi kuruluşlar tarafından düzenlenen ilgili ruhsat ve izinleri almak, faaliyetleri 
süresince muhafaza etmek ve faaliyetlerine devam etmek için ilgili mevzuat ve resmi makamlarca 
öngörülen diğer tüm yükümlülüklere uymak durumundadır. 

Şirket ve bağlı ortaklıklarının özellikle sağlık mevzuatı ve çevre nıevzuatı uyarınca faaliyetlerini 
gerçekleştirmek için gerek duyduğu ruhsat ve izinlere ilişkin işbu Rapor tarihi itibariyle güncel 
durumunu ve her bir ruhsat ve izne ilişkin gerekli detayları gösteren detaylı tablolar Ek 4'te yer 
almaktadır. Bu kapsamda işbu Rapor tarihi itibariyle Ek 4'te detaylı şekilde gösterilen birtakım 
eksiklikler mevcut olmakla birlikte, söz konusu eksiklikler haricinde Şirket ve bağlı ortaklıklarının 
faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli temel ruhsat ve izinlere sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Buna ek olarak, Ek 4'te detaylı şekilde anlatıldığı üzere, Şirket tarafından sağlanan bilgi kapsamında, 
Şirket ve bağlı ortakliklarının birtakım eksik veya süresi dolmuş olduğu tespit edilen ruhsat ya da 
izinleri almak ya da yenilemek için gerekli başvuruları işbu Rapor tarihi itibariyle ilgili idari mercilere 
yapmış olduğu anlaşı lmıştır. 

Söz konusu eksiklikler dolayısıyla Şirket ve bağlı ortaklıklarımn işlettiği hastanelerden çevre 
mevzuatına ilişkin Ek-4'te açıklanan eksiklikleri bulunan VM  Medical  Park Samsun Hastanesi, Liv 
Hospital Samsun,  Medical  Park İzmir Hastanesi,  Medical  Park Gaziantep Hastanesi,  Medical  Park 
Karadeniz Hastanesi ve  Medical  Park Göztepe Hastanesi bakımından, hukuken faaliyeti durdurma 
cezasının uygulanması riski söz konusu olsa da, mevzuatta ilgili cezanın uygulanmasından önce 
uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmesi öngörülmüş olup Çevre ve Şelıircilik Bakanlığı il 
müdürlükleri yetkilileri ile yaptığımız sözlü görüşmeler ışığında da, faaliyet durdurma yaptırımının 
uygulanmasının gerçekleşme ihtimalinin nispeten daha uzak bir risk teşkil ettiği telakki edilmektedir. 
Söz konusu izin ve ruhsatların eksikliği ayrıca, söz konusu hastanelerden VM  Medical  Park Samsun 
Hastanesi, Liv Hospital Samsun,  Medical  Park Gaziantep Hastanesi,  Medical  Park Karadeniz 
Hastanesi ve  Medical  Park Göztepe Hastanesi'nin faaliyetleri ile ilgili olarak  2.431.628  Türk Lirasına 
kadar idari para cezasına da yol açabilecektir 

Şirket tarafından yönetim danışmanlığı hizmeti sunulan Bahçeşehir'deki İstanbul İstinye Üniversitesi 
Hastanesi ve Florya'daki İstanbul Aydın Üniversitesi Hastanesi'nin Şirket veya bağlı ortaklıklarından 
herhangi birine ait olmaması sebebiyle, işbu Rapor kapsamında bu hastanelere ilişkin ruhsat ve 
izinlere ilişkin bir inceleme yapılmamıştır. 

4.4.1  Özel Hastane işletmek İçin Gereken Temel Ruhsat ve izinler 

Özel Hastaneler Yönetmeliği uyarınca, özel hastane işleten bir kiş i ya da kuruluşun, Sağlık Bakanlığı 
tarafından verilmiş bir Ozel Hastane Açılış Ruhsatı ve Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlüğü tarafından 
birinci kısmı, Sağlık Bakanlığı 'nın ilgili il müdürlüğü tarafındansa hizmet verilecek branşların 
listelendiği ikinci kısıııı verilmiş iki Özel Hastane Faaliyet izin Belgesine sahip olması 
gerekmektedir. 

Bu iki temel özel hastane izninin alınmasının ön koşulu olaraksa aşağıda listelenen belgeler gibi bir 
kısım diğer ruhsat ve izinlerin de alınmış olması gerekmektedir: 

o Hastane binasına ilişkin ruhsat ve izinler: Yapı kullanım izni, inşaat izni, yangın raporu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan biri tarafından verilecek deprem 
dayanıklılık raporu; 

. Ambulans hizmetlerine ilişkin ruhsat veya sözleşme: Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlüğü 
tarafından verilecek ambulans ruhsatı veya ambulans hizmetlerinin dış kaynaklardan temini için 
yapı lmış sözleşmelerin suretleri; 
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Çevre konularına ilişkin helğeler: Yukarıdaki ruhsatlar için başvuruda bulunan şirkete ilişkin tibbi 
atık raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenen çevre izni 
veya çevre izninden muafiyet belgesi ve özel hastanelerin ÇED kapsamının dışında olduklan ilgili 
mevzuatta açıkça düzenlenmiş olmakla birlikte uygulamada çevre izni veya çevre izni muafiyet 
belgesi gibi çeşitli belgelerin alınması esnasında ilgili idarelerin, çevre ve şehircilik il 
müdürlüklerinin söz konusu özel hastanenin ÇED kapsamının dışında olduğunu belirten yazıları 
(ÇED kapsani dışı yazısı) ve 

o Mesııl müdür ve mesut müdür yardımcısı belgeleri: Özel hastanelerin bir mesul müdür ve mesut 
müdür yardımcısı istihdam etme yükümlülüğü kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek 
ınesul müdür ve mesul müdür yardımcısı belgeleri. 

2008  yılında Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan birtakım değişiklikler uyarınca Sağlık 
Bakanlığı, yeni bir Özel Hastane Açı lış Ruhsatı almak, başka bir deyişle yeni özel hastane açmak 
amacıyla yatırım yapılması ve/veya inşaat çalışmalarına başlanmasına müsaade edilmesi için ön izin 
alınması şartı getirmiş ve böylece "kapasite planlama" olarak anılan şehir, nüfus, ihtiyaç, talep, nitelik 
gibi çeşitli kıstaslar dikkate alınarak verilecek ön izin alınmadan yeni özel hastane açılmasının önüne 
geçmiştir. Ancak, Şirket yönetiminin teyit ettiği üzere ve sağlık sektöründeki uygulamalardan 
bilgimiz dahilinde olduğu kadarıyla bir süredir özellikle büyük şehirlerde ve özel sektör için cazip 
yerlerde yeni özel hastane inşa edilmesi veya işletilmesi için yeni özel hastane açılışlarına doğrudan 
ön izin verilmemekte, kapasite planlama kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda sadece 
toplam yatak kapasitesi düşük düzeyde olan şehirlerde yeni özel hastane açı lışı için ön izin 
verilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı 'nın kapasite planlama kapsamında son birkaç yıldır benimsediği ve uyguladığı bu 
tutucu yaklaşım, yeni özel hastane açmak isteyenler için, mevcut (faal olan veya olmayan) özel 
hastanelerin açılış ruhsatlarını ve özel hastaneye dönüştürülebilecek diğer sağlık hizmeti 
sunucularının ruhsatlarını ve ön izinlerini çok daha değerli kılmaktadır. 

Son olarak, tıp merkezlerinde olduğu gibi özel hastanelerin, ruhsatlarının verildiği tarihten itibaren altı 
ay içinde faaliyete başlanıamaları durumunda, söz konusu ruhsat, Sağlık Bakanlığı tarafından iptal 
edilir. 

4.4.2  Laboratuvarlar, Oniteler ve Uzmanlık Dalları İçin Gerekli Ruhsat ve izinler 

Özel Hastaneler Yönetmeliği, özel hastanelerin bünyesinde kurulacak ve işletilecek laboratuvarları ve 
özel tedavi ünitelerini düzenleyen kapsamlı bir hüküm içermektedir. Kural olarak, özel hastaneler 
geçerli bir ruhsata sahip olmadan laboratuvar ve özel tanı ve tedavi ünitelerini işletemezler ve her özel 
hastanenin, Özel Hastane Faaliyet izin Belgesi'nde yer alan laboratuvar ve özel tanı ve tedavi 
ünitelerinin her biri için kendi mevzuatlarında düzenlenen ilgili izin ve ruhsatlarının bulunması 
zorunludur. Ilgili ruhsatların eksikliği durumunda, söz konusu laboratuvarlar ve özel tanı ve tedavi 
üniteleri kapatılmakta ve bunları işletenler için savcılığa suç duyurusunda bulunulmaktadır. 

Özel hastanelerin, bünyelerindeki laboratuvarlar ve özel tanı ve tedavi üniteleriyle ilgili uymak 
zorunda olduğu diğer bazı kural ve/veya yükümlülükler ve almak zorunda olduğu ruhsat ve izinler, 
aşağıdaki gibidir: 

• Zorunlu laboratuvar ve üniteter ('hiyokiın,ya veya mikrobiyoloji laboratuvar/arı ve radyoloji 
ünitesi): Ağız ve diş sağlığı hastaneleri veya göz hastalıkları hastaneleri hariç tüm hastanelerin bir 
biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarının bulunması zorunludur. Uygulamada, özel 
hastaneler genellikle, Ozel Hastaneler Yönetmeliği'nin getirdiği asgari gereklihiklere uymak 
amacıyla, her biri Sağlık Bakanlığı taraffindan verilen biyokimya laboratuvarı ruhsatı ve 
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mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatından en az birini bulundurmakta ve bünyesinde (bir tanesi seyyar 
olmak üzere en az iki radyoloji cihazından oluşacak) bir radyoloji ünitesi işletmektedir. 

o Zorunlu olmayan diğer lahoratuvarlar: Genel kural olarak, yukarıdaki ınaddede yer alanlar 
haricindeki (hematoloji, patoloji ve genetik laboratuvar hizmetleri gibi) diğer laboratuvar 
hizmetleri üçüncü şahıslardan temin edilmek suretiyle dışarıdan sağlanabilmektedir. 

• Zorunlu olabilen (hastanenin türü ve fiıalivetlerine göre) diğer laboratu var/ar: Ancak, bir 
hastanenin uzmanlık dalına ve/veya dal hastanesi olup olmamasına göre o hastaneye ilişkin 
zorunlu laboratuvarlar ve dolayısıyla laboratuvar ruhsatları değişkenlik gösterebilmektedir. 

• Dışarıdan hizmet a/mu yoluyla temin edilen laboratuvar hizmet/eri: Ayrıca özel hastanelerin, 
ilgili laboratuvarın hastane bünyesinde Mlihazırda kurulu veya işler durumda olup olmamasına 
bakılmaksızın, teknik veya mali nedenlerle, belli tıbbi testler ve/veya tanı/teşhis testleri gibi 
birtakım laboratuvar hizmetlerini bünyeleri dışındaki diğer tıbbi laboratuvarlardan temin etmeyi 
tercih ettikleri durumlarla da uygulamada sık karşı laşı lmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, 
bahsi geçen laboratuvar hizmetleri de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere dışarıdan 
hizmet satın alıını yoluyla sağlanan sağlık hizmetlerinden özel hastaneler de, hizmeti satın 
aldıkları hizmet sağlayıcılarla birlikte müştereken soruınludurlar. 

o TAEK lisans/arı: Radyasyon uygulaınaları yürüten laboratuvarların, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurunıu'nca verilecek bir kullanma ve bulundurnıa lisansına sahip olmaları gerekmektedir. 

• Eczane ruhsatı: Bunlara ilaveten, genel amaçlı tüm özel hastanelerin hastane bünyesinde bir 
eczane bulundurmaları gerekmektedir. Ancak özel hastane eczaneleri sadece bünyesinde 
bulunduğu hastanenin yatarak tedavi gören hastalarına ilaç temin edebilmektedir. Bu kapsamda 
Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlüğü tarafından, Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile birlikte 
bir eczane rııhsatı verilmektedir. 

• Diğer laboratuvar ruhsat/an: Faal olarak hizmet vermeleri halinde Sağlık Bakanlığı 'nca verilecek 
(diyaliz ünitesi ruhsatı, üremeye yardııncı tedavi merkezi ruhsatı, organ nakli merkezi ruhsatı 
gibi) özel tanı ve tedavi ünitesi ruhsatlarınm da alınması zorunludur. 

Yukarıda  4.2.4.3  (Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularindan Sağlık Hizmeti  Satin 
Alım Sözleşme/eri ("SGK Sözleşmeleri",)) ve  4.2.5  (Denetim/er ve Yaptırımlar) bölümlerinde 
detaylandırıldığı üzere, Özel Hastaneler Yönetmeliği uyarınca, bir hastanenin Özel Hastane Faaliyet 
izin Belgesi'nde, hastane bünyesindeki tüm tıbbi uzınanlık dalları ve işletilen tüm laboratuvar ve özel 
tanı ve tedavi ünitelerinin belirtilmeleri gerekmektedir. Özel Hastane Faaliyet İzin Belgesi'nde yer 
almayan tıbbi uzmanlık dallarında hizınet veren hastaneler, bir önceki ayın brüt hasılatının  %0,5'i 
ile %1,0'ı arasında değişen oranda idari para cezalarına tabi tutulabilmektedirler. Bu ihlalin iki 
defadan fazla olması durumunda, ilgili tıbbi uzmanlık dalının poliklinik faaliyetlerinin I ila  10  gün 
süre ile durdurulması söz konusu olabilir. Ancak, yatarak tedavi gören hasta ve acil tedavi hizmetleri 
durdurulamaz. idari para cezaları belediyeler taraffindan uygulanabilirken, ihlalin tekrarlanması 
durumunda poliklinik faaliyetlerinin durdurulması yaptırımı ancak Sağl ık Bakanlığı tarafından 
uygulanabilmektedir. 

Bununla birlikte, Özel Hastane Faaliyet izin Belgesinde yer almayan laboratuvar hizmetleri, dışarıdan 
alınan hizmetler ve özel tedavi ünitesi hizmetlerinin sunulmasının herhangi bir yaptırıma tabi olup 
olmadığı veya bunların sonuçlarının da Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Özel Hastane Faaliyet izin 
Belgesi'nde yer almayan tıbbi uzmanlık dallarında faaliyet gösterilmesi halleri için öngörülen ve 
yukarıda bahsedilen yaptınmlara bağlanıp bağlanmadığı konusunda netlik bulunınamaktadır. 
Uygulaınada, Özel Hastane Faaliyet izin Belgeleri zaman zaman güncellenmekte ve fiilen sunulan ya 
da dışarıdan alınan laboratuvar ve özel tanı ve tedavi ünitesi hizmetleri ile Ozel Hastane Faaliyet izin 
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Belgesinde yer verilenler arasında geçici süreli farklılıklar olabilmektedir. Ancak geçici olmaları ve 
mevzuatta öngörülen başka ihlaller de yaratmamalari kaydıyla söz konusu geçici farklılıklar için 
herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır. 

Şirket yönetimi Şirket ve bağl ı ortaklıklarının hastanelerinin Özel Hastane Faaliyet izin Belgeleri'nin 
hem dışarıdan hizmet alımı yoluyla hem de hastane bünyesinde sunulan özel sağlık hizmetleri 
yönünden güncellenmesi ve ilgili sağlık hizmetlerinin ve bunların sağlanması yönteminin Ozel 
Hastane Faaliyet izin Belgeleri'ne eklenmesi amacıyla başvuruların ilgili Sağlık Bakanlığı il/ilçe 
sağlık müdürlüklerine yapılmış olduğunu teyit etmiş, başvuruya ve ilgili sağlık müdürlüğünün 
başvuruyu teslim aldığına ilişkin başvuru dilekçesiııin idarece teslim alındığına dair idare kaşesi 
vurulmuş veya cymk kayıt numarası tahsis edilmiş kopyaları mevcut olduğu ölçüde bunları, mevcut 
olmadığı ölçüde ise başvuru dilekçelerini tarafımızla paylaşmıştır. İşbu Rapor tarihi itibariyle söz 
konusu eksik, yenilenmesi veya günceilenmesi gereken ruhsat ve izinler Ek 4'te detaylı bir şekilde 
belirtilmiştir. Ayrıca Şirket yönetimi söz konusu ruhsat ve izinlerdeki işbu Rapor tarihi itibariyle 
mevcut olan birtakım eksiklik veya güncellenmesi/yenilenmesi gereken hususların takip edilmekte 
olduğunu ve işbu Rapor tarihi sonrasında da takip edilmeye devam edileceğini teyit etmiştir. 

4.4.3  Tıp Merkezi İşletmek İçin Gereken Temel Ruhsat ve izinler 

2008  yı lından önce belirli kıstasları sağlayan tıp merkezleri, poliklinikler, laboratuvarlar vb. özel 
sağlık kuruluşlarının hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından tıp merkezi" terimi kapsamında tek tip bir 
sağlık kuruluşu olarak sınıflandırılmakta ve bunlara Sağlık Bakanlığı il müdürlükleri taraffindan tek tip 
çalışma uygunluk belgesi verilmekteydi. 

Tıp Merkezleri Yönetmehiği'ne  2008  tadili ile eklenen düzenleme kapsamında tıp merkezleri A, B ve 
C tipi tıp merkezleri olarak sınıflandırılmakta; her bir tıp merkezi için sağladığı sağlık hiznıetlerinin 
ve hizmet verdikleri tesislerin özelliklerine göre farklı kıstaslar uygulanmaktadır. Buna  gore: 

. A tipi ve B tipi tıp merkezlerinin, ilgili A ve B tipi tıp merkezi ruhsatlarını ve ayrıca düzenlenen 
faaliyet belgelerini alıp faaliyetlerini sürdürebilmeleri için, neredeyse özel hastaneler için 
arananlar kadar kapsamlı gereklilikleri yerine getirmeleri gerekirken; 

. C tipi tıp merkezlerinin ise C tipi tıp merkezi çalışma uygunluk belgelerini almaları ve/veya 
bıılundurmalan yeterli olmaktadır. 

Zira C tipi tıp merkezleri,  2008  öncesinde açılmış ve faaliyette olan pek çok tıp merkezinin  2008  tadili 
sonrasında Tıp Merkezleri Yönetmeliği'nde yeni açılacak olan tıp merkezleri için aranan asgari 
gereklilikleri sağlayamaması nedeniyle, söz konusu tıp merkezlerinin faaliyetlerine devam 
edebilınesini sağlamak üzere Tıp Merkezleri Yönetmeliği kapsamında daha basit kıstaslar gerektiren 
bir tıp merkezi türü olarak yaratılmıştır. Böylece mevcut tıp merkezlerinin eski mevzuat zamanında 
aldıkları çalışma uygunluk belgeleri ile C tipi tıp merkezleri olarak faaliyetlerini sürdürmelerine izin 
verilıniştir. 

Şirket yönetimi taraffindan sağlanan bilgiye göre, Şirket ve bağlı ortaklıklarının hahihazırda söz konusu 
taşınma ve birleşme uygulamaları ile kurulmuş olan hastaneleri mevcut olduğu gibi; henüz 
sonuçlanmış olmasa dahi ilgili izinleri alınmak ve taşınma ve/veya dönüştürme süreçleri 
tamamlanmak üzere olan, Pendik, Topkapı, Çekmeköy ve Mersin'de açılması planlanan hastaneler 
bulunduğu anlaşı lmıştır. Şirket ve bağlı ortaklıkları, halihazırda faal olmayan Samsun Tıp Merkezi ve 
Özel Acarkent  Medical  Park Tıp Merkezi için düzenlenmiş C tipi tıp nıerkezi işletmek için gerekli 
çalışma uygunluk belgelerine sahip olduğu gibi, yeni özel hastane açı lışı /devralınması veya mevcut 
hastanelerinin kapasitelerinin artırılması gibi yatırım planlarında dönüştürme veya taşınnıa 
yöntemleriyle değerlendirilmek üzere, zaman zaman yeni ruhsat/uygunluk belgeleri alabilmektedir. 
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Bu kapsamda: (I) Kayseri'den bir Özel Hastane Açı lış Ruhsatı alınıp, taşınma ön iznine çevrilmiş, 
daha sonrasında taşıııma prosedürünüıı tamamlanmasıyla özel hastane açılış ön izni olarak da 
Mersin'e taşınmış olduğu; (ii) Saydam Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret  Ltd. Şti.'nin işlettiği 
Beykozdaki  Medical  Park Acarkeııt Tıp Merkezi uygunluk belgesinin Pendik'te yapılması planlanan 
özel hastane için kullanılmak üzere özel hastane açı lış ön iznine dönüştürülmüş olduğu ve yakın 
tarihte Şirket tarafından bu özel hastane açı lış ön izninin Çekmeköy'de yapılması planlanan özel 
hastane için kullanılmak üzere taşınması için başvuru yapılmasına karar verilmiş olduğu, ancak 
Çeknıeköy'de açılması planlanan hastanenin hazırlıkları devam etmekte olduğundan, hastane 
açılacağı zaman taşınacağı;  (iii) İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret  Ltd. Şti.'nin elinde 
bulundurdıığu bir özel hastane ön izninin Çekmeköyde açılacak hastane için kullanılması amacıyla 
taşınması için ön iznin alınmış ancak henüz Çekmeköy'e taşı nmamış olduğu, Eseııyurt'a taşı nmış 
şekilde bekletildiği;  (iv)  Saydam Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret  Ltd. Şti.'nin işlettiği  Business 
Esnaf Hastanesi'nin Özel Hastane Açılış Ruhsatı'nın Topkapı'da açılması planlanan hastane için 
kullanılmasının planlandığı , ancak henüz ön izne dönüştürülmediği; bunlar haricinde yukarıda da 
belirttiğimiz üzere  (v)  Özel Seyrantepe Tıp Merkezi uygunluk belgesinin kapasite artırımlarında 
kullanı lmak üzere devralınnıasına ve (vi) özel hastane ön iznine dönüştürülme sürecinde olan Ufuk 
Tıp Merkezi'nin çalışma uygunluk belgesi/ruhsatınııı dönüşümden sonra özel hastane ön izni olarak 
kullanılmak üzere devralınmasına ilişkin yönetim kurulu düzeyinde kararlar alındığı , bunlar haricinde 
Şirket ve bağlı ortaklıklarının ellerinde işbu Rapor tarihi itibariyle başka ruhsat, uygunluk belgesi 
veya ön izin bulunınadığı Şirket yönetimi tarafından teyit edilmiştir. 

4.4.4  Çevre Mevzuatına İ lişkin Temel Ruhsat ve İzinler 

4.4.4.1  Genel Bilgiler 

Türkiye'de çevreye ilişkin konular iki temel baş lık altında düzenlenmektedir: 

. Çevre izin: faaliyetlerini sürdürmek için ilgili çevre izin ve lisansları alması gereken tesislerin 
değerlendirilmesi, 

. Çevresel etki değerlendirmesi: tesis veya projenin çevreye olan etkilerinin ölçülmesidir. 

Teknoloji ve kentleşmenin getirdiği gelişmelere uyum sağlamak için zaman içinde sıklıkla değiştirilen 
ve yeni düzenlemelere konu olan çeşitli kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen tesislere dair çevresel 
konular güncel olarak Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği ve ÇED Yönetmeliği kapsamında 
düzenlenmektedir. 

4.4.4.2  Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Çevresel etki değerlendirmesi  ((;ED),  planlanan projelerin çevre üzerindeki, olumlu ve olumsuz, 
potansiyel etkilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, negatif etkilerin söz konusu olması halinde 
bunların önlemesi veya en azından  minimize  edilmesi ve projelerin yapımı veya gerçekleştirilmesi 
saflalarının kontrol edilmesi ve denetlenmesi ve alternatif konum ve teknolojilerin tercih edilmesine 
ilişkin konuları kapsar. 

ÇED Yönetmeliği'nin son versiyonu uyarınca, hastaneler ve tıp merkezleri, çevresel etki 
değerlendirmesi sürecine tabi değildir. Bu nedenle, Şirket ve bağlı ortaklıkları açısından ÇED 
uygulanabilir olmamakla birlikte, uygulamada çevre izni veya çevre izni muafiyet belgesi gibi çeşitli 
belgelerin alınması esnasında ilgili idarelerin, Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinin söz konusu özel 
hastanenin ÇED kapsamının dışında olduğunu belirten yazılarını (ÇED kapsaın dışı yazısı) talep 
edebilmesi nedeniyle ilgili kapsaın dışı yazılarının alınması da gerekebilmektedir. İşbu Rapor tarihi 
itibariyle, Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerinde de söz konusu yazıların alınması ve eksiklerin 
tamamlanması konusunda çalışmalar devam etmektedir. 
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4.4.4.3  Çevre izni 

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği uyannca tesislerin geçmişteki gibi farklı çevre izinleri almak yerine 
(hava emisyoııu izni, atık su deşarjı izni gibi), beş yIl geçerli tek bir çevre izni almaları yeterlidir. 
Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği "geçici faaliyet belgesi" adlı bir geçici belge ve (i) hava emisyonu, 
çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı olmak üzere başvuran tesisin tabi olduğu dört 
temel kontrolün birleşimi olan Çevre izni ve (ii) başvuran tesisin teknik yeterliliğine yönelik çevre 
izin ve lisansı olmak üzere iki tip izin sağlamaktadır. 

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği'nin l.ve  2.  Ekleri kapsamında yer alan işletıııelerin Çevre izni veya 
Çevre izin ve Lisansı alması gerekmektedir. Bu çevresel izinlerin kapsamı ilgili tesisin faaliyet 
alanına göre değişmektedir. Söz konusu Yönetmelikte Ek I kapsamında sayılan tesisler yürüttükleri 
faaliyetler dolayısı ile çevre kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler olarak kabul edilmekte ve 
Çevre ve Şehireilik Bakanlığı 'ndan izin almakta, Ek  2  kapsamında gösterilen alanlarda faaliyet 
gösteren tesisler ise çevreye daha az kirletici etkide kabul edilmekte ve Çevre ve Şelıireilik 
Bakanlığı 'nın il müdürlüklerinden izin almaları gerekmektedir. 

Yatak kapasitesi 20'nin altında olan sağlık hizmeti kuruluşları bu izin yükümlülüğünden muaf olsa da, 
bu yatak kapasitesini doğası gereği aşan özel hastaneler Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği Ek  2 
kapsamında yer almaktadır ve bu kapsamda Çevre iznine tabidir. Ancak özel hastanelerin almaları 
gereken Çevre izni yalnızca su yönetimini kapsamaktadır. Bu anlamda özel hastaneler hava 
emisyonu, çevresel gürültü ve derin deniz deşarjı izinlerinden muaf tutulmuştur. Her ne kadar 
faaliyetleri dikkate alındığında su kontrolü kendilerine uygulanır nitelikte olduğundan, teorik olarak, 
Çevre İzni'ne başvurmaları gerekse de, özel hastanelerin pratikte tehlikeli atıklarını ve tıbbi atıklarını 
(sıvı haldekiler dahil) ruhsatlı atık bertaraf şirketleri aracılığıyla bertaraf ettikleri ve evsel su atıklarını 
kanalizasyon sistemi ile tahliye ettikleri dikkate alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hastanelere 
herhangi bir izin vermemekte, onun yerine tesisin Çevre izni almaktan muaf olduğunu belirten bir 
yazı verıııektedir. Evsel su atığının tahliyesi herhangi bir izin veya ruhsata tabi olmayıp, yerel 
kanalizasyon şirketine yapılacak bağlantıyla kanalizasyon sistemine tahliye edilebilmektedir. 

Özel hastanelerin geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyetlerine başlamış olmaları veya Çevre 
izinlerinin iptal edilmiş olması halinde yeni geçici faaliyet belgesi düzenleninceye kadar faaliyetleri 
durdurulabilir. Şirket yönetimi, Incelenen Belgeler arasında çevre mevzuatına ilişkin olarak tarafımıza 
sunulan belgelerle ilgili olarak bunlardan yola çıkarak yönelttiğimiz sorulara verdiği cevaplarda çevre 
izni ve atık yönetimi konuları ile ilgili olarak Şirket ve bağlı ortaklıklarının hastanelerine herhangi bir 
faaliyet durdurma, idari para cezası veya uyarı yazısı bulunmadığını teyit etmiştir. 

4.4.4.4  Atık Yönetimine ilişkin Yükümlülükler 

Özel hastaneler, genel olarak Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne ve Atık Yönetimi 
Yönetmeliği'ne tabi olup, atık yönetim planlarını ve bu planlardaki her türlü değişikliği, anılan 
yönetmeliklere uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir. Özel hastanelere ilişkin bu atık yönetim 
planlarının, Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlüğünün incelemesine sunulması gerekmektedir. Daha 
sonra, anılan planların vakitlice uygulamaya geçirilmesinden başvuran özel hastaneler sorumlu 
olmaktadır. Yönetnıelikler ve atık yönetim planlarında yer alan önlemler özel hastane yerine yetkili 
makamlarca alınır ise, yetkili makamların hastaneden olan alacakları kamu alacağı sayılmakta ve 
tahsilatları da Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a tabi kabul edilmektedir. 

Hastanelerin ürettiği her türlü atıkların, ruhsatlı atık bertaraf şirketlerince toplanması ve bertaraf 
edilmesi, tıbbi atıkların ise, belediye ve belediyenin yüklenici olarak atadığı ruhsatlı atık bertaraf 
şirketlerince bertaraf edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, özel hastanelerin, belediyelerle işbirliği 
yaparak, anılan ruhsatlı atık bertaraf şirketleriyle tehlikeli atık bertaraf sözleşmeleri ve tıbbi atık 
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bertaraf sözleşmeleri imzalamaları ve böylece bit hizmetleri, yüklenici olarak ruhsatlı atık bertaraf 
şirketlerine havale etmeleri gerekmektedir. 

Bunlara ilaveterı, günlük  50  kilogranıdan fazla tıbbi atık üreten her tıbbi tesis, geçici atık depolama 
tesisi kurmak ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen koşullara uygun şekilde tıbbi 
atıkları geçici olarak depolamakla yükümlüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinin 
gerekli görmesi durumunda, güıılük tıbbi atık miktarı bundan daha düşük olan tıbbi tesislerin de geçici 
atık depolama tesisi kurması talep edilebilmektedir. Söz konusu tesis için gerekli izin, valilikten 
alınmakta, her özel hastane tesisinin, ayrı bir geçici atık depolama tesisine ve ilgili resmi makaınlarca 
verilen geçici depolama iznine sahip olması aranmaktadır. Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, özel 
hastaneler, her yı l en geç mart ayını takiben, atık beyanlarını elektronik sistem üzerinden sunmakla 
yükümlüdürler. 

Özel hastaneler, atık üreten iş leri gereği, Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu 
Kirliliğin Kontrolü Yönetmehiğine ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetnıeliğine tabi olup, bu 
yönetmehikler uyarınca ilgili Belediye'den atık su hağlama izni almaları gerekmektedir. Atık su 
yönetimleri genellikle çevre yönetim planları (zaman zaman revize edilebilecek olan) kapsamında 
düzenlenmektedir. Bir özel hastanenin atık suyunda hiçbir kirlilik kaynağı yok ise, atık, doğrudan 
kanalizasyon sistemi aracılığıyla deşaıj edilebilmekte, bununla birlikte, atık suyu kanalizasyon sistemi 
için uygun olmayıp, önce birincil arıtma sisteminden geçirilmesi ve daha sonra kanalizasyon 
aracılığıyla deşarj edilmesi gerekmektedir. 

Her ne kadar özel hastaneler sıvı laboratuvar atıklarını mevzuata uygun şekilde depolanıa 
yükümlülüğü altında olsalar da, ancak atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi hizmetleri dışarıdan 
lisanslı şirketler ile yapılan tehlikeli atık ve tıbbi atık bertaraf sözleşmeleri ile sağlanabilmektedir. 

Çevre Kanunu kapsamında, ilgili yönetmelikler ve sair mevzuat uyarınca öngörülen atık depolama, 
atık bertarafı, atık su deşarjı yükümlülüklerine, tehlikeli ve tıbbi atık bertarafına ilişkin yasak ve 
sınırlamalara aykırı hareket edilmesi hallerinde  100  TL -  6.000.000  TL arasında değişiklik gösteren 
idari para cezaları öngörülmüştür. İ laveten mevzuata aykırı hareket eden özel hastanelerin ihlallerini 
derhal sonlandırmaları gerekmekte veya verilen süre içerisinde ihlalleri gidermemeleri halinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri tarafından faaliyetlerin kısmen, tamanıen, süreli veya süresiz 
olarak durdurulmasına karar verilebilmekte veya ihlalin tekrarlanma sıklığına ve/veya etki ve önemine 
göre özel hastanenin Çevre izni iptal edilebilmektedir. Şirket yönetimi, incelenen Belgeler arasında 
çevre mevzuatına ilişkin olarak taraffimıza sunulan belgelerle ilgili olarak bunlardan yola çıkarak 
yönelttiğimiz sorulara verdiği cevaplarda çevre izni ve atık yönetimi konuları ile ilgili olarak Şirket ve 
bağlı ortaklıklarının hastanelerine herhangi bir faaliyet durdurma, idari para cezası veya uyarı yazısı 
bulunmadığını teyit etmiştir. 

4.4.5  işyeri Açma ve Çalıştırma 

işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik herhangi bir muafiyet söz konusu olmadıkça, 
ilgili işyerindeki faaliyetlerin başlamasından önce bir işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmasını şart 
koşmaktadır. Bürolar, mağazalar, genel merkezler, depolar, fabrikalar gibi işyerleri de dühil olmak ve 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, çoğu işyeri bu yükümlülüğe tabidir. Teoride özel hastaneler, klinikler 
veya bazı doktorların ikametgüh adresinde kurulu bulunan tıbbi muayenehanelerden/kliniklerden 
farklı olarak, bu yükümlülükten açıkça muaf olmamakla birlikte; uygulamada belediyelerin işyeri 
açmak ve çalıştırmak için gerekli niteliklere halihazırda zaten sahip olan özel sağlık hizmeti kurumları 
için işyeri açma ve çalışma rııhsatı düzenlemekten imtina ettikleri sıkça görülebilmektedir. 

Şirket yönetimi mevzuatta bu yönde açık bir hüküm olmadığını bilmekle birlikte, Türkiye'de faaliyet 
gösterdikleri her bölgede işyeri açma ve çalışma rııhsatı almak için ilgili belediyeye başvurduklarını, 
ancak işbu Rapor tarihi itibariyle sadece Gebze belediyesi taraffindan düzenlenen ruhsat haricinde 
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diğer ilgili belediyelerin sözlü olarak Sağlık Bakanlığı ve il müdürlüklerinin hastaneler için Hastane 
Açılış Rulısatı düzenlerken zaten ilgili belediyelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için 
gerekli olan belgelerin alınmasını şart koştuğunıı, dolayısıyla belediye tarafından özel hastanelere 
ayrıca bir işyeri açnıa ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyeceğini belirterek bu başvuruları reddettiklerini 
teyit etmiştir. Ancak Şirket yönetiminden alınan bilgilerden anladığımız kadarıyla, bu konuda 
belediyelerden yalnızca sözlü bildirim alınabilmiş, bu ifadeyi yazı lı olarak doğrulayan bir belge 
verilmemiştir. Bu kapsamda yukarıda bahsedilen ruhsatlandırnıa için talep edilen belgelerin işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı için gereken belgelerden daha kapsamlı olması hususu ışığı nda Şirket 
yönetinı i Şirketin, mevcut uygulamanın değişmesi halinde ilgili resmi makamlardan işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı almak için gerekli olan belgeleri kolayca sağlayabilecek durumda olduğunu 
düşündüğünü belirtmiştir. 

5. Sözleşmeler 

Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi amacıyla imzaladığı sözleşmeler: (i) hissedarlar sözleşmeleri; (ii) 
kira sözleşmeleri;  (iii)  finansman sözleşmeleri;  (iv)  genel kredi sözleşmeleri;  (v)  çalışan ve doktor 
sözleşmeleri; (vi) SGK sözleşmeleri;  (vii)  sigorta sözleşmeleri ve poliçeleri;  (viii)  özel sağlık sigortası 
şirketleriyle akdedilen sözleşmeler;  (ix)  kurunısal müşteri sözleşmeleri;  (x)  üniversitelerle işbirliği 
protokolleri;  (xi)  yönetim danışmanlığı sözleşmeleri; (xii) danışmanlık sözleşmeleri; (xiii) bilgi 
teknolojileri sözleşmeleri ve (xiv) diğer sözleşmelerdir. 

5.1 Hissedarlar  Sözleşmeleri 

5.1.1 Şirket'in Pay Sahipleri Arasında Yapılan Sözleşme 

Şirketin pay sahipleri sıfatıyla Muharrem Usta, Saliha Usta, İzzet Usta, Nurgül Dürüstkan Elbaşı, 
Adem Elbaşı, Sancak inşaat ve yatırımcı sıfatıyla Lightyear arasında,  7  Mayıs 2014. tarihinde Şirket'iıı 
yönetimine ilişkin olarak bir hissedarlar sözleşmesi ("Hissedarlar Sözleşmesi") imzalanmıştır. Halka 
arz sürecinde, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ile uyumluluğunun sağlanması amacıyla Esas 
Sözleşmede yönetim kurulunun oluşturulması ve yönetim kurulu ile genel kurulun toplantı ve karar 
nisaplarına ilişkin olarak değişiklikler yapılmıştır. Şirket'ten edinilen bilgiye göre, Halka Arz Eden 
Pay Sahipleri halka arz sonrasında, söz konusu Hissedarlar Sözleşmesi'ni tadil ederek Esas Sözleşme 
ve Şirketin halka açık bir şirket haline gelmesi nedeniyle gerekli olabilecek bazı yükümlülükler ve 
izahnamede açıklanan halka arz sonrası söz konusu olacak kontrol yapısı ile uyumlu hale getirmeyi 
planlamaktadır. 

5.1.2  Arkaz Sağlık Pay Sahipleri ve Hujori Arasında Yapılan Sözleşme 

Arkaz Sağlık'ın yönetimi ve pay sahiplerinin haklarını düzenlemek amacıyla, Arkaz Sağlık'ın pay 
sahipleri Hayati Arkaz, Mustafa Arkaz, Halil Burak Arkaz, Sebati Arkaz, Celal Karakaş, Kadir 
Yalçıner, Mehmet Ali Yeşilada, Semih Çolak ve "Yatırımcı" sıfatıyla Hujori arasında  23 Şubat  2011 
tarihinde bir hissedarlar sözleşmesi akdedilmiştir. Sözleşme, Arkaz Sağlık, Ozel Silivri Arkaz ile  19 
Mart  2015  tarihinde tescil edilerek Özel Silivri Arkaz bünyesinde birleşmiş olan Özel Çanakkale 
Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tie.  Ltd. Şti, Ozel Ereğli Arkaz Sağlık Hiznıetleri  Ltd. Şti. 
ve Anadolu Hastane ve Sağlık İş i. San. ve  Tic.  A.Ş. şirketlerine ilişkin olarak düzenlennıiştir. 
12.05.2014  tarihli ve  2014/8  sayı lı Arkaz Sağlık yönetim kurulu kararı uyarınca Hujori'nin Arkaz 
Sağlık'ta sahip olduğu paylar,  12  Mayıs  2014  tarihinde Şirket'e devredilmiş ve bu kapsamda 
Hujori'nin sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülükler 

Şirkete nakledilmiştir. 

Taraflar arasında yapılan sözleşmenin önemli hükümleri aşağıda yer almaktadır 

5.1.2.1  Genel  sınırlamalar 

Devir yasağı öngören  'lock-up  süresi" boyunca, yani  31  Aralık  2013  tarihine kadar hiçbir pay sahibi 
Arkaz Sağlık'ta sahip olduğu herhangi bir payı satmayacak, temlik/devretmeyecek, halka
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etmeyecek, üzerinde rehin ve benzeri takyidatlar kurmayacak ve sahip olduğu herhangi bir payın 
burada sayılan işlemlere söz konusu olmasına izin vermeyecektir. Bu sözleşmede öngörülen pay devri 
sınırlamalarına aykırı şekilde yapılan veya bunlan etkisiz hale getiren her türlü devir Arkaz Sağl ık'a 
karşı ve esas sözleşmenin taraflarına karşı geçersiz olacaktır. 

Ancak, Hujori,  31  Aralık  2013  tarihinden sonra, Arkaz Sağlık'ta sahip olduğu paylarının bir kısmını 
veya tamamını dilediği kişilere devredebilecektir. Diğer pay sahipleri ise paylarının bir kısmını veya 
tamamını (ön alım hakları kapsamı dışındaki devirler hariç), Hujori paylarının tamamını devredinceye 
kadar herhangi bir kişiye devredemezler. 

31  Aralık  2013  tarihinden önce veya sonra, kurucu pay sahiplerinin (Hayati Arkaz ve Mustaflı Arkaz) 
kendi aralarında birbirlerine yapacakları pay devirleri serbesttir, aynı zamanda diğer pay sahiplerinden 
pay devralabilir fakat diğer pay sahiplerine paylarının herhangi bir kısmını devredemezler. 

5.1.2.2  Ön alım teklifi verme hakkı 

31  Aralık  2013  tarihinden itibaren Hujori, Arkaz Sağlık'ta sahip olduğu paylannın tamamını veya bir 
kısmını bir üçüncü kişiye devretmek isterse, öncelikle kurucu pay sahiplerine paylarını ("teklif edilen 
pcvlar") satmak istediğini gayrikabili rücu bir yazı ile bildirecek ve teklif edilen payları satın alma 
konusunda kurucu pay sahiplerine teklif isteyecektir ("satış bildirimi"). Daha sonra başka pay 
sahiplerinin şirkete ortak olması halinde ön alım teklifi verme hakkından yararlanmak için kurucu pay 
sahiplerinin önceliği olacaktır. Teklif alma süreci şu şekilde gerçekleşecektir: 

Teklif edilen payların tamamını (bir kısmını değil) satın almak için, kurucu pay sahipleri Hujori'nin 
satış bildirimini teslim aldıkları tarihten itibaren  30  gün içinde kullanabilecekleri bağlayıcı bir satın 
alma teklifinde bulunma hakkına ("satın alma teklif bildirimi") sahip olacaklardır. Kurucu pay 
sahipleri için geçerli olacak  30  günlük süre içinde kurucu pay sahiplerinin satın alma teklif 
bildiriminde bulunmaması halinde kurucu pay sahipleri bu haklarından bahsi geçen teklif için feragat 
edilmiş sayılacaklardır. Kurucu pay sahipleri, yapacakları satın alma teklif bildiriminde, teklif edilen 
payları satın almak istedikleri fiyatı ve ödeme koşullarını belirteceklerdir. 

Hujori, kurucu pay sahiplerinin verdiği satın alma teklif bildirimimdeki teklifini kabul ettiği takdirde, 
alıcı ve satıcı taraf arasında bir pay devri sözleşmesinin imzalanması ve Rekabet Kurumuna başvur-up. 
Rekabet Kurumu izninin alınması dfihil olacak şekilde toplam  140  gün içinde, taraflar teklif edilen 
payların devrinin tamamlanmasını gerçekleştirecektir. Tarafların karşı lıklı mutabakatı üzerine bu 
maddede yazı lı süreler makul bir süre kadar daha uzatılabilecektir. 

Teklif edilen paylan satın almak isteyen kurucu pay sahiplerinin satış bildirimini aldıkları tarihten 
itibaren  30  gün içinde satın alma teklif bildirimi vermemesi veya satış bildirimini geri çevirmesi veya 
satın alma teklif bildirimi kabul edilen kurucu pay sahibi/pay sahiplerinin yukarıda öngörülen süreler 
içinde teklif edilen payların devrinin kapanışını kendilerine atfedilceek kusurlu davranışları ile 
gerçekleştirememesi halinde, Hujori, teklif edilen payları bir üçüncü kişiye istediği fiyattan satma 
hakkına sahiptir. Ancak, teklif edilen payları satın almak isteyen kurucu payların satın alma teklif 
bildirimini Hujori'nin kabul etmemesi halinde, Hujori teklif edilen payları bir üçüncü kişiye, ancak 
satın alma teklif bildiriminde kurucu pay sahipleri taraffindan teklif edilen satın alma bedelinden (gayri 
nakdi teklif değerleri dahil) daha yüksek bir fiyata  270  gün içinde hesaplanacak gayri nakdi teklif 
değerleri piyasa değeriııinhesaplanması yöntemiyle tespit ettirilecek ve üçüncü kişinin satın alma 
bedeli bu değerleme sonucu elde edilen gayri nakdi teklif değerinin ve varsa nakdi teklifin değerinin 
toplamı kurucu pay sahiplerinin satın alma teklif bildirimimde verdiği fiyattan daha yüksek bir bedel 
olması şartlarına bağlı olarak gerçekleştirebihir. Bu durumlardan herhangi biri halinde, bu esas 
sözleşmenin ilgili maddesinde yazı lı satışa katma hakkı devreye girer. 

Piyasa değeri, Hujori tarafından atanacak Deloitte, Ernst&Young, PriceWaterhouse  Coopers  ve 
KPMG arasından herhangi ikisinin indirgenmiş nakit akımı değeri hariç belirleyeceği piyasa  
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değerlerinin ortalamasına eşit olacaktır. Söz konusu değerleme uzmanı, payların teklif edildiği 
tarihten itibaren en geç  15  gün içinde atanmış olacak ve payların piyasa değeri atandığı tarihten 

itibaren en geç  45  gün içinde belirlenmiş olacaktır. Arkaz Sağl ık, değerleme uzmanına değerlemeyi 

tamamlaması için gerekli tüm yardımı gösterecek, gerekli tüm bilgi ve erişimi sağlayacaktır. 

Teklif edilen payları  satin  almak isteyen kurucu pay sahiplerinin satın alma teklif bildiriminiıı Hujori 

tarafından kabul edilmesi, fakat teklif edilen paylann devrinin öngörülen süre içinde satın alma teklif 

bildirimini yapan kurucu pay sahibinin/pay sahiplerinin kusuru nedeniyle kendilerine atfedilebilecek 

bir nedenden dolayı sonuçlanmaması durumunda, bu sürenin bitiminden itibaren işleyecek  24  aylık 
süre zarfı boyunca kurucu pay sahipleri, teklif edilen paylara ilişkin olarak esas sözleşmenin ilgili 
hükmü uyarınca sahip oldukları ön alim teklifi verme haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Bu 

süre zarfında Hujori, Arkaz Sağl ık'taki paylarının herhangi bir kısmını veya tamanıını dilediği kişiye 

dilediği fiyat karşılığı ve koşullar altında satabilir. 

5.1.2.3  Satışa katma hakkı 

Kurucu pay sahipleri, teklif edilen payları satın almamaya karar verdikleri veya Hujori, kurucu pay 
sahiplerinin yaptığı  satin  alma teklif bildirimimi kabul etmediği takdirde,  1  Ocak 2014'ten itibaren 

mevcut pay sahiplerinin Arkaz Sağl ık'ta ve iştiraklerinde sahip oldukları paylarının tamamını (bir 
kısmını değil) ("satışa katı/an pay/er"), Hujori'nin talebi üzerine teklif edilen paylar ile beraber ve 

onlarla aynı hüküm ve koşullar altında Hujori'nin göstereceği üçüncü kişiye satışa sunacaklardır 

("satışa katına"). Ancak, satışa katılan payların bedelleri, sözleşmede öngörülen usule göre belirlenen 

üçüncü kişinin satın alma bedeli üzerinden satışa katılan payların toplam şirket sermayesine olan oranı 

uyarınca hesaplanacak ve mevcut pay sahiplerine nakden ödenecektir. 

5.1.2.4  Birlikte satma hakkı 

Hujori, teklif edilen paylarını satmak istediği ııe ilişkin kurucu pay sahiplerine satacağı kişinin ismini, 

payların satış bedelini ve ödeme koşullarını bildiren bir bildirim ("birlikte satma bi/dirirni") vermesi 

üzerine mevcut pay sahipleri Arkaz Sağl ık'taki paylarının tamamını veya bir kısmını Hujori teklif 
edilen payları ile birlikte aynı hüküm ve koşullar altında satma hakkına sahip olacaktır. Bu haktan 

yararlanmak için kurucu pay sahipleri. Hujori'ye, birlikte satma bildirimini teslim aldıkları tarihten 

itibaren  21  gün içinde mevcut pay sahiplerinin satmak istedikleri pay miktarını belirten ("birlikte 

satına payları") yazıl ı bir cevap vermelidir. Bu durumda Hujori, birlikte satma paylarının, teklif 
edilen paylar beraberinde üçüncü kişiye aynı hüküm ve koşullar altında satılmasını sağlayacaktır 
("birlikte satma"). 

Teklif edilen payların, Hujori'ye ait tüm paylar olduğu durumda, birlikte satma bildirimini alan 

kurucu pay sahipleri, mevcut pay sahiplerinin paylarının tamamını teklif edilen paylar beraberinde 

üçüncü kişiye aynı hüküm ve koşullar altında satma hakkına sahip olacaktır. 

Teklif edilen payların, Hor ı 'ye ait payların tamamı değil bir kısmı olduğu durumda, birlikte satma 
bildirimini alan kurucu pay sahipleri birlikte satma işlemini mevcut pay sahiplerinin Arkaz Sağl ık'taki 
kendi paylarının oranı doğrultusunda (teklif edilen paylar/Hujori paylarına oranlanarak) 
gerçekleştirecektir. 

5.1.2.5  Halka arz 

Borsada yapılması kararlaştır ılan tüm satışlarda, Hujori kendi paylarını öncelikli halka arz hakkına 

sahiptir. İlk halka arz,  31  Aralık  2013  tarihinden önce gerçekleşmeyecektir. 

5.1.3  Özel Samsun Medikal'in Paylanna ilişkin İnanç Birliği Sözleşmesi 

Şirket ile Özel Samsun Medikal ve Özel Samsun Medikalin pay sahipleri Hikmet Çavuş ve Hakan 
Ozcan arasında  2013  yı l ında on yıl süre ile inanç birliği sözleşmesi akdedilmiştir. Bu sözle,/,[ 
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uyarınca, Özel Samsun Medikalin payları, inançlı mülkiyet prensipleri çerçevesinde Hikmet Çavuş "e 
Hakan Ozcan'a aittir. Hikmet Çavuş ve Hakan Ozcan ın Şirket çıkar ve menfaatleri doğrultusunda 
hareket etmesi zorunludur ve Özel Samsun Medikalin paylarına ilişkin olarak doğacak tüm hak ve 
borçlar Şirkete aittir. Hikmet Çavuş ve Hakan Ozcan, Ozel Samsun Medikal paylarının mülkiyetinin 
Şirkete ait olduğunu ve paylarına ilişkin olarak herhangi bir hak veya mülkiyet talebinde 
bulunmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda, başka bir 
şartın yerine gelmesi aranmaksızın Şirket talep ettiğinde Hikmet Çavuş ve Hakan Özcan'ın, Ozel 
Samsun Medikal'deki paylarını Şirkete devretmesi zorunludur. Bununla birlikte, kanunen bu paylar 
Şirkete devredilirse hiçbir ihbara veya ihtara gerek olmaksızın inanç birliği sözleşmesi kendiliğinden 
sona erecektir. Sözleşme uyarınca, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir 
nedenle yerine getirmemesi veya yerine getirilmesini geciktirmesi durumunda, sözleşme hükümlerini 
ihlal eden tarafın  1.000.000  TL cezai şart ödeyeceği kararlaştırılmıştır. 

5.2 Kira  Sözleşmeleri 

Hastane olarak işletilen bütün mülkler, kiralamaya dayalı olarak kullanılmaktadır. İ lgili kira 
sözleşmeleri genellikle  10  yıllık sürelerle ve bu  10  yı llık sürenin sonunda Şirket'in sözleşmeyi ilave 
bir beş yı l için uzatma seçeneğini içerecek şekilde yapılmaktadır. Şirketten alınan bilgi uyarınca, kira 
bedellerini düzenli ve zamanında ödemesi sayesinde, Şirket, bu mülklerin sahipleriyle zaman içinde 
geliştirdiği iyi ilişkilere sahiptir ve kira süresinin sonunda Şirket'in mevcut hastane lokasyonlarından 
çıkarılması, yerine herhangi bir rakibinin geçmesinin uzak bir ihtimal olduğu düşünülmektedir. 
Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket yeni yapılan hastaneleri, genellikle arsa ve/veya bina 
malikinee Şirket'in talepleri doğrultusunda ve amaca yönelik olarak inşa edilmekte ve birçok 
durumda kiralayan ile kira sözleşmesinin akdedilmcsi kiralayaııın kira hakkını tapu siciline şcrh 
etmesini kabul etmesi şartıyla akdedilmektedir. Ayrıca, kira sözleşmesi Şirket tarafindan ihlal 
edilmediği sürece, kira sözleşmesini yenileme seçeneği Şirket'in elindedir. Bugüne kadar, Şirket, kira 
sözleşmelerini kendisi için elverişli koşullarla yenilemeyi başarmıştır. Bunlara ek olarak, kira 
sözleşmeleri ilgili tapu sicil müdürlüklerinde şerh edilmektedir. Söz konusu şerhler, ilgili mülklerin 
üçüncü şahıslara satılması durumunda da kira ilişkisinin aynen devam etmesini sağlamaktadır. 

Mevcut kira sözleşmelerindeki önemli hükümlcr aşağıda özetlenmektedir. 

5.2.1  Süre ve fesib 

Taraf olunan kira sözleşmelerinin çoğunluğunda, Şirket'in bildirimle sözleşmenin süresini uzatma 
hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, taraf olunan kira sözleşmelerinin çoğu sözleşmelerin Şirket tarafından 
tek taraflı olarak feshedilmesi halinde Şirkete cezai şart uygulanmasını öngören hükümlcr 
içermektedir. 

TBK uyarınca, işyerleri için yapılan kira sözleşmeleri, kiracının süre bitiminden en az  15  gün 
öncesinde sözleşmeyi feshedeceğini kiralayana bildirmemesi durumunda, sözleşme süresinin 
bitiminde, bir yıllık sürelerle kendiliğinden uzamaktadır. Buna ek olarak, taraf olunan kira 
sözleşmelerinin bir kısmında, Şirket'in sözleşmeyi beşer yıllık sürelerle, diğer kısmında ise birer yı llık 
sürelerle uzatma hakkı bulunmaktadır. Gaziosmanpaşa hastanesine ilişkin kira sözleşmesinde ise 
imzalanan ek protokol uyarınca  17  yıllık bir uzatma süresi bulunmaktadır. Ayrıca, TBK uyarınca, 
belli özel nedenler hariç olmak üzere, kiralayanın, salt sürenin bitmiş olması nedeniyle sözleşmeyi 
sona erdinnesi mümkün değildir. 

TBK uyarınca, Şirketin kira sözleşmelerinde belirlenen kira bedellerini ödemekte iki kez temerrüde 
düşmesi veya kiralanan yeri boşaltmaya ilişkin yazılı taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 
kiralayanın sözleşnıeyi feshetıııesi mümkündür. 't 
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Bununla birlikte, Şirketin Topkapı da açacağı hastanenin bulunduğu taşınmazda Şirket alt kiracı 
konumunda olup, ası l kira sözleşmesi uyarınca alt kiralama süresi on yıllık ilk kira süresini 
aşamayacaktır. 

5.2.2  Uyarlama 

Taraf olunan kira sözleşmelerinin çoğunda, sözleşmenin uzatılmasında kira bedeliııin uyarlanmasını 
öngören özel hükümler bulunmaktadır. Ayrıca, TBK uyarınca, beş yıldan uzun süreli (ya da uzatılarak 
beş yıldan uzun süreli hale gelecek olan) kira sözleşmelerinde, tarafların kira bedeli uyarlamasında 
anlaşamaması durumunda, kira bedeli, kiralayanın başvurusu üzerine yetkili mahkeme tarafından 
belirlenebilir. Mahkeme, uyarlannıış kira bedelini belirlerken, enflasyonu, gayrimenkulün durumunu 
ve benzer gayrimenkullerin kira bedellerini dikkate alır. TBK'nın anılaıı hükmü I Temmuz 2020'de 
yürürlüğe girecek olup, ilgili kira sözleşmesinin beş yıldan fazla bir süre için uzatılması durumunda, 
kiralayanlar, kira bedelinin arttırılması için  2020  yı lından itibaren mahkemelere başvurabilecektir. 
Şirketin ABD Doları üzerinden anlaştığı kiralar gibi yabancı para üzerinden yapılmış kira 
sözleşmeleri açısından, mahkeme, ilgili yabancı para birimindeki değer artışını da dikkate alacaktır. 

5.2.3 Kira  bedeli 

Şirketin kira sözleşmelerinde genel olarak gelir paylaşımına ilişkin hükümler bulunmamakla birlikte, 
taraf olunan kira sözleşmelerinin ikisinde (Ordu ve Elazığ lıastanelerine ilişkin sözleşmeler), ilgili 
hastaneden elde edilen yı llık gelirin belirlenen oranının yıllık kira bedelinden yüksek olması halinde, 
mal sahibi ile yıllık gelirin belli bir miktarının paylaşı lmasını zorunlu kılmaktadır. Buna ek olarak, 
işletilen hastanelerin çoğu malikler tarafından inşa edilmiş olduğundan, kira bedelleri hastanenin 
inşaat masraflarını da içerebilmektedir. 

Kira sözleşmelerinin bir kısmında kiralayanın kira bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak (çoğunluğu 
teminat mektubu olmak üzere) belirli bir teminat alma hakkı bulunmakta olup Şirketten alınan bilgi 
uyarınca, birçok sözleşme kapsamında Şirketin kiralayanlarla sahip olduğu iyi ilişkiler sebebiyle ilgili 
kiralayanlardan bu yönde bir talep gelmemiştir. Ayrıca, Şirket'teıı edinilen bilgi uyarınca, işbu Rapor 
tarihi itibarıyla kira sözleşmeşleri kapsamında Şirket tarafından kiralayanlara verilmiş herhangi bir 
teminat bulunmamaktadır. 

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, kira bedelinin ABD Doları ve Avro cinsinden ödenmesinin öngören 
kira sözleşmeleri  30  Eylül  2017  itibarıyla sona eren dokuz aylık dönemde Şirketin toplam kira 
ödemelerinin %32lik kısmını oluşturmuş olmakla birlikte Şirket kiralayanlarla önemli kur 
dalgalanmalarına yönelik risklerden korunmak için kuru sabitlemek amacıyla görüşmeler yürütmekte 
olup bunların bir kısmıyla ilgili anlaşmalar yapılmış durumdadır. 

5.2.4  Kontrol değişikliği 

Taraf olunan kira sözleşmelerinde, Şirketin kontrol değişikliği durumunda kiralayana sözleşmeyi 
sona erdirme hakkı veren herhangi bir hüküm yoktur. 

5.2.5 Şerh  edilmesi 

Şirket ve Bağlı Ortaklıkların imzaladığı tüm kira sözleşmelerinde, kira sözleşmesini tapuya şerh hakkı 
bulunmaktadır. Söz konusu hak, tüm sözleşmelerde tek taraflı olup, kiralayanın onayına tabi 
bulunmamaktadır. Ancak, Şirket'ten edinilen bilgiye göre, kira sözleşmeleri sadece ilgili kiralayanın 
finansal açıdan riskli bulunması ve kiralananı devretme ihtimalinin öngörülmesi halinde tapuya şerh 
ettirilmektedir. Örneğin, Antalya,  Tarsus,  Karadeniz ve Yıldızlı hastaneleri için yapı lan kira 
sözleşmeleri bu kapsamda tapuya şerh ettirilmiştir. Şirketten edinilen bilgiye göre, kiralayanlarla ilgili 
olarak finansal bir risk öngörülmeyen kira sözleşmeleri bakımından, yüksek şerh masrafları sebebiyle 
ilgili sözleşmeler tapuya şerh ettirilmemiştir. 
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5.3 Finansman Sözleşmeleri 

5.3.1  Sendikasyon Kredisi Sözleşmeleri 

Şirket,  31  Aralık  2015  tarihinde temsilci sıfatıyla Türkiye 
İş Bankası A.Ş. Güneşli Kurumsal / 

İstanbul Şubesi'nin de aralarında bulunduğu yedi banka "e finans kurumuyla toplam  298.750.000 
Avro ve  150.000.000  TL tutarlı Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi imzalamış olup, işbu Rapor tarihi 
itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıklarının önemli tutarda başka bir kredi sözleşmesi bulunmamaktadır. 

Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamındaki finansman üç dilimden oluşmaktadır: 

. Dilim A Kredisi:  157.750.000  Avro tutarlı ve sekiz yıl vadeli (buna ek olarak altı aylık geri 
ödemesiz dönem) bu dilim, Şirketten alınan bilgi uyarınca Şirket taraffindan mevcut borçların 
reflnansmanı amacıyla tamamen kullanılmıştır. Şirketten alınan bilgi uyarınca. Dilim A 
kredisinin %42'lik kısmı Türk Lirası, %581ik kısmı ise Avro olarak kullanılmıştır. 

. Dilim B Kredisi:  141.000.000  Avro tutarlı ve sekiz yı l vadeli (buna ek olarak iki yıllık geri 
ödemesiz dönem) bu dilim heııi nakdi hem de gayrinakdi kredilerden oluşmakta olup özellikle 
ihracat kredisi kuruluşlarından makine ve teçhizat alımı için kullanılan kredilere teminat 
vermek amaçlı olarak yeni hastane açılışları ve Şirket ve bağlı ortaklıklarının sermaye 
harcamaları için kullanılmaktadır. Şirketten alınan bilgi uyarınca,  30  Eyltil  2017  itibarıyla bu 
dilimin  80.000.000  Avro'luk kısmı kullanı lmış olup  60.000.000  Avro'luk kısmı halen 
kullanılabilir durumdadır. 

. Dilim C Kredisi:  150.000.000  TL'lik bu dilini işletme sermayesi ve teminat mektubu 
ihtiyaçları için sağlanmış olup söz konusu kredinin nihai vadesi Dilim B kredisinin vadesine 
tabi olmakla birlikte, bu dilim kapsamında kullanılan kredilerin vadesi yıllık olarak belirlenecek 
ve geri ödenecektir. Şirketten alınan bilgi uyarınca,  30  Eylül  2017  itibarıyla bu dilim 
kapsamındaki kredilerin  70.000.000  TL'lik kısmı kullanılmış olup  80.000.000  TL'lik kısmı 
halen kullanılabilir durumdadır. 

Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında, halka arz hazırlıkları için yapılan esas sözleşme tadiline 
ve halka arz kapsamında gerçekleşmesi öngörülen kontrol değişikliğine ve halka arz kapsamında 
gerçekleştirilecek birtakım işlemlere ilişkin olarak bankaların izninin alınması gerekmekte olup, bu 
hususlara ilişkin olarak kredi verenlerle  5  Ocak  2018  tarihinde bir mutabakat yazısı imzalanarak bu 
hususlarda gerekli izinler alınmıştır. 

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibariyle söz konusu izinlerin alınması için Şirket 
tarafından bankalarla görüşmeler yürütülmekte olup halka arz öncesinde bankaların izninin alınması 
planlanmaktadır. 

Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında aşağıdaki teminatlar verilmiştir: 

. Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin, Şirket'te sahip olduğu tüm payları Sendikasyon Kredisi 
Sözleşmesi kapsamında kullanılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere  3 Şubat  2016 
tarihinde rehnedilmiş olup, halka arz çalışmaları kapsamında halka arz edilecek paylar 
üzerindeki hisse rehinleri  5  Ocak  2018  tarihinde imzalanan rehin terkin yazısı uyarınca 
kaldırılmıştır. Şirketin kalan payları üzerindeki rehin bakidir. 

. Şirket ve bağlı ortaklıklarının türev işlem sözleşmeleri, tıbbi turizm sözleşmeleri ve tüm sigorta 
pohiçeleri dakil olmak üzere çeşitli sözleşmelerden doğan ve doğabilecek alacakları temlik 
edilıniştir. 

. Şirket'in Mediplaza Sağlık, Sentez Sağlık, Temar Tokat, MS Sağlık, Gaziosmanpaşa Anadolu 
Sağlık, Sotte Temizlik, Arkaz Sağlık, Kuzey Medikal, Artımed Sağlık, BTN Asistans ve 
Samsun Medikal Grupta sahip olduğu paylar rehnedilmiştir. 
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e  30  Eylül  2017  itibarıyla Şirketin mevduatının bulunduğu banka hesaptan ve lıesaplardaki 
varlıkları rehnedilmiştir. 

• Şirket ve bağlı ortaklıklarının sahip olduğu, Şirket merkezinde ve Bahçelievler, Fatih, Ulus, 
Antalya, Göztepe, Ordu, Bursa, Uşak,  Tarsus,  Elazığ ve Trabzonda bulunan hastanelerindeki 
tüm taşınırlar dühil olmak üzere ticari işletmeler rehnedilmiştir. 

Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında Şirket'in temettü dağı tması aşağıdaki şartların 
gerçekleşmiş olmasına bağlıdır: 

o Herhangi bir devam eden temerrüt halinin ya da olası temerrüt halinin olmaması veya ilgili 
temettü dağıtım kararının veya temettü dağıtımının yapılmasının temerrüt haline ya da olası 
temerrüt haline yol açmaması. 

o Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi ve diğer ilgili finans belgeleri tahtındaki tüm muaccel borç, 
masraf ve ücretlerin ödenmiş olması. 

. Şirket'in FAVÖK'ünün net borcuna olan oranı 2'nin altına düşene kadar nakit fazlasının 
%75'inin zorunlu erken ödeme için kullanılmasını öngören nakit süpürme işlenıinin 
tamamlanmış olması ve diğer zorunlu erken ödeme hallerinin mevcut olması halinde bunların 
da yerine getirilmiş olması. 

. Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi tahtında kullandırılan Dilim A Kredisi ve Dilim B Kredisinin 
asgari %50'sinin Şirket'in faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle ödenmiş olması. 

. Geçmişe dönük ve ileriye yönelik borç servisi karşı lama oranının  1,30'a  eşit veya daha fazla 
olması. 

. ŞirkeCin net borcunun FAVÖKe oranının 2,0'in altında olması. 

. Şirket taraffindan söz konusu temettü dağıtımı sebebiyle ödenmesi gereken herhangi bir 
verginin temettü dağıtımında kullanılacak temettü hesabına aktarılacak tutarlardan karşı lanacak 
olması. 

. Kredi verenlerin bu şartların gerçekleştiğini teyit etmiş olması. 

Yukarıdakilere ek olarak, önenı li istisna ve muafiyetlere tabi olmakla birlikte aşağıda yer alan 
hükümler de Şirket'in faaliyetlerine yönelik önemli kısıtlamalar getirmektedir: 

. Şirket ve bağlı ortaklıklarının sigorta poliçelerinde bu poliçelerden elde edebileceği gelirlerin 
kredi verenler tarafından tahsil edilmesine olanak sağlayan dam-i nıürtehin şerhleri 
bulunmaktadır. 

. Yukarıda açıklandığı üzere Şirket ve bağlı ortaklıklarıııın hastanelerinin ticari işletmeleri, banka 
ve POS hesapları üzerindeki rehinler ile hisse rehinleri ve alacaklarının temliki de dahil olmak 
üzere Şirket ve bağlı ortaklıklarının malvarlığının önemli bir kısmı üzerinde teminatlar 
mevcuttur. 

. Şirket ve bağlı ortaklıklarının ek borçlanma yapması veya buna yönelik teminat vermesi, 
tenıettü dağıtması, bazı ödeme ve yatırımları yapması, varlık satması veya devretmesi, diğer 
şirketlerle birleşmesi veya farklı şekilde konsolide olması, iştirakleriyle belli işlemler 
yapmasına yönelik kısıtlamalar mevcuttur. 

Sendikasyon Kredisi Sözleşmesinde tanımlwuın FAvÖK. 

Il 
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• Borç servisi karşı lama oranının 1,10'un üzerinde olacağı taahhüt edilmiştir. 

o 
Şirket ve bağlı ortaklıklarınııı FAVÖK'ününt  net borcuna olan oranının  2016  mali yıl ı itibarıyla 
4,0, 30  Haziran  2017  tarihinde sona eren altı aylık dönem itibarıyla  3,5, 2017  mali yı lı ve  30 
Haziran  2018  tarihinde sona erecek altı ay] ık dönem itibarıyla  3,0  ve  30  Haziran  2019  tarihinde 
sona erecek altı aylık dönem itibarıyla ve kredinin vadesine kadar  2,5  olacağı taahhüt 
edilmiştir. 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket,  30  Eylül  2017  itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıkları verdiği 
taahhütleri yerine getirmiştir. 

5.3.2  Nitelikli Yatırımcılara Özel Sektör Tahvili ihracı 

30  Eylül  2017  tarihi itibarıyla, Şirket tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli 
yatırımcılara ihraç edilen, halen tedavülde  clan, 5  Aralık  201726.  12  Eylül  2018  ve Il Ekim  2018 
vadeli; sırasıyla,  100  milyon TL,  40  milyon TL ve  40  milyon TL tutarında üç adet özel sektör tahvili 
bulunmaktadır.  30  Eylül  2017  tarihi itibarıyla, söz konusu tahvillerin toplaın bakiyesi yaklaşık  172 
milyon TL iken, bunun kısa vadeli kısmı  140  milyon TL, uzun vadeli kısmı ise  32  milyon TL'dir. Söz 
konusu tahvillerin uzun vadeli ulusal notu BBB-(Trk)/Stabi] olarak, uluslararası yabancı para ve yerel 
para notu ise BBB-/Stabil olarak,  JCR  Avrasya Derecelendirme Anonim Şirketi tarafından  18  Mayıs 
2017  tarihinde, güncellenmiştir. Söz konusu tahviller,  18  ila  24  ay gibi daha kısa vadelerle ihraç 
edilmiştir. 

2  Ocak  2018  tarihinde Şirket, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere  40  milyon TL tutarında, değişken 
faizli ve  24  Haziran  2019  vadeli ek tahvil ihracı gerçekleş tirmiştir. 

5.4 Genel Kredi Sözleşmeleri 

Türk bankaları, müşterileri ile nakdi ve gayri nakdi kredilerin her çeşidini kapsayan ve müşterilerin, 
sözleşmede belirtilen belli bir üst limite kadar nakdi ve gayri nakdi her çeşit krediyi kullanmaya 
imkanı olan kredi sözleşmeleri imzalamaktadır. Şirket'in ve bağlı ortakliklarının da farklı bankalar ile 
akdetmiş olduğu genel kredi sözleşmeleri bulunmaktadır. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, bu 
sözleşmeler kapsamında Şirket'in toplam mevcut kredi limiti  190.160.000  TL ve  11.000.000 
Avro'dur. 

Söz konusu genel kredi sözleşmeleri, bankalarca standart formlarda hazırlanmakta olup müşteriler ile 
müzakere edilmemektedirler. Ayrıca, bankaların standart sözleşmeleri ve birbirleri ile ciddi 
benzerlikler göstermektedir. Bu sözleşmeler bankalara, (i) müşterinin onayını almaksızın herhangi bir 
zamanda, kredinin tamamını veya bir bölümünü kat etmeye, geri çağırmaya, durdurmaya veya iptal 
etmeye; (ii) müşterinin katlanmak zorunda olduğu ücret ve komisyon oranlarını tek taraflı olarak 
belirlemeye ve uygulamaya;  (iii)  ipotek, hesap ve taşınır rehni, alacağın temliki dAhil olmak üzere her 
çeşit teminatın sağlanmış olmasını talep etıneye ve  (iv)  herhangi bir zamanda ek teminatlar istemeye 
yetkili olmalarını sağlayan üstün haklar tanımaktadır. Bu sözleşmeler, belli bir süre ile sınırlı 
olmaksızın akdedilmişlerdir. 

Genel kredi sözleşmelerinin önemli hükümlerine aşağıda yer verilmektedir: 

Sözleşmeler, nakdi ve gayri nakdi kredileri kapsamaktadır. Müşterilere sağlanabilecek nakdi 
krediler arasında; yabancı para cinsinden nakdi krediler, cari hesap nakdi kredileri, vadeli 

2 
Şirkeı'ıen alınan bilgiye göre. işbu Rapor tarihi itihanyla, ilgili ıahvile ilişkin kupon ve anapara ödemeleri tamamlanmış olup. tahvil iılü 

edilmiştir. 
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nakdi krediler, preffinansman nakdi kredileri, ihracat kredileri, ithalat kredileri ve faktöring 
kredileri yer almaktadır. Gayrinakdi krediler kapsamında ise, teminat mektuplan, akreditifler 
(teminat akreditifleri de dühi]dir), garantiler, kontrgarantiler, avaller, kabul senetleri, teminat 
senetleri ve ciro edilebilir senetler yer almaktadır. 

e Sözleşmeler kapsamında, bankalar (i) müşterileri için bir veya birden çok cari hesap açmaya; 
(ii) sözleşme kapsamında sağlanan her bir kredinin vadesini belirlemeye;  (iii)  her bir cal-i 
hesabın limitini artırıııaya veya azaltmaya yetkililerdir. 

o Bankalar uygulanacak ücret ve komisyonların oranlarını belirleme ve değiştirme hakkına 
sahiptir. 

e Sözleşmelerin müzakerelerinden, imzalanmasından ve ifasından doğabilecek her türlü masraf 
ve vergilerden müşteriler sorumludur. 

• Sözleşmeler uyarınca bankalar; hesap rehni, nakit blokajı, taşınır rehni, teminat, ciro edilebilir 
senetlerin temliki veya rehnedilmesi, ticari işletme rehni ve alacağın temliki ve rehni de dahil 
olmak üzere sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin temini amacıyla her çeşit teminatın 
verilmesini isteyebilirler. Ayrıca, bankalar müşterilerinden ek teminatların sunulmasını da 
talep edebilecektir. 

. Sözleşmeler, ilgili kredinin geri ödenmesine ilişkin bir risk oluşması halinde bankalara 
kredinin tamamını veya bir bölümünü kat etme, geri çağı rma veya durdurma ve kredi 
limitlerini artıı-ma veya azaltma gibi yetkiler vermektedir. 

e Sözleşmeler, genel olarak, Şirket'in ortaklık yapısındaki değişiklikleri kredi veren bankaların 
onayına tabi kılan hükümler içermektedir. 

. Sözleşmeler kapsamında müşterinin yükümlülüklerini yerine getirilmesinin sonucu olarak, 
bankaların maruz kalabileceği tüm zararlara katlanmak müşterinin yükümlülüğüdür. 

e Sözleşmeler ile ilgili olarak müşterilere karşı yasal takiplerin başlatılması durumunda, 
avukatların ücretleri öhil tüm yasal harcamalara katlanmak müşterinin yükümlülüğüdür. 

e Bankaların kayıt ve deifierleri, sözleşmeler ile ilgili bir uyuşmazlık olduğunda, müşteri 
aleyhine kesin delil oluşturacaktır. 

Şirket'in akdetmiş olduğu kredi sözleşmeleri, Şirket'in ortaklık yapısındaki değişiklikleri kredi veren 
bankalann onayına tabi kılan hükünıler içermektedir. Söz konusu onaylar alınmadan Şirket'in ortaklık 
yapısında değişiklik olması halinde, ilgili bankaların sözleşme kapsamında kullandırılan kredilerin 
geri ödenmesini talep etme imkanı bulunmaktadır. 

Sözleşmeler kapsamında bankalara verilen bu yetki, piyasa uygulamasını yansıtmaktadır. Şirket'in 
paylarının halka arz edilmesi sebebiyle, bankaların ilgili kredileri kat etmeleri, geri çağı rmaları veya 
durdurmalari ihtimalinde Şirket, ilgili kredileri ve sözleşmelerde öngörülen diğer bedelleri geri 
ödemek suretiyle kredileri kapatabilecektir. Bu sebeple, bankaların söz konusu yetkisinin Şirket'in 
paylarının halka arz edilmesine engel teşkil etıııeyeceği düşünülmektedir. 

5.5 Çalışan ve Doktor Sözleşmeleri 

Hastanelerde görev alan doktorlarla iki farklı türde tip sözleşme imzalanmaktadır. Bunlardan ilki; 
doktorlar ile imzalanan belirli süreli iş sözleşmesi adı altında imzalanan tip iş sözleşmeleridir. Söz 
konusu sözleşmelerde doktorlar ve işveren olarak Şirket veya bağlı ortaklıklarının genel olarak 
birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri; doktorların çalışma süreleri, mali ve sosyal hakları fesih 
hükümleri düzenlenınektedir.  4857  sayılı lş Kanunu uyarınca, belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir » 
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neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamamaktadır. Aksi halde iş sözleşmesi 
başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. 

Belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan doktorlar dışında "Fatura Karşı lığında Ödemesi 
Yapılacak Hakediş Usulü Sağlık Hizmeti Alim Sözleşmesi" adlı sözleşmeler kapsamında hastanelerde 
çalışacak doktorlar görevlendirilebilmektedir. Söz konusu sözleşmeler Şirket veya bağlı ortaklıkları 
ile sağl ık hizmetini sunacak olan doktoru görevlendiren, ilgili doktorun ortağı olduğu ve ticaret şirketi 
olarak kurulmuş sağlık hizmet sunucuları arasında imzalanmaktadır. Bu sözleşnıeler, doktorlar ile 
akdedilen belirli süreli iş sözleşmelerinden farklı nitelikte hükümler içermektedir. Oncelikle, söz 
konusu sözleşmeler kapsamında sağlık hizmet sunucularına ödenecek ücretler, görevlendirilen 
doktorların hastanelerde çalıştığı süre ve ilgili sözleşmede belirtilen hakediş hesaplama esasları 
üzerinden hesaplanmakta ve bir önceki ay için ödenecek ücret miktarı takip eden ayın başında 
taraflann mutabakatı ile kesinleştirilip Şirket veya ilgili bağl ı ortaklığı taraffindan sağlık hizmeti 
sunucusuna ödenmektedir, ilave olarak, doktorlar ile imzalanan belirli süreli iş sözleşmeleriııden 
farklı olarak bu sözleşmeler önceden bildirim yapılmak suretiyle herhangi bir zamanda tazminatsız 
olarak feshedilebilmektedir. 

Bunun yanında, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Ek lO'uncu maddesi uyarınca, sözleşmede aksine bir 
düzenleme olmadığı sürece söz konusu fatura karşı lığı sağlık hizmeti alım sözleşmeleri kapsamında 
hizmet gören doktorların Sosyal Sigortalar Kanunu'nun  4  üncü maddesinin birinci fıkrasının  (b)  bendi 
uyarınca sigortalı sayılacakları düzenlennıektedir. Bu hüküm kapsamında söz konusu sözleşmeler iki 
ayrı tipte akdedilmekte olup ilkinde doktorlar ile Şirket veya bağlı ortaklıkları arasında Sosyal 
Sigortalar Kanunu'nun  4  üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a)  bendi kapsamında sigortalılık ilişkisi 
kurulacağı ve bu sebeple Şirket veya bağlı ortaklıklaı'ı tarafından SGK'ya ödenmesi gereken sigorta 
primi işveren ve çalışan payının sağlık hizmet sunucusunun Şirket veya bağlı ortaklıklarından olan 
alacaklarından mahsup edileceği düzenlenıııektedir. Diğerinde ise sigortalılık ilişkisi bakımından 
herhangi bir düzenleme yapılmadığı için doktorlar Sosyal Sigortalar Kanunu'nun  4  üncü maddesinin 
birinci fıkrasının  (b)  uyarınca sigortalı sayılacaktır. Söz konusu sözleşmelerde sözleşme uyarınca 
kurulan ilişkinin ticari iş niteliğinde olduğu, doktorlar ile Şirket veya bağlı ortaklıkları arasında bir iş 
ilişkisi kurulmadığı ve 

İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işveren 
sıfatını haiz olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerden sağlık hizmet sunucularının sorumlu oldukları 
yönünde hükümler yer almaktadır. 

Şirketten alınan bilgiye göre, ortağı oldukları sağlık hizmet sunucusu şirketlerin kestiği fatura 
karşı lığında Şirket veya bağlı ortaklıklarına hizıııet gören doktorların bir kısmı Sosyal Sigoı'talar 
Kanunu ve ilgili mevzuatın verdiği cevaz dolayısıyla Şirket ve bağlı ortaklıklarının bordrosunda 
kayıtlı iken, diğerleri Şirket bağlı ortaklıklarının bordrosunda kayıtlı olmayıp, hizmet akdine bağlı 
olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan statüsündedir. Bu doktorlarla imzalanan 
sözleşmelerde, doktorların Şirket'in çalışanı olmadıkları açıkça belirtilmiştir. Nitekiın yine Şirket'ten 
edinilen bilgiye göre, Şirket'e fatura keserek hizmet gören doktorların, bir "işçi-işveren" ilişkisinden 
çok daha farklı ve bağımsız bir rejimde Şirket'e hizmet gördükleri hüküm altına alınmıştır. 

Bu bağlamda, Şirketten alınan bilgiler kapsamında, söz konusu doktorların tıbbi bağımsızlığa sahip 
oldukları, uygulayacakları tedavi ve sair tıbbi prosedürlere, tababet kuralları dühihinde Şirket veya 
Bağlı Ortaklıklar tarafından herhangi bir yönlendirme olmadan karar verdikleri anlaşı lmıştır. Yine 
Şirket'in temin ettiği bilgi kapsanıında, söz konusu doktorların çalışma saat ve günleri ile izin 
günlerini kendilerinin belirlediği, kaç hasta ile ilgilenecekleı'ine kendilerinin karar verdiği; doktorların 
izin gün sayılarına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmadığı ve kendilerine, Şirket veya bağlı 
ortaklıkları ile imzaladıkları sözleşmeler uyarınca fatura karşı lığı ödenen hakedişleri dışında Şirket 
veya bağlı ortaklıkları tarafından (özel sağlık sigortası gibi) başkaca bir menfaat temin edilmediği 
anlaşı lmıştır. Yine Şirketten alınan bilgi uyarınca, bu doktorların, aylık sabit olarak aldıkları bir 
hakediş tutarı da bulunmamakta ve başka bir sağlık kuruluşunda çalışıp çalışmadıkları Şirket yönetimi 
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tarafından takip edilmediği gibi, Şirket'in bu konuda doktorlara uyguladığı bir kısıtlama da 
bulunmamaktadır. Ayrıca, sözleşmeler tacir niteliğinde iki şirket arasında imzalanmakta, hizmet 
sunumu yükümlülüğü doktora değil şirkete ait olmakta; sağlık hizmeti sunumu için ilgili doktorların 
kişisel bazda ilişki ktırulmamakta, sağlık hizmeti sunucusu şirketin doktorları, yeni doktorların şirket 
hissedarı haline gelmeleri ile değişebilmekte, hizmet sağlama edimi, şirket adına, hisseleri devralan 
yeni ortak doktor ile sağlanabilmektedir. Bu sebeplerle, doktorlarııı Iş Kanunu kapsamında Şirketin 

işçisi' statüsünde olmadıkları, bağımsız çalıştıkları düşünülmektedir. 

Yukarıdaki açıklaınalar ışığında, her ne kadar mevzuatta bir açıklık olmasa da, Yargıtay'ın bahsedilen 
şekilde şirket vasıtasıyla hizmet veren doktorların iş Kanunu kapsamında işçi sayılmaları yönünde 
vermiş olduğu herhangi bir kararına da ulaşamadığımızı ve ayrıca, SGK mevzuatının da doktorların 
hissedarı olduğu şirketlerden bu şekilde hizmet alınmasına cevaz verdiğini dikkate alarak, Şirket'e 
fatura karşı lığında hizmet gören şirketlerin doktorlarının Şirket işçisi olarak değerlendirilmenıeleri, 
bağımsız hizmet sağlayıcısı şirketin ifa yardımcıları olarak değerlendirilmeleri gerektiği 
düşünülmektedir.. Kaldı ki, Şirketten edinilen bilgiye göre hMihazırda Şirket veya bağlı ortaklıkları 
aleyhine söz konusu doktorlarca işçilik hak ve alacaklarına ilişkin olarak açılmış bir dava ve/veya 
kamu makamlarınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. Keza, ilgili doktorlar 
taraffindan bu tür bir dava açılması ve doktorların herhangi bir işçilik alacağı ödemesine hak 
kazanması durumunda Şirket veya bağlı ortaklıkları, söz konusu şirketlerle imzalanan sözleşmelerde 
yer alan rücu hükümlerine dayanarak ödedikleri bedeli ilgili şirketlerden talep edebilecektir. 

Şirket ve bağlı ortaklıkları bünyesinde hizmet veren doktorlardan ücretlerinin bir kısmının bordro 
üzerinden bir kısmının şirketleri üzerinden tanzim edilen faturalar karşı lığı ödenmesi sebebiyle SOK 
tarafından kesilmiş olan idari para cezaları mevcuttur. Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının bu idari para 
cezalarına karşı iptal davaları açtığı görülmektedir. Bu davaların bir kısmı ilk derece mahkemesinde 
inceleme aşamasında olup, bir kısmının ise ilk derece aşamasında kazanılarak idari para cezasının 
iptaline ilgili mahkemece hükmolunduğu ve SGK'nın istinaf yoluna başvurması üzerine bu davaların 
istinaf incelemesi aşamasında olduğu görülmektedir. 

Doktorlar dışında; hemşireler, radyoloji çalışanları ve diğer çalışanlar için de anılan görev 
kategorilerine göre değişmekte olan tip iş sözleşmeleri imzalanmaktadır. Şirketten alınan bilgi 
uyarınca, radyoloji çalışanları ile imzalanan sözleşmeler belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak 
düzenlenmekte iken, hemşire ve diğer çalışanlar ile imzalanan sözleşmeler belirli süreli veya belirsiz 
süreli iş sözleşmesi şeklinde iki ayrı türde düzenlenmektedir. Ayrıca, bazı çalışanlar ile kısmi süreli iş 
sözleşmesi imzalanmaktadır. Söz konusu sözleşmelerde çalışanlar ve işveren olarak Şirket veya bağlı 
ortaklıklarının genel olarak birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri; çalışanların çalışma süreleri, 
mali ve sosyal hakları, fesih hükümleri düzenlenmektedir. 

5.6 SGK  Sözleşmeleri 

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının hastaneleriııin tümü, Sağlık Mevzuatı'nda kendisine verilen anlamda 
birer özel hastanedir. Bu çerçevede, SGK'nın sağladığı genel sağlık sigortasından faydalanan 
hastalara hizmet sunmak için SGK ile SGK Sözleşmeleri imzalayabilecek olan Şirket ve bağlı 
ortaklıklarının hastanelerin tamamının SGK ile imzalanmış sözleşmeleri bulunmaktadır (Liv Hospital 
Ulus hastanesinin ilgili sözleşmede SGK'nın sağladığı genel sağlık sigortasından faydalanan hastalara 
sunulacak hizmet kapsamı acil, kardiyoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi sadece belirli 
sağlık hizmetlerinin verilmesine ilişkindir). Anılan sözleşmeler SGK'nın geniş takdir yetkisine 
bırakılmış olmakla birlikte SOK Sözleşmeleri Yönetmeliği'ne dayalı olarak hazırlanmaktadır. 

SOK Sözleşmeleri, bu ve ilgili bölümün giriş kısmında açıklanan sair nedenlerle, yukarıda "Mevzuata 
Uyum" bölümü altında etraflıca incelenmiştir. Bu kapsamda, SOK Sözleşmeleri'nin temel hüküm ve 
koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi, yukarıda  4.2.4.3  (Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti  
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Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmeleri ("SGK Sözleşmeleri')) bölümünde yer 
almaktadır. 

5.7 Sigorta Sözleşmeleri ve Poliçeleri 

Şirket'in sahip olduğu poliçeler arasında işyeri yangın, işveren sorumluluk, üçüncü kişi mali 
sorumluluk, elektronik cihaz, makine kınlması, ferdi kaza, emtia, nakliyat abonman, emniyet 
suiistimal, taşınan para, tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigorta poliçeleri 
bulunmakta olup Şirket hastanelerini bu sigorta poliçeleri ile ayrı ayrı sigortalatmıştır. Ayrıca, yangın 
sigortası kapsamında temin edilmiş risklerin meydana gelmesi halinde oluşacak kar kayıplarını temin 
etmek üzere düzenlenıniş bir kar kaybı sigorta poliçesi de mevcuttur. Şirket'in yöneticileri, faaliyetleri 
nedeniyle kendilerine yöneltilecek tazminat talepleri için Şirket tarafından yönetici sorumluluk 
sigortası ile sigorta ettirilmiştir. 

Şirket veya ilgili bağl ı ortaklığı, hastanelerinde çalışan her bir doktor bazında hatalı tedavi için 
zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçeleri yaptırmıştır. Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca Şirket veya 
bağl ı ortaklığı tarafından yaptır ılan bu sigorta poliçelerinin primleri Şirket veya ilgili bağl ı ortaklığı 
tarafından ödenip ödenen toplaın primin yarısı ilgili doktordan tahsil edilmektedir. 

5.8 Özel Sağlık Sigortası Şirketleri Sözleşmeleri 

Özel sağl ık sigortası şirketleri ile imzalanmış olan sözleşmeler ile özel sağl ık sigortası şirketinin 
müşterilerine, sigorta poliçeleriııin hüküm ve koşulları uyarınca Şirket ve bağl ı ortaklıklarının 
hastaneleri tarafından sağl ık hizmetleri sunulmasının şartları ve tarafların bu konudaki karşı l ıklı hak 
ve yükümlülükleri belirlenmektedir. Anılan sözleşmeler uyarınca, sigortalı hastalara Şirket ve bağl ı 
ortaklıklarının hastanelerince sağl ık hizmeti sunulmakta ve bu hizmetler için, sigorta şirketi taraffindan 
ilgili sözleşmede belirlenen tutarlar üzerinden ödeme yapılmaktadır. 

Özel sigorta şirketleri ile tamamlayıcı sağl ık sigortası için yapı lan sözleşmelerde ise, genel olarak 
Şirket, sözleşme kapsamındaki hastalara (hem SGK, hem özel sağl ık sigortası koruması kapsamındaki 
olan hastalar) sunulan hizmetler için ödenecek SGK katkısını, elinden gelen en iyi gayreti göstererek 
tahsil etmeyi taahhüt etmektedir. Sigorta şirketleri de, SGK'nın ödediği katkı payı haricinde kalan 
sağl ık hizmeti ücretlerini Şirket'e ve/veya ilgili hastaneyi işleten şirkete belli sınırlar dahilinde 
ödemeyi taahhüt etmektedirler. 

Taraf olunan özel sağl ık sigortası sözleşmelerinde yer alan esaslı nitelikteki hükümlerden bazıları 
şöyledir: 

5.8.1  Ücretlendirme 

Özel sağl ık sigortası şirketleriyle akdedilen sözleşmelerin birçoğunda sigorta şirketinin sunulan sağl ık 
hizmetlerinin ne kadarlık kısmını karşılayacağı, sözleşme ekindeki tabloda yer alan katsayıların, ilgili 
sağl ık hizmeti için Türk Tabipler Birliği tarafından belirlenen ve açıklanan taban fiyatların çarpıl ınası 
ile hesaplanmaktadır. Söz konusu katsayılar özel sağl ık sigortası kapsamında hizmet alan hastanın 
sigorta şirketiyle arasındaki anlaşmaya ve bu kapsaında ödediği primlere göre değişiklik 
göstennektedir. 

Ülkemizde son yıllarda daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan tamamlayıcı sağl ık sigortalarında 
ise durum daha farklıdır. Tamamlayıcı sağl ık sigortası, ilgili sağl ık hizmetine ilişkin SGK'nın ödediği 
bedel haricinde kalan ücreti özel sağl ık sigortası şirketlerinin karşı lamayı taahhüt ettiği "tamamlayıcı" 
bir sigorta türüdür. Ancak bu sigorta türünde, SGK'nın ödeyeceği rakamın belirlenmesinde SUT fiyat 
listesi dikkate alındığından, özel sağl ık sigorta şirketi veya özel sağl ık hiznıeti sunucusu SUT fiyat 
listesini dikkate almaksızın fiyatları serbestçe belirleyememektedir. Bu kapsamda, tamamlayıcı sağl ık ,  
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sigortalarına ilişkin sözleşmelerde Türk Tabipler Birliği tarafından açıklanan yol gösterici fiyatlann 
yerine SUT fiyat listesi temel olarak alınmakta ve hesaplanıalar bunlar üzerinden yapılmaktadır. 

5.8.2  Cezai  Hükümler 

Özel sağlık sigortası şirketleriyle imzalanmış olan sözleşmelerden bazılarında, hastalardan, üzerinde 
anlaşı lmış ücretlerden daha yüksek tutarlarda ücret talep edilmesi durumunda uygulanacak olan, 
birbirine benzer cezai hüktimler bulunmaktadır. Bu durumda, üzerinde aıılaşı lmış ücretle fiilen 
ödenmiş ücret arasındaki farkın iki katı tutarında bir cezanın Şirket tarafından ödenmesi 
öngörülmektedir. Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Şirket bugüne kadar, bu kapsanıda herhangi bir 
cezaya maruz kalmamış ve bu konuda herhangi bir ııyuşmazlık yaşamamıştır. 

5.8.3 Fesilı 

Özel sağl ık sigortası şirketleriyle yapılmış sözleşmelerin hemen hepsinde, tarafların, diledikleri zaman 
veya karşı tarafa önceden bildirimde bulunarak, herhangi bir sebep gerekmeksizin sözleşmeyi tek 
taraflı olarak feshetme hakları vardır. Taraflar ayrıca, böyle bir fesih durumunda herhangi bir zarar 
talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedirler. 

5.9 Kurumsal Müşteri Sözleşmeleri 

Şirket, çeşitli kuı-uluşlarla, bu kuruluşların personeline (ve bazı durumlarda personelin bazı aile 
üyelerine) Şirket ve bağlı ortaklıklannın hastanelerinden alacakları sağlık hizmetlerinde çeşitli 
ayrıcalıklar tanıyan sağlık hizmeti sözleşmeleri de yapmaktadır. Genel olarak, ilgili personel Şirket ve 
bağlı ortaklıklarının hastanelerinden sağlık hizmeti alırken belli indirimlerden faydalanmakta veya 
sunulan hizmetlerin ücretleri, ilgili kurumsal müşteri ile aıılaşı lmış olan fiyatlar üzerinden, hastane 
tarafından kurumsal müşteriye fatura edilmektedir. 

5.10 Universitelerle  Işbirliği  Protokolleri 

Şirket, vakıf üniversitelerinin tıp fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Vakıf 
Üniversiteleri ile Özel Hastanelerin işbirliğine ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında işbirliği 
protokolleri akdederek, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri bulunmayan ya da bulunsa da yeterli 
olmayan üniversitelerin tıp fakültelerindeki öğrencilerin eğitimi ve akademisyenlerin araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri ile ilgili işbirliği gerçekleştirmektedir. Şirket'in halihazırda Bahçeşehir 
Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi ile sırasıyla İstanbul Göztepe ve İstanbul Bahçelievler 
Hastaneleri arasında işbirliği kurulmasına ilişkin akdetmiş olduğu iki sözleşmesi bulunmaktadır. 
Anılan sözleşmeler belirtildiği üzere Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na  2016  yı lında eklenen bir 
hüküm ve bu hüküm uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu işbirliğinin detaylarını 
düzenlemek üzere  2017  yı lında çıkarılan Vakıf Üniversiteleri Ile Özel Hastanelerin işbirliğine İlişkin 
Usul ve Esaslar uyarınca hazırlandığından özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri arasındaki 
işbirliklerinin temel hüküm ve koşullarına ilişkiıı ayrıntı lı bilgi, yukarıda  4.2.2.3.1  (Özel Hastaneler 
ve Vakıf Üniversiteleri Arasındaki İşbirlikleri) bölümünde ele alınmıştır. 

5.11 Yönetim Danışmanlığı Sözleşmeleri ve ilgili Diğer Sözleşmeler 

Şirket, vakıf üniversitelerinin hastanelerini işletmek üzere üniversitenin ilgili tıp fakültesiyle 
yukarıdaki işbirliği protokollerinden farklı, bağımsız sözleşmeler de akdedebilmektedir. Yukarıda 
4.2.2.3.2  (Ozel Hastaneler ve Vakı f' Universiteleı'inin Farklı Ortak Faaliyetleri) bölümünde 
açıklandığı üzere özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinin işbirliği kapsamına girmeyen sair 
düzenlemeler Sağlık Mevzuatı kapsamında düzenlenmemiş olan, sözleşme serbestisi prensibiyle 
akdedilen sözleşmeler niteliğindedir. Şirket ve bağlı ortaklıklarının akdettiği yönetim danışmanlığı 
sözleşmelerine ilişkin değerlendirme, yııkarıda  4.2.2.3.2  (Ozel Hastaneler ve Vakı f Universitelerinin 
Farklı Ortak Faaliyetleri) bölümünde yer almaktadır. 
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5.12 Danışmanlık Sözleşmeleri 

5.12.1  Bağımsız Denetim Sözleşmesi 

Şirket ve Bağlı Ortaklıklar'dan Arkaz Sağl ık, Kuzey Medikal, Mediplaza Sağl ık, Özel Silivri Arkaz ve 
Samsun Medikal Grup son üç yılda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mulıasebeci Mali Müşavirlik 
A.Ş. ile TTK ve ilgili mevzuat kapsamında  31  Aralık  2016  tarihinde sona eren mali yıla ait Şirket'in 
bağımsız denetiminin yapılması amacıyla çeşitli sözleşmeler akdetmiştir. 

5.12.2  Mali Müşavirlik Sözleşmeleri 

Şirket,  Universal  Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.  ('Universal)  ve Aren Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ek mali 
tablolar ile bildirimlerin doğrııluğunun tasdiki ve benzeri işlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak-
mali müşavirlik sözleşmeleri imzalamıştır. 

Ayrıca, Bağlı Ortaklıklar'dan Arkaz Sağlık, Artımed, Endmed-Kuzey İş Ortaklığı , İstanbul Meditime, 
Ozel Silivri Arkaz, Mediplaza Sağl ık ve Samsun Medikal Grup da hem  Universal  hem de başka 
yeminli mali müşavirler ile aynı kapsamda mali müşavirlik sözleşmeleri akdetı iştir. 

5.12.3  Hukuki Danışmanlık Sözleşmeleri 

Şirket, Uysal & Tolan Hukuk Bürosu ile yurt içi ve yurt dışı tüm hukuksal müşavirlik ve danışmanlık 
hizmetlerinin yürütülmesi ile tüm dava ve takiplerin takip edilmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak  1 
Mart  2015  tarihinde bir avukatlık ücret sözleşmesi inızalamıştır. 

Şirket, Legis Danışmanlık Ticaret A.Ş. ile Şirket tarafından akdedilmesi gereken her çeşit 
sözleşmenin hazırlanması, müzakeresi veya Şirkette sunulan sözleşmelerin incelenmesi, Şirket veya 
Bağlı Ortaklıklar ın ihtiyaç duyacağı tüm izin, ruhsat, lisansın alınması, yetkilendirmenin yapılması ve 
çeşitli kurumlardan gelecek taleplere cevap veya savunma hazırlanması gibi işlere ilişkin olarak  21 
Temmuz  2015  tarihinde bir danışmanlık sözleşmesi akdetnı iştir. 

5.12.4  Çevre Danışmanlığı Sözleşmesi 

Şirket ve Bağlı Ortaklıklar'dan MS Sağlık ve Mediplaza Sağlık, Ulus Mühendislik Çevre 
Danışmanlık Eğitim iş Sağlığı ve Güvenliği  Limited Şirketi ile Çevre ınevzuatı kapsamında çevre 
yönetim hizmetinin verilmesine ilişkin olarak  1  Mayıs  2017  tarihinde bir çevre danışmanlığı 
sözleşmesi akdetmişlerdir. 

5.13 Bilgi Teknolojileri Sözleşmeleri 

5.13.1  Ürün Satış ve Teslim Sözleşmesi 

Şirket, Devoteam Bihişim Teknolojileri ve Danışmanlık Hiznıetleri A.Ş. ile I Temmuz  2016  tarihinde 
çeşitli donanım ve hizmetten oluşan sistemlerin teslimine ilişkin bir sözleşme akdetıniştir. 

5.13.2  Bakım Sözleşmesi 

Şirket, Tuna Bilgi Teknolojileri San. ve Tie. A.Ş.  He  Mayıs  201  7'de yangın duvarı (flreıval[) kurtılum 
ve bakım desteğine ilişkin bir sözleşme akdetmiştir. 

5.13.3  Alonet & MLPCARE  Seat  (Koltuk) ve Çağrı Merkezi Sistemi Kiralama Sözleşmesi 

Şirket, Alonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile I Eylül  2016  tarihinde çağrı merkezi koltuk ve sisteminin 
tüm bileşenleri ile kullanıma hazır olarak kiralanmasına ilişkin bir sözleşme akdetmiştir. 

5.13.4  Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Sözleşmeleri 

Şirket, PrimelT Bilişim ve Yazı lım Hizmetleri A.Ş. ile I Ocak  2017  tarihinde yazılım ve veri tabanı 
çalışmalarına verilecek proje ve danışmanlık hirnıet alımına ilişkin bir sözleşme akdetmiştir. 
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Şirket,  19  Ekini  2016  tarihinde Gür Danışmanlık Bilgisayar Yazı lım Danışmanlığı ile Oracle E-İş 
Yönetim sistemi uygulamalan ile ilgili teknik ve fonksiyonel danışmanlığa ilişkin bir sözleşme 
akdetmiştir. 

5.14 Diğer Sözleşmelcı-

 

5.14.1 Libya Devleti Ile akdedilen sözleşme 

Şirket ile Libya Devleti arasında, sözleşme kapsamında belirtilen komiteler taraffindan Şirket'e 
yönlendirilecek Libya vatandaşlarının Şirket ve bağl ı ortaklıklarının hastanelerinde tedavi görmesine 
ilişkin  17.07.20 14  tarihinde bir sözleşme akdedilmiştir. Sözleşme uyarınca Libya vatandaşlarına 
verilen sağl ık hizmetlerinin ücreti Libya Devleti taraffindan karşı lanmaktadır. 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, işbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket bu sözleşme kapsamında hizmet 
vermeye devam etmemektedir. 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, sözleşmeden doğan alacakların teminatı olarak Libya devletinin 
Türkiye'deki birtakım varlıkları üzerinde çeşitli tenıinatlar alınmıştır. 

5.14.2  Merkez  Cider  Katılım Payı Prosedürü 

Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket bağlı ortaklıklarının ve şubelerinin verimliliğini, iş hacmini, 
hizıııet kalitesini ve katma değerini artırmak için sahip olduğu markalar ve iş yapış biçimini ilgili şube 
ve bağlı ortaklıklarına aktardığı ve bunların iş yapış süreçlerini merkezi olarak takip ettiği 
anlaşı lnııştır. Yine Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket tarafından ilgili süreçleri takip etmek için 
merkezi olarak yapılan personel giderleri, danışmanlık giderleri, kira, yol, sponsorluk gibi masraflar 
dahil olmak üzere Şirket tarafından yapılan masrafların şubelerin ve bağlı ortaklıkların ciroları ve 
Şirket'in iş yapış biçiminden faydalanma esasına göre şube ve bağlı ortaklıklara yansıtıldığı 
anlaşılmıştır. Şirket ve bağlı ortaklıkları arasındaki bu ilişki yazılı sözleşnıeye bağlanmamış olup 
faturalaşma esasına dayanmaktadır. Şirket'ten edinilen bilgi uyarınca, Şirket, halka arz sonrasında, 
bağlı ortaklıkları ile imzalayacağı sözleşme ile söz konusu uygulamanın kapsam ve şartlarını hüküm 
altına almayı pianlamaktadır. 

5.14.3  Görüntüleme Hizmeti Alım Sözleşmeleri 

Şirket, idare olarak Kamu Hastane Birliği (Anadolu Güney) Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu taraffindan, Dr. Lütfı Kırdar Kartal Eğitim ve Araştımıa Hastanesi'nde  24  ay 
süreli görüntüleme hizmet alıını için  27.05.2016  tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi kazanııiıştır. 
Kazanı lan bu ihaleye istinaden idare ile Şirket arasında  20.06.2016  tarihinde  24  Aylık Görüntüleme 
Hizmeti Alımına Ait Sözleşme imzalannıış tır. 

Şirket ayrıca, idare olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi taraffindan üç yı l 
süre ile görüntüleme hizmet alımı için gerçekleştirilen ihaleyi kazanmıştır. Kazanılan bu ihaleye 
istinaden Şirket ve idare arasında  31.03.2015  tarihinde Görüntüleme Hizmeti Alımı Sözleşmesi 
imzalanmıştır. 

Yukarıda belirtilen söz konusu görüntüleme hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında Şirket, ihale teknik 
şartnamelerine uygun olarak, sözleşme kapsamındaki hastanelerde ilgili sözleşmelerde belirtilen cihaz 
ve yazılııııların temini, kurulumu ve işletilmesiyle, ilgili idare ise bu hiznıetler karşı lığında Şirket'e 
sözleşmedeki bedelleri ödemekle yükümlüdür. Ayrıca Şirket, ilgili hastanelerde görüntüleme 
hizmetlerinin sunulması için kendi bünyesindeki çalışanları görevlendirmiştir. 

5.14.4  Yönetim Danışmanlığı Sözleşmeleri 

Şirket, vakıf üniversitelerinin hastanelerini işletmek üzere üniversitenin ilgili tıp fakültesiyle 
yukarıdaki işbirliği protokollerinden farklı, bağımsız sözleşmeler de akdedebilmektedir. Bu/7 
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sözleşmeler, sözleşme ya da hastane bazındaki dinamiklere göre yapılandırılmak ve farklıl ıklar 
gösterebilmekle birlikte Şirket'in hastane yönetimi hizmetleri,  know-how,  marka ve malzeme 
sağlaması karşı lığında üniversitenin hastanesini işletmesi ve bunun karşı lığında faaliyetlerden elde 
edilen kardan pay almasını düzenlemektedir. Bu sözleşmeler kapsamında Şirket (yönetim danışmanlık 
hizmetleri sunmakta ve karşı lığında elde edilen karın belirli bir yüzdesine hak kazanmaktadır. Şirket, 
halihazırda Bahçeşehir'deki Istanbul Istinye Universitesi Hastanesi ve Florya'daki Istanbul Aydın 
Universitesi Hastanesi olmak üzere iki vakıf üniversitesi hastanesini bu yöntemle işletmektedir. Tıp 
fakültesi, hastane, tesisler, vb. kıstaslara bağlı olarak Şirket'in haklarını korumak ve karşı tarafların 
üstlendiği edimlerin iLa edilmesini sağlamak amacıyla aynı vakı f üniversitesi ile birden fazla ve farklı 
sözleşmeler akdedilebilmektedir. 

5.14.5 Turkeell  Sözleşmeleri 

Şirket, Turkeell ile imzaladığı ve I Temmuz  2014  tarihi itibarıyla yürürltiğe giren sözleşme 
("Turkcell Mobil Cihaz Sözleşmesi"), Turkcell'in cep telefonu satışı ile ilgili olarak sağlayacağı 
desteğin koşullarına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.  1  Ocak  2017  tarihi 
itibarıyla, destek hizmetinin konusunu oluşturan  2298  adet cep telefonu Şirket mülkiyetine geçmiştir. 
Sözleşme kapsamında, Turkcell'in, Şirket adına kayıtlı kurumsal faturalı sistemde yer alan hatların 
paket aşım ücretlerini indirime tabi tutma taahhüdü bulunmaktadır. Buna ek olarak, Turkeell, belirli 
sayıda kurumsal faturalı hatlar için ücretsiz kısa mesaj ve internet paketi tanımlamaktadır. Sözleşme 
uyarınca, Turkcell'in sağladığı alım desteği, toplam  216.000  TL'yi geçmeyecektir. 

Turkcell Mobil Cihaz Sözleşmesi, kapsamında Şirket'in halen kullanmakta olduğu ve Şirket adına 
kayıtlı bulunan  6.000  hatta ilişkin abonelikleri herhangi bir sebeple feshetrneme yükümlülüğü 
bulunmakta olup; işten çıkarma ve işten ayrılma durumlarındaysa, Şirket'in %20'yi geçmemek 
koşuluyla mevcut hatları kapatma veya abonelik sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Şirketin 
Turkcell tarafından sağlanan tüm hizmetlerin tutarlannın ayrı ayrı hesaplanarak toplanması suretiyle 
bulunan tutar ve fatura taahhüt tutarından düşük olanı, sözleşmeye aykırı davranınası veya sözleşmeyi 
süresinden önce feshetmesi halinde, ödeme yükümlülüğü vardır. 

Turkcell Mobil Cihaz Sözleşmesi'nde düzenlenmemiş hususlarda ise Turkcell Mobil Telefon 
Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi hükümleri uygulanır. 

Şirket'in Turkcell ile iınzaladığı Turkcell Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik 
Sözleşmesi, Turkcell'in sunduğu elektronik haberleşme hizmetinden Şirket'in faydalandırılmasına 
ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Şirket, cihaziara ilişkin tüm idari yükümlülüklerden 
sorumlu tutulmaktadır. Cihazların teknik parametrelerinde değişiklik veya standartlara aykırı eklenti 
ve bağlantı ve/veya cihazların virüs yaynıası sonucunda şebekede oluşabilecek her türlü erişim, zarar 
ve ziyandan Şirket sorumludur. Bu durumlarda Turkcell'in, Şirket'in hattını görüşmelere kapatma 
yetkisi bulunmaktadır. 

Turkcell. Turkcell Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi'ni herhangi bir 
nedenle feshettiği takdirde Şirket o zamana kadarki kullanım ücretlerini ve diğer borçlarını ödemekle 
yükümlüdür. 

5.14.6 Finansal Kiralama  Sözleşmeleri 

Şirket ve bağlı ortaklıkları, Ak Finansal Kiralama A.Ş., Deniz Finansal Kiralama A.Ş., Garanti 
Finansal Kiralama A.Ş. gibi birçok finansal kiralama şirketi ile bilgi işlem ekipmanları, bilgisayar, 
printer,  monitör ile ameliyat mikroskopu, damar görüntüleme cihazı gibi muhtelif tıbbi cihaz ve 
makinenin kiralanmasına ilişkin çeşitli finansal kiralama sözleşmeleri akdetmiştir. 
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5.14.7  Biyomedikal Cihazlara ilişkin Sözleşme 

Şirket,  Siemens  Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile  4  Haziran  2015  tarihinde Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde 
kullanılmak üzere hastane cihazlarının temini ve bu cihazlarla ilişkin olarak hizmet alımı sözleşmesi 
akdetmiştir. 

5.14.8  Uluslararası  Marketing  ve İş Geliştirme Sözleşmeleri 

Şirket,  'Medical  Park" ve "Anadolu Hastaneleri" gruplarında yer alan hastaneler için  ANON  Dış 
Ticaret  ("ANON")  ile  ANON  tarafından Türkiye dışından yönlendirilecek hastaların bu hastanelerde 
ayakta veya yatarak teşhis ve tedavilerine ilişkin olarak I Nisan  2016  tarihinde bir sağlık hizmetleri 
sözleşmesi akdetmiştir. 

Şirket,  "Medical  Park" ve "Anadolu Hastaneleri' gruplarında yer alan hastaneler için Pacci Sağlık 
Turizm Diş Ticaret  Limited Şirketi ("Pacci") ile Pacci tarafindan Türkiye dışından yönlendirilecek 
hastaların bu hastanelerde ayakta veya yatarak teşhis ve tedavilerine ilişkin olarak I Ocak  2017 
tarihinde bir sağlık hizmetleri sözleşmesi akdetmiştir. 

Şirket,  "Medical  Park" ve "Anadolu Hastaneleri" gruplarında yer alan hastaneler için Turmed  Services 
Ltd.  ("Tunııed") ile Turmed tarafından Türkiye dışından yönlendirilecek hastaların bu hastanelerde 
ayakta veya yatarak teşhis ve tedavilerine ilişkin olarak I Haziran  2017  tarihinde bir sağlık hizmetleri 
sözleşmesi akdetmiştir. 

5.14.9  Pazarlama Sözleşmeleri 

5.14.9.1  Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sponsorluğu Sözleşmeleri 

Şirket, Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve 
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile çeşitli tarihlerde sözleşme süresi boyunca şubelerin teknik 
heyet ve sporcularının tüm sağlık hizmeti verme ve bu şirketlerden sağladığı hizmetler karşı lığında 
sağlayacağı reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak sağlık hizmetleri ve sağlık sponsorluğu 
sözleşmeleri akdetmiştir. 

Şirket ayrıca Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. ("Trabzonspor") ile  28  Ocak  2017  tarihinde, 
Ş irket'in Trabzonspor'a vereceği sağlık hizmetleri ile bunun karşı lığında Trabzonspor'un şirket 
markasının tanıtımını yapması ve bu kapsamda Trabzonspor stadyumu ile Şirket markasınm özdeş 
olacak ve bir çağrışım yaratacak şekilde konumlandırılması ile kullanılmasının sağlanması amacıyla 
sağlık hizmetleri sponsorluğu sözleşmesi akdetmiştir. Bu sözleşme bir yıl süre ile imzalanmış olup, 
taraflar sözleşmeyi feshetmediği sürece, sözleşmenin birer yıllık süreler ile uzayaeağı 
kararlaştırılmıştır. 

5.14.9.2  Ajans Sözleşmesi 

Şirket, GLS Tanıtım Hizmetleri  Ltd. Şti. ile marka konumlandırnıa, kurumsal kimlik çalışmaları, 
marka iletişim ve pazarlama stratejilerinin planlaması, dergi ilanı gibi konularda hizmet almak üzere 
26  Mayıs  2017  tarihinde bir sözleşme akdetmiştir. 

5.14.9.3  Internet Siteleri ve Medya Takibine ilişkin Sözleşmeler 

Şirket,  365  Derece Eğitim, Danışmanlık ve Medya Hizmetleri  Ltd. Şti  ("365  Derece") ile Şirket 
internet sitesinin yeniden yapılandırılması, analizi, tasarımı ve kodlaniası gibi hizmetlere ilişkin olarak 
I Şubat  2017  tarihinde bir hizmet mutabakatı akdetmiştir. Ayrıca Şirket,  365  Derece ile Şirket 
markalarına ilişkin olarak sosyal medya iletişim hizmetleri, kurumsal  profit  oluşturma, topluluk 
oluşturma, içerik üretimi ve yönetimi ve aylık raporlama gibi hizmetlere ilişkin olarak da  24 Şubat 
2017  tarihinde bir dijital hizmet sözleşmesi akdetmiştir. 
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Şirket, MVMDIGITAL  Digital  Reklam Pazarlama, İ letişim Hizmetleri Ticaret  Ltd. Sri.  ile Şirket 
kurumsal  web  sitesinin üretim hizmetlerine ilişkin olarak  19  Haziran  2017  tarihinde internet sitesi 
üretimi sözleşmesi akdetmiştir. 

Şirket, MTM Medya Takip Yayıncı lık ve İletişim Merkezi A.Ş. ile I Ağustos  2016  ila I Ağustos  2017 
tarihleri arasında or  geçerli olmak üzere yazı lı basın ve görsel basın haber takibi, ptal takibi ve Şirkete 
ilişkin haber analizlerinin yapılmasına ilişkin olarak bir hizmet mutabakatı akdetmiştir. 

Şirket,  NB  Medya Pazarlama  Limited Şirketi ile "Dr.  Medical  Park' isimli derginin içerik 
kontrolünün yapılması, basılması ve dergide yer alacak reklamların seçimine ilişkin olarak  30  Ocak 
2017  tarihinde bir hizmet alım sözleşmesi akdetmiştir. 

5.14.9.4 İletişim Danışmanlığı Sözleşmesi 

Şirket, Kontak Artı İ letişim Hizmetleri  Limited Şirketi ile Şirketin tanıtınıına ilişkin stratejik iletişim 
ve medya danışmaıılığını gerektiren faaliyetlerin tesisi ve organize edilmesine ilişkin olarak  25 
Ağustos  2016  tarihinde bir iletişim danışmanlığı sözleşmesi akdetmiştir. 

5.14.9.5  Profesyonel Üyelik Hizmeti Sözleşmeleri 

Şirket, En İyi Hekim  interne  Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile Bahçelievler, Göztepe, Fatih, Bursa ve 
Göztepe hastaneleri için altı ay boyunca www.enivihekini.com internet sitesinde kurum profil sayfası 
oluşturulması, kurum doktorlarının düzenli güncellenmesi, lokasyon bilgileri, hastalar için duyurular, 
Şirket haberleri gibi bilgilerin yer almasına ilişkin olarak  27  Ağustos  2014  tarihinde bir üyelik hizmeti 
sözleşmesi akdetmiştir. 

Şirket, Emarsys İ letişim Sistemleri Ticaret  Limited Şirketi ile bulut bazlı pazarlama hizmetinin 
verilmesi ve e-posta otomasyonunun oluşturulmasına ilişkin olarak  14 Şubat  2017  tarihinde üyelik ve 
profesyonel hizmetler sözleşmesi akdetıııiştir. 

5.14.10  Revir Hizmeti ve Ambulans Hizmeti Sözleşmeleri 

Şirket, Merkez Özel Ambulans ve Sağlık Hizmetleri Ticaret  Ltd. Şti. ("Merkez Ambulans") ile 
Merkez Ambulans ve Şirketin karşı lıklı olarak gerçekleştireceği acil sağl ık desteği sunumu, hizmet 
yer konumlandırması temini ile maç ve benzeri organizasyonlarda Şirket'in talebi üzerine revir 
hizmetinin sağlanmasına ilişkin olarak bir ambulans hizmeti sözleşmesi akdetmiştir. 

Şirket, TRN Danışmanlık Eğitim ve Sağlık Hizmetleri  Limited Şirketi  ("TNT")  ile  TNT  tarafından 
gerçekleştirilecek acil sağlık desteği sunumu, hizmet yer konumlandırması temini ile maç ve benzeri 
organizasyonlarda Şirket'in talebi üzerine revir hizmetinin sağlanmasına ilişkin olarak bir revir 
hizmeti alımı sözleşmesi akdetmiştir. 

5.14.11  Yiyecek ve içecek Hizmetleri Sözleşmeleri 

Şirket, bağlı ortaklıklarından Sotte Temizlik ile Şirket'in Göztepe şubesinde personele, personel 
yakınlarına, yatarak tedavi gören hastalara, hastaların refakatçilerine yemek hazırlanması, çeşitli 
yiyeceklerin satın alınması ve depolanması, servis sonrası temizlik hizmetlerinin sağlanması gibi 
hizmetlerin alınması adına bir yiyecek ve içecek hizmetleri sözleşmesi akdetmiştir. 

Şirket, Antalya şubesi için Maran Özel Sağlık Hizmetleri Medikal Kafeterya Gıda Turizm inşaat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile restoran ve kafeterya kurulması ve bunların işletilınesine ilişkin olarak  26 
Ekim  2015  tarihinde restoran ve kafeterya hizmeti sözleşıııesi akdetmiştir. 

5.14.12  Ulaşım ve Otoparklara ilişkin Sözleşmeler 

Şirket, Göztepe Hastanesi için C.1.T.Y Turizm  Tic.  ve San.  Ltd. Şti. ile bu hastanede bulunan 
çalışanların sözleşmede belirlenen lokasyonlara servis ile götürülmesine ve bu noktalardan alınmasına 
ilişkin olarak I Mart  2017  tarihinde personel servis hizmeti sözleşnıesi akdetmiştir. 

10 



Esn 
Avukathk 
OrtakhğL 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel 0 212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www.esin.av,tr 

Şirket, Bahçelievler şubesi için PSL  Vale  ve Otopark Hizmetleri  Tic. Ltd. Ş ti. ile hastaneye gelen 
hasta ve yakınlarının, personellerin, dış firma temsilcilerinin, resmi kurumlara ait araçların otopark 
görevlilerinde teslim fiş i karşı lığı teslim alınması ve işletilen otoparklara park edilmesine ilişkin 
olarak bir otopark hizmeti sözleşmesi akdetmiştir. 

5.14.13  Güvenlik Hizmeti Sözleşmesi 

Şirket, Bursa Hastanesi için EUBSA BSG Danışmanlık ve Güvenlik Hizmetleri  Ltd. Şti. ile bina giriş 
çıkış noktaları ile blok iç mekanlarının, hasta, hasta yakını, ziyaretçi ve çalışanların güvenliğinin 
sağlanması ile kapalı devre kamera kumanda odalarının işletimi gibi hizmetlere ilişkin olarak  29  Eylül 
2014  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir güvenlik hizmeti sözleşmesi akdetmiştir. 

5.14.14  Temizlik Hizmetleri Sözleşmesi 

Şirket, Göztepe Hastanesi için  Clean  Temizlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile bu hastanenin açık 
ve kapalı tünı mekanlarının ve çevresinin temizliği ile hastane atıklarının ilgili alanlarına taşınmasına 
ilişkin olarak  3  Eylül  2013  tarihinde bir temizlik hizmetleri sözleşmesi akdetmiştir. 

5.14.15  Tehlikeli Atık Hizmet Alımı Sözleşmesi 

Şirket ve Bağlı Ortaklıklar'dan Samsun Medikal Grup, Temar Tokat, Sentez Sağlık, Özel Samsun 
Medikal, Özel Silivri Arkaz, Mediplaza Sağlık ve MS Sağlık, işlettikleri hastaneler için YA-SE  Özel 
Sağlık Per, Hiz. Nak. Turz. Endüstriyel Atık San. ve  Tic. Ltd. Şti. ile Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 
ilgili mevzuat kapsamında gerekli alet, ekipman ve belgelerin mevzuata uygun olarak bulundurulması, 
mevzuatla uyunı lııluğun sağlamnası, atıkların teslim alınması, tehlikeli atıkların YA-SE  bünyesinde 
bulunan ara depolama tesislerine götiirülmesi ve imhasına ilişkin olarak  7  Mart  2017  tarihinde bir 
tehlikeli atık hizmet alımı sözleşmesi akdetmişlerdir. 

5.14.16  Irak'a Laboratuvar Hizmetleri Verilmesine ilişkin Sözleşmeler 

Bağlı Ortaklıklar'dan Kuzey Medikal,  Delta Trade Company  Medikal  Division  Tıbbi Cihazlar  Tic. 
Ltd. Şti. ("DTC") ile İrak Sağlık Bakanlığı arasında inızalanan laboratuvar işletmesi ihale 
sözleşmesinde ortak yüklenicidir. Bu sözleşme, Kuzey Medikal ve DTC laboratuvar hizmetlerine 
ilişkin olarak cihaz tedariki, cihazlann kurulumu, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ve işletilmesi gibi 
hizmetler verıııesine ilişkin olarak  18  Mart  2015  tarihinde akdedilmiştir. 

6. Gayrimenkuller 

Şirket'ten alınan bilgi kapsamında, Şirket'in maliki olduğu herhangi bir gayrimenkuhünün 
bulunmamaktadır. 

Şirket'in bağlı ortaklıklanndan Kuzey Medikal ve Artımed Medikal'in birer taşınmazı bulunmaktadır 

Kuzey Medikal 'e ait taşınmaz, İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Sümer Mahallesi  398-405  paifia,  1782 
ada ve  17  parselde yer almaktadır. Incelenen tapu kaydından, taşınnıaz üzerinde herhangi bir takyidat 
bulunmadığı anlaşı lmıştır. 

Artımed Medikal'e ait taşınmaz, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Dikmen Mahallesi,  7268  ada,  14  parsel ve 
I ve  2  numaralı bağımsız bölümlerde yer almaktadır. Incelenen TAKBIS raporundan, taşınmaz 
üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığı anlaşı lmıştır. 

7. Fikri Mülkiyet Hakları 

7.1 Şirket'in Fikri Mülkiyet Hakları 

TPMK nezdinde yapılan inceleme kapsamında, Şirketin mahiki olduğu tescilli fikri mülkiyet hakları 
üzerinde üçüncü kişiler lehine tescilli bir lisans veya başkaca hak bulunmadığı tespit edilmiştir. 

76f  



Esin 
Ayukathk 
Ortakbgı 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, AkatlarBeşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel 0 212 376 64 00 
Faks:  0212 376 64 64 
'v'vw.esin,av,tr 

Şirket'in TPMK nezdinde  59  adet tescilli ve yedi adet başvuru halinde markası bulunmaktadır. 
Şirketin ayrıca Madrid ProtokolU uyarınca Dünya Fikri Mülkiyet  Or,-ütü ("WIPO") aracı lığı ile tescil 
edilmiş iki adet uluslararası marka tescili bulunmaktadır. Madrid Protokolü uyarınca tescil edilmiş 
markalardan IR  1261 116  başvuru numaralı "Liv Hospital" markası Avrupa Birliği ve Kırgızistan'da 
tescillidir. Madrid Protokolü uyarınca tescil edilmiş markalardan IR  1 263612  başvuru numaralı "VM 
Medicalpark" markası ise Gürcistan ve Türkmenistan'da tescillidir. Söz konusu markalar Ek-7'de 
listelenmiştir. 

Şirket adına kayıtlı  181  adet atan adı bulunmaktadır. Söz konusu alan Adları Ek-7'de listelenmiştir. 

Şirket'ten edinilen bilgiye göre, aktif şekilde kullanılan alan adları şunlardır: 
www.medicalpark.com.tr, wwyjnljcaıeçoıjj, www.livhospital.com, 
www.medicalparkinternational.com ve www.vmırıedicalpark.com. 

7.2 Bağlı Ortaklıkların Fikri Mülkiyet Hakları 

Bağlı ortaklıklardan BTN Sigorta'nın üç adet ve BTN Asistans'ın bir adet TPMK nezdinde tescilli 
markası bulunmaktadır. Söz konusu markalar Ek-7'de listelenmiştir. 

Özel Silivri Arkaz taraffindan işletilen Özel Karadeniz Ereğli Anadolu, Özel Çanakkale Anadolu ve 
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi'ne ilişkin marka başvuruları TPMK nezdinde  2007  yı lında 
yapılmıştır. Ancak markayı oluşturan ibareler arasında "Anadolu" kelimesi bulunması sebebi ile 
TPMK tarafından tescil başvuruları re'sen reddedilmiştir. Ozel Karadeniz Ereğli Anadolu, Özel 
Çanakkale Ereğli Anadolu ve Ozel Avcılar Anadolu Hastanesi markaları tescilli değildir. 

Arkaz Sağlık adına kayıtlı dört adet alan adı bulunmaktadır. Söz konusu alan adları Ek-7'de 
listelenmiştir. 

BTN Sigorta adına kayıtlı bir adet alan adı bulunmaktadır. Söz konusu alan adı Ek-7'de listelenmiştir. 

Allied  Sigorta adına kayıtlı bir adet alan adı bulunmaktadır. Söz konusu alan adı Ek-7'de 
listelenmiştir. 

8. Davalar 

Davalara ilişkin hukuki incelememiz Şirket ve bağlı ortaklıklarının vekili Uysal & Tolan Hukuk 
Bürosu ve Avukat Sevgi Uğur Erim, Av. Ekrem Taşkın, Av. Alev Şahin Soylu, Av. Ertuğrul Turhan, 
Av. Mustafa Kurtar ve Av. Oner Aybek tarafından hazırlanıp taraffimıza ibraz edilen Ek-6'da yer alan 
dava listeleri ve icra takipleri listesi ile söz konusu listeden önemli olarak değerlendirdiğimiz ve 
birtakım belgeler talep ederek incelediğimiz aşağıda detayları paylaşı lan davaların incelennıesine 
dayanmaktadır. 

8.1 Malpraktis  Davaları 

Rapor tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış toplam  202  adet malpraktis davası bulunmaktadır ve söz 
konusu derdest davalar hatalı tıbbi uygulama sebebiyle Şirket'e yöneltilen taleplere ilişkindir. 
Şirket'in sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor olması sebebiyle bu davaların açıldığı anlaşı lmıştır. 
Şirket aleyhine açılnıış olan bu davaların toplam tutarı, Şirket tarafından beyan edildiği üzere, 
işleyecek faiz hariç olmak üzere  3.376.346,90  TL maddi ve  43.329.750,00  TL manevi tazminat talebi 
olmak üzere toplam  46.706.096,90  l'L'dir. Söz konusu davalarda belirtilen tutarlar, davacıların 
fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle açılnıakta ve tazminat talepleri yargılama esnasında 
belirlenmekte, özellikle de bilirkişi marifetiyle yapılan zarar hesabı ve kusur oranı doğrultusunda 
güneellennıektedir. Bu sebeple belirtilen tutarlarda, dava sonucunda değişiklikler söz konusu 
olabilmektedir. '7 
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Şirket tarafından açılmış bir adet maipraktis davası bulunmaktadır. Şirket lehine açılmış olan bu 
davanın toplam tutarı, işleyecek faiz hariç olmak üzere  973,33  TL'dir. 

8.2 idari Davalar 

Şirket taraffindan açılnıış  13  adet idari dava bulunmaktadır. Şirket taraffindan açılnıış olan idari 
davaların konusunu teşkil eden idari işlemlerin mali açıdan toplam tutarı, Şirket tarafından beyan 
edildiği üzere, işleyecek faiz hariç olmak üzere,  1.576.412,50  TL'dir. Açılan bu davalarin, yan dal 
uzmanlığı kadrosunda çalıştırılan hekimin ana dal uzmanhığı nda çalıştırılması talebinin reddine, bir 
hastanenin otoparkı konusunda arazi kiralama talebinin Milli Emlak Müdürlüğü tarafından reddine ve 
SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı açıldıkları görülmektedir. 

Şirket aleyhine verilen faaliyet durdurma kararlarına karşı açılmış üç adet idari dava olduğu tespit 
edilmiştir. Bu davalardan ilkinde on günlük faaliyet durdurma kararının iptalinin sağlandığı ve iptal 
kararının kesinleştiği; ikinci dava bakımından Göztepe hıastanesinin bir gün süreli poliklinik 
faaliyetinin durdurulmasına yönelik işlemin iptali için Şirket lehine yürütmenin durdurulması 
talebinin kabul edildiği; yargılama devam etmekte iken Şirketin yönetiminin talebi doğrultusunda 
davadan feragat edilerek dosyanın kesinleştiği tespit edilmiştir. Üçüncü dava bakımından ise Göztepe 
hastanesinin böbrek nakli biriminin  18.02.2013  tarihine kadar kapatılmasına yönelik karara ilişkin 
iptal davası açıldığı , sonrasında anılan dönemde nakil bölümünden sorumlu firma ve hekimlerin 
sözleşmelerinin feshedildiği ve yeni ekip istihdam edilip ruhsatlandırılana kadar kapatma yapılıp 
davanın takip edilmediği bilgisi tarafımızla paylaşı lmıştır. 

Şirket'ten alınan bilgi uyarınca, Rapor tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış idari dava 
bulunmamaktadır. 

8.3 Ceza Davaları 

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış bir derdest ceza davası bulunmaktadır ve söz 
konusu derdest davanın bir refakatçinin parmağının kopması sebebiyle yaptığı şikayet üzerine açıldığı 
görülınektedir. Davaya ilişkin iddianame mesul doktor Ali Kemal Gürbüz aleyhine düzenlenmiş olup, 
Şirket mahkemeye söz konusu mesul müdür adına bir beyan dilekçesi sunmuştur. 

Yukarıdaki davaya ek olarak savcılığın incelemesinde olan ve henüz iddianame düzenlenip 
düzenlenmeyeceği kesinleşmeyen, Şirket aleyhine yapılmış bir şikayet bulunmaktadır. Söz konusu 
şikayet, müştekinin rıza olmaksızın organının alınmasına ilişkin iddiasına dayanmaktadır. Şirket'ten 
edinilen bilgiye göre, söz konusu organ nakli ınüştekinin evrakta sahtecilik yaparak ilgili Şirket 
personelini yanı ltması sonucunda gerçekleştirilmiş olup, operasyonun gerçekleştirilmesi kapsamında 
gereken olağan prosedürler takip edilmiş ve uygulanmıştır. Ayrıca, bu konuya ilişkin olarak Şirket'in 
şikayeti üzerine açılmış kimlik sahteciliği ve geçerli rıza olmaksızın organ nakline ilişkin bir dava 
bulunmaktadır. 

Ceza hukuku kapsamında, kural olarak, tüzel kişilerin cezai sorumluluğu bulunmamakta olup, istisnai 
bazı durumlarda tüzel kişiler aleyhine güvenlik tedbirleri (faaliyetin durdurulması ya da müsadere 
gibi) uygulanabilmektedir. Bu kapsamda, Şirket'ten, Şirket aleyhine, ilgili dava ve şikayet 
kapsamında, faahiyetin durdurulması gibi bir güvenlik tedbiri uygulanması ihtimalinin düşük olduğu 
yönünde bilgi alınmıştır. Ayrıca, Şirket'ten, söz konusu dava ve şikyetin Şirket'in üst düzey 
yönetimine de sirayet ihtimali olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. 

Bunların yanı sıra Şirket tarafından yapılan şikayetleri takiben açılan  13  adet ceza davası 
bulunmaktadır. Tarafımıza sağlanan avukat mektuplan uyarınca, söz konusu davalar; bir şahsın Şirket 
ile sözleşme yaparak yurtdışından hasta getireceğini taahhüt ederek  100.000  ABD Doları tutarında 
ücret tahsil etmesine rağmen yükümlülüğünü yerine getirmemesi, bir şahsın hastanede tedavi gören 
yakınının taburcu edilmesine tepki göstererek saldırgan tutumlar sergileyip tehditlerde bulunması, bir 
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şahsın Şirketin unvanını kullanarak üçüncü şahısları dolandırarak haksız kazanç elde etmesi, bir 
şahsın kendini milletvekili, bakan danışmanı gibi sıfatlarla tanıtarak para talep etmesi, borcunu ödeme 
taahhüdünde bulunan şahsın borcunu ödememesi, hasta yakınlarının acil serViste olay çıkarması, 
hastane personeli olarak çalışan bazı şahısların hastalardan fazla para tahsil edip poliçe düzenleterek, 
hastanenin mallarını izinsiz ve sebepsiz alarak haksız kazanç elde etmeleri gibi sebeplerle Şirketin 
yaptığı şikayetler üzerine açılmış davalardır. 

8.4 İş Hukuku Davaları 

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış toplam  708  adet iş hukuku davası bulunmaktadır ve 
söz konusu derdest davalar iş hukukundan kaynaklanan alacak ve tazminatlara hakkındaki taleplere 
ilişkindir. Şirket aleyhine açılmış olan davaların toplam tutarı, Şirket taraffindan beyan edildiği üzere, 
işleyecek faiz hariç olmak üzere,  6.778.861,18  TL'dir. Bu davalar fazlaya ilişkin hakların saklı 
tutulması suretiyle açılmakta ve tazminat talepleri yargılama esnasında belirlenmekte, özellikle de 
bilirkişi marifetiyle yapılan hesaplamalar sebebiyle bu tutarlarda değişiklik olabilmektedir. 

Şirket tarafından açılmış iki adet iş hukuku davası bulunmaktadır ve bu davalar kıdem tazminatının 
iadesi ve iş davasında hükmolunan alacaklar için yapılan icra takibindeki brüt ücret ve faiz 
hesaplamasına ilişkin olarak açılmıştır. Şirket tarafından açılmış olan bu davaların toplam tutarı, 
işleyecek faiz hariç olmak üzere,  20.628,28  TL'dir. 

8.5 Ticari  Davalar 

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış toplam  132  adet ticari nitelikte dava bulunmaktadır 
ve söz konusu derdest davalar ticaret hukuku dğhil olmak üzere özel hukuktan kaynaklanan alacaklar, 
tazminatlar, icra takipleri bakımından yapılmış itirazın iptali konusundaki taleplere ilişkindir. Şirket 
aleyhine açılrmş olan davalarin toplam tutarı, Şirket taraffindan beyan edildiği üzere, işleyecek faiz 
hariç olmak üzere,  9.102.151,83  TL'dir. 

Şirket tarafından açılmış  43  adet ticari nitelikte dava bulunmaktadır. Şirket lehine açılmış olan 
davalann toplam tutarı, Şirket tarafından beyan edildiği üzere, işleyecek faiz hariç olmak üzere, 
2.784.757,98  TL ve  100  ABD Doharı'dır. 

Belirtilen bu toplam tutarlar, özellikle hükmolunabilecek kötü niyet tazminatları veya icra inkür 
tazminatları sebebiyle değişiklik gösterebilir. 

8.6 icra Takipleri 

Şirket tarafından başlatılmış toplam tutarı, Şirket tarafından beyan edildiği üzere, işleyecek faiz hariç 
olmak üzere  5.939.929,87  TL olan  41  adet derdest icra takibi bulunmaktadır. Ayrıca, Şirket aleyhine 
açılmış başlatılmış toplam  11  adet derdest icra takibi bulunmaktadır. Söz konusu icra takiplerindeki 
toplam tutar ise, işleyecek faiz hariç olmak üzere,  582.990,28  TL'dir. 

Şirket lehine ve aleyhine yapılan bu icra takiplerinde belirtilen bu toplam tutarlar, icra dosyalan 
kapsamında yapılacak kısmi ödemeler, itirazlar, kısmi itirazlar, bu itirazlar sonucu hükmolunabilecek 
kötü niyet tazminatları veya icra inkür tazminatları sebebiyle değişiklik gösterebilir. 

8.7 SGK  Davaları 

!*bu Rapor tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açı lınış toplam bir adet SGK davası bulunmaktadır ve söz 
konusu derdest dava bir hastane çalışanının iş kazası sonucunda ölmesi ve SGK'nın bu sebeple zarara 
uğraması neticesinde ikame edilmiştir. Şirket aleyhine açılmış olan bu dava açılırken toplam tutar, 
işleyecek faiz hariç olmak üzere,  15.911,66  TL olarak belirtilmiş olmakla birlikte, bilirkişi 
incelemesiyle yapılan hesap raporu neticesinde ıslah edilerek  55.690,81  TL'ye yükseltilmiştir. 
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Şirket tarafından SGK aleyhine açılmış  58  adet dava bulunmaktadır ve söz konusu derdest davalar 
SGK tarafından uygulanan cezai şart işlemlerinin iptali, bu işlemlerin haksızlığınm tespiti, borçlu 
olunmadığı yönünde menü tespit talebi, SUT hükümlerine aykırı lıklar sebebiyle Şirket'e uygulanan 
işlemlerin iptali, bu konuda ililalde bulunulmadığına ilişkin talepler, SUT kapsamında hakediş 
kesintilerinin haksız olduğuna yönelik tespit talepleri, SGK tarafından yapılan mahsup ve kesintilerin 
iptali ve Şirket'in borçlu olmadığına yönelik taleplere ilişkindir. Bunların yanı sıra, birçok hastane 
bakımından  6111  sayılı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma talebinin  56K  tarafından reddedilmesi 
sebebiyle ret işleminin iptali talebiyle açılan davalar mevcuttur. Şirket lehine açılmış olan  56K 
davaların toplam tutarı, Şirket tarafIndan beyan edildiği üzere, işleyecek faiz hariç olmak üzere, 
15.120.903,84  TL'dir. 

8.8 Ortaklık Hukukundan Doğan Davalar 

İşbu Rapor tarihi itibarıyla, Şirket tarafından beyan edildiği üzere, Şirketin ve iştiraklerinin ortaklık 
hukukundan doğan toplam beş adet davası mevcuttur. Açılan bu davalardan üç tanesi somut bir dava 
değerine sahip olmamakla birlikte, diğer iki dava bakımından toplam tutar Şirket taraffindan beyan 
edildiği üzere, işleyecek faiz hariç olmak üzere,  30.255.311,87  TLdir. 

Bu davalardan ilki, davacılar  MP  Sağlık ve Ticaret A.Ş., Zafer Beken, Veysi Kubba, Hayrullah 
Kubba, Mahmut Akdağ ve Haluk Aygüler tarafından dayalı Sentez Sağlık aleyhine Batman I. Asliye 
Hukuk Mahkemesi nezdinde  2015/145  esas numarasıyla açılmış olan davadır. Bu davada  23  Mart 
2015  tarihinde yapılan  2011, 2012, 2013  yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında alınan kararların 
esas sözleşmeye, kanuna ve objektif iyi niyet kurallarına aykırı olduğu iddiasıyla iptali talep 
edilmiştir. Ilk derece mahkemesi davayı reddetmiş, istinaf aşamasında Gaziantep Bölge Adliye 
Mahkemesi ise merkez nakline ilişkin değişiklik bakımından istinaf başvurusunu reddetmiş; iç 
yönerge değişikliği ve temsil ve ilzam konusundaki değişiklikler bakımından ise istinaf başvurusunu 
kabul ederek davayı kısmen kabul etmiştir. istinaf mahkemesi kararı taraflarca temyiz edilmiş olup, 
dosyanın temyiz aşamasında olduğu bilgisi Şirket taraffindan iletilmiştir. 

Bir diğer dava,  MP  Sağlık ve Ticaret A.Ş., Zafer Beken, Veysi Kubba, Hayrullah Kubba, Mahmut 
Akdağ ve Haluk Aygüler tarafından dayalı Şirket, Muharrem Usta, Arev Can Deldağ ve Haydar 
Sancak aleyhine, Sentez Sağlık ın sermayesine iştirak taahhüdünün ödenmemesi sebebiyle ortaklıktan 
ıskat edilmesi ve Şirketin pay sahipleri genel kurulunda oy hakkı, yönetim kurulu üyesi belirleme 
hakkı ve temettü hakkı dahil olmak üzere pay sahipliği haklarından yoksun bırakılması talebiyle 
açılmıştır. Dava ilk derece mahkemesi olan Batman I. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 
reddedilmiş olup, istinaf aşamasındadır. Söz konusu kararın istinaf aşamasında ya da temyiz 
aşamasında bozulması ve nihai olarak davanın Şirket aleyhine sonuçlanması ve bu sebeple yönetim 
kurulunun sermaye borcunun ödenmesini talep etmesi ve dolayısıyla, Şirket'in Sentez Sağlık'a iddia 
olunan  9.523.084  TL tutarında sermaye borcu doğması halinde; Şirket'ten, bu tutarın Şirket'in Sentez 
Sağlık'tan olan  149.950.000  TL 27  alacağından mahsup edebileceği yönünde bilgi alınmıştır. 

Bir diğer dava,  MP  Sağlık ve Ticaret A.Ş., Zafer Beken, Veysi Kubba, Hayrııllah Kubba, Mahmut 
Akdağ ve Haluk Aygüler tarafından dayalı Şirket, Muharrem Usta, Arev Can Deldağ ve Haydar 
Sancak aleyhine Batman I. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde  2013/355  esas numarasıyla açılan 
davadır. Dava, Sentez Sağlık'ın hissedarı olan Şirket'in ve yönetim kurulu üyelerinden Muharrem 
Usta, Haydar Sancak ve Arev Can Deldağ'ın Sentez Sağlık aleyhine şirket temsil kurallarına aykırı 
işlemler yaptığı ve bu işlemler neticesinde davacılan zarara uğrattığından bahisle tedbir talephi olarak 
açılmış bir tazminat davasıdır. Davada tedbir talebinin reddedildiği, kayyım atanması talebinden 

27 30  Eylül  2017  tarihi itibarıyla. 
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vazgeçildiği ve rapor tarihi itibariyle İzmir hastanesinde keşif yapılmasına karar verildiği bilgisi 
Şirket taraffindan tarafımızla  payla5flnnişùr. Ayrıca Şirket, bit davalarda yer alan işlemleri de 
kapsayacak şekilde, Şirket ve bağlı ortaklarına sağlanan hizmetlerin piyasa şartlarına göre (ai-ms 
length)  fiyatlandırıldığını teyit etmiştir. 

Bir diğer dava,  MP  Sağlık ve Ticaret A.Ş., Zafer Beken, Veysi Kubba ve Hayrullah Kubba taraffindan 
dayalı Şirket, Muharrem Usta, Adem Elbaşı , Arev Can Deldağ ve Haydar Sancak aleyhine Ankara  7. 
Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde  2014/1103  esas numarasıyla açı lmıştır. Bu dava MS Sağlıka 
kayyım atanması, davalıların paylarının üçüncü kişilere devrinin engellennıesi, kanuna uygun olarak 
yeni yönetim kurulu oluşturulması ve yapılan işlenıler sebebiyle uğranılan zararın tazmini iddiasıyla 
açılmıştır. Dava ilk derece mahkemesince, zarara ilişkin bir delil bulunmadığı ve kayyını atanmasına 
ilişkin şartlar oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Karara karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup 
dava istinaf aşamasındadır. 

Taraffimıza bildirilen bu konudaki sonuncu dava ise,  MP  Sağlık ve Ticaret A.Ş., Zafer Beken ve Veysi 
Kubba tarafından Sentez Sağlık aleyhine Batman I. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde  2014/167 
esas numarasıyla açılan davadır. Dava, yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve bu yönetim 
kararına istinaden yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasının engellenmesi 
talepli davadır. İlk derece nıahkemesince ilgili yönetim kurulu kararının geçerli olduğu sonucuna 
varılarak dava reddedilmiştir. Karara karşı istinaf yoluna haşvurulnuış, Gaziantep Bölge Adliye 
Mahkemesi tarafından istinaf başvurusunun da reddedildiği, kararın temyiz edildiği ve rapor tarihi 
itibariyle Yargıtay incelemesi aşamasında olduğu bilgisi taraflmızla paylaşı lmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen davalar da dlıil olmak üzere, Şirket'in bağlı ortaklıklarındaki azlık pay 
sahipleri ile fikir ayrı lığına düşmesi ya da kendileriyle mutabık kalınamamasına durumlarında Şirket 
ilgili bağlı ortaklıkları üzerinde tam kontrolü sağlayamayabilir. Bu hususa dair detaylı risk analiz 
izahnamenin "Risk Faktörleri" başlıklı  5  numaralı bölümünde de yer verilmektedir. 

8.9 Sentez Sağlık ve Arkaz Sağlık'ın Davaları 

Şirketin iştiraklerinden olan Sentez Sağlık ve Özel Silivri Arkaz'ın lehine ve aleyhine açılmış 
birtakım davaları içeren dava raporları Ek-6Tda sunulmaktadır. Bu raporlardan görüleceği üzere bu iki 
iştirak bakımından yukarıda belirtilen davalarla benzer nitelikte ticaret, iş, idare, özel hukuk, 
malpraktis ve SGK davaları mevcuttur. Bu raporların yanı sıra, yukarıda belirtilen dava raporlarında 
da ilgili iştiraklerin davaları mevcuttur. Aşağıda belirtilen davalar arasında yer alan davaların bir 
kısıııı fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması suretiyle açılmakta ve tazminat talepleri yargılama 
esnasında belirlenmekte, özellikle de bilirkişi marifetiyle yapılan hesaplamalar sebebiyle bu tutarlarda 
değişiklik olabilmektedir. 

8.9.1 Sentez Sağlık'ın  Davaları 

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Sentez Sağlık aleyhine açılmış toplam  142  adet dava bulunmaktadır ve 
Sentez Sağlık aleyhine açılmış olan davaların toplam tutarı, Şirket taraffindan beyan edildiği üzere, 
işleyecek faiz hariç olmak üzere,  10.859.452,57  TL'dir. 

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Sentez Sağlık lehine açılmış toplam  36  adet dava bulunmaktadır ve Sentez 
Sağlık aleyhine açılmış olan davaların toplam tutarı, Şirket tarafından beyan edildiği üzere, işleyecek 
faiz hariç olmak üzere,  5.043,179,43  TL'dir. 

8.9.2 Arkaz Sağlık'ın  Davaları 

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Özel Silivri Arkaz aleyhine açılmış toplam  91  adet dava bulunmaktadır ve 
Ozel Silivri Arkaz aleyhine açı lmış olan davaların toplam tutarı, Şirket tarafından beyan edildiği 
üzere, işleyecek faiz hariç olmak üzere,  4.924.654,94  TL'dir. 
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İşbu Rapor tarihi itibarıyla Özel Silivri Arkaz lehine açılmış toplam  16  adet dava bulunmaktadır ve 
Özel Silivri Arkaz aleyhine açılmış olan davalarm toplam tutarı, Şirket tarafından beyan edildiği 
üzere, işleyecek faiz hariç olmak üzere,  3.962.564,59  TL'dir. 

Tarafimıza sunulan avukat mektuplarında Şirket bağlı ortaklıklarından  Allied  Sigorta, Artımed 
Medikal, Arkaz Sağlık, BTN Asistans, BTR Sağlık, Sotte Temizlik, MA  Group,  Istanbul Meditime ve 
BTN Sigorta'nın taraf olduğu herhangi bir davaya da takip olmadığı tespit edilmiştir. 

9. Sonuç 

Tarafımıza incelememiz için sunulan bilgi ve belgeler Ile Şirket tarafından yapılan açıklamalara 
dayanarak ve yııkarıda yapmış olduğumuz izahat kapsamında, Kotasyon Yönergesi'nin  7.  maddesinin 
5.  fıkrası ile  8.  maddesinin I. fıkrasının  (ç)  ve (e) bendi kapsamında, Şirket'in faaliyetlerini önemli 
derecede etkileyecek hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı ve Rapor'da detaylarıyla belirtilen ve 
aşağıdaki paragrafla işaret edilen hususlar haricinde Şirker'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki 
durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu ve Şirket'in halka arz 
edilecek paylarının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir husus olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Şirketin ve bağlı ortaklıklarının ve bunların hastaneleriııin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan 
ruhsat ve izinlere ilişkin yapılan incelemede, işbu Rapor tarihi itibariyle Şirketin ve bağlı 
ortaklıklarının ve bunların hastanelerinin faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gerekli izin ve ruhsatlara, 
Ek-4'te eksik olduğu, henüz alınmadığı , yenilenmediği, güncellenmediği, başvurusunun yapılıp 
başvurusunun kesinleşrnediği, başvurusunun yapılıp başvurusunun kabul edilmediği ve başvurusunun 
yapılıp başvurusunun incellenmekte olduğu belirtilenler haricinde, sahip olduğu tespit edilmiştir. Söz 
konusu eksiklikler dolayısıyla Şirket ve bağlı orıaklıklarıııın işlettiği hastanelerden çevre mevzuatına 
ilişkin Ek-4'te açıklanan eksiklikleri bulunan VM  Medical  Park Samsun Hastanesi, Liv Hospital 
Samsun,  Medical  Park İzmir Hastanesi,  Medical  Park Gaziantep Hastanesi,  Medical  Park Karadeniz 
Hastanesi ve  Medical  Park Göztepe Hastanesi bakıınından, hukuken faaliyeti durdurma yaptırımının 
uygulanması riski söz konusu olsa da, mevzuatta ilgili yaptırımın uygulanmasından önce 
uygunsuzluğun giderilmesi için stire verilmesi öngörülmüş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il 
müdürlükleri yetkilileri ile yaptığımız sözlü görüşmeler ışığında da, faaliyet durdurma yaptırımının 
uygulanması ihtimalinin nispeten daha uzak bir risk teşkil ettiği telakki edilmektedir. Söz konusu izin 
ve ruhsatların eksikliği ayrıca, söz konusu hastanelerden VM  Medical  Park Samsun Hastanesi, Liv 
Hospital Samsun,  Medical  Park Gaziantep Hastanesi,  Medical  Park Karadeniz Hastanesi ve  Medical 
Park Göztepe Hastanesi'nin faaliyetleri bakımından  2.431 .628  Türk Lirasına kadar idari para cezasına 
da yol açabilecektir. 

Yukarıda yer verilen açıklamalarla birlikte, Şirket'ten alınan bilgiye göre, söz konusu ruhsat ve 
izinlerin eksikliğinin faaliyetlerini sonlandırmayacağı ve Şirketin faaliyetlerini önemli derecede 
olumuz etkilemeyeceği anlaşı lmıştır. 

Şirket'in taraf olduğu ve tarafımıza sunulan Ek-6'da listelenen hukuki uyuşmazlıkların incelenmesi 
sonucunda, detayları işbu Flukukçu Raporu'nun  8.1  numaralı bölümünde yer alan malpraktis davaları 
lie 8.8  numaralı bölümünde yer alan ortaklık hukukundan doğan davalar dışında Şirketin faaliyetlerini 
etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu malpraktis 
davalarının Şirket aleyhine sonuçlanması durumunda, Şirket'in maddi ve/veya manevi tazminat 
ödeme yükümlülüğü doğabilir. Ek olarak, Şirket'in taraf olduğu ortaklık hukukundan kaynaklanan 
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davaların Şirket aleyhine sonuçlanması durumunda, Şirket'in dava konusu tutarları tazmin etnıe ve 
Sentez Sağlık'a sermaye koyma borcu28  doğabilir. 

Şirket'ten alınan bilgiye göre, söz konusu derdest hukuki uyuşmazlıklarııı Şirket aleyhine 
sonuçlanmasının. Şirket'in faaliyetlerini sonlandırnıayacağı ve Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede 
olumuz etkilemeyeceği anlaşı lmıştır. 

Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ııin, Şirket'te sahip olduğu tüm payları Sendikasyon Kredisi 
Sözleşmesi kapsamında kullanılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere  3 Şubat  2016  tarihinde 
rehnedilmiş olup, halka arz çalışmaları kapsamında, halka arz edilecek paylar üzerindeki hisse 
rehinleri,  5  Ocak  2018  tarihinde imzalanan rehin terkin yazısı uyarınca kaldırılmıştır. 

Yukarıdaki tespitlere ek olarak, Şirket'in temettü dağı tması ve çeşitli faaliyetlerde bulunması 
Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi kapsamında birtakım kısıtlanıalara ve birtakım şartların 
gerçekleşmesine bağlaıımıştır. Söz konusu şartlar işbu Hukukçu Raporunun  5.3.1  numaralı 
bölümünde yer almaktadır. Bu kısıtlamalar ve şartlar uyarınca Şirketin temettü dağıtımı ile çeşitli 
işlemleri gerçekleştirme kabiliyetinin sözleşmesel olarak kısıtlanması söz konusu olmakla birlikte söz 
konusu kısıtlama ticari olarak değerlendirilmesi gereken bir husus olup bu kısıtlamalar hukuki açıdan 
halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü veya bu paylara ilişkin ortaklık haklarının kullanımını 
kısıtlamamaktadır. 

Esin Avukatlık Ortaklığı olarak halka arz konusunda yapılan hukuki inceleme ve halka arz sürecine 
ilişkin verilen danışmanlık hizmeti Ile Kasını  2017  tarihinden itibaren Şirket'e Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu'na uyum sağlanması kapsamında verilen hukuki danışmanlık hizmeti dışında 
Şirkete sunduğumuz bir hukuki danışmanlık hizmetimizin bulunmadığını; Şirket ile doğrudan veya 
dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekulet akdi, ücret akdi ya da sair bir 
ihişkimizin bulunmadığını beyan ederiz. 

İşbu Rapor, Şirket'in talebi üzerine yazılı evrak ve Şirket yetkilileri tarafından temin edilen bilgi 
üzerinden inceleme yapılarak ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzenlenmiş 
olup, sadece Şirket'in istifadesi için ve Şirket tarafından Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde 
Kurul'a ibraz edilmek ve Şirket'in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlığın bulunup 
bulunmadığı; Şirket'in kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu Ile paylarının hukuki 
durumunun tabi oldukları mevzuata uygunluğu; Şirket'in faaliyetlerini yürütmesi için alması gereken 
tüm yetki, izin, ruhsat ve benzeri belgeye sahip olup olmadığı ve bu belgelerin alınmamış olınasının 
Şirket faaliyetlerine muhtemel etkisi ve halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı 
herhangi bir husus bulunup bulunmadığının genel olarak tespiti amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu Rapor, tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Raporda yer verilen 
hususlar ve Şirketle ilgili sair hususlarda izahnamenin Kurul tarafından onaylanması ve yayınlanması 
tarihine kadar geçen sürede değişiklikler söz konusu olabilecektir. İşbu Rapor, hiçbir surette 
yatırımcıları yönlendirmek veya tüm riskleri kapsayıcı bir şekilde açıklamak amacıyla veya yatırıma 
teşvik amacıyla hazırlanmamıştır ve her halükarda yatırımcılar, sermaye piyasası araçlarına ilişkin 
yatınm kararlarını izahnamenin tüm ekleriyle bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda vermelidir. 
Rapor hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. 

Sebebi ne olursa olsun yazılı iznimiz alınmaksızın işbu Rapor üçüncü bir kişinin istifadesine 
sunulamaz, halka arz kapsamında yapılması gereken yayım haricinde herhangi bir şekilde 

' Bu durumun gerçekleşmesi için, ilgili davanın Şirket aleyhine sonuçlanınasına ek olarak, Senıez Sağlık yönetim kurulunun sennave 
borcunun ödenmesini talep eııaesi de gerekehilecektir. 
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yayımlanamaz. Halka arz kapsamında işbu Rapor'un çeşitli mecralarda yayımlanması, 
müvekkiliın izin sadece Şirket olduğu hususunu değiştirmeyecektir. 

İşbu Rapor, yazılı iznimiz alııımaksızın. Şirket' in birincil halka arzı haricinde, herhangi bir halka arz 
kapsamında izahname, sirküler veya benzeri halka arz evrakınm parçası olarak kullanılamaz, 
kopyalanamaz, dağıtılama.z veya sair surette istifadeye sunularnaz. Şirket'in birincil halka arzı 
haricinde, herhangi bir halka arz kapsamında izahname veya sirküler veya benzeri halka arz evrakının 
parçası olarak kullanılması, kopyalanması veya dağıtılması Şirket dışında üçüncü kişilere karşı 
verilmiş herhangi bir görüş, beyan veya taahhüt anlamına gelmeyeceği gibi herhangi sorumluluk da 
doğurmaz. Hiçbir yatırımcı kendi yatırım kararını oluştururken işbu Rapor'u temel alamaz. 

lşbu Rapor hazırlanırken, 

(i) incelediğimiz tüm belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette 
bulundukları ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce 
yetkilendirildiği; 

(ii) incelediğimiz tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu ve incelediğimiz tüm belgelerdeki 
imzaların gerçek olduğu; 

(iii) tarafımıza sunulan tüm belgelerin doğru ve eksiksiz olduğu; 

(iv) işbu Rapor'a ilişkin olarak ve işbu Rapor'u etkileyecek nitelikte, tarafımıza sunulan belgeler 
dışında başka herhangi bir belgenin mevcut olmadığı varsayılmıştır. 

İşbu Rapor, Şirket beyanları esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan bilgi ve belgeler incelenerek 
hazırlanmıştır. 

İşbu Rapor, aksi Rapor'da açça belirtilmediği sürece, imza tarihi itibarı ile mevcut durumu 
yansıtmaktadır  y,%  Esin AvuJ'atfı Ortaklığı ileriye yönelik olarak Rapor'u güncelleme taahhüdünde 

Esin 



Esin 
Avukatfrk 
OrtakhgL 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok,  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0212 376 64 00 
Faks:  0212 376 6464 
wwwesinavtr 

EK  1  - incelenen Belgeler 

a) Şirket'in ve bağl ı ortaklıkların kuruluş esas sözleşmesi ile esas sözleşme değişikliklerine 
ilişkili genel kurul tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfaları. 

b) Şirket'in ve bağlı ortaklıkların  31  Aralık  2014,31  Aralık  2015  ve  31  Aralık  2016  tarihlerinde 
sona eren mali yıllarına ilişkin olağan genel kurul toplantıları ve son üç yı lda gerçekleştirilmiş 
olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar. 

C) Şirket'in ve bağlı ortaklıkların son üç yılda almış olduğu yönetim kurulu kararları. 

d) Şirket ve bağlı ortaklıkların pay defterleri. 

e) Şirket'in faaliyetlerini yürütmek amacıyla imzaladığı sözleşmeler: (i) hissedarlar 
sözleşmeleri; (ii) kira sözleşmeleri;  (iii)  finansman sözleşmeleri;  (iv)  genel kredi sözleşmeleri; 
(v)  çalışan ve doktor sözleşmeleri; (vi) SGK sözleşmeleri;  (vii)  sigorta sözleşmeleri ve 
poliçeleri;  (viii)  özel sağlık sigortası şirketleriyle akdedilen sözleşmeler;  (ix)  kurumsal 
müşteri sözleşmeleri;  (x)  üniversitelerle işbirliği protokolleri;  (xi)  yönetim danışmanlığı 
sözleşmeleri; (xii) danışmanlık sözleşmeleri; (xiii) bilgi teknolojileri sözleşmeleri ve (xiv) 
diğer sözleşmelerdir. 

Şirket'in ve bağlı ortaklıkların imza sirküleri. 

g) Şirket'in ve bağlı ortaklıkların tabi olduğu mevzuat gereğince faaliyetlerini yürütebilmesi için 
gerekli olan ruhsatlar, izinler, belgeler ve raporlar. 

h) Şirket'in ve bağlı ortaklıkların SGK taraffindan sigortalı hastalara hizmet vermeyi tercih 
etmesi üzerine hastane bazında SGK ile akdetmiş olduğu SGK Sözleşmeleri. 

i) Şirket'in ve bağlı ortaklıkların aktiflne kayıtlı menkulleri gösterir durağan varlık listesi, fikri 
mülkiyet haklarına ilişkin tescil belgeleri, sigorta poliçeleri. 

j) Şirket'in yönetim kurulu üyeleri Mııharrem Usta,  Sullivan  B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi 
Seymur Tarı,  Dory  B.V. 'nin gerçek kişi temsilcisi Esat Göktekin Dinçerler,  Elinor  B.V.'nin 
gerçek kiş i temsilcisi Hatice Hale Özsoy Bıyıklı, Walle B.V.'nin gerçek kişi temsilcisi Arif 
Kerem Onursal, Sancak inşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş.'nin gerçek kiş i temsilcisi 
Haydar Sancak; genel müdürü  (CEO)  Muharrem Usta ile Şirket'in pay sahiplerinden 
Muharrem Usta, Adem Elbaşı, İzzet Usta, Saliha Usta ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı 'nın arşivli 
adli sicil kayıtları. 

k) Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının güncel faaliyet belgeleri. 

I) Esas Sözleşme tadiline ilişkin Şirket'in  17  Kasım  2017  tarihli genel kurul toplantısına ilişkin 
tutanaklar ve ilgili hazır bulunanlar listesi. 

M) Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin SPK tarafından 
verilen  3  Kasım  2017  tarih ve  3911351  sayı lı onay yazısı ("SPK Onayı"). 

n) Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen  13  Kasım  2017  tarih ve 
50035491431.02  sayılı onay yazısı ("Bakanlık Onayı"). 

o) YMM-608-40/2017-52 sayılı ve  16  Ekim  2017  tarihli Şirket'in sermayesinin tamamının 
ödendiğinin tespitine ait yeminli mali müşavirlik raporu. . 

P) Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin  05.01.2018  tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde devir 
ve tedavülü kısıtlayıcı veya pay sahiplerinin haklarını kullannıasına engel olacak kayıtların 
bulunmadığına, ayrıca bu paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığına dair verdiği beyanları. 

10 
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Bağımsız Hukukçu Raporu 

q)  Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin  05.012018  tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde 
herhangi bir rehin veya başka teminat bulunmadığı ve ilgili paylar üzerindeki zilyetliğinin 
herhangi bir rehin veya başka teminat işlemine dayanmadığına dair verdiği beyanı. 

I-) Şirket'in  05.01.2018  tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde devir "e tedavülü kısıtlayıcı 
veya pay sahiplerinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunmadığına, ayrıca bu 
paylar üzerinde intifa hakkı bulunmadığı na dair verdiği beyanı. 

S) Şirketin  05.01.2018  tarihli, halka arz edilecek paylar üzerinde herhangi bir rehin veya başka 
teminat bulunmadığı ve ilgili paylar üzerindeki zilyetliğinin herhangi bir rehin veya başka 
teminat işlemine dayanmadığına dair verdiği beyanı. 

t) Lightyear, Hujori ve Sancak İnşaat'ın, ayrı ayrı ve sırasıyla, IS Kasım  2017, 15  Kasım  2017 
ve  17  Kasım  2017  tarihlerinde aldıkları yönetim kurulu kararlarıyla verdikleri, sahipleri 
oldukları Şirket paylarını, payların Borsa Istanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihten 
itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacaklarına, bit 
payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak herhangi bir işlem 
gerçekleştirmeyeceklerine ve borsa dışında yapılacak satış larda da satışa konu paylan 
alanların •burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususunu alıcılara bildireeeklerine ilişkin 
taahhütleri. 

U) Muharrem Usta, Adem Elbaşı, Izzet Usta, Saliha Usta ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı 'nın, ayrı 
ayrı ve sırasıyla,  17  Kasım  2017  tarihli, sahibi oldukları Şirket paylarını, payların Borsa 
İstanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren bir yı l boyunca halka arz fıyatınııı 
altında bir fiyattan borsada satmayacaklarına, bu payların halka arz fiyatının altında borsada 
satılması sonucu doğuracak herhangi bir işleın gerçekleştirmeyeceklerine ve borsa dışında 
yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu 
hususunu alıcılara bildireceklerine ilişkin taahhütleri. 

V) Şirket'in, kopyası Ek-8'de yer alan, Kotasyon Yönergesi'nin  7/5  ve  8/1-e  maddeleri 
çerçevesinde hazırlanan  08.01 .2018  tarihli beyanı. 

W) Halka Arz Edenler'in, kopyası Ek-9'da yer alan  05.01.2018  tarihli beyanı. 

X) Şirket'in, kopyası Ek-1  0'da yer alan, TTK'nın  376.  ve  377.  maddeleri kapsamında herhangi 
bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına dair  05.01.2018  tarihli beyanı. 

Y) Şirket'in, kopyası Ek-Il 'de yer alan, tabi olduğu özel mcvzuatı izah eden, Şirketin başka bir 
ortaklığın lisansı altında çalışmadığı ve olağaıı faaliyetlerinin gerektirdiği yetki, izin belgeleri, 
lisanslar ve sözleşmcler hariç olmak üzere, özel bir izin ve yetki belgesi, lisansı veya buna 
ilişkin sözleşmesi bulunmadığı yönünde verdiği  08.01.2018  tarihli beyanı. 

Z) Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nden Lightyear ve Hujori  15  Kasım  2017  tarihli Şirket'in halka 
arzına ilişkin yönetim kurulu kararlarının tercümeleri ve Sancak İnşaat'ın  17  Kasım  2017 
tarihli Şirket'in halka arzına ilişkin yönetim kurulu kararı. 

ait) Şirket'in  2017/42  sayılı ve  20.11.2017  tarihli yönetim kurulu kararı. 

bb)  Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdürü  (CEO)  ve mali işlerden sorıımlu genel müdür 
yardımcısı  (CEO)  ile Şirket'in dolaylı ortaklarından Hayriye Fethiye Akarlılar ve Seyhan 
Akarlılar'ın haklarında sermaye piyasası nıevzuatında ve  5411  sayıl ı Bankacılık Kanunu'nda 
yer alan suçlar,  5237  sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ("TCK")  282.  maddesinde düzenlenen 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuata aykırı lıktan, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
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casusluk, zinimet, irtikp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı lık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya 
kredi kartlanının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme 
suçlarından hüküm giymemiş olması şartını, ayrıca TCK'ııın  53.  maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına 
çarptırılnıamış olmadığı yönünde beyanları. 

cc) Şirket vekili Şirket vekili Uysal & Tolan Hukuk Bürosu ve Avukat Sevgi Uğur Erim, Av. 
Ekrem Taşkın, Av. Alev Şahin Soylu, Av. Ertuğrul Turhan, Av. Mustafa Kurtar ve Av. Öner 
Aybek taraffindan lıazırlanıp tarafımıza ibraz edilen Ek-6'da (Dava/tır) dava listesi. 
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EK  2  - Kısaltma ve Tanımlar 

KISALTMALAR TANIMLAR 

A.Ş. Anonim Şirketi 

ABD Doları Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi 

Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar 
Nisabı Gerektiren Konular 

Yıllık faaliyet raporunun ve mali tabloların 
onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası 
konuları 

Allied  Sigorta Allied  Sigorta Aracı lık Hizmetleri A.Ş. 

Arkaz Sağlık Arkaz Sağlık işletmeleri A.Ş. 

Artımed Medikal Artımed Medikal Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi 

Atık Yönetimi Yönetmeliği 2  Nisan  2015  tarihli ve  29314  sayı lı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği 

Avro Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Parasal Birlik'e ilişkin 
mevzuatı kapsamında, "Euro"yu resmi para birimi 
olarak kabul eden Avrupa Birliği tiyesi devletlerin 
resmi para birimi. 

Ayakta tedavi Yatarak tedavi dışında kalan tedaviler 

Bağımsız özel hastane Herhangi bir özel hastane grubuna dahil olmayan 
bağımsız özel hastane 

BİST, Borsa, Borsa İstanbul Borsa İstanbul A.Ş. 

BTN Asistans BTN Asistans Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

BTN Sigorta BTN Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 

BTR Sağlık BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Catering  hizmeti Yiyecek ve içecek sunumu hizmetleri 

CEO Genel müdür  (chief executive officer) 

CFO Mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı  (chief 
financial officer) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

(:ED  Yönetmeliği 25  Kasım  2014  tarihli ve  29186  sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği 

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği 10  Eylül  2014  tarihli ve  29115  sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan yönetmelik 

Çevre izni Çevre izin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında alınan 
çevre izni 

Çevre ve Şehireilik Bakanlığı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Denetim Komitesi Şirketin kurulması planlanan Denetim Komitesi 
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KİSALTMALAR TANIMLAR 

Disiplin Komitesi Şirketin kurulması planlanan Disiplin Komitesi 

Doktor Tıp doktoru 

Ekolmed Medikal Tasfıye Halinde Ekolmed Medikal Ithalat İhracat 

 

Sanayi ve Ticaret  Limited Şirketi 

Endmed-Kuzey İş Ortaklığı End-Med Endüstri Medikal Malzeme Cihazları Sanayi 

 

Ticaret  Limited Şirketi ve Kuzey Medikal Pazarlama 

 

İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirk 

 

eti İş Ortaklığı 

Esas Sözleşme Şirketin esas sözleşmesi 

FAVÖK Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kazanç 

Gaziosmanpaşa Anadolu Sağlık Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi Özel Sağlık 

 

Hizmetleri A.Ş. 

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri 10 Haziran 1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmi 
Yönetmeliği Gazete'de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı 

 

Merkezleri Yönetmeliği 

GSS Kanunu 5510  sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

 

Kanunu 

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Lightyear, Muharrem Usta, İzzet Usta, Saliha Usta, 

 

Adem Elbaşı, Nurgül Dürüstkan Elbaşı, Sancak inşaat 

 

ve Hujori 

Halka Arz Edenler Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri 

Hastaneler Koordinasyon Komitesi Şirket'in kurulması planlanan Hastaneler Koordinasyon 

 

Komitesi 

Hujori Hujori Financieringen B.V. 

İstanbul Meditime İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret  Limited 

 

Şirketi 

İş Kanunu 4857  sayı lı İş Kanunu 

işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayı lı Resmi 
ilişkin Yönetmelik Gazete'de yayımlanan işyeri Açma ve Çalışma 

 

Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik 

KAP Kanıuyu Aydınlatma Platformu 

Kısıtlanmış Şahıslar SUT kapsamında, sosyo-ekonomik durumları ve belli 

 

sıfatları gereği sağlık hizmetlerinden özellikli olarak 

 

yararlanacakları belirtilen şahıslar 

Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliği 20  Ekim  2016  tarihli ve  29863  sayılı Resmi Gazete'de 

 

yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin işlenmesi ve 

 

Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698  sayı lı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ip" 
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KISALTMALAR TANIMLAR 

Kurul, SPK Sermaye Piyasası Kurulu 

Kurumsal Yönetim ilkeleri Kurul' un kurumsal yönetim ilkeleri 

Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği Kurulun  11-17.1  sayı l ı Kurumsal Yönetim Tebliği 

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurulması planlanan kuruııısal yönetim 

 

komitesi 

Kuzey Medikal Kuzey Medikal Pazarlama inşaat Taşımacı lık Sanayi ve 

 

Ticaret  Limited Şirketi 

KVK 5520  Sayı lı Kurumlar Vergisi Kanunu 

Lightyear Lightyear  Healthcare  B.V. 

MA  Group  Sağlık MA  Group  Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret 

 

A.Ş. 

Mediplaza Sağlık Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 

MEDULA Hastanın muayenesi kapsamındaki tetkikler ile hastaya 

 

sunulan diğer hizmetlerin Ucretlendirilmesi ile ilgili 

 

bilgilerin çevrimiçi  (online)  ortamda paylaşı ldığı SGK 

 

sistemi 

Milli Eğitim Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

MS Sağlık MS Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri I Şubat  2012  tarihli ve  28191  sayılı Resmi Gazete'de 
Yönetmeliği yayımlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri 

 

Yönetmeliği 

Ödemesini kendi yapan hasta Aldığı sağlık hizmeti için sağlık kuruluşlarına kendi 

 

ödeme yapan hasta 

Ön  Lin Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında özel 

 

hastanelerin Ozel Hastane Açılış Ruhsatı almadan önce 

 

Sağlık Bakanlığı 'ndan almaları gereken izin 

Özel Hastane Açılış Ruhsatı Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında özel 

 

hastanelerin faaliyetlerini sürdürmek için almaları 

 

gereken temel ruhsat 

Özel Hastane Faaliyet izin Belgesi Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında özel 

 

hastanelerin Sağlık Bakanlığı 'ndan almaları gereken 

 

faaliyet izin belgesinin birinci kısını 

Özel Hastaneler Yönetmeliği 27  Mart  2002  tarihli ve  24708  sayı lı Resmi Gazete'de 

 

yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği 

Özel Samsun Medikal Özel Samsun Medikal Tıp Merkezi ve Sağlık 

 

Hizmetleri Ticaret  Limited Şirketi 

Özel Silivri Arkaz Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri  Limited Şirketi 

ip 
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KISALTMALAR TANIMLAR 

Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Aşağıda sayılan konular: 
Karar Nisabı Gerektiren Konular • Kayıtlı senı aye sistemine göre yapılacak 

 

sermaye artırımları haricinde, Esas Sözleşmenin 

 

tadil edilmesi. 

 

• Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni 

 

iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının 

 

terk edilmesi. 

 

. Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre 

 

yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye 

 

artırımı, tasfıyesi, sona ermesi, inflsahı, sermaye 

 

azaltımı, nevi değiştirmesi. 

 

. Ulus, konkordato, 2004 sayı lı icra ve iflas 

 

Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında 

 

ffinansal yeniden yapılandırma, iflasın 

 

ertelenmesi için başvuruda bulunulması. 

 

. Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir 

 

kısmının devredilmesi. 

 

. A grubu pay sahiplerinin yönetim kumlu üyesi 

 

belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim 

 

kurulu yapısının değiştirilmesi. 

 

. Şirketin yönetim kurulu toplantı ve karar 

 

nisaplarının değiştirilmesi. 

Risk Komitesi Şirketin kurulması planlanan  Riskin  Erken Saptanması 

 

Komitesi 

Sağlık Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Hizmeti Sunueularının 8  Mart  2017  tarihli ve  30001  sayı lı Resmi Gazete'de 
Faturalarının İncelenmesine ve yayımlanan Sağlık Hizmeti Sıınucularının Faturalarının 
Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Incelenmesine ve Bedellerinin Odenmesine ilişkin Usul 
Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Sağlık Hizmeti Tedarik Sözleşmesi Grup hastanelerine sağlık hizmetleri sunan doktorların 

 

ortağı olduğu şirketlerle imzalanan sağlık hizmeti 

 

tedarik sözleşmeleri 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 15  Mayıs  1987  tarihli ve  19461  sayıl ı Resmi Gazete'de 

 

yayımlanan 3359 sayı lı Sağlık Hizmetleri Temel 

 

Kanunu 

Samsun Medikal Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Sancak inşaat Sancak İnşaat Turizm Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş. 

Saydam Salık Saydam Sağlık Hizmetleri Ticaret  Limited Şirketi 

Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi 31  Aralık  2015  tarihinde Şirket ile Türkiye İş Bankası 

 

A.Ş. Güneşli Kurumsal / Istanbul Şubesi'nin de kredi 

 

temsilcisi olarak aralarında bulunduğu altı adet banka 

'İ i 
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KISALTMALAR TANIMLAR 

 

ve finans kuruluşu ile Şirket arasında akdedilen 

 

298.750.000 Avro ve 150.000.000 TL tutarında 

 

sendikasyon kredisi sözleşmesi 

Sentez Sağlık Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

SGK GSS Kanunu uyarınca, ödenen primler karşı lığında 

 

şahıslara genel sağlık sigortası sağlayan temel resmi 

 

sigorta kuruluşu olup, Sosyal Sigortalar Kurumu 

 

(SSK), Kamu Görevlileri Emekli Sandığı (Emekli 

 

Sandığı) ve Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 

 

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) olmak 

 

üzere kendisi ile aynı amaç ve alanlarda hizmet veren 

 

üç ayrı sosyal güvenlik fonıınun sona ermesi ve 

 

bünyesinde birleştirilmesi sonucunda Türkiye'de sağlık 

 

sigortası teminatı sunan yegane kamu kuruluşu 

 

konumuna gelmiş olan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 

SGK Denetim Genelgesi SGK tarafından  28  Aralık  2012  tarih ve  2012/41  sayılı 

 

sağlık hizmet sunucuları inceleme ve kontrol 

 

standartlarına ilişkin genelge 

SGK Sözleşmeleri SGK ve özel sağlık hizmeti sunucuları arasında genel 

 

sağlık sigortalılara verilecek sağlık hizmetleri 

 

ücretlerinin belli bölümünün SGK tarafından 

 

karşı lanmasına ilişkin imzalanan Sosyal Güvenlik 

 

Kurumu Ozel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık 

 

Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi 

SGK Sözleşmeleri Yönetmeliği 26  Mart  2016  tarihli ve  29665  sayılı Resmi Gazete'de 

 

yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti 

 

Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin 

 

Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 28 Temmuz 2016 tarihli ve 28980 sayı lı Resmi 

 

Gazete'de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 

Sigortacılık Kanunu 5684  sayılı Sigoı-tacılık Kanunu 

Sigortalı hasta  profit! Şirketin özel hastanelerinden sağl ık hizmeti alan 

 

hastaların kapsamına girdikleri ve hizmet alırken 

 

faydalandıkları sağlık sigortası veya benzer 

 

anlaşmaların niteliğine (özel sağlık sigortası, SGK 

 

genel sağlık sigortası, kurumsal anlaşmalar, vs.) göre 

 

tespit edilen dağı lım (' payor "itt) 

Sotte Temizlik Sotte Temizlik Yemek Medikal Turizm İnşaat Sanayi 

 

ve Ticaret A.Ş. 

SPKn 6362  sayı lı Sermaye Piyasası Kanunu 

Sosyal Sigortalar Kanunu 5510  sayı lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

 

Kanunu 
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KISALTMALAR TANIMLAR 

SUT 24  Mart  2013  tarihli ve  28597  sayı lı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 
Tebliği 

Şirket, İhraççı, MLP Sağlık MLP Sağl ık Hizmetleri Anonim Şirketi 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TAKBİS Raporu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden alnıan 
taşınmazlara ilişkin rapor 

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı 
icrasına Dair Kanun 

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
icrasına Dair Kanun 

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK'lı hastaların, ilave ücret ve SGK taraffindan 
karşı lanmayan diğer masrafları belirli oranlarda 
karşı layan sağlık sigortası çeşidi 

TBK 6098  sayı lı Türk Borçlar Kanunu 

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde 
Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 
Yönetmeliği 

26  Kasım  2005  tarihli ve  26005  sayı lı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde 
Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 

Temar Tokat Temar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve 
Turizm A.Ş. 

TFRS veya TMS Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25  Ocak  2017  tarihli ve  29959  sayı lı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 7  Haziran  2011  tarihli ve  27957  sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 9  Ekim  2013  tarihli ve  28790  sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 

Tıp Merkezleri Yönetmeliği 15 Şubat  2008  tarihli ve  26788  sayı lı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 

TL Türk Lirası 

TPMK Türk  Patent  ve Marka Kurumu 

TTK 6102  sayı lı Türk Ticaret Kanunu 

TTSG Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Turkeell Turkcell İletişim Hiznıetleri A.Ş. 

Türk Ceza Kanunu 5237  sayılı Türk Ceza Kanunu 

Türk Tabipleri Birliği Kanunu 6023  sayılı  Turk  Tabipleri Birliği Kanunu 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu T.C. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
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KISALTMALAR TANIMLAR 

Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TL, haç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Usta Grubu Muharrem Usta, İzzet Usta, Saliha Usta, Adem Elbaşı 

 

ve Nurgül Dürüstkan Elbaşı 

Üremeye Yardımcı Tedavi IJygulamalan 6  Mart  2010  tarihli ve  27513  sayı l ı Resmi Gazete'de 
ve Uremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri yayımlanan Uremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları 
Hakkında Yönetmelik ve Uremeyc Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında 

 

Yönetmel ik 

Vakıf Üniversiteleri  He  Özel Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na 6745 sayılı 
Hastanelerin işbirliğine ilişkin Usul ve Kanunla eklenen Ek  15  maddesi ııyarınca YOK görüşü 
Esaslar alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Vakıf 

 

Universiteleri ile Ozel Hastanelerin işbirliğine İlişkin 

 

Usul ve Esaslar 

Yan iş kolları Şirket'in ana faaliyeti olan hastane işletıneciliğini daha 

 

etkin ve nitelikli sunmasını sağlayacak, her halde 

 

catering, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme, 

 

sigortacı lık hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı 

 

olmayan hizmetleri ve servisleri kapsayan iş kolları 

Yatak kapasitesi, yatak sayısı Yatarak tedavi gören hastaların hizmetine sunulan 

 

yatak sayısı 

Yatarak tedavi Hastanın hastanede yatmasını gerektiren tıbbi işlemler 

 

ve tedaviler 
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EK  3  - Şubeler 

EK  3.1 Şirket'in Şubeleri 

 

Şube  tJvurn Şube  SietNo 
] 
Şubş  Kuruluş  Timbi 

] Adres 

 

1. 
MLP  SAĞ]  1K  HIZMETLERI  ANONİM Ş]RKET] ANFAİ YA LARA 

  

, 

 

ŞUBESİ 55664 3  Nisan  2008 fener Malı.  Fekelioglu Cad, No:? Lara, Antalya 

2. MI_P SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI  BURSA ŞUBESI 61968 12  Ekim  2006 Fevzi Çakmak  Cad. Kircaali Mali. No: 76 

    

Osmangazi,  Bursa 

3. MLP SAĞLIK HİZMETLER İ ANONİM ŞİRKETİ  UŞAK ŞUBESİ 8206 30  Ocak  2013 Kemalöz Mab.  Atatürk Bulvarı  No: 139/A  Uşak 

4. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONIM ŞİRKETİ TARSUS ŞUBESİ 7240 6  Eylül  2010 Ogretmeııler Mah. Şehit İsmet  Akin Cad. No: 10 

    

Farsus, Mersin 

S. ML]' SAĞI_IK  HIZMETLERI  ANONİM ŞİRKETİ GÖZ'rEPE ŞUBESİ 661947 7  Nisan  2008 ES  Üzeri  23  Nisan Sok.  No: l 7 Merdivenköy 

    

Kadikoy, Istanbul 

6. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TRABZON ŞUBESI 1805- 
4  Nisan  204 Y ıldızli  Beldesi, Merkez Mahallesi, Devlet Sahil 

  

AKÇAAI3AT 

 

Yolu  Cad., No:46, Akqaabat, Trabzon 

7. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM Ş IRKET!  BAHÇELİEVLER 623765 20  Nisan  2007 Kültür Sok.  No:l ES  Yolu Bahçelievler, 

    

Istanbul 

8. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ FATİH ŞUBESİ 853594 4 Şubat  2013 İskenderpaşa  Malı. Horhor  Cad. No:4 

    

Istanbul 

9. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ  ULUS ŞUBESI 943304 22  Ekim  2014 
A.  Adnan  Saygun Cad.  Canan Sok.  No:S Ulus, 

    

Istanbul 

10. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI ORDU ŞUBESİ 7472 II  Kasım  2014 Akyazi Mali.  Gaffar  Okkan Cad. No: 9  Ordu 

It. MU' SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ORTAHİSAR ŞUBESI 18433 28  Kasım  2014 İnönü  Mah. YavuzSelim  Bulvarı  No:190 Trabzon 

12. MLP SAĞLIK  HIZMETLERI  ANONİM ŞİRKETİ BATIKENT ŞUBESİ 405011 2 Mart 2017 
Kent Koop Mali. 1868.  Sok.  No: 15 Batikent, 

    

Yenimahalle, 

2:0 
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Şubtş Uıntrn j Şü SitU No Şube  L<uruluş T;ıihi Adres 

Eirket 

13. MLP SAĞLIK  HIZMETLERI  ANONİM SİRKF-İİ PENDİK ŞUBESİ 94814-5 9  Ağustos  2017 
Fevzi Çakmak  Mab. D 100  Bulvarı  No:9  Pendik, 

    

Islarıhtı l 

14. 
MLP SAĞLIK HIZMETLE RI ANONİM ŞİRKETİ  EVDE  BAKIM EYÜP 

94834-D 
_ 

9A t 2017 os eus 
Otakçılar Cad, No:78 Flatofıs  Kat  2A C  Blok 

 

ŞUBESI 

  

.  

No:74  Uyup,  Istanbul 

IS. ML? SAĞ LIK HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI  ELAZIĞ  ŞUBESİ 13760 26 Aral ık 2012 OlgunlarMab.  Atatürk Bulvarı  No:5  Elazığ 

16. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ MERSİN ŞUBESİ 48651 10  Kasım  2017 
Atatürk Malı. Gazi  Mustalh Kemal I3ulvarj No: 676 

    

Mezıtlı. Mersin 

 

ML? SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİ M ŞİRKETİ GAZİOSMANPAŞA 

  

Merkez  Mah.  Çukurçeşıne Cad. Medical Park 
17. SUBESİ 109581-5 27 Kasını 2017 l-Iastanesı Apt. No: 57-59/I Gazıosmanpaşa, 

 

' 

  

Istanbul 

IS. ML? SAĞLIK  HIZMETLERI  ANONİM ŞIRKETI  FLORYA SUBESİ 51526-5 I  Aralık  2017 
Beşyol Mab.  Fabrikalar  Cad. No: 5/7 

    

Kuçukçekmece, Istanbııl 

EK  3.2  BağlI Ortaklıklar'ın Şubeleri 

Kuzey Medikal 

KUZEY MEDİKAL PAZARLAMA İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE 
38010' 26 Şubst  2015 Sokullu Mebnıer Paşa  Cad.  Dikmen  173/2 

TICARET  LIMITED D ŞIRKI El  ANKARA ŞUBI SI Çankaya. Ankara 

il 



Esin 
Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0212 376 64 64 
www.esin,ay.tr 

Şubcnv*m Şube $ieit'Ni Şfle Xuniluş Tstib j Adres 

   

Mediplaza Sağlık 

 

MEDİPLAZA SAĞI.IK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

Il Mırt70l5 
üvaeıkMahallesi, D-l0üKarayolu ÜstüNo:34 

 

IZMİT ŞUBESI 

 

< 
' Başiskele, Kocaeli 

Samsun Medikal Grup 

 

SAMSUN MEDIKAL GRUP ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ANON İM 
29660 24  Nisan  2017 

Hançerli Mahallesi,  F. Sultan Mehmet  Cad. 

 

ŞİRKETİ !I-KADIM ŞUBESI 

  

No:  155 İ lkadım, Samsun 

Saydam Sağlık 

 

SAYDAM SAĞ LIK HİZMETLERİ SANAYI VE TİCARET LİMİTED 

  

13eşyo1 Mali. Fabrikalar  Cad.  No:  5/7 I 
ŞUKETI FI.<ORYA ŞUBESI 515265 ID  Ekim 0I6 

Küçükçekmece, Istanbul 

Sentez Sağlık 

I. SENTEZ SAĞLIK HIZMETLERI ANONİM SİRKETİ İZM İR ŞUBESİ 148419- 
27  Nisan  2010 

İmbatl ı Mahallesi,  1825.  Sok.  35575  Karşıyaka, 

  

MERKEZ 

 

Izmir 

2. SENTEZ SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞIRKETI  VAN ŞUBESI 8487/VAN 9  Ağustos  2007 
Ziyngökalp Mahallesi, Atatu"rk BIv. No:  141, 

    

72060  Merkez, Batman 

3. 
SENTEZ SAĞLIK H İZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ GAZİANTEP ., , Mücahitler Mahallesi,  52063.  Sk. No:2,  27584 

 

, . ,.  
ŞUBESI j0242 IS Austos  2007 , . . . 

Şehit Kamil, Gaziantep 

Sotte Temizlik 

 

So'rTE TEMİZLİK YEMEK MEDİKAL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE . 

 

.. .. , 

 

TİCARET .ANONİM ŞİRKETİ BAFIÇELİEVLER ŞUBESİ 963936-0 2  Mart  2015 Kultur Sok. No.1  34160  Bahçelievler, stanbul I 

,, SOn'' TEMİZLİK YEMEK MEDİKAL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE 

  

Foniara Meydanı Haşim İşcan  Cod.  No.1 

 

Tİ CARET ANONİM ŞİRKETİ BURSA ŞUBESI 87630 20  Mart
 2015 

Osmangazi, Bursa 

3. 
SOTTE TEMİZLİK YEMEK MEDIKAL TURIZM İNŞAAT SANAYİ VE 

965'56-0 

 

İskenderpaşa  Malt.  Horhor  Cad.  No.4 Fatih, 

 

TICARET ANONIM ŞIRKETI FATİH ŞUBESİ 

 

10  M< 

. 

, 

Istanbul 

4. 
SOTTE TEMİZLİK YEMEK MEDIKAL TURIZM İNŞAAT SANAYI VE 

  

. .. 

 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'TOKAT ŞUBESİ 6256 12  Mart 2Db Yeşil ırmak Malı.  60200  Merkez. lokS 
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Şutnvaw 
Şube Sied No, ŞuhşKurı4aş Turitli Adres 

5. 
SO! FL  TEMIZLIK YEMEK MEDIKAL FURİZM İNŞAAT SANAYI VE 

9'04 19  Mart  209 
kenıalöı Mali. Atatürk BIv. No:  139/A  Merkez, 

 

TICARET ANONIM ŞİRKETİ UŞAK ŞUBESİ 

  

Uşak 

6. 
SO'E'E TEMIZLIK YEMEK MEDIKAL TURİZM İNşAA'r SANAYİ VE 

15166 

 

.. 

 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ELAZIĞ ŞUBESI 

 

13  Mart  2015 Olgunlar Mali.  Ataturk Bulvarı Noü  Elazig 

 

SOTTE TEMİZLİK YEMEK MEDIKAL  Ti  İNŞAAT SANAYİ VE 

   

7. TİCARET ANON1M ŞİRKETİ GEBZE ŞUBESİ 2241$ . ] S Mayıs  201D . .. - ] - , GuzellerMali. Kayak  Cad.  No. Gebze, Kocaeli 

8 
SOTTE TEMİZLİK YEMEK MEDİKAL TURIZM İNŞAAT SANAYİ VE 

84'S 19  Mart 5 
Öğretnıenler Mali. Şehit İsnıet Akın  Cad.  No.10 

 

TICARET ANONIM ŞIRKETI  TARSUS ŞUBESİ 

  

Tarsus,  Mersin 

9. 
SOTTE TEMIZLIK YEMEK MEDİKAL TURİZM İN

ŞAAT  SANAYİ VE 
30353-5 

 

Merkez Mali. Çukurçeşme  Cad.  No.57/59 

 

TICARET ANONIM ŞİRKETİ GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ 

 

30  Mart  201( 
) Gaziosmanpaşa. Istanbul 

10 
SOTTE TEMİZLİK YEMEK MEDIKAL TURIZM INŞAAT SANAYİ VE 

960382-0 4 ¼ ., uhat 20h Merdivenköy Mah.  E-5  Üzeri  23  Nisan Sok. I? 

 

TICARET ANONIM ŞİRKETİ GOZTEPE ŞUBESİ 

  

I stanbul stanbul 

İİ 
SOTTE TEMİZLİK YEMEK MEDİKAL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE 75739 I' Ekim  2015 Ovacık Mali.  D-100  Karayolu  Cad.  No.36 

 

TICARET ANONIM ŞİRKET! KOCAELİ ŞUBESI 

  

Baş iskele, Kocaeli 

12 
SOTTE TEMIZLIK YEMEK MEDIKAL TURIZM İNŞAAT SANAYI VE 

89498 I' İ-hziran  2015 
Fener Mali. Tekelioğlu  Cad.  No.7 Muratpaşa. 

 

TICARET ANONIM ŞIRKET! ANTALYA ŞUBESI . _ '. Antalya 

13 
SOTTE TEMIZLIK YEMEK MEDIKAL TURIZM İNŞAAT SANAYI VE 

388344 "Fkim  '015 
Kavaklıdere Mali. Besiekar Sok. No.8 Çankaya, 

 

TİCARET ANONIM ŞİRKETİ  ANKARA ŞUBESI 

 

-_ _ Ankara 

14 
SOTTE TEMİZLİK YEMEK MEDIKAL TURİZM,  INŞAAT SANAYİ VE 388347 22  Ekim  2015 Batıkent Kent Koop Mali.  1868  Sok. No. 15 

 

• FİCARET ANONIM ŞİRKETİ BATİKENT ŞUBESİ 

  

Yenimalialle, Ankara 

 

SOTTE TEMİZLİK YEMEK MEDIKAL TURIZM INŞAAT SANAYI VE 

 

. Esenyurt Mali. Süleyman Demirel  Cad.  No.1 15 Tİ CARET  ANONIM ŞİRKETİ  BA -İÇEŞEHİR ŞUBESİ 55042-5 7  kasım  2016 
Esenyurt, İstanbul 

I/I 
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$ubflJnvaw 
/ 

Şube$kilNn ' Şulflnndu ş b ıibt Adres 

16. 
SOTFE İEMIZLİK YEMEK MEDIKAL TURIZM İNŞAA'] SANAYİ VE 

  

Inönü Malı . Yavuz Selim l3ulvarı No. 190/1 

 

TICARET TIC ARE]'  ANONIM 
ŞİRKETİ ORTAHISAR ŞUBE' SI 195)3 26  Nisan  

..  0 ı'tah
ısar, I rabıon 

İstanbul Meditime 

 

ISTANBUL  MEDİTİME SAĞLIK HIZMETLERI TICARET  LIMITED 

  

Esenyurt Malı. Sülevnıan Demirel  Cad,  No:l 

 

ŞIRKETI  BAHÇEŞEHİR 
Ş

UBESİ 45258-5 8  Austos  2016 
Esenyurt, Istanbul 

Özel Silivri Arkaz 

 

ÖZEL SİLİVRİ ARKAZ SAĞLIK HİZMETLERİ  LIMITED ŞIRKETI 
968933-0 3  Nisan  2015 

Mustafa Kemal Paşa Malı . Firuzköy BIv. No:] 

 

AVCILAR ŞUBESI 

  

Avcılar, İstanbul 

2 
ÖZEL SİLİVRİ ARKAZ SAĞLIK Fİİ ZMETLERİ  LIMITED ŞİRKETİ 

ÇANAKKALE/7 

 

Barbaros  Malı. 'İ'ı'oya ('ad. No:8,  17020  Merkez, 
. ÇANAKKALE ŞUBESİ 356 

I Nisan 0l9 
' Çanakkale 

3. 
OZEL SILİVRİ ARKAZ SAGL İ K İİİZMLILI-Rl  LIMITED D Ş IRKETI .. 879 2  Nisan  2015 

Muifiu Malı I rdçmırC,ad No  D2 67300  I ı gli 

 

EREĞLİ ŞUBESİ 

  

Zonguldak 



Esin 
Avukathk 
Ortaklıgı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www.esin.ay.tr 

EK  4  - Ruhsat ve izinler 

EK  4.1  Ruhsat ve İzinlere ilişkin Tablolarda Kullanılan Tanımlar ve Kasaltmalar 

Ruhntliüytya Rrnuet Munuıa Yöne$hXWt4slaSembör yn 4n1u*ian 

Mevcut V 1  kuhsatliznin mevcut olduğunu ve tarafımızla p'tylaşı ldıını göstermektedir. 
Mevcut Değil 

 

kuhsatliznin mevcut olmadığını veya tarıfımızla paylaşı lmadığını göstennektedir. 
Uygulanabilir değil 

 

 Ruhsatliznin ilgili hastane için uygulanabilir olmadığını, hastanenin ruhsat/izinle ilgili alanda faaliyeti bulunmadığı nı göstermektedir. 
Hastane bünyesinde H. b. Faaliyetin ilgili hastanenin kendi bünyesinde faaliyet gösteren birimler ve doktorlar aracılığı ile sağlandığını göstennektedir. 
Dışarıdan hizmet alımı D.Iı.u. Faaliyetin dışarıdan hizmet satın alınması yoluyla sağlandığını ve ilgili sözleşme/belgelerin tarafımızla paylaşıldığını göstenııektedir. 
Cüaeelleniyor Güne. Güncel olmayan ruhsat/iznin tarafımızla paylaşıldığını güncellenmesi için ilgili idareye başvurulduğunu ancak beklemede olduğunu göstermektedir. 
Güncel değil G. il. Ruhsat/iznin güncel olmadığını, güncellen nesi Işın ilgili resmi kurumlara başvurunun yapılıp yapılmadığını bılmdiğimizi göstermektedir. 

Ruhsat/izin İsinıleriiıe Yönelik ICullamlan lüsaltuanlar ve Anlanılan (Tublolarda Kullumın Sıvas 'na Göre) 
Hastane Rulısatı Ôzel Hastane Açılış Ruhsatı 
FIB Özel  1-hastane Faali>ct İzin Belgesi 
FIB  H Özel Hastane Faaliyet izin Belgesinin Müdürlükçe Düzenlenecek Il. Bölümü 
iskan Rtıhsatı Hastane Yapı Kullanma Izin Belgesi (veya Yapı Ruhsatı) 
Yatak Kapasitesi Hastane bünyesindeki toplam hasta ve yoğun bakım yatak sayısını, başka bir deyişle yatak kapasitesini tarie etmektedir. 
Aınbnlans İ lgili hastane bünyesinde ambulans hizmetlerinin nası l görüldüğünü göstermektedir. 
MM  Belgesi Mesul Müdür(lük) Belgesi (tüm hastaneden sorumlu olan müdür için kullanılmaktadır) 
MMY Belgesi Mesııl Müdür Yardımcısı Belgesi 
SI] Belgesi Sorumlu Hekim(hik) Belgesi (daha ziyade ilgili birimin kendi mevzuatında birimden sorumlu olan hekim için kullanılmaktadır) 
...  Lab. ... Laboratuvarı 

... Un. ... Ünitesi 

... M. ... Merkezi 

,.. Bir. ... Birimi 

...  Bill. .. Bölümü 

Ruhsat İ lgili tıbbi hirimin faaliyetleri için alınması gereken nıhsat, izin, lisans, faaliyet izin belgesi, ruhsatland ırma belgesi veya sair vesikayı ifade etmektedir. 
Uzman İ lgili tıbbi hirimin Ruhsat'ına eklenen ya da adına ayrı izin belgesi düzenlenen ve tıbbi birimden sorumlu hekim, müdür veya uzmanı ifade etmektedir. 
Fizik Tedavi M. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 
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Genetik M. Genetik Hastalıklar ve Tanı Merkezi 
DYTE M. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi 
Moleküler Gen.  Lab Moleküler Genetik Laboratuvarı 
Moleküler Biy.  Lab. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 
Çevre izni Çevre izni 
Çevre Muafıyet V. Çevre İzninden MuafOlunduğuna Dair Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü Yazısı 
ÇED Kapsamdışı Y. Çevre ve Şehircilik İ l Müdürlüğü ÇED Kapsamdışı Yazısı 
Tıbbi A. Yön. Planı Tıbbi Atık Yönetim Planı 
End.  A. Yön. Planı Endüstriyel Atık Yönetinı Planı 
Tıbbi A.  Bert  Sözi. Tıbbi Atık Bertaraf Sözleşmesi 
Tıbbi A. Kah. Belg. Tıbbi Atık Kabul Belgesi 
Tehl. A.  Bert  Sözl. Tehlikeli Atık Bertaraf Sözleşmesi 
A. Beyan  Foram Atıf Beyan Formu 
Geçici Depo. izni Geçici Depolama lzni 
Çevre  Dan.  Sözl. Çevre Danışmanlığı Sözleşmesi 
GUy.  Dan.  Sert. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sertifikası 
Tehl. A. Sor.  Sig. Tehlikeli Atık Sorumluluk Sigortası 
Tehl. M. Faal. lielg. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 
Bit. A.Y.Bert. Sö7l. Bitkisel Atık Yag Bertaraf Sözleşmesi 

ltastneşe 
ışbu Rpvr'n diğer bsıpü ından tklSnfl"

ş

ffl71 taŞirü Unvauhrma Yn1ikXuUnün 1saRmaIarveAnianıIan 
Avcılar AND. Özel Avcılar Anadolu Hastanesi 
Ç.Kale ANI). Özel Çanakkale Anadolu hastanesi 
Ankara Liv Liv Hospital Ankara 
Ereğli ANI). Özel Lrığli Anadolu Hastanesi 
GOP  Sağlık Gaziosmanpaşa Anadolu Hastanesi Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş . 
GOP  ANI). Medical  Park Gaziosmanpaşa Hastanesi 
MI' Ankara Medical  Park Ankara Hastanesi 
MI' Antalya Medical  Park Antalya Hastanesi 
MV  B.Eyler Medical  Park Bahçelievler Hastanesi 
MV  Batman Medical  Park Batman Hastanesi 
MI' Bursa VM  Medical  Park Bursa Hastanesi a 
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Ml'  Elazığ Medical  Park Elazığ Hastanesi 
Ml'  Fatih Medical  Park Fatih Hastanesi 
MI' İzmir Medical  Park İzmir Hastanesi 
MI' Gaziantep Medical  Park Gaziantep Hastanesi 
Ml'  Gebze Medical  Park Gebze Hastanesi 
Ml'  Göztepe Medical  Park Cıöztepe Hastanesi 
MI' K.deniz Medical  Park Karadeniz Hastanesi 
Mİ' Kocaeli VM  Medical  Park Kocaeli Hastanesi 
MP  Ordu Medical  Park Ordu Hastanesi 
MI' Samsun VM  Medical  Park Samsun Hastanesi 
MI' Silivri Medical  Park Silivri Hastanesi 
MI'  Tarsus Medical  Park  Tarsus  Hastanesi 
Ml'  Trabzon Medical  Park Trabzon Hastanesi 
MI' Tokat Medical  Park Tokat Hastanesi 
Ml'  Uşak Medical  Park Uşak Hastanesi 
Samsun Liv Liv Hospital Samsun 

Ulus Liv Liv Hospital Ulus 

» 
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EK  4.2 Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Hastanelerinin Ruhsat ve izinleri 

COP Sağlık, Mediplaza Sağlık, Özel Silivri Arkaz ve Samsun Medikal Grup şirketleri tarafından işletilen hastanelerin ruhsat ve izinleri: 

 

[  

--

 

Ruhsat_IlasıancJ COP AN&<> NIP  Cebzc MP  Kocaeli 
I 

Avcılar ANI) Ereğli ANI) Ç.lcale ANI) Ml>  Silivri MPSamsun [ Samsun  Lb 

 

M.. ıdaldkr özel hastaneler için temel nitelikicki belge ve hfigilerdir. 

. 

    

Hastane Rubsati  

     

2. FjB yı* yı yı yı yı yı yı yı yı 

3. FIB 11 V'* yı yı yı yı yı yı yı yı 

4. İskanRubsatı yı* V 

 

/ / yı yı yı /  

5. Yatak Kapasitesi 485 -111 170 91' 69 113 75 168 272 75 
6. Ambulans yı yı yı yı / yı 

 

yı yı 

 

LMMBelgesi 

 

yı yı yı yı yı yı yı yı 

 

&MMYBelgesi yı* yı yı yı yı yı yı yı yı 

 

Aşa ıdLıkiler sağlık nıe'zuatı kapsamında bulundurulması zorunlu birimler ve ahnınası zorunlu ruhsatlaı dir. 

t) Hl'okım'  a Lab. Jib  - bi,»  Jib (''in'  III,  +J)  h  " 6m:'  L  Jib—Pit a [Jib J) ha I 

 

20 
Şirketten alınan bilgiye göre. tarahmızla pavlaşı lan belgelerde hastane sahibi olarak gözüken 'e haslaneyi işleten şirket konumunda olan  GOP  Sağl ık, MLP Saglık Hizmetleri ile birleşmiş, ilgili hastane ruhsat 'e 

izinlerine ilişkin ıınvan değişikliği süreci başlaıı lmış, süreç devam ederken ilgili hastane rtıhsalının Pendik'te inşa edilen ve açılınası planlanan hastane için 'e binasının da Istinye Universilesi 'nin ek hastanesi 
olarak hizmet vernıek için kullanılmasına karar verilnı iştir ve hastanenin ruhsat ve izinlerinin bu kapsamda yeniden dfizeniennicsi süreci işbu Rapor ıarihi itibariyle devam etmektedir. Bu kapsamda hastanenin  (9 
ile işareıhi ilgili rtıhsat ve izinleri, işbu Rapor tarihi itibariyle, önceki işlelen şirket  GOP  Sağl ık' ın unvanına göre mevcuttur ve tarafımızla paylaşılmış tır., 

° farah mızla paylaşı  1m ış olan  P113  'de gösterilen aıak kapasitesi  (485)  ile ilgili lıaslane taraündan tutulan kayıt lardaki yatak kapasitesinin  (517)  türk lı olduğtı tespit cdi  1m  iştir. Işbu Rapor lan In itibariyle 
ıanıl'ımızla paylaşı lmamış olan ve yaıak kapasitesi artır ımına ilişkin Sağl ık Bakanlığı yazışmalarının mevcut olabileceği anlaşı lnıaktadıı'.  13u  kapsamda yatak kapasiıesi  517  olarak gtincellenehilecekı ir. 

'I aral'm ızla paylaşı  1m  Iş olan I  3  'de gösleri len yatak kapasitesi  (91)  ile ilgili hastane tarafından tululan kayı tlardaki yatak kapasitesi nin (I  2  t) lürkl ı oıduğtı tespit cdi nı i şı ir. lşhu Rapor ıarilı i itibariyle ıara  fait ızla 
paylaşı lmamış olan ve yatak kapasitesi artır ınıına ilişkin Sağl ık Bakanlığı vazışmalarının mevcut olabileceği anlaşılmaktadır. Bn kapsamda yatak kapasilcsi  121  olarak güncellenehilecckı ir. 

18M
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%2  Faaliyet dışarıdan hizmeı satın alınarak sağlanmakıadır; sözleşme/belgeler ıarafıınızla paylaşılmış, Fll3'e işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleme başvurusu yapı lmış; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmamışıır. 
Faaliyet hastanenin kendi bunyesiııdeki birim ve doktorlar aracı lığıyla sağlanmaktadır ancak Fll3'e işlenmediği tespit edilmiştir. Şirketten alınan bilgiye göre ilgili hizmeti FiRe ekletnsek üzere ilçe sağlık 

müdürlüğüne başvunı yapılmış, ilçe sağl ık müdürlüğü gerek olmadığı ' gerekçesiyle başvuruyu kabul etmenı iştir. !*bu Rapor ıarilıi itibariyle FIB'de söz konusu hizmet ve nasıl sağlandığı yer almamakıadır. ' Faaliyet hastanenin kendi htinyesi ndeki birimler ve doktorlar aracı lığı ile sağlanmaktadı  r  aııeak  Fl 13'  e işlenmedi ği tespit edilmiştir. Eklenıe başvurusu yapı  1m ış; işhtı Rapor tarihi i ı ibarivle sontıçlanmanı ışı ır. n  Faaliyeı hastanenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracılığı ile sağlasımaktadır ancak FIRe işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleme başvurusu yapılmış; işbu Rapor ı'ırilsi itibariyle sonuçlanmamıştır. 
Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracı lığı ile sağlanınaktadır ancak FIRe işlenınediği ıespiı cdilmişı ir. Ekleme başvurusu yapılmış; işbtı Rapor tarihi i ıihariyle soıstıçlaıınıatnış tır. 
Faaliyet dışarıdan hizmet satın alınarak sağlanmakıadıı; sözleşıne/belgeler saraflınızla paylaşılmış, Ftl3'e işlenınediği tespit edilmiştir. Ekleme başvurusu yapı lmış; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanınamıştıı'. 

' Fa;ıl iyeı dışarıdan hizmet satırı alınarak sağlanmakıadır; sözleşme/belgeler taı'a fıınızla paylaş ıl mış,  FIR'  e işlenmediği tespit cdi 1m  iştir. Ek leme başvurusu "apı Imış; işbu Rapor ıarih i it bari>' le son tıçlanmam 
ış tı  r, 
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1-lastane bilnyesiııde ruhsatlaml ir: Ian  ÜYIk merkezi için ayrı ruhsat belgesi değil, hastane bünyesi nde ruhsal  land  ir:  may:  onaylayan il sağlık müdürlüğü yazı ları sunul muştur. » 
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20. Fizik Tedavi  M. H. b. 
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() Ruhsat V ... 
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21. Translüzyon M. 

  

H. b. 40 
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H.1,. 41 

 

H. b. I-Lb. 42 H.b.  43 

     

(a) Ruhsat  

          

(b) SHBelgesi  

     

22. Radyoterapi Bir. 
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(b) Uzman 
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23. ESWL Ün/Cihazı ... ... 

  

V ... V ... ... 

24. Kemik Nakli Ün. 
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(a) Ruhsat 
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(b) Uzman ... ... ... ... ... ... ... V ... 

25. Sitoloji Lab, D.h.a. 

  

D.h.a. D.I,.0 
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(a) Ruhsat ... ... ... ... 

  

... ... ... 

 

(h)  Uzman ... ... ... ... ... ... 

 

... ...  

Faaliyet yet  hastanenin kendi htinyesindeki birimler ve doktorlar aracılığı i le sağlanınaktad ir ancak  FIB  'e iş lenıned iği tespit ed il rn iştir. Ekleme başvurusu yapılmış; işbu Rapor tarihi itibariyle son ııç lanınam ış t ir. 
Faaliyet haslaııenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracılığı ile sağlanmaktadır ancak FIB'e işleı'mediği tespit edilmiştir. kkleme başvurusu yapılmış; işhtı Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmamışıı r. 
Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki hiriınler ve doktorlar aracılığı ile sağlanmakıadır ancak FII3'e işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleıne başvurusu yapılmış: işbu Rapor tarihi iıibarivle sontıçlanmarnıştır. 
Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracılığı ile sağlanınaktadır ancak FIB'e işlenmediği lespil edilmişlir. Eklenıe başvtırusu yapılmış; işbu Rapor tarihi itibariyle soutıçlanınamışıır. 
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(a) tzin  Belgesi ... ... ... ... 
. .. ... ... ... ... 

 

(b) Uzman ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

28. 

    

Anjivo&ali Cıha,ı ..-

       

Aşağıdakiler  çevre  nıevıuatı  kapsamında bulundurulması zorunlu  ruhsat/izin 'e betgcterdir. 

29. Ue'rc luu 

 

.. ... ... ... ... ... ... ... 

30. Ç'e' re Muaffiyet Y, V % 4 V V V V V X 45 % 46 

 

31.ÇlDKapsamd
ışı Y. V V V V V V V V V 

32.  Tibbi  A. Yöıt  Planı V V V V V V V V V 

33. End. A.Yön,Plant V V V V V V V47 V 45 

 

34, Tıbbi  A. l3ertSözl. 

    

'«  

    

35. TıhbiA.  Kah.  Beig. V ... ... V .-. ... V ... ... 

° Işbu Rapor larihi itibariyle, hava emisyonu konulu çevre izninden mualiyeı yazısı ıarafınıızla paylaşı lınış olup, diğer konulara ilişkin çevre izninden nıuafıyet yazıları paylaşı lınamıştır. Şiı'ket'ıen alınan bilgiye 
göre diğer konulara ilişkin mualiyet yazı larına' alınması için başvuru yapılmış; işbtı Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmanıış tır. 
Şirkeı 'ten alınan bilgiye göre çevı'e inuinden mııaliyeı yazıstnın alınabilmesi için gerekli belgeler arasında yer alan kanal bağlantı izninin başvuru süı'eei devam etnıekıe olduğundan işbu Rapor tarihi itibariyle 

çevre izninden muafıyet yazısı meveııt değildir. 
.
 

a  Eşbu Rapor tarihi itibariyle, çevre izainden ırnıahiye' değerlendirmesi yapılabilmesi için Samsun Su ve Kanaliz ısyon Idaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan kanal bağlantı izin helgesinin yeni unvana göı'e 
güncellenmesi gerektiğini belirten Çevı'e ve Şehiı'eilik Il Müdürlliğü yazısı tarafınıızla paylaşılmış olup, kaııal bağlantı izninin yeniden düzeıılenmesi için başvuru yapılacağı Şirket ıarah'ıııdan ıeyit edilnıiştiı-. 

Il astane için hazırlanan endüstriyel atik,  "öne' iın planı tarafımızla paylaşı Imış olup, Şiı'keı 'ten alinan bilgiye göre valilik tarafından onaylanması için Çevre "e Şehire ilik Bakan lığı nın denetimi heklenmektedi  r. ' Hastane için hazırlanan endüstriyel atık yönetim planı tarafımızla paylaşı lmış olup. Şirketten alınan bilgiye göre valilik tarafından onaylanması için kanal bağlantı izni başvurtısunun sonucu heklenmektedir. 
Hastane için hazırlanan endfıstriyel atik vöneıiın planı tarafımızla paylaşı Imam iş olup.  .5 irket'sen alınan bilgiye göre valilik ıarafıııdan onaylanması için kanal bağlantı izni haşvtırusunun sonucu hek lennıekted ir. 
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Çevre  Dan. Sôzl. 

          

Güv. Dan.  Sert. 

                               

Şirket ıaraüııdan lıasıane yakın zamanda faaliyet göstermeye başladığı için, işbu Rapor tarihi itibariyle, atık henarafı gerçekleşı innediği ve bu nedenle atık beyan furınu olnşıurnlmadığı bilgisi verilmiştir. 
' Şirket tarafından işbu Rapor tarihi itibariyle hastane için kanal bağlantı izni haşvurusunun yapıldığı bilgisi ve ilgili başvuru belgeleri tarafımızla pay laşı lmış tır; başvurustınun sonııeu hekleıımekıedir. 

S AS K İ'den alı  non  kanalizasyon bağlanrısınııı faal olduğuııa il işk in belge larafımızla paylaşı bn ış olup, Şirket ıarafı ndan kanal bağlantı izni haşvunısnnun yapıldığı bilgisi paylaşı İni ış: ilgili haşvıını belgeleri işbu 
Rapor tarihi iı I bariyle tarafına 'ila paylaşı  1m  amışıır. 
Şirket ıarafından işbu Rapor tarihi itibariyle hastaııe iç in hazırlanan endüstriyel aı ık yönetim  p  lanııı ın valilik twa fından onaylanması için kanal bağlantı ini i haşvurtısunun somıçlanmasmıt ın beklendiği, geçici 

depnlama izninin de endüstriyel atık planının onayianmasıyla birlikte verileceği bilgisi veri İmişı ir. 
Şirket tarafından hastane yak ın zamanda faaliyet göstermeye baş ladığı için işbu Rapor tarihi itibariyle tehlikeli atık üretiıainin mevznatta gösterilen sınırın alııııda olduğu ve dolayısıyla hastanenin geçici 

depolama izninden mııaf olduğu big i pavlaşı rn ıştıı'. 
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Temar Tokat, Sentez Sağlık, MS Sağlık ve MLP Sağlık Hizmetleri şirketleri tarafından işletilen hastanelerin ruhsat ve izinleri: 

 

7.777777 

Ruhsat  iflasiane MP  Tokat 

: 

 

.I7. 

 

. 

N4PBatrnanJMPG.Antcp Ml> Izmir Ankara LivjMl> Tarsus MI> ILEVICrIMI> Giiztcpc 
J 31V 

Ankara 

 

Aşağıdakiler ÖLCI hastaııeter  için temel nitelikteki belge ve  hfigilerdir. 

     

I. ll: ıslaııe l{tıh'üu ı V V V v , V 'e'  v , 

2. FiI3 V V V 'e' ı  t t t t 

 

İ FİBU V V V V V V t t V 

4. iskan Ruhsatı V V V V V V V V 'e' 

5. Yatak Kapasitesi 49 A5 122 56 243 301 138 141 242 293 210 

6, Ambulans Glint. V X>" G.d 6° t V t / V 

7. 

    

MMBelgesi  

                 

Aşağıdakiler  sağlık ınevnıatı  kapsamında bulundurulması zorunlu  hiriıııler  ve alınması zorunlu  ruhsaUarıiır. 

  

. . . 

' 'la"' fn ızla pavlaşılmış olan  FIB  de gösteri le" yatak kapasitesi  (49)  ile ilgili hastane tarafından  landau  kayıt lardak i yatak kapasitesi nin  (100)  fiarkli olduğu tespit edilm iştir. tşbtı Rapor tarihi itibariyle  torah  nı ila 
paylaşı lmamtş olalı ve yatak kapasitesi artırımına ilişkin Sağlık Bakanlığı 'azışmalarının mevcut olabileceği anlaşı lmaktadır. Bu kapsaında "atak kapasitesi  100  olarak güneellenehileeektiı'. 

Tanı fım ila paylaşı  1m ış olan  FIB  (le gösterilen yatak kapasitesi (I  22)  ile ilgili hastane tarafından tutu atı kayıtlardaki yalak kapasitesinin il  10)  lhrklı olduğu tespit etli nı iştir. Işbu Rapor tarihi itibariyle 
ıarafımızla pavlaşılmanıış olan ve yatak kapasitesi azaltımtna ilişkin Sağl ık Bakanitğt yaztşnıaları tıııı mevettı olabileceği anlaştlnıakıadır. Bu kapsamda yatak kapasitesi I Il) olarak güneellenebileeektir. 

'l'arafı nı ila paylaşılnı ış olan  FIB  'de gösterilen yatak kapasitesi  (301)  ile ilgili hast'tne taraffindan aim ait kayıtlardaki yatak kapasitesinin  (244)  farkI t oldtığtı tespit ed imiş' ir. lşbtı Rapor tarihi itibariyle 
tarafımızla paylaşı lmamış ohuı ve yatak kapasitesi azaltımına ilişkin Salık Bakanitğı yazışnıalartnın mevcut olabileceği anlaşı lnıaktadtr. Bu kapsamda yatak kapasitesi  244  olarak güneelleıtebilecektir. 

'faı'afıtnızla paylaşıim tş olan  FIB  ile gösterilen yatak kapasitesi (I  4  I) ile ilgili hastane tarafından tutttlan kayttlardaki yatak kapasitesinin  (133)  fark It oldttğtı tespit eti i tn işti t. Işbu Rapor tarihi itibariyle 
tarafınıızltt paylaşı lmaınış olatı ve yatak kapasitesi azaltımına ilişkin Salık Bakanlığı yazışmalarıııı tı mevetıt olabileceği anlaşı lmaktadır. Bu kapsamda yatak kapasitesi  133  tılarak gtineellenebilecektir. 
Şirket taraffindan ambulans hizmetlerinin hastane bünyesinde stıtıulduğuna dair bilgi verilmiş ve ambttlatıslar için 'İ SE taraffindan düzenlenen uygunluk belgeleri tarahmızla paylaşı lmış olup, il sağl ık nıüdürlttğü 

tarafıııdan düzenlenen güncel ambtılans uygunluk belgesi işhtı Rapor tarihi itibariyle taraftnıızla palaştlmamtşttr. Şirket uygulamada söz konustı İ SE belgelerinitı yeterli kabul edildiini teyit etmiştir. 
'° l-lastaııenin anıbtılatıs hizmetlerini kendi bünyesinde sunniakta olduğu döneme ilişkin aınbulans uvgunluk belgesi tarafımızla paylaşı lınış olup. Şirket tarafından amhulaııs hizmetlerinin işbu Rapor ıarilıi itibariyle 
dışarıdan hizmet satın alma yol" ile sağlanmasına ilişkin sözleşıne akdediidiği bilgisi verilmiş: ancak ilgili aınbulaııs iı izmetleri sözleşmesi heııüz tarafımızla paylaşı lmamıştır. 
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MR $attntnı MJ G.Antçp Mflzmffl Agkara Lw MY Tarsus MY B£vler MR  Göztepe MP Ankara 

9, Biyokimy't Lab Güne. Güne. H. b. G.d. Hi,. +Lkh.a Kb. +1.1/ta. D./z.a. 61 D/ta. 6. 
j•j• +D./ta. 

     

(a)Ruhsat  

      

(b)Uzman V ... V V V V Güne. V 

 

V 

10. Mikrohiyoloji Lab, D.I:.a. Güne. H.!,. G.d. H.b. +D.h.a. H.h. ±D.h.a. Güne.+D.h.a, D,!";. 64 Jib. +D./ı.a. 

 

(a) Ruhsat 

              

(h) Uzman  

     

II. Radyoloji Lab. H.b. 515 H.!>. 

 

D.!"'.66 
H.  b.r, 7 H. b. H.!>. n.h. >6 H.!;. H. b. 

 

(a)Ruhsat V V V V V V V V V 

 

(b)Uzman V V V V V V V V V 

 

(e) RadyolojiÜn. V V V V V V V V V 

12. Eczane H. b. N.h. 11. b. [Lb. Jib. H. b. Jib. 11.b IL!>. 

 

(a) Ruhsal V V V V V V V V V 

 

(b) MM Belgesi V V V V V V V V V 

Faaliyet dışarıdan hizmet satın alıııarak sağlanmakladır; sözleşme/belgeler ıarafıınızla paylaşı lmış, Fll3'e işlenınediği tespit edilmiştir. Şirket'ten alınan bilgiye göre ilgili hizmeti FİB'e eklelmek tizre ilçe sağlık 
müdürlüğüne başvuru yapılmış, ilçe sağl ık müdür lüğu ..gerek olınadığı" gerekçesiyle haşvııruvıı kabul etmemiştir. lşhu Rapor larihi iliharivle Fll3'de söz knnııstı hizmet ve nasıl sağlandığı yer almanıakıadır. 
1,2  Faaliyet dışarıdan hizmet satın alınarak sağlanmaktadır; sözleşme/belgeler tarafımızla paylaşılmış, FIIVe işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleme başvurusu yapı lmış; işbu Rapor laribi itibariyle sontıçlanmamıştır. 
Şi ı'ket tarafından işbu Rapor tarihi itibariyle belgenin güncellenmesi için ilgili il sağl ık müdürlüğüne haşvtıruııun yapıldığı leyit edilmiştir. 
Faaliyet dışarıdan hizmet satın alınarak sağlanmakladır; sözleşme/belgeler tarafımızla paylaşı Imış, liVe işlenmediği tespit edilmiştir. hkleme başvurusu yapı lmış; işbtı Rapor tarihi itibariyle soııuçlanıaamış tır. 

<" Faaliyet dışarıdan hizmet satın alınarak sağlanmaktadır; sözleşme/belgeler tarafımızla paylaşı lmış.  1:113  'e işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleme başvurusu yapı lm ış; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmamıştır. 
Faaliyet hem hastane bünyesinde hem de dışarıdan hizmet  satin  alınarak sağlanmakıadı r;  ancak dışaı'ıdaıı hizmet al mı nıt i lişk itt ilgili sözleşıne/belgeler işhu Rapor tarihi itibariyle tarafımızla  pa)  laşı Imıştır. 
Faaliyet dışarıdan hizmet satın alınarak sağlanmakıadır; sözleşme/belgeler tarafımızla paylaşılmış, FlEe işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleme haşvurustı yapılmış; işbu Rapor tarihi itibariyle sontıçlanmaınış tır. 
Faaliyet dışarıdaiı hizmet satın alınarak sağlanmakladır. ilgili sözleşme/belgeler tarafım ızla paylaşılmış,  FIB  'e işlenmediği tespit edilmiştir. Eklenmesi için başvuru yapılmış tır: sonuçlanması heklenıııektedir.

 1/  
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Aşağıdaki tıbbi birim ve laboratuvar ihtiyaridir; hastane bünyesinde işletilmeled veya dışarıdan hizmet alınması halinde ilgili belgeler zorunludur. 

13. Nükleer Tıp  Lab. 

  

11.1,'. H.4. D.h.u. '  

     

(a) Ruhsat '.. '.. V ı ... ... ı V ...  

 

(b) Uzman ... 

 

V V 

 

...
 X70 X 71 

...  

14. DYTE  M.72 ' 

  

H. b. 

  

H. H.b. 

  

(a) Ruhsat 

   

V ... ... V V  

  

(b) Uzman 

   

/ ... 

 

...  

  

IS Diyaliz M. ' H. b. ' 

 

D.Iı.u. 

 

.'. 

 

...  

 

(a) Ruhsat ' V ... ... ... ... '" 

 

...  

 

(b) FIB ... V ... ... ... ... ... ... 

  

(e)  MM  Belgesi .'. V ... ... ... ... ... ... ...  

16. Organ Nakli Ün. 

 

... ... ... ... ... ... ... ...  

 

(a) Ruhsat ... ... ... ... ... ... ... V 

  

(b)F İB ... ... 

 

... .,. ,.. -' V ... 

 

(e)  MM  Belgesi ... ... ,.. ... .,, 

  

V ... 

"> Faaliyet dışarıdan  h  izınet satın alınarak sağlanınaktad ır; sözleşme/belgeler tarafımızla paylaşılmış,  FIB'  e işlenmed iği tespit cdi Imişı ir. Ekleme başvurusu yapı lmış: işbu Rapor tarihi itibariyle soırnçlanmamı şı  r. ° Rııhsatın eski tarihli olması nedeniyle ilgili uzman bilgileri ruhsatta ver almaınakıadıı'. Şirket ıarafından ilgili ruhsaıın yenilenmesi için başvuru yapılacağı bilgisi tarafımızla paylaşı lmış olup, başvuru belgeleri 
işbu Rapor tarihi itibariyle taı'al'ım ızla paylaşı lmanıış t ır. 
'' R uhsaı ın eski tarihli olması nedeniyle ilgili uzman bilgileri ruhsaııa yer alına makıadır. Şirket tarafından ilgili ruhsatı  n  ye it i lenmesi için başvuru yapılacağı  hi  Igisi tara tim ızla paylaşı  1m ış olup, başvuru lcIgeleı'i 
işbu Rapor tarihi itibariyle tarafımızla pay taşı Imamışı ı  r. 

[-lastane bünyesinde ruhsatland ırı  Ian  t JYİ'E merkezi için ayrı rulısat belgesi değil, hastaııe bünyesinde ruhsatlandırı Imayı onaylayan il sağlık müdürlüğü yazıları sunu lınuştuı'. 

196 



Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, AkatlarBeşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www.esin.ay.tr 
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MR G.Antep MR hmir Ankara LW iMP Tarsus MR LEvier MR  Göztepe ' MR Ankara 

17. PatoIji Lab. D.h.a. a. 

 

13./ta. D.h.a. ü.h.a. LXh.a. Gıhıc. D.Iı.a. 

 

(a) Ruhsat 

  

... ... ... ... ... / ... 

 

(b) Uzman . 

   

... 

  

Günc. 

 

18. Terapötik Aferez M 

   

H.b. H. h. 

 

/Lb. H.b. 

  

(a) Ruhsat ... ... ... V V ... V V ... 

 

(b) Uzman ... 

    

...  

   

19. Fizik Tedavi  M. Mb." /Lb. H. b. N.h. H. b. 11. b. N.h. H.!,. 11. b. 

 

(a)Ruhsat V V V V V V V V V 

     

(b)  Uzman  

     

20. Transifiizyon M. H. h. H. b, 

 

ILk. 

 

N.h. H. b. H. b. 76 H. b. 

     

(a) Ruhsat  

          

(h)SHBelgesi  

     

21. Radyoterapi Bir. 

  

Jib. H. b. H. 1). 

 

11. b. N.h. 

  

(a)Ruhsat ... ... V V ... 

  

...  

  

(h)  Uzman ... ... V V ... ... at77 V ... 

" Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracılıı Ile sağlanmaktadır ancak  FIB  'e işlenmediği tespit edilmiştir. kkleme başvurusu yapılıııış; işbtı Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmamışl ır. ' Faaliyet hastanenin kendi htinyesindeki birimler ve doktorlar aracıl ığı ile sağlanınaktadır ancak FIB 'e işlenmed Iği tespit edilmiştir. Ek leme haşvurtısu yap  1m  iş; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmam iştir. 
Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki birim ler ve doktorlar aracılığı ile sağlanmaktadır ancak  Fl 13'  e işleıımediği tespit edil m  iştir. Ek leme başvurusu yapı  1m  iş; işbu Rapor tarihi i tihariyle son uç lanmaııı iştir. 
Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracılığı ile sağlanmakiadır ancak FlUe işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleme başvurusu yapılmış; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmamıştır. 

" Rulısatııı eski tarihli olin as ı nedeniyle ilgili uzman bil-ileri nıhsatta yer almamaktadır. Şirket tarafından ilgili ruhsaıın yenilenmesi için başvuru yapılacağı bilgisi lana ü nı ızla ptt' aşı lmış olup, başvuru belgeleri 
işbu Rapor tarihi itibariyle tarafımızla paylaşı tınamışur. 
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22. tSWLÜn./Cihan 

     

--  

   

23. Kemik Nakli Ün. 

   

H.b. /L/,. 

 

H. b. Hi,, 

  

(a)Ruhsat ... ..' 

   

...  

    

(h)  Uzman 

     

..' .--

    

24. Evde Bakım Ün. 

  

... «' H. 

 

« 

   

(a) Ruhsat .-. ... ... ... , ... ... ...  

  

(b) Uzman .' ... ... ... V ... ... ... 

 

25, Genetik  Merk. 

   

D.Ita, D.h.a. 

  

Hi,. 

  

(a) Ruhsat 

    

-« • -• -.. V ... 

 

(b)  Uzman ... ... ... ... ... .,. ... V ... 

26. Doku  Tipleme Lab. '« '-- '.' D.h.a. 

 

' D.h.a. D.h.a. 

  

(a) Ruhsat ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

(b) Uzman ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

27. Sitoloji Lab. D.h.a. 

  

P.h.a. D.h.a. 

  

D.h.a. D.h.a. 

28. Anjiyograffi  Cihazı V ... V V V V V V ... 

29. Moleküler Gen. Lab 

   

' D.h.a. 

 

«- -« D.h.a. 

30. Moleküler Biy. Lab. 

  

... 

 

D.h.a. -- 

  

1).!:.". 

3L TPN 

  

D.I,.a. 

 

Ah .a. 

 

... ... ... 

 

Aşağıdakiler  çevre  mevzuatı  kapsamında bulundurulması zorunlu  ruhsat/izin  ve  belgelerdir. 
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Rubsat Ihştan MP TöRat !4P! .B*tman 1!4Z>'G Antş  !,W Izmir Aniçara Lw l%tf'Tanus MP B.Evler MV  Göztepe MP Ankara 

32. Çevre izni ... ' 

 

-« .'- -.. .. ... .. 

33. Çevre  MuafıyetY V 

   

V78  

    

34. QED Kapsamdışı Y. V V V V V V V V V 

35. Tıbbi  A.  Yön. Planı V V V 

 

V V V V V 

36. End. A.Yön.Planı V V V V V / V V ° 1/ 81 

37. 

    

TıbhiA. Bert  Söz!.  

     

38. Tıbbi  A. Kab. Belg. 

    

" 

     

3TehLA.  Bert SözL V V V V V V V V V 

40, A. Beyan Forrnu V / x V V V V V V 

41, Kana! Bağlantı izni 

 

V1 82 x V V V V V V 

42. Geçici Depo. izni «' V x V ... ... ... 

 

... 

43. Çevre  Dan. SözL V V V V V V V V V 

 

44.Güv. Dan. Seri. V x x V V V V V V 

45. TeA. Sor. Sig. V V x V V V V V V 

' I şbu Rapor tarihi itibariyle, hava emisyonu ve gürültü konulu Çevre ve Şehireilik il müdürlüğü çevre izninden muaflyet yazısı tarallınızla paylaşı lmış olup, aıık yönetimi konulu çevı'e izni veya ınualiveı yazısı 
tura fım ızla pavlaşıl nam ış tır. 
0 
Şirkeı 'ten alınan bilgiye göre işbu Rapor ıarihi itibariyle eski ticaret unvanı ile düzenlenen çevı'e izninden nuıaliyet yazısının yeni ticaret unvanıyla yeniden düzenlenmesi için başvuru yapı lmış, başvtıru henüz 

sunulmayan bazı belgeler ııedeniyle sonuçlannıaınıştır. Başvuru belgeleri ve idari vazışmalar tarafımıza sağlanmış olup, başvurunun henüz tamamlaıımadığı bilgisi ıeyit edilmişı i ı'. 
"' 

Flası

ane 
için 

haz ırlanan endüs
ı

riyel at ı

k 
yönetim plan ı  tarafımızla payla, olup, valilik taral'ındaıı henüz onaylanmadığı , onay a

şamasında olduğtı bilgisi paylaşı lmıştır. 
t-Iastane için lıazırlanım endüstriyel atık yönetim planı taı'afıınızla paylaşı lmış olup, valilik tarafından henüz onaylanmadığı, onay aşaınnsında olduğu bilgisi payltışı lmış tır. 
Batman Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından düzenlenen kanalizasyon hattının uygunluğuna dair yazı tarafımızla paylaşı  1m ış olup, kanal bağlantı izniiiin nı eveuı oldıığu yönüııde bilgi verilmiş, ancak ilgili 

belge paylaşı lmanıış tır. 
00 
Şirket ıarafından hastane için hazırlanan endüstriyel atık yünel im planının onay aşamasıııda olduğu, geçici depolama iznini  n  de endüstriyel atık planın 

ın onavlanmasıyla birlikte verileceği bilgisi 'erilnı i şı ir. 
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MLP Sağlık Hizmetleri tarafından işletilen hastanelerin ruhsat ve izinleri: 

± 

an a .. ınunşuşnwpm[
ıqtıın ı , 

Ruhsat  I  Hastane MP Boras MPhntalya J MP Uşak j MPFatlb UP Elazig HIP  Ordu I ülusLlv I  MP1Cdenlz 
İ

MPTrabzon 

 

Aşağıdakiler  özel hastaneler için temel nitelikteki belge ve  bilgilerdir. 

I. Haslanekuhsatı ' 

 

V 

 

V V 1 1 V,  V 
2. FIB 

    

1  

    

3. FIB 11 

    

,'  

    

4. Iskan Ruhsatı we 1 1 't V 1 1 V V 
5. Yatak Kapasitesi 214 228 197 84 206 168 159 131 107 
6. Ambulans V 'e 'ş 

  

,,  

   

7. MM  Belgesi V ," V V V 1 V V V 

 

&MMYBelgesi IVI ' t 't V 't VI 

 

't  

  

hşağıdaldler  sağlık  mevzuatı kapsammda  bulundurulması zorunlu birimler ve alınması zorunlu  nıhsatlardır. 
9. 1 Biyokiınya Lab. IGünc-D.h.a. I HA +D.h.a. I Günc. I DJtu. I Güne. I H.&+D.h.a. 

İGünc+D.h.a.t H.b.+D.h.a. FI.b.+D.h.u. 
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(a)Ruhsat  

          

(b)  Uzman  

     

10. Mikrobiyoloji Lab. Giinc.+D.İı.a. Hi>. ± D.h.a. Giiıw+D.J,.a8' Giİnc+D./,.a. Glinc. ttb. +D.h.u. Giinc.+ !).h.a. Hi>. + D.Jtu. Hi>. ± D.b.a. 

 

(a)Ruhsat V V V V V V V V V 

 

(b)  Uzman V V V V V V V V V 

H. Radyoloji Lab. H.b. +11/ta. H.b. +D./ta. H.b. 11. b. H. b. H.b.86 H. b. ttb. +D.h.a. 11. b. 

 

(a)Ruhsat V V V V V V V V V 

 

(b)  Uzman V V V V V V V V V 

 

(e) RadyolojiÜn. V V V V V V V V V 

12, Eczane ttb. H. b. It!>. H. b. H.b. Hi>. H.b. ttb. H.h. 

 

(a)Ruhsat V V V V V V V V V 

 

(b)MMBelgesi V V V V V V V V V  

 

Aşağıdaki tıbbi birim ve laboratuvar ıhtiyaridir;  hastane bünyesinde  işletilmeleri  veya  dışandan  hizmet alınması halinde ilgili belgeler zorunludur. 

13. Nüklecı  Tıp  Lab. D.h.a. H.b.+ D.h.a. 8 D. It. a. D.h.a. H.!>. 

 

H.!>. '" 

  

(a) Ruhsat ... V ... ... V 

 

V 

 

...  

Faaliyet dışarıdan hizmet  satin  alınarak sağlanmaktadır; sözleşmei belgeler taraümızla paylaşı lmış, FIIVe işlennıediği tespit edilmiştir. Ekleme başvuı-usu yapılmış; işbu Rapor tarihi itibariyle soııuçlanınaınış tır. 
n  Faaliyet hasıanenin kendi bünyesindeki birim ler ve doktorlar aracı I ığı ile sağlanmaktad ir ancak  FIB'  e iş lenınedi ği tespit edilmiştir. Ek leme başvurusu yapı  1m  iş; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmam iştir. 
SI!  Emil  yet  lıasıaııenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracı ligi ile sağlanmaktadı  r  ancak  FIB  'e işlenıned tespit edil  m  işi ir. Ek lenıe başvurusu yapı  1m  iş; işhu Rapor tarihi iıiharivle sontıç lanmam işi ir. 

Faaliyet hastanenin kendi btlnyesindeki birim ve doktorlar aracılığıyla sağlanınakladır ancak FlUe işlcnınediği tespit edilmişı ir. Şirketten alınan bilgiye göre ilgili hizmeti FlB'e ekleimek üzere ilçe sağl ık 
müdürlüğüne başvurtı 'apı hınış, ilçe sağl ık müdürlüğü gerek olmadığı" gerekçesiyle başvuruyu kabul etmemiştir. Işbu Rapor larihi itibariyle FlB'de söz konusu hizmet ve nasıl sağlandığı yer almamaktadır. 

Faaliyet dışarıdan hizmet satın alınarak sağlanmaktadır; sözleşnıe/helgeler tarafınıızla paylaşılnıış, Fll3'e işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleme başvurusu yapılmış; işhu Rapor tarihi iı ihariyle sontıçlanmamış tır. 
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I .1. 1:1111 " . % a r & ' <ıl'..e'' la  mı fiili  r ıl L ii II. !.. : II aı,.I:ı ıtv  bil  ii' t'' nıtc D. iL». :f ı';, ıl  chin It ii ıılLT  alı nı ı (:1,11'. ; t;iıncclkııiw'jr (it Cücıı cl Ocğil 

            

ı ı';ı ı 

 

. BRU 

  

.. MRIM 

 

.. URMI .. .. 

 

pş ra 

    

fl 

 

_rn. fl 

   

.. .. . .. 

 

.. 

  

. 

 

ı :ıı 

           

.. .. .. .. .. 

 

.. MM 

 

.. 

 

kofl 1ı' ıı:ı .. . .. .. .. 

 

.. 

 

.. 

  

.. .. .. .. .. .. .. . .. 

 

• Ifl Cl3IflN4 ı .. .. 

 

.. .. .. .. . .. 

 

lir ı 'flhItmıa .. Ii, 

 

.. .. 

 

.. . .. 

 

• [0t41'ıu ıi 

             

.. .. .. .. .. .. .. 

  

. 

 

.. .. .. .. .. .. .. 

a 

 

RUM 

          

.. .. .. .. 

  

.. 

 

.. 

 

fl31pııı'iı .. .. .. .. 

 

.. .. .. 

  

Bonn fflâm .. 

 

fl .. .. .. . .. .. .. 

 

rn.' 

  

.. .. 

 

.. . .. MM .. 

 

ı pı' 
ı 

  

.. . .. .. .. .. ..  

Hastane bünyesinde rulısatlandırılaa ÜYTE merkezi için ayrı ruhsat belgesi değil, haslane bünyesinde ruhsatlandırılmayı onaylayan il sağlık nıüdürlüğü yazıları suntılnıuştıır. ° Faaliyet dışarıdan hizmet satın alınarak sağlanmaktadır; sözleşme/belgeler tarafimızla paylaşı lmış, F113'e işlenmediği tespit edilmiştir. Eklente başvurusu yapılmış; işhu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmamış tır. 
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Ş  Ruhsat listang MR Bursa MI! Antalya III! Uşak MR  Fatih Mflbrzığ M Ordu Ulus  Liv MR K.deniz 
! 

MR Trabzon L? 

19. Fizik Tedavi  M. H. b. 11.6. HI,. H. Hi>. H.!>. H.!>. 

 

Günct 

 

(a)Ruhsat V V V V V V V 

 

... 

 

(b)Uzman V V V V V V V ... ... 

20. Translüzyon M. H.!>. ' 11. b. H.!>. H.!>. Hi>. 92 Hi>. 

 

H.!>. H.!>. 
Ç 

     

(a)Ruhsat  

      

(b) SUl3elgesi V V V V V V 

 

V V 

21. Radyoterapi Bir. 

 

H.!>. 

  

H.!>. 

 

11.!>. 

   

(a) Ruhsat 

 

V ... ... V ... V ... ... 

 

(b) Uzman ... V ." 

 

V 

 

V 

  

22. ESWL Ün/Cihazı .-. V V V V ... ... V V 

23. Kemik Nakli Ün. 

 

H. 

 

... ... ... ... ... ... 

 

(a) Ruhsat ... V ... ... ... ... ... ... ... 

 

(b) Uzman ... V ... ... ... ... ... ... ... 

24. Doku  Tipleme Lab. 

 

H.!>. 

    

P.h.a. 

   

(a) Ruhsat ... V ... ... .., ... ... ... ... 

 

(h)  Uzman ... V ... ... ... ... .,. ... ... 

I aal ivet hastanenin kendi bünyesindeki birim ler "e doktorlar aracılığı ile sağlanınaktad ır ancak  FIB  'e işleırnıed iği tespit cdi miştir. Ek leıne başvurusu yapılmış; i şhu Rapor ıarihi itibariyle suııtıçlanntaoı iştir. 
92  Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracılığı ile sağlanınaktadır 't,ıcak FtB'e işlenmediği tespit edilmiştir. Eklerne başvurusu yapılmış; işbu Rapor larihi itibariyle sonuçlaomanıış tır. 
" Faaliyet hastanenin kendi büııyesindek i birimler "e doktorlar aracılığı ile sağlanmaktadır ancak  FIB'  e işlenmediği tespit cdi ImişI ir. Ekleme başvurusu yapı m iş; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuç lannıamışt ir. 

Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracılığı ile sağlanmaktadır ancak FIB 'e işlenmediği tespit edilmiştir. Ekleme başvurusu yapılmış; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmaınışıır. 
" 

Faaliyet hastanenin kendi bünyesindeki birimler ve doktorlar aracılığı ile sağlanmakıadır ancak  1113'e  işlenmediği tespit cdi Imişlir. Ekleme başvurtıstı yapılm ış; işbu Rapor tarihi itibariyle sonuçlanmamışl ır.
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11112=1111M I 

  

Rulıs*t > Rastane MR Bursa MP MılaŞ a lWtuşalc
1-7 

MV  Fatih MR Elaz4 MR  Ordu Ulus  IL v' ML K,deniz MP Trabzon 

25. Fleniatoloji Lab. 

 

H. b. 

 

' 

 

... 
. .

. ... 

  

(a) Ruhsat ... V ... '.. ... ... ... ... ... 

 

(b) Uzman ... V ..- ... ... ... ... ... ... 

26. 1  Kök Hücre  M. 

 

... ... .., ... 

 

H.!,. 96 .,, ... 

 

(a) Ruhsat ... ... ... ... ... ... 

 

.,. ... 

 

(b) Uzman ." .'. ... .'. ... ... V ... ... 

TL Evde Bakım Ün. 

 

.,. ... ... ... 

 

H. h. 

 

... 

 

(a) Ruhsat ... ... ... ... ... ..' V ... ... 

 

(b) Uzman ... '.. '.. ... ..' ... V ... ... 

28. Sitogenetik Lab. D.h.a. 

   

"' D.!"'. "' D.Jı.a. D.h.a. 

29. Genetik  Merk. ... ... ... ... • ' D.!»,. 

 

... ..' 

 

(a) Ruhsat ... ..' ... ... ... ... ... ... 

  

(h)  Uzman 

 

... .., ... .., ... .,. ... ... 

30. 

    

AnjıyograffiCihazı  

     

31. TPN üh.». 

 

.,. ... ... .., ... ... ... 

 

Aşağıdakiler  çevre  mevzuatı  kapsamında bulundurulması zorunlu  ruhsat/izin  ve  belgelerdir. 

32. Çevre İzni ... .. ... ... ... . « ... ... 

33. Çevre  Muaffiyet Y. V V V V V V -
---------

-V 
........... 

 

Kük hücre merkezi ruhsat ve uzman belgeleri eski ticaret uuvanı ile düzenlenmiş olup. işbu Rapor tarihi itibariyle gtincellenmesi için il sağlık müdürlüğüne sunulan dilekçe tarafımızla paylaşı lmış tar. » 



Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & Mckenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok,  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatlar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0 212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www,esin,ay.tr 

1  hastane 

- 

MPBıırsa MI> Antalya 

 

F .  
- MLP$4bküm4fle4 -' -' 

  

Hip  Uşak MP  Fatih 

 

I Ml> Elazığ lMPOrduIt2us Liv MP K.dcniz MP Trabzon 

34. ÇH)Kapsumdışı Y. V V V V I V V X"  V 

35. Tıbbi  A.  Yön. Planı V V V V V V V V V 

36. End, A. Wit. Plain V V V V V V V VWO V 

37. 

    

Tibbi  A. Bert Sözl.  

     

38. Tıbbi  A. Kab. Beg. 

 

.'. ... V 

  

V ... ... 

39. TehLA. Bert Sözl. / V V V V V V V V 

4(İ A. Beyan Fenton V V V V V V V V V 

41. Kanal Bağlantı İzni V V V V 

 

V V 

 

V 02 

4  Geçici Depo.  İ zni 

  

". ... ... ... ... ... ... 

43. Çevre Dan. sözL V V V V V V V V V 

44, Güv. Dan. Sell. V V V V V V V V V 

ü Tehl.A. Sor. Sig. V V V V V V V V V 

46. TehLM. Faal. l3elg. V V V V V V V V V 

<" 
Şirket tarafından pmjeniıı inşasında birlakım tadil çalışmalarının gerekli olduğu, sonrasında çevre izıı i ve muafıyeı yazısına başvurulaeağı ve bu kapsamda inşaat çalışmalarınııı haşlaıı ldıı bilgisi verilmiştir. 
Şirket taraljndaıı başvuru süı'eeinin işbu Rapor tarihi itibariyle devam ettiği ve Çevre ve Şehireilik Bakanlığı denetiminin beklendiği bilgisi verilmiştir. 
Şirket taraffiııdaıı haşvunınun yapıldığı bilgisi "eri lot iş olup, işbtı Rapor ıaı'ihi itibariyle ilgili başvu nı belgeleri tarafımızla paylaşılmamış tı  r. 
I lasıaııe için hazırlanan endüstı'ive I at  Lk  yönetim planı tarafımızla paylaşı  1m ış olup, planın "al ilik taı'afından onaylandığına ilişkin yazı henüz paylaşı lnıam ıştır. Şirket tarafından projenin inşasında yapılacak tadi I 

çalışmaları sonrasında endüstriyel atık yönetim planının onaylanması başvıırusunun yapılacağı "e btı kapsamda iıışaaı çalışmaları t In başları Idığı bilgisi "eri lınişı ir. 
Hastane için 'apı  Ian  kartal bağlantı ito i başvurusuna ilişkin belgeler tarafımızla paylaşılm iş Olup, Şirket tarafından gerekli denetim yapı lmadığı için ilgili başvurunun işhu Rapor tarihi itibariyle son uçlanmad ığı 

gerekçesi ile tekrar başvuru yapıldığı ve denetim yapı lmasıııın beklendiği yönünde bilgi veri Iniiştir. 
Şirket tarafından lıaslane için kanal bağlantı izni başvurusunun yapıldığı bilgisi paylaşı lotış olup, başvuru belgeleri işbo Rapor tarihi i ıibarivle tarafımızla paylaşı lmamıştır. 
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EK  5  - Kontrol Değişikliği Hükümleri 

 

İlgili Sözleşme Sözleşmenin ilgili Hükmü 

  

103.5  fllsseclar Değtşikliğl Sebebiyle Zorunlu Etken ödeme 

  

Hisse dcvii, sennaye artırınu ya da sair herhangi bir sııretle. Kredi Alanın ortaklık yapısında 

  

loplanıda %5'iıı (yüzde beş) üzerinde doğrudan herhangi bir değişiklik ve/veya Kontrol Değişikliği 

  

meydana gelmesi halinde (i) her bir Kredi Veren. Finans Belgelerinde yer alan borç ve 

  

yükümlülüklerini derhal iptal edebilecektir "e (ii) Kredi Abut, Kredileri erken ödeme yapılacak güne 

  

kadar işlemiş faiz. "arsa Faiz Zaran, ınasraflar, Vergiler. Erken ödeme Konüsyomı ve diğer 

  

ödenmesi gerekli nırarlar ile birlikte zorunlu olarak derhal Kredi Verenlere erken geri üdeyecektir. 

  

Şu kadar ki, Kontrol Değişikliğiııe sebebiyet vemıeyecek şekilde ve sennaye artırııııı yoluyla. 

  

herhangi bir Uygun Kişinin Kredi Alana %5'iıı (yüzde beş) üzerinde veya herhangi bir oranda 

  

Irissedar olması bir Zorunlu Erken ödeme nedeni teşkil etnıeyecektir. 

  

Işbu Maddede halisi geçen 'Uygun Kişi" aşağıda sayılan nitelikleri haiz lıer bir Kişiyi ifade eder: 

  

(i) Kredi Verenlerdeıı herhangi birinin 5411 sayılı Bankacılık Kaııunu ve Baııkacılık 

  

Düzeııleıııe "e Deııeıleme K'u'uınu düzenlemeleri kapsaınmda sıyınası gereken Banka Özet 

  

Teıneı'küz Limitleri de dahil kredi snıırlamalarmı ihlal etmeyeceği anlaşılan. 

  

(ii) Kötü kredi geçmişi biflutiniayati-

  

1.
 

Sendikasyon Kred isi  Sözleşmes i  (iii) Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler. Avrupa Birliği ve/veya Türkiye 

  

C'sıınhuriyeıi tarafından 'ıyg'ılaııan yaptınnı ve aıııbargolara tabi olınayan, ilgili yaptıran ve 

  

anıhargo listelerinde adı geçıııeyeıı. 

  

(i") Finans Taraflarından herhangi birinin. ıııü.şteıiniıı taınnıııası ilkesi (KYC) çerçevesiııde 

  

yaptrğı/yapacağı değerlendirıııeler ııeıicesinde nıüşteıi ilişkisiııe g'uilebilecek krilerlete haiz 

  

bulumııadığı sonııcı rııa "arılıııaıınş olan, ve 

  

(v) Mevcut Hissedarlar tarafıııdan lıissedar sıfalı tahıında sağlanmış bnlııırnn lıer türlü tenfnsatı 

  

ıağlayacağnıı. borç ve yükümlithflğü Kredi Verenlerce ' ıygsm bulunacak şekil "e içerikıe 

  

üstleııeceğhıi taahhüt eden. 

  

Herhaııgi bir şüplıeye mnlıal venneıııek adına belirtilmektedir ki. işbıı Madde 10.3.5'üı (Hissedar 

  

Değ/şikfrğ/ Scbcbh'Je Zornuh, Eş-kem, Odenic) ilk pamagrafı uyarınca Zoruaılu Erken ödeıne hali teşkil 

  

eden herhangi bir lıisse devri ya da değişiklik şayet Kredi Verenleriıı tanıaımııın yazı lı ön oııayı 

  

almarak gerçekleştirilmiş oku' ise: işbu Madde tahtaıda herhangi bir Zor'ufi'ı Erken ödenıe lıahi 

  

nıeydana gelmiş olmayacak ve dolaytııyla da bn maddeye dayalı herhangi bir erken ödeme yapılması 

  

ve Zorunlu Erken Ödeme halinde öde,uueıi zonııılrı olan  Liken  ödeıne Koıııisyonıı. Faiz Zararı vb. 

  

tııtarlarnı ödennıesi zot'ımlnlııf'ı doğıı'ayacakııı', 
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19.18.3  Kredi Alan ve/veya Bağlı Orıakhklar ıamffindan sermaye artırmıı veya sair bir yolla ek hisse 

  

ihraç edilirse ve/veya Kredi Alan tarafmdaıı mevcut Bağlı Ortaklikları dışmda yeni bir 

2. Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi 
şirketin senııayesini temsil eden hisse(ler) edinilirse. Kredi Alan. bu durıınıu derhal Kredi 

  

Teııısilcisine yazık olarak bildirmeyi ve ihraç edilen/edinilen yeni hisseler üzerinde tüm 

  

Teminat Altına Aluınuş Taraflar adına ve menfaatine vekaleteıı hareket eden Teminat 

  

Temsilcisi ve/veya garameten  tarn  Kredi Verenler lehine hisse rehni kuı'ulınasını sağlamayı 

  

kabul ve taahhüt eder. 

  

19.27 Ana Sözleşme Deglşlkllkleri 

3. Sendikasyon Kredisi Sözleşmesi 
Kredi

 

Kredi Alanın ve BasIt Bağlı Ortaklıklann ana sözleşıııesinde yapılacak. Kredi Verenlerin Finans 

  

kaynaklanan hak ya da alacaklanm etkilemeyecek ve salt idari nitelikler hariç, her 

  

türlü değişiklik Kredi Tenısilcisinin yanlı ön onayıııa tabidir. 

  

10,3. Devredilemezllk: Kurum, Sözleşme ve ekierini ve bunlardan kaynaklanan hak 

  

ve borçlarını, kısmen veya tamamen Şlrket'ln "yazılı muvafakatini almaksızın", 

4. 
Başak Groupama A.Ş. ile Yapılan devredemez. Kurum, ortaklık yapısındaki herhangi bir değişikliği gerçekleştirmeden 

 

Doğrudan Ödeme Sözleşmeleri önce, Şirket'e bildirim yaparak, "yazılı muvafakatini" almalıdır. Bildirimin 

  

yapılmaması veya "muvafakat almaksızın" devrin gerçekleştirilmesi halinde, Şirket 

  

derhal Sözleşmeyi fesh etmek hakkına haizdir. 

  

8)  DEVİR VE TEMLIK YASAĞ I, RİSSEDAR DEĞİŞİKLİĞİ 

  

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın yazıl ı onayı olmaksızın, işbu Sözleşme'yi ve/veya işbu 

 

Maran Özel Sağlık Hizmetleri 
Sözleşme'den doğmuş ve/veya doğabilecek her türlü link, alacak ve yükümlülüklerini, üçüncü kişi 

  

ve/veya kuruluşa devir ve/veya temlik edemez. Taraflardan birinin onayı olmadan yapılacak devir 

 

Medikal Kafeterya Gıda Turizm ve temlik işlemleri geçersiz sayılacaktır. ŞİRKET ,hisse payda büyüklüğü değişmediği takdirde 

5. İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortaklık değişebilir. İşbu Sözleşme imzalandtktan sonra ŞIRKET hisse yapısının değişmesi 

 

imzalanan Restaurant ve halinde ŞİRKET bu durumu yazı lı olarak  MEDICAL  PARK'a bildirmekle yükümlüdür. ilgili 

 

Kafetarya 1-lizmeti Sözleşmesi 
durumda işim hisse yapısı değişikliği bildiriminden itibaren en fazla  6  ay içinde  MEDICAL 

  

PARK 'nı tazminatsız olarak Sözleşme'yi fesih hakkı olacaktır. Bildirim yapılmadığı durumlarda 

  

MEDICAL  PARK'ın hisse yapısı değişikliğini haricen öğrenmesi halinde  MEDICAL  PARK 'nı 

  

taznminatsız olarak Sözleşme'yi fesih hakkı doğacak ve bu fesih hakkı  MEDICAL  PARK 

  

tarafından süresiz olarak kullanılabilecektir. 
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EK  6  - İhraççının ve Bağlı Ortakliklarının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler 

EK  6.1 İhraççı ve Bağlı Ortaklıkları Tarafından Açılmış Davalar 

Malpraktis Davaları 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

     

E!azıü hastanesinde kızına dolgu işlemi yaptıran davalının söz konusu 

 

. .. 
, MLP Saglık 

. . Yuıcseı 
Bursa 

  

.. . . dolguların duşmesı uzerıne ayıpl ı hizmet ıddıasıyla tuketıcı hakem 

 

Dava dosyası on inceleme 
.. 

Hizmetleri 

 

I .Tuketıcı 2017/87 2017 . ... . heyetine başvurusu ve tuketıcı hakem heyetınce odenen bedel in  geri 
, 973,33  IL 

aşamasınua olup,  davanın on 
. . 

, 

A.Ş. 
Aynur 

Mahkemesi 

  

.. . ,. . odenmesı yonunde verilen karara kaı'şı Sırket tarafından ıdanıe edilen 

 

inceleme celsesı  13.02.2018 
, . . . . 

     

. , . . 
iptali

 

tuketıcı hakem heyeti  kararının iptali istemli davadır. 

 

tarihinde icra  edilecektir. 

idari Davaları 

Davacı Davab Mahkeme / Dosya No / Yıl Konusu Dava 'tutarı Gelinen Aşama 

MLP Sağlık İstanbul lstanhul  13. İdare 2016/881 2016 Ulus Hastanesi otoparkı olarak kullanılan İstanbul 823.419,30 TI, Davadan al ınan bilirkiş i raporu 
Hizmetleri Valiliği Mahkemesi 

  

Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak 

 

neticesinde talehimize uygun olarak 
A.Ş. Deflerdarlık 

   

Dairesi  l3 aşkanlığ i Beyoğlu Emlak Müdürlüğü'ne ait 

 

yürütmeyi dtu'dunrıa kararı verilmiş 

 

Avrupa 

   

taşınmazın haksız olarak kullanıldığ t iddiasıyla tanzim 

 

olup, ecrimisil ihbarnamesinin 

 

Yakası Milli 

   

olunan ecrirnisil işleminin iptali talepli davadır. ( 

 

564.190,04  TL'lik kısmının iptaline, 

 

Emlak 

   

Anılan taşınmaza yönelik ktıltanım talebimiz hali 

 

259.229,36  'Flilik kısım bakımından ise 

 

Dairesi 

   

hazırda ilgili idareye iletilmiş olmakla, kira bedeli 

 

davanın redd inc karar verilmiştir. Karar 

 

Başkanlığı 

   

hildirilınesi beklenirken, hastane fizuli şagil olarak 

 

dayalı idare tarafından istinafyoltına 

 

Beyoğlu 

   

adledilmiş ve ecrimisil bedeli talep edilmiştir. ) 

 

taşı nmış istinaf incelemesi sonucu 

 

Emlak 

     

istinaf talepleri reddediimiştir. Kararın 

 

Müdürlüğü 

     

259.229,36  'l'L'lik aleyhimize 

       

hükmedilen kısmı, hali hazırda Hastane 

       

ıarat'uıdan otopark olarak kullan ılan 

       

taşınmazın tahsis/kira bedeli olarak 

       

kabul edilmekle itiraza konu 

       

edilmemiştir. Karar kesinleşmesini 

       

müteakip, anılan bedel ödenecektir. 
MU' Sağlık 8(3K İstanbul Il. İdare 2016/568 2016 Fatih Hastanesinde hizmet veren hekimlerin 241.547,00  TL Dava İstanbul  11. İdare Mahkemesi'nin 
Hizmetleri 

 

Mahkenıesi 

  

ücretlerinin bir kısmının bordro üzerinden bir kısmının 

 

2016/252  E. sayı l ı dosyası üzerinden 
A.Ş. 

    

şirketleri üzerinden tanzim olunan fıtturalar karşı lığı 

 

usuli olarak reddedilmiş ve ayrılması 

     

ödendiği hususuntı göz ardı ederek tüm ödemelerin 

 

için karar verilmiş olup, bu dava 

     

5(3K  primlerine esas alınarak hesaplanması 

 

konusuna ilişkin dosya yine aynı 

     

gerektiğinden bahisle SGK primlerinin eksik ödendiği 

 

mahkemede  2016/568  E. ve  2016/715 

     

yönünde tanzim olunan müfeıtiş raporu doğrultusunda 

 

E. olmak üzere  2  dava olarak devam 

     

8(3K  tarafından Fatih l-lastanesine tebliğ olunan 

 

etmekteduı'.  24.1 1.2017  tarihinde 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

     

227.93900  TL idari para cezasının iptali talepli idari 

 

gerekçeli kararın yazıldığı görülmekle 

     

davadm 

 

iş lemin iptaline karar verilmiş olup, 

       

gerekçeli karar tarafımıza  30.11.2017 

       

tarihinde tebliğ edilmiştir. Kararın 

       

kesinleşmesi beklenmektedir. 
MLP Sağlık SGK İstanbul  2. İdare 2016/2211 2016 Bahçelievler Hastanesinde hizmet veren hekimlerin 234.405,00  TL Dava dosyasında Dilekçelerteatisi 
Hizmetleri 

 

Mahkemesi 

  

ücretlerinin bir kısmının bordro üzerinden bir kısmının 

 

bitmiş olup  04.07.2017  tarihinde 
A.Ş. 

    

şirketleri üzerinden tanzim olunan faturalar karşı lığı 

 

duruşma gerçeklcşmişı ir. Yargılama 

     

ödendiği hususunu göz ardı ederek tüm ödemelerin 

 

neticesinde davanın kabulüne ve 

     

SGK primlerine esas alınarak hesaplanması 

 

234.405,00-11  ttııarındaki idari para 

     

gerektiğinden bahisle SGK primlerinin eksik ödendiği 

 

cezasının iptaline karar verilnı iştiı-. 

     

yönünde tanzim olunan müfettiş raporu doğrultusunda 

 

Karara karşı dayalı taraf istinaf yoluna 

     

SGK tarafından  28.06.2016  tarihinde Bahçelievler 

 

başvunnuş olup, dosya istinaf 

     

Hastanesine tesis edilen  234.405,00  TL bedelli idari 

 

incelemesi aşamasındad ır. 

     

para cezasının iptaline ilişkin davadır. 

  

MLP Sağlık Sosyal İstanbul Il. İdare 2016/847 2016 ** Konusu : lIastane nezdinde Hem hordrolu hem de 171.554,00  TL. Dava dosyasında delillerin 
Hizmetleri Güvenlik Mahkemesi 

  

SGKlı çalışan hekimlerin fatura kesnıekte olduğu 

 

toplanılmasını takihen karara çıkmış, 
A.Ş. Kurumu 

   

miktar bakımından SGKya eksik ödeme yapıldığından 

 

işlemin iptaline karar verilmiş olup, 

 

Rehberlik ve 

   

bahisle düzenlenen müfettiş raporu doğrııltusunda 

 

kararın kesinleşmesi heklenmektedir. 

 

Telliş 

   

primlerin tavan üzerinden bildirilmesi gerektiği, eksik 

   

Başkanlığı 

   

bildirim yapıldığı gerekçeleriyle  17.02.2016  tarihli 

       

67485368/13-1.1022276.034-2.595.1 15  sayılı belgeye 

       

dayalı idari para cezası konulu cezanın iptali talepli 

       

davadır. 

  

MLP Sağlık SGK İstanbul  9. İdare 2016/1000 2016 Göztepe Hastanesinde hizmet veren hekimlerin 77.461,20  TL Dava dosyası delillerin toplanılması ile 
Ilizmetleri 

 

Mahkemesi 

  

ücretlerinin bir kısmının bordro tizerinden bir kısmının 

 

dilekçe tcatisinin tamamlanmasını 
A.Ş. 

    

şirketleri üzerinden tanzim olunan İhturalar karşı lığı 

 

nıüteakip karara çıkmış, davanın 

     

ödendiği hususunu göz ardı ederek tüm ödemelerin 

 

kabulü ile  7T46 1,20  TL tutarındaki 

     

SGK prinı lerine esas alınarak hesaplanması 

 

cezanın iptaline karar verilmiştir. Karar 

     

gerektiğinden bahisle SGK primlerinin eksik ödendiği, 

 

dayalı idare tarafından istinafyoltına 

     

bildirimlerin eksik yapıldığı yönünde tanzim olunan 

 

taşınmış olmakla, dosya istinaf 

     

müfettiş raporu doğrultusunda SGK tarafından 

 

incelemesi aşanıasındad ır. 

     

25589600/../.  . ./vrd:3069.05 I sayılı belgelere bağlı 

       

idari para cezasınm iptali talepli davadır. 

  

MLI' Sağlık SGK İstanbul  6. İdare 2016/1430 2016 Göztepe Hastanesinde hizmet veren fatura karşı l ığı 14.418,00 Ti, Dava dosyasında dilekçeleı-in teatisi ve 
1-lizmetleri 

 

Mahkemesi 

  

ödeme yapan hekimleriıı SGK belgelerinin eksik 

 

deli Ilerin toplanılnıası sonrasında 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 
A.Ş. 

    

hildirildiğ i ve ilgili helgelerinde kesikliklerin 

 

29.032017  tarihinde duruşma 

     

bulunduğu iddiasıyla SOK tarafından  14.4] 8,00  TL 

 

gerçekleşmiş, yapılan inceleme sonucu 

     

bedelli kesilen idari para cezasının iptaline yöneliktir. 

 

davanın kabulü ile anı lan iş lemin 

     

Fluzurdaki dava İst.  9.  idare  Malt 16/1000  E. sayı lı 

 

iptaline karar verilmiştir. Dayal ı idare 

     

dava ile bağlantıl ıdır. 

 

karara itiraz etmiş olup, dosya istinaf 

       

incelemesi aşamasındadır. 

MEl' Sağlık Sosyal Istanbul I]. İdare 2016/715 2016 Sosyal Güvenlik Kurumu taraffiııdan23.12.20151arih1i 13.608,00']']. Dava Istanbul II. İdare Mahkemesi'nin 
Hizmetleri Güvenlik Mahkemesi 

  

ve  78535338/05 1017378 

 

2016/252  E. sayılı dosyası üzerinden 
A.Ş. Kurumu 

   

034/20211/6516955/17946527  sayılı.  23.12.2015 

 

usuli olarak reddedilmiş ve aynlması 

 

Rehherlikve 

   

tarihli ve  78535' 1017378 034/20211/6515966 

 

ceza ve karar için davaların ayrılmasına 

 

Teifiiş 

   

17946527  sayılı idari para cezalarının iptali talepli 

 

karar verilmiştir. Dava konıısuna ilişkin 

 

Başkanlığı 

   

davadir. 

 

dosya yine ayn ı mahkemede  2016/568 

       

E. ve  2016/715  E. olmak üzere  2  dava 

       

olarak devam etmektedir, Bu dava 

       

bakımından d ilekçeler teatisi sona ermiş 

       

olup.  24.11.2017  tarihinde gerekçeli 

       

kararın yazıldığı ve işlemin iptaline 

       

karar veriltlii gürülmekle karar 

       

tarafımıza  30.11.2017  tarihinde tebliğ 

       

edilmiştir. Kararın kesinleşmesi 

       

bek I enmekted ir. 

Saınsun Samsun Samsun İdare 2014/1679 2014 Dava yan dal uzmanlığı kadrosunda çalıştırılan 0,00 TI. Dava dosyasında yapı lan incelemeyi 
Medikal Grup Valiliği Mahkemesi 

  

hekimin ana dal uzmanlığında çalıştırma talehidir 

 

takiben davanın kııbulünc hükmedilnı iş 
Özel Sağlık 

      

olup, dayalı tarala karar temyiz 
Hizmetleri 

      

edilmiştir. Danıştay incelemesi sonucu 
A.Ş . 

      

karar hozulmtış, iş bu bozma kararına 

       

karşı karar düzeltme yoluna 

       

başvurulmuştur. 

Samsun Samsun Samsun İdare 2014/1678 2014 Dava yan dal ıızmanlığı kadrosunda çalıştırılan 0,00  TL Dava dosyasında yapılan incelemeyi 
Medikal Grup Valiliği Mahkenıesi 

  

hekimin ana dal uzmanlığında çalışıı rılma talebidir 

 

takihen davanın kahultine hükmedilmiş 
Özel Sağlık 

      

olup, dayal ı tarafça karar temyiz 
Hizmetleri 

      

edilmiştir. Karar, yapılan incelemeyi 
A.Ş. 

      

takiben Danıştay tarafından bozulmtış 

       

olup, bozma kararıııa karşı karar 

       

düzeltme yoluna haşvurulmuşıur. 

       

Dosya karar düzeltme aşamasında( ' 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No! Yıl Konusu Dava Tutan Gelinen Aşama 

Samsun Samsun Samsun İdare 2014/1672 2014 Dava yan dal uzmanlığı kadrosunda çalıştırılan 0,00  TL Dava dosyasında yapılan incelemeyi 
Medikal Grup Valiliği Mahkemesi 

  

hekimin ana dal uznıanlığında çalıştır ılma talehidir 

 

takiben davanın kahulüne hükmedilmiş 
Özel Sağl ık 

      

olup, dayalı tarafça karar temyiz 
l-lizmetleri 

      

edilmiştir. Danıştay incelemesi sonucu 
A.Ş. 

      

karar bozulmuş, yeniden yapıları 

       

inceleme sonııctında davanın 

       

kabıılüne istemin intaline karar 
verilmiş, iş bu karar dayalı idare 

              

taraffindan yeniden temyiz edilmekle 

       

dosya yeniden Danıştay incelemesi 

       

aşamasındadır. 

Samsun Samsun Samsun İdare 2014/1671 2014 Dava yan dal uzmaalığı kadrosunda çalıştır ılan 0,00  TL Dava dosyasında yapılan incelemeyi 
Medikal Grup Valiliği Mahkemesi 

  

hekimin ana dal uzmanlığında çaltştır ılma talebidir 

 

takiben davanın kabulüne hükmedilmiş 
Özel Sağl ık 

      

olup, dayalı tarata karar temyiz 
Hizmetleri 

      

edilmiştir. Dayalı taraf temyiz etmiş, 
A.Ş. 

      

Danış tay tarafından bozulmuş olup, 

       

bozma sonrası yapılan incelemede dava 

       

reddedilmiş, iş bu karara karşı tenıyiz 

       

yoluna haşvıırulmtıştur. 

Seıı tez Sağl ık Van Valiliği Van  3. İdare 2015/1017 2011 Van Valiliği İ l Sağlık Müdürlüğünün  06.05.2011  tarih 0,00  TL Van  3. İdare Mahkemesince, davanın 
Hit.. A.Ş. Il Sağlık Mahkemesi 2012/824 

 

ve  1004  sayıl ı yazısı ile bildirilen davalt Sağl ık 

 

görev yönünden reddine karar verilmiş, 

 

Müdürlüğü 

 

2011/2342 

 

Bakanlığının  25.04.2011  tarih ve  251-09  sayılı idari 

 

karar tarafımızdan leınyiz edilmiştir. 

 

Sağl ık 

   

işleminin Yürütmesinin Durdurulması ve iptali talepli 

 

Danıştay incelemesi sonucu karar 

 

Bakanlığı 

   

davadır. 

 

bozulmuş ise de Van  3.  Idare 

       

Mahkemesi kararında direnmiştir. 

       

Yeniden kanun yoluna başvurulmuş 

       

olmakla dosya Danıştay İdari Dava 

       

Daireleri Kurulu  2015/3223  E. 

       

numarasına kaydolmakla dosya üst 

       

Mahkeme incelemesi aşamasındadır. 

MLP Sağlık İstanbul İstanbul  5. İdare 2017/470 2017 Ulus Hastanesinde otopark yetersizliği nedeniyle Milli 0,00 ,11, Dava dosyası delillerin toplamlması ile 
Hizmetleri Valiliği Mahkemesi 

  

Emlak Müdürlüğü'ne sunulan arazi kiralama 

 

incelenmesini takihen karara çıkmış. 
A.Ş. Deflerdarlık 

   

talebimizin reddine yönelik kararın iptaline ilişkin 

 

Davanın reddine karar verilmiştir. 

 

Avrupa 

   

davadır. 

 

Karara karşı tarafımızca istinaf yoluna 

 

Yakası Milli 

     

haşvurtılnıuş olup, dosya Yargıtay 

 

Emlak 

     

incelemesi aşamasındadır. 

 

Dairesi 
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Başkanlığı 

       

Beyoğlu 

       

Emlak Müd. 

      

MLP Sağlık Sağl ık Bursa  2. İdare 2011/1041 2011 Bursa Valiliği İl Sağlık MÜdürlüğü tarafından yapılan - Davamız Bursa  2. İdare Mahkemesinin 
1-lizmetleri Bakanlığı 

   

denetim sonrası tan/.ini olunan  28.4.2011  larih ve 

 

2011/1041  E. sayılı dava dosyasına 
A.Ş. Bursa Valiliği 

   

116/05  sayıl ı rapora istinaden Özel Hastaneler 

 

kayıt olmuş, yürütmenin durdurulması 

     

Yönetmeliğinin Acil 1-lizmetler Başl ıklı  39.  Maddesinin 

 

kararı alınmış tır. Yapılan inceleme 

     

son paragrafındaki  1.2,3. ,4.5.  ve  6.  Fıkralanna aykır ı 

 

sonııcunda işlemin iptaline karar 

     

davranı ldığının tespiti ile hastanenin acil vakıalar 

 

verilmiş, kaı-ar dayalı tarafça temyiz 

     

haricinde hasta kabulünün valilikçe  10  gün süre ile 

 

edilmiş. Danıştay incelemesi sonucu 

     

durdtırtılması na konu kararın hastaneye tebliğini 

 

onanmıştır. Dayalı taraf bu kez karar 

     

takiben tarafımızca yürütmenin durdurulması ile idari 

 

düzeltme yoluna başvurmuş ise de talep 

     

işlemin iptali lalepli Bursa İdare Mahkenıeleri nezdinde 

 

reddedilerek  29.12.20 15  tarihi itibariyle 

     

dava ikame edilmiştir. 

 

 işlemin iptali kesinleşmiştir. 

MU' Sağlık Sağl ık İstanbul  10. İdare 2012/2198 2012 Kadıköy Kaymakamlığı İ lçe Sağl ık Müdürlüğü'nÜn .. Davamız İstanbul  10. İdare 
Hizmetleri Bakanlığı Mahkemesi E. 

 

22.11.2012  tarih ve B.10.4.ISM.4.34.00.84/434.99/- 

 

Mahkemesi'nin  2012/2198  E. sayıl ı 
A.Ş. İstanbul 

   

4317  sayılt yazısı ile tebliğ olunan" Göztepe 

 

dava dosyasına kayıt olmuş, 

 

Valiliği 

   

Medicalpark Hastanesinin Böbrek Nakli Biriminin 

 

yürütmenin durdurıılması talebimiz 

     

18.2.2013  tarihine kadar faaliyetinin durdtırulması"' 

 

kabul edilmiş, ancak andan dönemde 

     

kararına istinaden yürütmenin durdurulması ile idari 

 

nakil bölünıünden sorıımlu ürma ve 

     

işlemin iptaline yönelik dava ikame edilmiştir. 

 

hekimlerin sözleşmeleri fesih 

       

olunmakla ekibin yeniden kurulması ve 

       

izin I erinin alınması itibaiiyle hali 

       

hazırda  3  aylık sürenin geçebileceği ve 

       

fıilen yeni hasta kabulünün nıevctıt 

       

şartlarda mümktin görünınediği 

       

gözlemlenniekle Sağl ık Bakanlığı ile 

       

yapılan istişareler neticesinde 

       

yürütmenin durdurulması kararının 

       

iptalini talep etme zorunlultığu 

       

doğmuştur, Yeni ekip istihdam edilip 

       

ruhsatlandırı lana kadar kapatma 

       

yapı lmış olup, dava takip edilmemiştir. 

ML!'  Salık Sağl ık İstanbul  3. İdare 2013/1493 2013 Yapılan inceleme de acil müdahale kapsamında Serhat - Dava dosyası İstanbul  3. İdare 
1-lizmetleri Bakanlığı, Mahkemesi E. 

 

I şık ve Meryem Ketenci isimli hastalardan hukuka 

 

Mahkemesi'nin  2013/1493  F. sayıl ı 
A.Ş. İstanbul 

   

aykırı ilave ücret alındığı tespit edildiğinden bahisle 

 

dosyasına kaytt olınuş, yürüınıeııin 

 

Valiliği, 

   

İstanbul Valiliği'nin Göztepe Medicalpark 

 

 durdurulması talebiıniz kabul edilni 
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liastanesinin I gün süreli poliklinik faaliyetinin 

 

Yargılama devam etmekte iken, 

     

durdurulmasına yönelik  08.05.2013  tarih ve  25770 

 

Yönetimin talebi ile davamızdan feragat 

     

sayılı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması 

 

edilmekle, dosya ifiragat nedeniyle 

     

talepli dava ikame edilmiştir. 

 

reddedilmiş ve dosya kesinleşnı iştir. 

Ceza Davaları 
Davacı Taraf I Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Gelinen Aşaıııa 

      

Dava dosyasında delillerin toplanılması 

     

Tarafınıızca Şüphelinin,  Medical  Park A.Ş. ile akdettiği sonrasında sanık hakkında BERAAT kararı 

  

Bakırköy  14. 

  

sözleşme uyarınca, Ukrayna'dan ve başkaca ülkelerden verilmiştir. İş bu karar tarafımızca temyiz 
MLP Sağlık Eta  Ukranie 

Asliye Ceza 
2015/179 

 

hasta getireceğini taahhüt ederek  100.000-  USD edilıniş olup. Dosya Yargıtay tarafından 
1-lizmetleri A.Ş. Cengiz Taşdemir Mahkeınesi 1-012/1 

 

2012 dolandırması neticesinde yapılan şikayete istinaden bozularak yeniden incelemeye alınmış, 

     

baş latılan soruşturma sonrasında ikame olunan ceza yeniden yapılan yargılama sonııcu yeniden 

     

dosyasıdır. beraat kararı çıkmış, Yargıtay tarafından 

      

onanarak kesinleşmiştir. 

Gül 

    

20.03.2013  tarihinde, hastanede tedavi gören Ercan 

 

Alaçamlıoğlu 

    

Şahin'in annesinin ıahurculuk işlemlerinin 

 

Eda Doğan 

    

gerçekleştirilmesi esnasında hastane görevlilerine Ercan Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 

Ercan
Ercan Şahin Bakırköy  19. 

  

Şahinin saldırgan tutum sergilediği, tehditlerde bulundtığ u m takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Medical  Park Zekariya Asliye Ceza 2013/236 2013 ve taciz ettiği ve ısrarla taburcu edilnıemesi gerekliliği çıkmış, dava reddedilmiştir. Karar tarafımızca 

Bahçelievler Hacıismailoğulları Mahkemesi 

  

üzerinde durduğundan bahisle, hakarete ve tehdit temyiz edilmiş olup, dosyanın Yargıtay'dan 

Hastanesi 

    

suçlarından ilgililer hakkında şikayette bulunulnıuş, şikayet onanarak kesinleşmiştir. 

Yetkilileri 

    

sonucu iddianaıne düzenlenerek dosya ceza davasına konu 

      

edilmiştir.  

      

Müvekkil hastane nezdinde tahsilat soruınlusu sekreter 

   

İstanbul  20. 

  

olarak çalışan Nergiz Dünya May ın  pin  vuruşlu printerin Dava dosyası delillerin toplanılmasını takihen 
Mil' Sağl ık 

Nergiz Dünya Atay Asliye Ceza 20 13/535 2013 
kartuşunu değiştiieyerek sahte fatura tanzim etmesi ve m bilirkişiye tevdii edilmiş olup, L3ilirkişi 

1-lizmeticri A.Ş . 

 

Mahkemesi 

  

hastalardan ınüvekkil hastaneye yatan miktardan fazla para raporuna istinaden saııığın beraatine karar 

     

tahsil etmesine istinaden tarafımızdan başlatılan verilmiş ve karaı kesiııleşmişıir. 

     

soruşturmanın ceza davasıdır. 

 

MLP Sağlık 

 

İstanbul  9. 

  

Dosya borcunu ödeme taahhüdünde bulunan borçlunun 09.05.20 17  tarihli celsede sanığı n heraatiııe 

1-lizmetleri A.Ş. 
Ceyhun Emre lcraCeza 2016/588 2016 taalthüdünü yerinegetirmemesi sonucıı tarafımızdan ikame karar verilmiş, karara itiraz edilmiş ise de 

  

Mahkemesi 

  

edilen taahhüdü ihlal davasıdır. itirazımız reddedilerek karar kesinleşmiştir. 

  

Bakırköy  26, 2011/271 

 

Sanık tarafından, "Medicalpark" tınvanını kullanmak 
. Yargılama sonucunda sanık heraat etmiştir. 

MLP Sağlık Sefa 
Arslan

 
Asliye Ceza 2011/32934 2011 suret

ıyle,  3.  Kiş ileri dolandırarak haksız kazanç elde 
Karara karşı temyiz yoluna haşvurulmuş 

Hizmetleri A.Ş. 

 

Mahkemesi 2010/94314 

 

edilmesi sebebi ile yapılan şikyete istinaden açılan ceza 
ancak onanarak kesinleşmiştiı-. 

     

davasıdır. 
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MLP Sağlık 

 

Çayeh Asliye 

  

Kendini Milletvekili, Bakan Danışmanı gibi sıfatlarla 
Şüpheli ve sanık ifadeleri alınnıaya devam 

Hizmetleri A.Ş. Sinan Yıldırım Ceza 2015/233 2015 tanıtan ve belirli sebeplerle kişilerden para talep eden edilmektedir 

  

Mahkemesi  

  

şüpheli hakkındaki şikayetimizdir. 

      

Sanık Durmuş Eroğlu hakkında  Medical  Park Hastanesinde Dosyanın  19.07.2017  tarihli duruşmasına 

     

Onkoloi tedavisi görenler ile anıeliyat sonrası hastalanna iştirak edilerek, Müdahale talebinde 
Mil' Sağlık 

Durmuş Eroğlu 
Tarsus  I. Ağır 

2017/165 2017 
ağrı kesici olarak verilen uyıışturucu nitelikteki Aldolan bulunulmuş, Müdahilliğimize karar 

Hizmetleri A.Ş. 

 

Ceza Mah. 

  

isimli ilacın hastalara yarım ampül yapılması gerektiğinde verilmiştir. Dosyada delillerin toplanılmasını 

     

kalan ilacı atmayıp birikıirerek hastane dışı nda satması takihen dosya adli tıp kurumuna sevk 

     

nedeniyle hakkında ş ikayetçi olunmuş ve dava açılmıştır. edilmiştir. 

     

Şahin Yıldırım adlı hasta yakınları, hastanenin acil 

   

Karşıyaka  3. 

  

servisinde olay çıkarmakla hem hastane personeline hem 

 

Sentez Sağlık 
Fırat Yıldırım Asliye Ceza 2017/I 19 2017 

de etrafa saldırmaları sonucunda şirket malıııa zarar Müzekkere cevabı bekleıımektedir. 
Hiz. A.Ş. 

 

Mah. 

  

verm iştir. Bu sebeple savcılığa suç duyurusunda 

      

bulunulmtış olup Fırat Yıldırıın hakkında kamu davası 

      

açılmıştır. 

      

Acil serviste kayıt personeli olarak görev yapan Burakcan 

 

Seııtez Sağlık 

 

Karşıyaka  3. 

  

Kumaç'ın nöbet günlerinde hastalardan para tahsil etmesine 

 

Fliz. A.Ş . Burakcan Kumaç Asliye Ceza 2017/153 2017 rağmen fattıra kesnıediğinin tespit edilmesi sonucunda Tanıkların dinlenilnıcsi aşamasındadır. 

  

Malı, 

  

savcılığa suç duyurunda bulunulmuş olup, kişi hakkında 

      

kamu davası açı lmış tır.  

   

Kaı-şıyaka  6. 

  

Hastane personeli olarak çalışmakta iken  05.03.2017 

 

Sentez Sağl ık 
Recep Ünal Asliye Ceza 2017/155 2017 

tar i h i nde hastanenin havalandırma bölümünden I top kablo Savunma ve tanık beyanları alınmış olup, 
1-liz. A.Ş. 

 

Malt 

  

aldığı tespit edilmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda müzekkere cevabı heklenmektediı-. 

     

bulunulmuş olup kişi hakkında kamu davası açılmıştır. 

      

Hastane personeli olarak çalışmakta iken  05.03.2017 

      

tarihinde mesai sonrası hastaııenin acil servisin ilk 

 

Sentez Sağlık 
Salih Y ılmaz 

Karşıyaka  4. 
2017/601 2017 

müdahale odasına sivil kıyafetiyle gelerek, ilaç dolabından 
. Dosya da ifüdeler alınmakıad ır. I-liz. A.Ş. 

 

As, Ceza 

  

ilaç alarak hastaneden ayı'ıldığınııı tespit edilmesi üzerine 

      

savcılığa suç dtıyurtıstında bulıuıulmuş olup kişi hakkında 

      

kamu davası açılmıştır. 

      

Medical  Park Hastanesinde pazarlama sorumlusu olarak 

      

çalışan şüpheli Serdal TUNCEIVin  American Lille  Sigorta 
Dosyada yapılan inceleme sonuç dosya Müşıeki Sentez Şüpheli Serdal 17.  Asliye 

2015/I10 2015 
ş irketinden kaza sigortası adı altında para alabilmek için 

karara çıkmış olup, temyiz edilmekle 
Sağl ık A.Ş. Tuncer -YtısufEı'ol Ceza Mah. 

  

haksız yere kaza sigortası poliçesi düzenlettiğini, diğer 
Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

     

şüpheliııiıı de şüplıeli Serdal TUNCER ile birlikte aynı 

      

suçu işleme karanyla hareket ettiğini, şüpheli Serdal  
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TUNCER'in  Medical  Park Hastanesinde pazarlama 

      

sorumlusu olarak çalış tığı, diğer şüpheli Yusuf EROL'un 

      

da ayni hastanede çalıştığı, şüpheli Serdal TIJNCER'in 

      

haksız yere kaza sigortası ücreti alabilmek için  23/08/2010 

      

tarihinde bel ağrısından yakınarak tanık olarak dinlenen 

      

Dr. Volkan KlLlNÇOĞLU'nu müracaat ettiği, bu doktorun 

      

23/08/2010  tarihli bel ağı'ısı şeklinde düzenlediği iş 

      

göremezlik belgesini Serdal TUNCER'in istemiyle diğer 

      

şüpheli Yusuf EROL'un aynı hastanede çalışan Sevilay 

      

ÖZDEMİR'in şifresinden girerek "otomatik kapı çarpması 

      

sonucu şiddetli bel ağrısı" ibaresini ekleyerek şüpheli 

      

Serdal TUNCER'in sigorta şirketinden müşteki şirket 

      

zararına haksız kazanç sağiaınasına neden olduğundan 

      

dolayı ve suç işlenıek kastıyla hareket ederek  Medical  Park 

      

Hastanesindeki biliş im sistemine girmek suretiyle 

      

23/08/2010  tarihli iş göremezlik belgesinde yaptıkları 

      

değiş iklik ile menfaat sağladıkları saptanmıştır,  

   

İstanbul 

   

Dava dosyası delillerin toplanılması ile 
MLP Sağlık 1-lüsamettin Anadolu  60. 2016/507 2016 

Sahte kimlik kullanmak, geçerli rıza olnıaksızın organ tanıkların dinlenilmesi aşamasında olup, 
Ilizmetleri A.Ş. Eryılmaz Asliye Ceza 

  

almak Tanık Fevzi Sevim'in zorla getirilmesi kararı 

  

Mahkemesi 

  

1 verilmiştir. Yargılama devant etmektedir. 
İş 1-Itıkuku Davaları 

Davacı 
Taraf 

Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

Samsun 

    

Dayalı, emeklilik için gerekli olan prim ödeme güıı 18.3 18,28  TL 
Dava dosyası delillerin toplanı lınasını Medikal 

 

Samsun I. 

  

sayısı ve sigortalılık süresi şartlartnı tamamlayıp iş 

 

takiben yapılan incelenıe sonucu karara Grup Özel Meral Kıvırcı İş 2013/149 2013 akdini bu sebeple fashetmiş ve kendisine kıdenı 
. 

 

çıkmış, davaııııı kahulüne karar verilmiştir. Sağlık 

  

Mahkemesi
başlaması 

 

tazmınatı ödenmiş, takiben başka bir hastanede işe 

 

Karar dayalı tarafından temyiz edilmiş olup, Hizmetleri 

    

sebebi ile, ödenen kıdcm taznı inatı iadesiııe 

 

Dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 
A. Ş . 

    

 yönelik dava ikame edilmiştir.  

  

MLP Sağlık Özkan Karaca 

   

Davacı Medicalpark hastanesinde diğer dayalı 

 

Dosya da delillerin toplanılmasını takiben 
Hizmetleri 

    

şirketlerde sigortalı gösterilerek  04/05/2012- 

 

dava karara çıkmış, davanın kısmi kabıılüne 
A.Ş. 

 

Uşak  2. İş 
2014/83 2014 

18/02/2014  tarihleri arasında çalış tırıldığı nı, haklı 
2.310,00  T, 

karar verilmiştir. Karar tarafımızca temyiz 

  

Mahkemesi 

  

sebeplerle işi bıraktığından bahisle  Went,  ihbar, 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

maaş, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, sosyal hak, 

 

aşamasındadır. ( 

     

ve dini resmi tatil alacağı talep etmiş, icra takibine 

 

** Karar Riski:  11.144,65 'FL ' 
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Taraf 

          

konu etmiştir. Davacıııın iş davasında hükmedilen 

 

** Karar kesinleşmeden icraya konu edilmiş 

     

alacaklanna karşı yaptığı icra takihindeki brüt ücret 

 

olup, Dosyada teminat mektuhumuz 

     

ve faiz hesaplamasına yapılan iliraz davasıdır. 

 

bulunmaktadır. 

Ticari Davaları 

Davacı Dayalı Mahkeme I Dosya No. / Yıl Konusıı Dava Tutarı Gelinen Aşama 
Taraf 

      

DMA  Sağlık 
Istanbul 

  

Müvekkil Şirkete hasta getirmekte olan aracı 

 

Dosya  dilekçelerin teatisi aşamasında olup, 
MLP Sağlık Organizasyon 

14.  Asliye 

 

20 şirketlerden davalıya yönelik olarak başlatılan 1.268.317,63 diğer yandan dosyada deliller 
Hizmetleri Hizmetler Tur. Ve 

Ticaret
 

'ricaret 20171252  
17 

İstanbul  11.  lcraMüdürlüğü'ııün  2016/9263  E. Sayı lı . toplanılmaktadır. 1-lenüzön inceleme günü 
A.Ş. Tic. Ltd. ŞU. 

Mahkemes 

  

dosyasına dayalı şirket taraffindan yapılan itirazın 

 

tebliğ edilmemiştir. 

     

iptali davasıdır. 

   

Kavanlar İnşaat Kocaeli I, 

  

Kocaeli İ li, Baş iskele İ lçesi, Ş. Kullar Mahallesi, 

  

Mediplaza Beton Turizm 
Sulh 

  

1901C1  IDI I IBI Paffia,  242  Ada,  13  Parsel de 

 

Dosya dilekçeler m in teatisi aşamasında olup. 
Sağlık Otomotiv 

Hukuk 2017/937 
20 hastane binası olarak kiralanan gayrimenkulün kira 

369.421,00  TL dier yandan dosyada deliller 
Hizmetleri Pazarlama 

 

17 17 

 

bedelinin dolar olarak belirlenmiş olnıası ve dolar 

 

toplanılmaktadır. 
A.Ş. Sanayii Ticaret 

   

kurunun öııgörüiemez. yükselişi nedeni ile 

   

Ltd. ŞU. 

   

uyarlannıası talepli davadır. 

    

İstanbul 

  

Bursa  10. İş Mahkemesi'nin  2013/209  E. sayılı 

 

Dosya ü m üzerinden yapılan inceleme de icra 
MLP Sağlık 

 

Il. İcra 

  

dosyasının  278.032,901-1,  üzerinden kesinleşen 

 

dosyasına yapılan ödemenin yaklaşık 
Hizmetleri Hülya Demiray Hukuk 2016/169 

20 kararına konu bedelin brüt üzerinden hesaplanarak 278.032,90  TL 113.000,00  TL'Iik kısmııı iadesine karar 
A.Ş. 

 

Mahkemes 

 

10 takibe konu edilmesini takiben, net üzerinden 

 

verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 

     

hesaplama yapılması gerektiği yöntinde tarafımızca 

 

beklenmekiedir. 

     

ikame edilen davadır. 

    

Elazi.1  4. 

  

Dayalı taraf hastanemizde muhasebe servisinde 

  

MLP Sağlık 
Abdulkadir 

Asliye 

 

20 
çalışmakta iken işyerinden ayrılmaya karar vermiş, 

 

Dava dosyası delillerin toplanılması 
Hizmetleri 

Yıldırı m 
Hukuk 2017/80 

17 
işçilik alacaklarını hastanenin kasasından uhdesine 

A.S.
 190.959,27  Ti-

 

aşamasındadır. 

  

Malıkemes 

  

geçirmekle, takihen iadesi talepli dava ikame 

        

edilmiştir.  

   

İstanbul 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Anadolu t. 

  

İstanbul  14.  Asliye Hukuk Mahkemesi'nin  2010/223 

 

ıakiben karara çıkmış, davanın kahulüne 
karar verilmi

ş

tir. 
Karar, kar

şı

 
tarafça

 
MLP Sağlık 

 

Asliye 

 

20 E.,  2013/287  K. Numaralı kararı ile hekim kusuru 

  

Hizmetleri Ufuk Özaydın 
Hukuk 

2014/409 
14 nedeniyle aleyhe hükmedilen tazminatın rücueıı 

146.409,52  TL bozulma istemiyle temyiz edilmiştir. 
A.Ş. 

 

Malıkenıes 

  

talısili davasıdır. 

 

Temyiz dilekçesine itiraz ve cevaplarımızı 

       

içerir dilekçe sunulmuştur. Dosya Yargıtay 

       

inceleınesi aşamasındadır. I >1 
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Davacı 
Taraf 

Dayalı Mahkeme I Dosya No. / Yıl Konıısıı Dava Tutarı Gelinen Aşanıs 

        

MLP Sağlık 
Kevser 

  

20 
Dayalı taraf hastanemizde hasta kayıt yetkilisi olarak 

  

t-lizmetleri 
KARABULUT 

 

2017/84 
17 

çalışmakta iken SGK katılım ücretlerini uhdesine 100.000,00  Tl.. 
Dava dosyası delillerin Loplanılmasını 

A.Ş. 

 

F ikata

   

geçirmiş olup, iadesi talepli dava ikame edilmiştir. 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiştir. 

MLP Sağlık 

    

Medical  Park Bahçelievler Hastanesine sevk edilen 

  

Hiznıetleri 
TC Sağlık 

 

2017/100 20 tutuklu Murat Laçalar isimli şahsa hastane tarafından 
97.200,00  TL 

Dava dosyası eksik delillerin loplaııılınası 
A. $. Bakanlığı 

Mahkemes 

 

17 uygulanan kemik nakli tedavisi bedelinin 

 

aşamasındadır. 

  

. 

  

tahsiline ilişkin ikame edilen davadır. 

          

MLP Sağl ık Med. Tur. Gıda 
Bursa  2. 
Asliye 

  

Dayalı Ş irket aleyhine, Bursa  8.  [cıa Müdürlüğü'nün 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

l-lizmctleri ve kes. lş. San. Ticaret 2010/95 20 2009/20568  E. Sayılı Dosyası ile başlatı lan icra 
70142.46  TL 

takiben karara çıkmış, davanın kabulü 
yönünde karar tesis edilmiştir. Gerekçeli 

A.Ş. Tic. Ltd. Şti. Mahkemes 

 

JO takibine itiraz edilmesini takiben ikame edilen itirazın 

 

karar tebliğ edilmiş olup, kararın 

     

iptali davasıdır. 

         

kesinleşmesi beklenmekıedir. 

       

Dava dosyasında delillerin toplanılnıasın ı 

  

Bingöl I. 

    

takiben dosya karara çıkmış, davan ın 
MLP Sağlık Mcdi Ciro ip

 
u 

Asliye 

 

20 
Dayalı kurumun borçlarına istinaden başlatılan icra 

 

kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararda 
Hizmetleri Özel Sağlık 

Htıkuk 
2014/865 

14 takibine itiraz edilmesi nedeniyle ikame olunan 56.687,77  TL İcı-a inkar tazminatıııa hükınedilmemesi 
A.Ş. Eğitim 

mahkemesi 

  

ı itırazın ptali davasıdır. 

 

sebebi ile hüküm tarafımızca temyiz 

       

edilmiştir. Dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşaması ndadır 

MLP Sağl ık 
Gölcük Sağlık 

Elazığ  4. 
Asliye 

 

20 
Dayalı kurumun borçlarına istinaden başlatılan icra 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 
Hizmetleri 

Hizmetleri A. . Ş Hııkuk 
2014/579 

14 takibine itirazedilınesi nedeniyle ikame oluııan 40.925,28  It. 
takiben  karara çıkmış, davanın kahulüne 
karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiş olup, A.Ş. 

 

mahkemesi 

  

itirazın iptali davasıdır. 

 

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

               

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 

  

İstanbul 

  

Tarafımızdan CNL grup ile imzalanan sözleşme 

 

takiben yapılan inceleme son ııcu tanzim 
MLP Sağlık 

CM.  Grup Çağrı 27.  Asliye 

 

20 
m mm kapsamında kesilmiş faturaların ödenmemesi 

 

olunan bilirkişi raporu doğrultusunda karara 
Hizmetleri 

Hiz. A.Ş. Ticaret 2014/130 
14 neticesinde  3.  icra  2013/30196  E. sayılı dosyası ile 23.391,05  TL çıkmış ve davanın kabulüne karar 

A.Ş. 

 

Mahkemes 

  

başlatılan icra takihine haksız olarak edilmiş itirazın 

 

verilmiştir. Karar dayalı tarafça temyiz 

     

iptali talepli ikame edilmiş davadır. 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

___________________ 

 

aşamasındadır. 
ML!'  Sağlık Doktor  Dry  Satış İstanbııl  3, 

2014/1374 20 Dayalı (Borçlu) Doktor  Dry  Satış Pazarlama Temizlik 
20.844,51  TL Dava dosyası delillerin toplanılmasını " 

Hizmetleri ve  Paz.  Tem. Asliye 

 

14 San. ve  Tic, Ltd. Şti. (Eski Unvan: TGE Grup Satış 

 

takiben karar çıkmış davanın kısmen 

11 
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Davacı 
Taraf 

Dayalı Mahkeme / Dosya No.! Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

A.Ş. San. ve  Tic.  A.Ş. Ticaret 

  

Pazarlama Inş. San. 'e Dış  Tic. LTD. Şİİ.) ile 

 

kahıılüne karar verilmiştir. Gerekçeli 

  

Mahkemes 

  

Müvekkil MLP Sağlık A.Ş. arasında ticari Ihaliyetleri 

 

kararın tebliği heklenmekte olup, takiben 

     

kapsamında  24.04.2012  tarihli l-liznıet Alıın 

 

hukuki yollara başvurulacaktır. 

     

Sözleşmesi akit olunarak süreklilik arz eden ticari bir 

       

ilişki kurulmuş ve 'l'GE Grup şirket personellerine iş 

       

bu sözleşme kapsamında sağlık hizmeti sunulmuştur. 

       

Dayalı şirket aleyhine, ödenmeyen alacağın tahsik 

       

amacıyla Istanbul IS. İcra Müdürlüğü nezdinde 

       

2014/17152  E. Sayı lı dosya ile icra takibi 

       

başlatılmış tır. Ancak borçlu tarafından horca itiraz 

       

edilmiş ve takip durdtıruimuş olup, iş bu itirazın iptali 

       

davasıdır. 

         

[Java  dosyası delillerin toplan ı l ınas ı ıl ı 

     

Kardiyoloji Kliniğinde Prof. Dr. Ertuğrul Ercan'dan 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

Sentez Sağlık 

   

20 
ücretli hasta olarak aldığı hizmet karşı l ığı olan 

 

inceleme sonucu tanzim olunan rapor lehe 

1-liz. A.Ş. 
1-likmet Baz 

Izmir  7 
. Tükeıici 

2015/165 
la 

19.632,00  -TL'yi ödemeyen hastaya icra takibi 19.632,00  TL kanaat içermektedir. Davacı tarafın 

     

başlatılmış olup, borçlunun takibe itirazı üzerine 

 

itirazları nedeniyle dosya ek incelemeye 

     

itirazın iptali davası açılmıştır. 

 

tevdi edilmiş olup, dosya ek rapor 

       

incelemesi aşamasındadır. 

  

Bakırköy 

    

Dava dosyası delillerin toplanılması 

MEl> Sağl ık 

 

10.  Asliye 

  

Hedef Araç Kiralama ile sözleşme gereği kiracısı 

 

aşamasındayken mahkeme dayalı adresini 

Ilizmetleri Hasan Balcıoğlu Hukuk 2016/279 20 olduumuz aracın dayal ı tarafın kusurtı ile perte l9.445,49 'FL bildiremediğ imiz gerekçesi ile davaııın 

A .Ş. 

 

Mahkemes  

 

16 çıkarılması sonucunda tarafımızca ikame edilen 

 

açılmamış sayılmasına karar vernı iş olup, 

     

tazminatın rüeu davasıdır. 

 

gerekçeli kaı'arın tebliğini takiben verilen 

       

hatalı karar taı'afı nıızca temyiz edilecektir. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

  

İstanbul 

  

Yükselen çiçekçilik aleyhine  18. İcra Müdürlü 

 

sonucu tanziın olunan biliı'kişi raporu lehe
ğü  

MLP Sağl ık Yükselen 20. İcra 

  

2014/32006  E. Sayı l ı dosya ile baş latılan tahliye 

 

gelmış tiı'. Dava dosyası  9.11 >2017  tarihli 

1-lizmetleri Çiçekçilik  Ltd. Hukuk 2015/63 
20 

lalepli icra takibine borçlu tarafından yapılmış olan 13.988,92  TL 
celsede karara çıkmış, davanın kabulü ile 

A.Ş . Şti Mahkemes 

 

s 
itiraz neticesinde işhu itiraztn kaldırılmasına ilişkin 

 

itiraztn kaldırılmasına  %70  icra  inkar 

     

olarak tarafımızdan açılmış olan davadır. 

 

tazmınaıına hiikmedilmesi ile daval ının 

       

tahliyesine karar verilmiştir. Gerekçeli 

       

kararın tebliği ile kararın kesinleşınesi 

       

beklenmekıedir. 
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Davacı 
Taraf  

Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Koııııstı Dava Tutarı Gelinen Aşama 

     

Dayalı (Borçlu) Doktor  Dry  Satış Pazarlama Temizlik 

       

San. ve  Tic. Ltd. Şti. (Eski Unvan: TUE Grup Satış 

       

Pazarlama İnş. San. ve Diş  Tic. LTD. ŞTİ .) ile 

       

Müvekkil MLP Sağlık A.Ş. arasında ticari faaliyetleri 

 

Dava dosyası delillerin loplanılmasın ı 

  

İstanbul  3. 

  

kapsamında  24.04.2012  tarihli Hizmet Alım 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda karara 

MLP Sağlık Doktor  Dry  Satış Asliye 

  

Sözleşmesi akit olunarak süreklilik arz eden ticari bir 

 

çıkmış davannı kısmen kabtılüne karar 

Hizmetleri ve  Paz. Tern. Ticaret 2014/1376 20 ilişki kurulmuş ve TGE Grup ş irket personellerine iş 
II TL .452.00 verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği 

A.Ş. San, ve  Tic.  A.Ş. Mahkemes 

 

14 bu sözleşme kapsamında sağlık hizmeti sunulmuştur. 

 

heklennıektedir. 

     

Dayalı şirket aleyhine, ödennıeyen alacağın tahsili 

 

**Karar riski:  10.887  TL ası l alacak 

  

t 

  

I amacıyla stanbul IS, İcra Müdürlüğü nezdinde 

 

üzerinden takibin devaını ile anılan bedel 

     

2014/17155  E. Sayı l ı dosya ile icra takibi 

 

üzerinden  %20  icra inkar tazminatı 

     

başlatılmıştır. Ancak borçlu tarafından borca itiraz 

       

edilmiş ve takip durdurulmuş olup, iş bu itirazın iptali 

       

davasıdır. 

       

Dayalı (Borçlu) Doktor  Dry  Satış Pazarlama Temizlik 

       

San. ve 'l'ic.  Ltd. Şti. (Eski Unvan: TUE Grup Satış 

       

Pazarlama İnş. San. ve Dış  Tic. LTD. Ş ii.) ile 

       

Müvekkil MLP Sağlık A.Ş. arasında ticari faaliyetleri 

    

Istanbul  3. 

  

kapsamında  24.04.20 12  tarihli Hizmet Alım 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

MLP Sağlık Doktor  Dry  Satış Asliye 

  

Sözleşmesi akit olunarak süreklilik arz eden ticari bir 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda dosya 

Hizmetleri ve  Paz.  Tem. Ticaret 201411375 20 ilişki kurulmuş ve TUE Grup şirket personellerine iş 
 9.225,06 TL 

karara çıkmış, davanın kısmen kahtılüne 

A.Ş. San. ve  Tic.  A.Ş. Mahkemes 

 

14 sözleşme m bu sözle kapsamında sağl ık hizmeti sunulm uştur. 

 

karar verilnı işı ir. Gerekçeli kararın tebliği 

     

Dayalı ş irket aleyhiııe, ödenmeyen alacagın tahsili 

 

beklennıekte olup, takihen ı'eddedilen kısım 

     

amacıyla Istanbul  18.  icra Müdürlüğü nezdinde 

 

yönünden hukuki yollara başvurulacaktır. 

     

2014/17153  E. Sayılı dosya  He  icra takibi 

       

haşlatılmış tır. Ancak borçlu tarafından horca itiraz 

       

edilmiş ve takip durdurulmuş olup, iş bu itirazın iptali 

       

davasıdır. 

  

'lemar Tokat 

 

Istanbul 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 
Manyetik 

 

14.  Asliye 

    

takihen yapılan iııceleme sonııcıı karara 
Rezonans 
Sağlık 

CNL Grup Çağrı 
"iz. A.Ş. 

 

20 14/586 
20

 20 
14 

İtirazın iptali ve takibin devamına yönelik açılmıştır. 7,072,03  TL. çıkmış, davanın kısmen kahulüne karar 

  

Mahkemes 

    

vermiştir. Dayal
ı taraf temyiz yoluna 

l-lizmetieı'i ve 

 

. 

    

başvurmuş olup, Dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşanıasındadır. 
Sentez Sağlık CNL Grup Çağrı Istanbul 

2014/1209 20 
İtirazın iptali ve takihin deva mına yönelik açı lmıştır. 3.561,98  TL 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Hiz metleri "iz. A.Ş. 13,  Asliye 

 

 14  

  

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

B"I

1
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Davacı 
., 
laraf 

Dayalı Mahkeme / Dosya No.! Yıl 
. 

Konusu Dava Tutarı . 
Geli nen  Aşama 

A.Ş. 

 

Ticaret 

    

çıkmış, davanın kısmen kabulüne karar 

  

Mahkemes 

    

vermiştir. İcra lakihi devam etmekte olup, 

       

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır, 
Samsun 

       

Medikal 
.. .- Grup Ozel 

 

Samsun  3 
'Tuketıcı 

 

20 
. 

Dava dayalı Sami Güven'in  Hakem Heyetine 
. . . 

 

. - 

Dava dosyasırıda yapılan incelemeyi 
. 

SazI ık 
Sami Güven 

Mahkemes 
1 016/379 

 

16 takıben 
şıkayetının kabulune ılışkın kararın iptali sebebiyle iptali

 

, 
Ti, j.400,00  . .. .. . . . 

davanııı kahulune hukmed ılmış tır. 7 
Hızmelleri 

    

açılmış davadir 

  

A . Ş . 
_______ ___________ 

  

___________

 

    

Bingöl  3. 

    

.. . 
, . . MLP Saglik . 

Mcdi  Group 
. 

Aslıye 

 

20 
. 

, .................................................... Dayalı kurumun boı Iarina isnnadcn başlatılan icra 

 

Dava deli Ilerın toplanılmasını takihen 

Hizmetleri Ozel Sağl ık Hukuk 2015/207 15 takıhıne kısmen itiraz edilmesi nedeniyle ikame 
. 

3.223,61 FL 
karara çıkmış davanın kahulti yönünde 

. .'. , . . .  

A.Ş. Egitim Mahkemes 

  

. . 

i ptali

 

olunan itirazın iptali davasidir. 

 

karar verilmiştir, karar temyiz edilnıış olup, 

       

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadir. 

     

Dayalı (Borçlu) Doktor  Dry  Satış Pazarlama Temizlik 

       

San. ve  Tic. Ltd. Şti. (Eski Unvan: TGE Grup Satış 

 

. . 

     

. 
,,, Pazarlama lnş. San. ve Dış  Tic, LTD. Ş ii.) ile 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
. . 

     

.. . ,, , . Muvekkıl MLP Saglik A.Ş. arasında ticari laalıvetleri 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 
. . .. 

     

. . . 

kapsamında  24.04.2012  tarihli Hizmet Alım 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulü  ile Istanbul 
. 

, MLP Saglık , Doktor  Dry  Satış 
Istanbul  3 
Asliye 

 

.
. 

,.. .. . . . Sozleşmesı akit olunarak suı'eklılik arz eden ticari bir 
. 

. 
. 

... . 

 

IS. icra muduriugunun  2014/17150  sayılı 
. . . . . 

dosyasina yapılan itirazm D  10,00-it, asil 
Hizmetleri ve Paz. Tern. Ticaret 2014/1328 

20 ılışkı kuiulmuş ve IGL Grup şiiket personellerıne iŞ 
611,24  'l'L alacak yönünden iptali ile takihin bi' miktar 

A.Ş. ,,.  San. ve  lie.  A.Ş. Mahkemes 

 

14 bu sozleşme kapsamında saglik hizmeti sunulmuştur. 
. ... . . . 

 

.. . . 

uzerınden devamina, alacak bedeli olan 

  

. 

  

Dayalı şirket aleyhine, odenmeyen alacagin tahsihı 

 

.. . . , , .. 

     

. 
..  amaciyla Istanbul  IS. Icra Mudurlugu nezdinde 

 

510,00-I  L nin %20si oranında olmak uzere 
. . . 

     

. . . .  2014/17150  E. Sayıl ı dosya ıle icra takibi 

 

102,00-TL icra inkar tazminatina 
. . . . . .. . 

     

. 
, 

i t iraz başlatılmıştır. Ancak borçlu taralindan borca itiraz 

 

hukınedilmesine karar veı'ılmiştır. Gerekçeli 
. . . 

     

. . . . . . 

i ptal i

 

edilmiş ve takip durdunilmuş olup, iş bu itirazın iptali 

 

kararın tebliği heklenmektedir. 

     

davasıdır. 

       

Dayalı (Borçlu) Doktor  Dry  Satış l'azarlama Temizlik 

 

Dava dosyası delilleriıı toplanilınasıni 

, ' MucipIaza 

 

İstanbul  4. 

  

San. ve 'I'ic.  Ltd. Şii. (Eski Unvan: TGE Grup Satış 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda karara 

Saglik 
Doktor  Dry  Satiş Asliye 

 

20 
Pazarlama İnş. San. ve Diş  Tic. LTD. ŞTİ.) ile 

 

çıkmış, davanın kısmen kabulü ile, Davahi -

 

. 

Hizmuleri 
ve  Paz.  iem. Ticaret 2014/1506 

14 
Müvekkil Mediplaza Sağlık Biz Tie. A.Ş. arasında 447,00  TL karşi davacinın IS Icra Müdürlüğü'nüıı 

 

San. ve  Tic.  A.Ş. Mahkemes 

  

ticari thaliyetleri kapsaminda  24.04.2012  tarihli 

 

2014/17151  esas sayılı icra dosyasina 
. 

 

i 

  

Hizmet Alim Sözleşmesi akit olunarak süreklilik arz 

 

yapmış olduğu itirazın kısmen iptaline. ) 

     

eden ticari bir ilişki kurulmuş ve TGE Grup şirket 

 

 takibiıı  400,00 Ti,  asil alacak yönünden 

'A' 
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Davacı 
Taraf  

Dayalı Mahkeme I Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

     

personellerine iş bu sözleşme kapsamında sağlık 

 

devamına, işlemiş faiz talebinin reddiııe, 

     

hizmeti sunulmuştur. Dayalı şirket aleyhine, 

 

400,0011  ası l alacağın %  20  oranında icra 

     

ödenmeyen alacağın tahsili amacıyla İstanbul IS. İcra 

 

inkar tazminatına hükmedilmiştir. Gerekçeli 

     

Müdürlüğü nezdinde  2014/17151  E. Sayı lı dosya ile 

 

kararın tebliği beklenmektedii. 

     

icra takibi başlatılmıştır. Ancak borçlu tarafından 

       

borca itiraz edilmiş ve takip durdurulnı uş olup, iş bu 

       

itirazın iptali davasıdır. 

  

Elazığ Vatan 

 

Elazığ  2. 

    

Dava delillerin toplanılmasın ı takihen 

Sağlık Yavru Vatan 
Asliye 

 

20  
Taraflar arasında daha önce akdedilen protokol 

.. 

 

karara çıkmış, davanın kısmen kabulü 

Hizmetleri Emlak AŞ 
1-lukuk 2011/316 

Il 
geregı, cezai  şart alacağının ıahsı lı amacıyla ikame 100  USD yönünde karar verilmiştir. Karar temyiz 

A.Ş. 

 

Mahkenıes 

  

edilmiş davadır. 

 

edilnı iş olup, Yargıtay incelemesi 

       

aşamasındadır. 

     

Dayalı (Borçlu) Doktor  Dry  Satış Pazarlama Temizlik 

       

San. ve  Tic. Ltd. Şti. (Eski Unvan: TGE Grup Satış 

       

Pazarlama lnş. San. ve Dış  Tic. LTD. ŞTI.) ile 

       

Müvekkil ML,1>  Sağlık A.Ş. arasında imzalanan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

İstanbul  3. 

  

Hizmet Alım Sözleşmesi gereğince TGE Grup şirket 

 

takihen bilirkiş iye tevdi edilmiş olup, 
MLP Sağlık Doktor  Dry  Sauş Asliye 

  

personellerine iş bu sözleşme kapsamında sağlık 

 

inceleme sonucu tanzim olunan raporda 
Hizmetleri ve  Paz. Tern. Ticaret 2014/1326 

20
14 

hizmeti sunulmuş ise de, bir kısım ödeme alınamamış 311,38  Tl lehimize kanaat bildirilmiştir. Karşı ıaraffin 
A.Ş. San. ve  Tic.  A.Ş. Mahkemes 

  

olup, şirket aleyhine, ödenmeyen alacağın tahsili 

 

itirazları doğrultusıında dosya ek rapor için 

     

amacıyla İstanbul  18. İcra Müdürlüğü nezdinde 

 

bilirkiş iye tevdi edilmiş, şirket deflerlerinin 

     

2014/17154  E. Sayı l ı dosya ile icra takibi 

 

yerinde incelenmesi heklenmektedir. 

     

başlatılmıştır. Ancak borçlu tarafından borca itiraz 

       

edilmiş ve takip durdurulmuş olup, itiraz itirazın 

        

iptali davasına konu edilmiştir.  

 

Samsun 
Medikal 

 

Samsun I. 

    

Dava dosyasında delillerin toplanılmasın ı 

Grup Özel 

 

İcra  H ukuk 

 

20 Samsun t  . 15  mahkemesinin  2013/149  E. Sayılı 

 

takihen yapı lan inceleme de karara çıkmış, 

 

Sağlık  
Uğ

ur Çapan
 

Mahkemes 
20 15/4 20 

15 dosya  karar
ına konu davalının başlatmış olduğu icra 0,00  TL Davanın kabulüne karar verilmiştir. 

E-lizmetleri 

    

takibinin ve icra eınrinin iptali isteminden ibarettir. 

 

Gerekçeli karar henüz tebliğ edilmcıniş 

       

olup, kararın tebliği heklenmektedir. 

Mediplaza 

 

Sakarya  2. 2017/158 

 

Sakarya  3. İcra Müdürlüü'nün  2017/1405  E. Sayı l ı 

 

Yerel Mahkeme tarafından davanın reddin" . 

Sağlık 1-liz. 
A.Ş. 

Nazif Karhuz İcra 1-tukuk 
Mahkemes 
. 

E. ,  

2017/225 
20 
17 

dosyasına sistenısel hata nedeniyle süresinde 
yapılamayan borca itiraza ilişkin olarak gecikmiş 

0,00 fl karar verilmiş olup işbu karar tarafııııızca 
istinafa gönderilmiştir. 

   

K. 

 

itiraz davasıdıı'.  

  

Ii' 



Esin 
Avukatlık 
Ortaklığı. 
Member of Baker & McKenzie 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, Akatiar-Beşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel 0 212 376 64 00 
Faks:  0212 376 64 64 
www,esin.ay.tr 

Davacı 
Dayalı 

, 

Mahkeme N   / Dosya o.1  Yıl Konusu Dava Tutan Gelinen Aşama 

   

Taraf  

  

Elazığ Vatan 

 

Elazığ I. 
, 

  

. - . . . 

Dayalı taratırı yapmış oldugu icra takıhıne karşı. 

 

Dava delillerin loplanılmasını takiben 
. . 

, 

S ıglık 
Erol I ınyıldızı 

ku Hukuk ..  

2019/57 
20 

işlctılmış olan faize ıtıra,larimıza ilişkin şık uy'.t 000  TL 
kar,ıa çıkmış şık'üctin kahulu 'oııundt. 

I lizrnctlerı 

 

MabkenıLs 

 

15 
davasıdır. 

 

karar verılmıştıi. (ierckçcli kararın 

A. $, 

 

i 

    

yazılması beklenılmektedir. 

Elazığ Vatan 

 

Elazığ I. 
, 

  

. . . . 

 

. . Dava dosyası delıllerın toplanılmasıni 
. 

Saglik 
. . 

. . , 

Erol tanyıldızı 
icra Hukuk 

2017/444 
20 Dava konusu icra emri ıle takihin bu kısmının 

.. . . . .  000 FL 
. . . . . . . . 

takıheıı bıhrkışıye levdı edilmiş olup, dosya 
Hizmetleri 

 

Mahkemes 

 

I 7 durdurularak iptaline karar verilmesi ıstemidur . 

 

. 

bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 
A 

 

I 

     

. 

Medıplaza 

 

Gehze 
. 

  

G arand 
. . . Gti Bankasına ait  21.06.2016  keşıde tarihli  4.000 

  

, 

Sadık , . 

HASIMSIL 
Aslıye 
...  

ticaret 201611146 
20 

. . . . . . FL  bedelli ve yine Garanti Bankasına ait  19.07.20 16 
. . .  . 

. 

0.00  rt. 
. . . . . 

Dosyada eksiklikler giderılmektedıi'. 
. 

Hizmetleri 

   

16 keşıde tarihli  3.000  TL bedelli kaybolan ya da çalınan 

  

A.Ş. 

 

Mahkemes 

  

iki   adet çekin i ptali  davasıdır. 

           

Çalişma ve 

   

. 

  

Kuzey Sosyal Güvenlik İstanbul 

  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Iş Teifiiş 

  

Medikal  Paz. Bakanlığı 36. 
İş 2016/267 

20 Kurulu tarafından hazırlanan rapora itiraz ve alt 
. ... . . 

.. 

0 00  L 
. .. .  

Dosya on inceleme aşainasindadir. 
ins. Ti*.  San. lurkıye i ş Mahkemes 

 

16 ışverenlık sozleşmesınin muvazaalı olmadıgmnın 

  

Tic. Ltd. Şti. Kurumu Genel i 

  

tespiti malepli davadir. 

   

Müdürlüğü 

      

Ktızey 
. 

TC Sağl ık 
Bakanligi 

' 

Istanbul 
. 

  

, ... . _ . ,. . Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlıgi i ş I eRiş 
. 

 

. . . Dava dosyası delillerın toplanılmasi ıle 
Medikal  Paz,...,, 
, .  1  urkuye kamu 

17,  iş 
2016/1227 

20 itiraz Kurulu taratindan hazırlanan rapora itiraz ve alt 
. ... . . 

. 

00011. 
. . . . 

tanık beyanlarinin deerlendırılmesi 
lnş. Taş. San. . 

Hastaneleri 
Mahkemes 
. 

 

16 ışverenlık sozleşmesmın muvaz.aalı olmaduginmn 
.. 

. 

 

aşamasındadir. 
. . . 

Tic. Ltd. Şii. 

 

ı 

  

tespiti taleplı davadir. 

   

Kurumu 

      

MLP Saglık 

 

Uşak icra 

  

Davalinın iş mahkemesinde hak eltıgı 

  

Hizmetleri l-lilay Arslan 
l'I k k u u 

2016/45 ' 

0 
ücretlerini brüt miktar Üzerinden 0,00 TI.. Dosya incelenıe sonucu kabul edilmiştir. 

A.Ş. 

 

Mahkemes 
i 

 

I  6 . . 

koymasına karşın açılan itiraz davasidir 

            

Uşak İcra 

  

Davacının işçi alacaklan sebebi ile 

  

MLP Sailık 
. 

&. 
Hizmetleri Adem Cabar 

Hukuk ,  

2016,46 
20 hükmedilen alacaklarını brüt ücret 

. . . .  

,, 

0,00  IL 
. . . . Dosya inceleme sonuctı kabul edılnuşıır. 

  

Mahkemes 

 

16 
.. . 

uzerinden istemesı sebebi ile . 

 

AS 
." 

. 

 

i 

  

tarafımizdan açılan icra emrinin iptali davasıdır 

  

MLP Sağlık Ahmet Izmir İcra 
ol5/s I 

20 Davacının işçi alacaklari sebebi ile
 0'  00  TL Dosya 

bilim'kişiye gönderilmiş olup. Rapor 

l-lizmetleri Aslankaya 1-lukuk 

 

5 hükmedilen alacaklarını brüt ücret 

 

lehimize gelmiştir. Andan rapora istinader 

Elf 
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Davacı 
Taraf 

Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

A.Ş. 

 

Malıkemes 

  

üzerinden istemesi sebebi ile 

 

davanın kahulüne karar verilerek fazla olan 

     

tarafımızdan açılan icra emrinin iptali davasıdır 

 

alacak kalemleri taleplerinı iz doğrultusunda 

       

iptal edilmiştir. 
Sanısun 

       

Medikal 

 

Samsun I, 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Grup Özel 

Mümin Çelik İcra l-lukuk 
2015/433 

20 Dava davalının başlatmış olduğu icra takihinin ve icra 

 

takihen yapılan inceleme sonucu karara 
Sağl ık 

 

Mahkemes 

 

15 emrinin iptali istenı inden ibarettir, 

 

çıkmış, davanın kahulüne karar verilmiştir. 
Hizmetleri 

      

Gerekçeli kararın tebliği beklenmektedir. 

   

A. Ş .  

    

MLP Sağlık 

 

Ankara  2, 
Sulh Ceza 

  

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin  39.  maddesine 

 

idari para cezası  29.09.2017  tarihinde 

1-lizmetleri Ankara İ l Sağ[ık 
Mahkeınes 20 17/7881 20 aykırılık sebebi le Ankara Valiliği İl Sağlık 

14.780,00  TL ödenmiş olınakla birlikte, haksız olan idari 

A.Ş . 
Müdürlüğü .  

ı 

 

17 Mtldürlüğünün,  10.08.2017  tarihli  663.05  sayılı idari 

 

para cezasına karşı itirazdahulunulmuş, 

     

para cezasının ıptalı 

 

dosya delillerin toplanılması aşamasındadır. 

  

Mersin 

     

MLP Sağlık 

 

I Tüketici 

  

Kuzey Çevikin açmış olduğu icra takihi nedeniyle 

  

Hizıııetleri Kuzey Çevik Mahkemes 2017/326 20 MLP hastanesinden haksız olarak tahsil ettiği paranın 14,375,88 FL 
Dava dosyası delillerin toplanılınasın ı 

    

17 
ger i  alınabilmesi için dava ikame etmiştir. 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilıniştir. 

     

Istanbul  36.  Icra Müd.  2017/29631  E. sayı lı dosyasına 

  

MLP Sağl ık Teknoser Bil5, 
Istanbul  6. 

  

sunulan kapak hesabı talebirnizin tahsil haı'cı ve 

  

Hizmetleri Tekn. I-liz, San 
era  1-lukuk 

2017/1004 20 vekdlet ücreti oranında indirim yapı lmak suı'etiyle 
0,00  TL 

Dava dosyası delillerin toplanı lınası 

A.Ş. ve Dış  1k.  A.Ş. Mahkemes 
. 

 

17 hesap edilmesi lazım gelirken bu şekilde yapılmaması 

 

aşamasındadıı'. 

     

ile talebimizin reddine konu kararın iptali talepli 

       

davadır. 

  

Samsun 

 

Küçükçek 

     

Medikal Doğuş Tekstil 
mccc  2. 

  

Küçükçekmece  Î. İcra Müdürlüğünün  2017/11529  E, 

  

Grup Özel Ve Temizlik 
Mal, San'. Ve İcra 1-lukuk 2017/1019 20 sayı l ı dosyası ile aleyhe baş latılan icra takihine konu 

0,00  'I'l Dava taraflmızea  5. 12.2017  laribinde ikame 
Sağlık 

   

17 ödeme eınrinin tısulsüz tebliğinin tespiti ile iptaline 

 

edilmiş olup, inceleme devam etmektediı'. 
Hizmetleri Tie.  Ltd. Şti. M ah k e m es

. 

  

konu davadır. 

          

Sentez Sağlık 

 

İzmir  2. 

  

KUB Kliniğinde operasyon geçiren hastanın, sigorta 

 

Dosyada delillerin ıoplanılmasını takibeıı 

Hizmetleri Tolga Gülbeyaz Asliye 2017/173 20 poliçesinee karşı lanmayan sağlık gideri faturasını 
900, 00  TL yapılan inceleme sonucu bilirkişi rapoı-u 

A.Ş. 

 

Ticaret 

 

17 ödememesi üzerine icra takibi açılmış ise de itiraz 
. 

 

lehe kanaat bildirmiş olup, dosya heyanlaı 

     

üzerıne itirazın iptali davası ikaıne edilmiştir, sunulması  aşamasındadır. 
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SCİ' flnvnları 

Davacı 
Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu 

.. 

Dava I utan Geli nen Aşama 

   

Taraf  

         

Dava dosyasında delillerin toplanılnıasını 

     

Marmara Kartal isimli şirket  2008  yıl ında  8  ay 

 

takiben yapılan inceleme sonucunda 

     

boyuııca  Medical  Park Göztepe Hastanesinin göz 

 

karara çıkmış, davanın kısmen kabulüne 

     

bölümünü işletmiştir. Bir göz hekimi tarafından 

 

karar verilmiştir. Kararda, Dayalı 

     

yapılan şikayet sonucu SGK müfettişi Dila 

 

tarafından hak edişten yapılan 

     

Bouhani Benziane tarafından düzenlenen rapora 

 

3.507.944,34  TL kesintinin  2.508.608,21 

     

binaen sağl ık hizmeti satın alınmasının mevzuata 

 

TL'sinin yerinde olmadığın  990.336,16 

  

Ankara  22. 

  

aykır ı  olduğ
u gerekçesi ile 

 

TL'sinin ise yerinde olduğu yönünde tespit 
Mt  D l  k 

 

Asliye 

  

13.3.2SGK.4.34.20.02.16-CZ-20.719.629 sayıl ı 3.507.944,34 ile  2.508.608,21  TL kesintinin dava 
Hızmetlerı SG

 

561' K 

Hukuk 

,

/260 2üli 2013 . 
................................. ceza i  şarı konulu bildirim  le goz bolumune ai t 

. 
TL 

. . .. . .. . . tarihi nden ıtıbaren ış leyen yasal Iaızı ıle 

  

Mahkemesi 

  

SGK tarafından yapılan ödenıeler hastane 

 

birlikte tahsiline karar verilmiştir. 

     

alacaklarından mahsup edilmiştir. İşbu dava 

 

Gerekçeli kararın tebliği akahinde karar 

     

mahsup edilen ve kesilen cern bedellerinin haksız 

 

aleyhe kısım bakımından temyiz edilmiş, 

     

ve sözleşmeye aykır ı olduğundan, dayanak raporun 

 

dayalı kurum tarafında da kabtıt olan 

     

eksik incelemeye hatalı sonuçlar içerdiğinden 

 

k ısmı temyiz edilmekle dosya Yargıtay 

     

bahisle yapılan itiraz niteliğinde tespiti ile geri 

 

incelemesi aşamasındadır 

     

iadesine ilişkin ikaıne edilen davadır. 

 

** Dayalı haksız çıktığı kısım için 

       

teminatsız tehiri icra kararı almışt ır. 

MLP Sağl ık 

 

İstanbul  21. 

  

02 .06.2016  tarihli prim, tahakkuk, itiraz komisyon 
I  76' 14053 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Hizmetleri 861' İş 2016)464 2016 kararının iptahini ilişkin davadır. Fatih 
.ŞL 

' takiben hiliı'kişiye tevdii edilmiş. olup, 

A.Ş . 

 

Mahkenıesi 

  

l-lastanesi'nin  56K  prim iptali talepli açılmıştır. 

 

 dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin ıoplanılmasını 

     

Dayalı Kurumun tesis ettıgı  02,10.2013  tarih, 

 

takiben bilirkişiye ıevdi edilmiş, inceleme 
. 

, 

MLP Saglık 

 

Bursa  7. 
.  

  

. . 

3640805  sayı lı en son ıslemt ıle çeşı tlı sozleşme 

 

sonucu tanzım olunan raporda  2009  yı l ı 
.. . .. . . . 

. . 
Hızmetlerı SGK

 

SÜK 
Aslıve

'2013/458

 

20 13/458 2013 
. ' . . 

hukunılerıne dayalı olarak cezaı ışlemlerı hakkında 
13 1.159,48 

, 

sozleşmesıne goı'e ıstenebılecek cezaı 
.., . . . . 

, 

A.Ş. 

 

Hukuk 
. 

  

, . 

açılan, toplam  1.5,1,159,48—  IL mıktarındakı 
TL şartın  86.000,00  IL olduu helırtılmıştır. 

. . 

  

Mahkemesi  

  

. 

menü tespit  davasıdır, 

 

Rapora ı tırazlarınıız suııulmuş olmakla, 

       

dosya yen i den  hı l ırkışıye tevdı ed i lmi ş 

       

olup, dosya ek inceleme aşamasındadır. 

  

ursa Bursa  6 

    

Dava dosyası delilleı'in toplanılması ile 

MI-1)  Sağl ık 
. . 

 

. . 

Aslıye 

  

. . . . . . 

Ceza ısleınının haksızlığının tespıtı ıle Borçlu . ,. 

incelenmesini takihen karara çıkmıs 
. . . . 

1-lızmetlerı 
, 

SGK

 

561' 
l-Iukıık 

2012/401 2010 ' , .  

ohunmadıcı yonunde Menü Tespit  davasıdıı'. 
8)0.000,00  IL Davaııın reddıne karar verılmıştır. Karaı 

. . . . 

A.Ş. 

 

. 

Mahkemesı 

    

taı'alımızca temvız edılaıış olup, dosya 
. - . , 

       

\ argıtay ıncelemesı aşamasındadıı'. 
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Da" a  ci 
Dayalı Mahkeme / Dosya No./ Yıl Konıısıı Dava Tutarı Gelinen Aşama 

   

' taraf  

         

Dava dosyası delillerin toplanı!masıııı 

  

Bursa  4. 

  

Dayalı Kurumun tesis ettiği  25.02.2013  tarih, 

 

takiben hilirkişiye tevcli edilmiş olup, 
MLP Sağlık 

 

Asliye 

  

3420668  sayı lı en son işlemi ile çeşitli sözleşme 

 

inceleme sonucu tanziıı olunan rapora 
Hizmetleri SGK 

Hukuk 
2013/396 2013 hükünı lerine dayalı olarak cezai işlemleri hakkında 656.500,001-1- itirazlarımız suırnlmuştıır. İtirazlarımız 

A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

açılan, toplam  656.500,00 —TL miktarındaki meııfi 

 

doğrultusunda dosya yeniden hiliıkişiyc 

     

tespit davasıdır, 

 

tevdi edilmiş olup, dosya ek inceleme 

       

aşamasındadır. 

Mediplaza 

 

Kocaeli  5. 

  

izinli olan hekimin sistem üzerinde pasif 

  

Sağlık SGK 
Asliye 

2017/26 2017 
gösterilmemesi ve işlem yapılınası sebebi ile SGK 

550.000,00 Ti 
Dava dosyası delillerin toplaııılnıası 

Hizmetleri 

 

Hukuk 

  

taraffindan uygulanan cezai şartın iptaline ilişkin 

 

aşamasındadır. 

A.Ş. 

 

Mahkemesi j 

  

açılan davadır. 

       

Dayalı kurum taraffindan, Tıbbi tedavilerin ve 

 

Dava dosyası delillerin toplaııılmasını 

  

Istanbul  2. 

  

ilaçlarının  Sut 
hükümlerine aykırı olarak Kuruma 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda 
ML!'  Sağlık 

 

Asliye 

  

fatura edildiğinden bahisle, uygulanan cezai şartın 

 

karara çıkmış, davanın reddine karar 
Hizmetleri SGK 

Hukuk 
2010/392 2010 hastanenin SGK nezdindeki alacaklarından faizi ile 546.045,23  TL 

verılmiştir. Karar tara m fımızca teyiz 
A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

birlikle  546.045,23  TL olarak nıahsup edilmesine 

 

edilmiş olup, dosya Yargıtay incelemesi 

     

ı stınadeıı, ihlalde bulunulmadığının tespitine 

 

aşamasındadır. 

     

yönelik ikame edilen davadır. 

         

Mahkeme, Ist.  19.  Ağır Ceza 

     

Dayalı kurum tarafından, Bahçelievler Hastanesi
hekletici 

 

Mahkemesi'nin  2011/18  E. No'lu dosyanın 

MLP Sağlık 

 

İstanbul  4. 

  

aleyhine ka mu zararına sebebiyet verildiği iddiası 

 

nıesele yapılması konusunda 

Hizmetleri SGK Asliye 2010/378 2010 talep olunan  520.975,06  TL'ye istinaden zararın 520.975,06  TL 
karar vermiştir. ( Ceza dosyasında 

A 

 

l-lukok 

  

adığının madığının tespitine doğ madığı kural iblalinin bulunm

  

huzurdaki davada da taraf olan hekimin 

  

Mahkenıesi 

  

yönelik ikame edilen iptal davasıdır. 

 

heraatine karar verilmiş olup, dosya 

       

temyizde olduğundan kararın kesinleşmesi 

       

hekleıımektedir ) 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

  

Bursa  6. 

    

çıkıııış davanın kısmen kabulüııe 

ML!' Sağlık 

 

Asliye 2012/500 

 

Ceza  iş
leminin haksızlığının tespiti ile Borçlu 

 

480.00,00  TL'lik cezai işlenıin  140.000,00
 

Hizmetleri SGK 
Hukuk 2010/431 

2012 
olunmadığı yönünde Menü Tespit davasıdır. 

480.000,00  TL TL'lik kısmının yerinde olmaması 

A.Ş. 

 

Mahkeınesi 

    

sehbiyle borçlu olmadığının tespitine ve 

       

Dayalı idarenin 340.000,00'TL'lik cezai 

       

şartının yerinde olması nedeniyle reddine 

       

karar verilmiştir. Gerekçeli kararın 
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Davacı Daveti Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutan Gelinen Aşama 
Taraf 

            

tebliğini takiben karar temyiz edilmiş 

       

olup, dosya Yargıtay incelemesi 

       

aşamas ir  dad ı r. 

       

Dava dosyası delilleriıı toplanılmasın ı 

       

takiben karara çıkmtş, davanın ı'eddine 

       

hükmedilmiştir. 
İş bu karar tarafımızca 

       

temyiz edilmiş, Yargıtay incelemesi 

       

sonucu karar bozularak dönmüştür. 

       

Yeniden yapılan yargılama sonucunda 

       

davanın kısmen kabulü yönüııde hüküm 

       

kurulmuş, para cezasının  94.4 12,90  TL 

       

olarak uygulanmasına, bu miktar üzerinde 

       

Uygulanan para cezasının iptaline karar 

       

verilmiştir. Söz konusu karar tarafimızca 

   

20127 

   

yeniden temyiz edilmiş ve yapılan 

MLP Sağlık 

 

Bursa I. 
Asliye 

_01J4b 

 

... 

Ceza işleminin haksızlığııı tn tespıtı ıle Borçlu 

 

incelenıe sonucu tekrar Yargıtay 'dan 

Hizmetleri SGK Hukuk 
2009/193 , 009 olunmadığı yönünde Menü 'l'espıt davasıdır. 

469.780,35  rt bozularak dönmüştür. Dava  2016/272  E. 

A.Ş. 

      

sayılı dosya ile yeniden görülmeye 

  

Mahkemesi 

    

haşlanılmış bu kez yapılan inceleme de 

       

davanın kısmen kabulü ile  408.666,35 

       

TL Ii k kısmının iptali ile geriye kal al' 

       

61.114,00  TL'lik kısmının aynen 

       

uygulanmasına, kesinti yapılmış ise 

       

kesildiği tarihten geri ödeme tarihine 

       

kadar işleyecek yasal ifiuizi ile birlikte 

       

davalıdan tahsil edilerek davacı taraflı  

       

ödenmesine, karar  verilmiştir. Gerekçel i  

       

kararın tebliğini takiben aleyhe kısım 

       

yönünden karar temyiz edilmiştir. Dosya 

       

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

  

Bursa  6, 

  

Davalın ın  29/06/2015  tarih ve  3411750  sayılı 
, 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
takiben bilirkişiye tevdi edilmiş, yapılaıı 

MI -P  S " k 

 

Aslıye 

  

işlemi ile aleyhe uygulanan kesinti işleınının iptal i  
,, inceleme sonucunda tanzim olunan Fr: e SGK 

Hukuk 
2015/674 2015 ile bu miktar borçlu  olunmadığı nın tespitine işbu 400,201,04  IL 

raporda, 400,20l,04 TL'liktutarın faizi  ile 
A Ş 

 

Mahkemes i  

  

kesiminin ödenmesi halinde istirdatı talepli dava 
açılmış tır. 

 

birlikte SGK  kurumuna 
geri  ödenmesi 

       

gerektiği yönünde değerlendirme 'ıL 
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Davacı 
Dayalı Mahkeme / Dosya No.1 Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşanıa 

   

Taraf  

         

yapılmıştır. tarafımızca sunulan itirazlara 

       

istinaden Dosya ek inceleme yapı mas! 

       

için tekrar bilirkişiye gönderilmiş olup. 

       

Dosya ek inceleme aşamasındadır. 

Samsun 

    

Dava hastanenin Temmuz, Ağustos ve Eylül 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasını 
Medikal 

 

Samsun  3. 

  

20131e  fatuı-alandırdığı hizmetlere istinaden dayalı i takihen yapılan inceleme sonucunda 
Grup Özel 

SOK 
Asliye 

2015/173 2015 kurum tarafından iş bu alacaklarından haksız olarak 313.150,79  TL. dosya karar çıkmış, davanın kabulüne 
Sağl ık 

 

1-lukuk 

  

yapılan kesintilerin bedellerinin avans faizi 

 

hükmedilmiştir. Karara karşı dayalı 
Hizmetleri 

 

Mahkemesi 

  

oranında işleyccek faizi ile birlikte tahsili istemidir. 

 

taratça istinaf yoluna haşvurulmuştur. 
A. Ş . 

            

Dayalı kurum tarafından müvekki I hastanenin fazla 

  

MLP Sağlık 

 

Antalya  2. 

  

veya yersiz fattıralama yaptığı iddiası ile yapmış 

  

Hizmetleri SOK Asliye 2017/149 2017 olduğu  309.082'07  TL. kesintinin iptali ve borçlu 309.082,07  TL Dosya ön incelenıe aşamasındadır. 
A.Ş. 

 

Hukuk Mah. 

  

olnıadığımızın tespiti amacıyla dava ikame 

        

edilmiştir.  

   

Elazığ  4. 

  

Sosyal Güvenlik Kurumuııun Hastanemiz aleyhine 

  

MLP Sağlık 
Ilizmetleri SGK 

Asliye 
20 16/286 2016 

tahakkuk etıniş oldttğtı cezai işlem ile tahsil olunan 
300.658,48  TL. 

Dava dosyası dilekçelerin teatisi ile 

  

Hukuk 

  

2016
 haksız olduğuna ilişkin ikame olunan 

 

delillerin toplanılması aşamasındadır. 
A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

davadır. 

       

Antalya SGK İ l Müdürlüğü tarafından haksız 

  

Mil' Sağl ık 

 

Antalya  6. 

  

olarak yapılan  293.994,00  TL, mahsup işlemine 

  

Hizmetleri SOK Asliye 2017/222 2017 karşı müvekkil MLP Sağlık Hiz. AŞ'nin borçlu 293.994,00  TL Dosya öıı inceleme aşamasındadır. 

A.Ş. 

 

1-lukuk Malı. 

  

olmadığtııın tespiti talepli tarafımızca ikame edilen 

       

Tespit Davasıdır. 

       

Antalya SOK Il Müdürlüğü tarafından haksız 

  

MLP Sağlık 

 

Antalya  3. 

  

olarak yapılan  284.131,00  TL mahsup işlenıine 

 

Dava yeni ikame edildiğinden henüz 
Hizmetleri 5(3K Asliye 2017/427 2017 karşı müvekkil MLP Sağlık I-liz. AŞ'nin horçltı 284A3 1,00  TL 

dilekçeler teatisi aşamasındadır. 
A.Ş. 

 

Hukuk Mah. 

  

olmadığının tespiti talepli ıarafıın ızca ikame edilen 

       

Tespit Davasıdır. 

       

Kurum tarafından tahakkuk ettirilen  18355747 

 

Dava dosyasında yapı lan incelemeyi 

  

13ursa2. 

  

sayı,  06.12.2010  tarih,  3282753  sayı,  16.03.2011, 

 

takihendavanın  245.000,00 FL  yönünden 
Mil' Sağl ık 

 

Asliye 2014/2 56 

 

3283302  sayı,  16.03.20 1 1  tarih,  4458930  sayı, 

 

kabulüııe,  600,00  TL yönünden reddine 
Hizmetleri SOK 

Hukuk 2011/304 
2011 

16.03 .201 1  tarih,  6127395  sayı,  31.03.2011  tarih, 
. 245600,00  TL 

karar veri lnı iştir. Sözkonusu kat ardavalı 
A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

6486267  sayı,  07.04.2011  tarih,  7469343  sayı, 

 

SOK vekilince temyiz cdilnı iş olup, Larar 

     

18.04.2011  tarih'  7469720  sayı,  18.04.2011  tarih, 

 

 Yargıtay'dan BOZULARAK dôiiiiiui5ti r. 
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Davacı 
Taraf 

Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

     

6799670  sayı,  26.04.2011  tarihli, cezai şart 

 

Dosyanın  2014/256  E. sayılı dosya ile 

     

işlemleri hakkında açılan. toplam  245.600,00.2171. 

 

görülmeye başlanılmış olup, bozma ilaını 

     

miktarındaki menfi tespit davasıdır. 

 

doğrultusunda dosya hilirkişiye 

       

gönderilmiştir. Son duruşmada davacı 

       

hastanenin  40.000,00  TL yönünden borçlu 

       

olmadığının tespitine, 90.000.00 TL 

       

yönünden ise uygulanan cezai işlemin 

       

hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir. 

       

Mahkemece verilen hüküm tarafımızca 

       

temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay 

       

incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyasında delillerin toplaııılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucu davanın 

  

Bursa  6. 

  

Davalının  14/01/2016  tarih ve  686150  sayıl ı işlemi 

 

kısmen kabulü ile,  230.000,00  TL'lik 
MLP Sağlık 

 

Asliye 

  

ı le müvekkil aleyhine uygulanan kesinti işleminin 

 

cezanın  110.000,00  TL'lik cezai işlemin 
Hizmetleri SOK 

Hukuk 
2016/101 2016 iptali ile bu miktar borçlu olunmadığının tespitine 230.000,00 fl yerinde oldtığu,  120.000,00  TL'Iik 

A.ş. 

 

Mahkemesi 

  

işbu kesintiııin ödenmesi halinde istirdatı talepli 

 

kısmının ise yerinde olmadığı sonucuna 

     

dava açılmıştır, 

 

varılınıştır. Karara karşı istinaf yoluna 

       

haşvuı-ulmuş olup, dosya isuııaf 

       

incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

       

kabulü ile  155.000,00  TL'lik kısını 

       

yönünden davanın kabulüne 

MU' Sağl ık 

 

Bursa  4. 
2013/777 

   

hükmedilmiştir. Karar temyiz edilmiş 

Hizmetleri SOK Asliye 2011/2 2011 
Ceza işleminin haksızlığının tespiti ile Borçlu 

225.000,00  Tl.. 
olmakla, Yargıtay incelemesi sonucu 

A.Ş. 

 

Hukuk 

  

olunmadığı yönünde Menü Tespit davasıdır. 

 

bozulmuş, Yerel Mahkeme bozma i lamına 

  

Mahkemesi 

    

Uyarak dosyada yeniden inceleme yaparak 

       

bu kez davanın reddine karar vermiştir. 

       

Karara karşı temyiz yoluna haşvurulmuş 

       

olup, dosya Yargıtay incelenıesi 

       

aşamasındadıı'. 

MLP Sağlık 

 

Ordu  3. 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUr- 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

l-lizmetleri SOK 
Asliye 

2014/571 2014 Fiziksel Tıp hakediş kesintisinin lıaksızolduğuna 903.535,0011, 
takiben karara çıkmış, davaııın kısmen takiben

 

A.Ş. 

 

1-lukuk 

  

yönelik tespit davasıdır 

 

ile  106.573,21  TL fazla kesilen 

  

Mahkenıesi 

    

bedelin iadesine hükmedilmiştir. Kara 
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I) av  a  cı 
Taraf 

Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

       

temyiz edilmiş olup, temyiz süreci devam 

       

etmekte iken SGK'dan haricen tahsilat 

       

yapılmıştır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasmı 

MLP Sağl ık 

 

Ordu  1. 

  

Kurtım taratindan gerçekleştirilen  2012  sur- 

 

takihen yapılan inceleme sonucunda 

Hizmetleri SO K 
Asliye 

2014/596 2014 Plastik Cerrah i hakediş kesintisinin haksız 116.505,00  TL 
kısmen kabulü ile  9720 1,44  TL yönünden 

A.Ş. 

 

Hukuk 

  

olduğuna yönelik tespit davasıdır. 

 

işlem ı in ptal ne karar vermiştir. Karara 

  

Mahkenıesi 

    

karşı istinaf yoluna haşvurulmuş olup, 

       

dosya istinat' incelemesi aşamasındadır. 

     

Dayalı kurum tarafından mövekkil hastanenin fazla 

  

MLP Salık 

 

Antalya  3. 

  

veya yersiz faturalama yaptığı iddiası ile yapmış 

 

Dava yeni ikame edildiğinden henüz

 

Hizmetleri SOK Asliye 2017/208 2017 olduğu I00.000,00TL. kesintinin iptali ve borçlu 100.00U011, 
rteatisi aşamasındadır. 

A.Ş. 

 

Hukuk Mah. 

  

olmadığımızın tespiti aıııacıyla dava ikame 

       

edilmiştir. 

       

Antalya SOK İ l Müdürlüğü tarafından haksız 

  

MLP Sağlık 

 

Antalya  5. 

  

olarak yapılan  87.747,00  TL mahsup işleniine karşı 

  

Hizınetleri SOK Asliye 2017/224 2017 müvekkil MLP Sağl ık 14iz. Aş'nin borçlu 87.747,00  TL Dosya ön inceleme aşamasındadır. 
A.Ş. 

 

Hukuk Mah. 

  

olmadığının tespiti talepli taraffimızca ikame edilen 

       

Tespit Davasıdır. 

         

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Ordu I. 

    

takihen karara çıkmış, davanın kısmeti 
MLP Sağl ık 

 

Asliye 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- 

 

kabulü ile  6.726  TL fazla kesilen bedelin 
Hizmetleri SOK 

Ilukuk 
2015/383 2014 Çocuk Sağlığı hakediş kesintisinin haksızolduğuna 87.231,00'l'L iadesinehükmedilmiştir. Karar temyiz 

A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

yönelik tespit davasıdır. 

 

edilmiş olup, temyiz süreci devam 

       

etmekte iken SGK'dan haricen talısilat 

       

yapılnııştır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 

  

Ordu I. 

    

takiben karara çıkmış, davanın kısınen 
MLP Sağlık 

 

Asliye 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- 

 

kabulü ile  48.642  TL fazla kesilen bedelin 
Fiizmetleri SOK 

 

20 15/382 2014 Göğüs 1-lastalıkları hakediş kesintisinin haksız 83.269,00  TL iadesine hükmedilmiştir. Karar tenıyiz 

 

Mah
A.Ş. 

k ınesi 

   

olduğuna yönelik tespit davasıdır. 

 

edilmiş olup, temyiz süreci devam 

       

etmekte iken SOK'daıı haricen tahsilat 

       

yapılmıştır. 

MLP Sağlık 
SOK 

Ordu I, 
2014/597 2014 

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- Adli 63.650,00 1'L 
Dava dosyası delillerin  toplanılmasını 

l-lizmetleri 

 

Asliye 

  

Vaka hakediş kesintisinin haksız olduğuna yönelik 

 

takibcn karara çıknıış, Davanın kısmer 

'ii 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 
Taraf 

     

A.Ş. 

 

Hukuk 

  

tespit davasıdır. 

 

kabulü ile  52.688,44 FL  fazla kesilen 

  

Mahkemesi 

    

bedelin iadesine karar verilmiştir. Karar 

       

temyiz edilmiş olup, temyiz süreci devam 

       

etmekte iken SGK'dan haricen tahsilat 

       

yapılmıştır. 

     

Dayalı kurum tarafından müvekkil hastanenin fazla 

  

MLP Sağlık 

 

Antalya Il. 

  

veya yersiz faturalama yaptığı iddiası ile yapm
ış 

 

Dosya delillerin toplanılnıası 
Hizmetleri SOK Asliye 2017/636 2017 olduğu  63,202,41  TL. kesintinin iptali ve borçlu 63.202,41  TL 

aşamasındadır. 
A.Ş 

 

Hukuk  Malt 

  

olmadığımızın tespiti amacıyla dava ikame 

       

edilmiştir. 

         

Dava dosyası delillerin ıoplanılnıasını 

  

Ordu I. 

    

takiben karara çıkmış,  44.436,44  TL fazla 
MLP Salık 

 

Asliye 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- İç 

 

kesilen bedelin iadesine hükmedilmiştir. 
1'liznıetleri SOK 

Hukuk 
2015/385 2014 Hastalıkları hakediş kesintisinin haksız olduğuna 57.537,00  TL 

Karar temyiz edilmiş olup, temyiz süreci 
A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

.. yonelik tespit davasıdır. 

 

 devam etmekte iken SGK'dan haricen 

       

tahsi lat yapilini5tir. 

     

Kurum tarafından tahakkuk ettirilen  983884  sayı, 

 

Dava dosyası delillerin toplanı

lmasını 

MLP Sağl ık 

 

Bursa  4. 

  

bila tarih;  1336770  sayı,  04.02.2011  tarih ve 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 

Hizmetleri SOK 
Asliye 

2011/160 2011 2104734  sayı,  07.02.2011  tarihli cezai şart işlemleri 45.000,00  TL çıkmış, davanın reddinekararverilmiştir. 

A 

 

l-Iukuk 
Mahkemesi 

  

hakkında açılan, toplam  45.000,00.-TL 

 

Karar tarafımızca temyiz edilmiş olup, 

     

miktarındaki menffi tespit davasıdır. 

 

Dosya Yargıtay inceleınesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

MU' Sağl ık 

 

Ordu  3. 

  

m Kuru tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- 

 

kabulü ile  30.093,78  TL fazla kesilen 

Hizınetleri SOK 
Asliye 

2014/573 2014 Güntibirlik hakediş kesintisinin haksız olduğuna 44.011,00  TL bedelin iadesine hükmedilmiştir. Karar 

A.Ş. 

 

Hukuk 

  

.. yonelik tespit davasıdır. 

 

temyiz edilmiş olup, temyiz süreci devam 

  

Malıkeınesi 

    

etmekte iken SC3K'dan haricen tahsilat 

       

yapılmıştır. 

       

Dava dosyası delillerin toplantlınasını 

       

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

MU' Sağl ık 

 

Ordu I. 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  sur- 

 

kabulü ile  28.386,66  TL fazla kesilen 

Hizmetleri SOK 
Asliye 

2014/384 2014 Genel Cerrahi hakediş kesintisinin haksızolduğuna 37.565,00  TL bedelin iadesine hükmedilmiştir. Karar 

A.Ş. 

 

l'lukuk 

  

yönelik tespit davasıdır. 

 

temyiz edilmiş olup, temyiz süreci devam 

  

Mahkemesi 

    

etmekte iken SGK'dan hanicen tahsilat 

       

yapılmıştır. 
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Davacı 
Taraf 

Dayak 
, 

Mahkeme N  / Dosya o. / Yıl 
. 

Konusu Dava Tutarı G eli nen Aşama 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

MLI Simlik 

 

Ordu ). 
. 

  

. . . 

SU T -

 

Kurum tarafından gerçekleştirilen  20)2  SU  f- 

 

takiben talep olunan bedel üzerinden 
.. 

I Iızm'tleı SOK 
Asltyc 

2014/386 2014 kardıyololi hakedis kesintisinin haksız o!du4urn 30 119001  L 
karara  çıkmış d t' tHin kabulunL kaıaı 

. 
A.Ş. 

 

Hukuk 
. 

  

... . . ' 
yonelık tespit davasıdır. 

 

verılmıştır. Karar temyiz edilmiş olup, 
. .. . . 

  

Mahkemesi 

    

temyiz sureeı devam etmekte iken 

       

SGK'dan haricen tahsilat yapılmış tır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Ordu 

    

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 
MLP Sağlık 

 

Asl''e 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- 

 

kabulü Ile  8.622,3$  TL fazla kesilen 
Hizmetleri SOK 

Hukuk 
2014/570 20)4 Anestezi hakediş kesintisinin haksız olduğuna 30.119,00  TL bedelin iadesine lıükınedilıııiştir. Karar 

A.Ş. 

 

. lahı'emesı 

  

yönelik tespit davasıdır 

 

temyiz edilmiş olup, temyiz süreci devam 

       

etmekte iken SGK'dan haricen tahsilat 

       

yapılmıştır. 

, , 

 

. 

Istanbul IS. 

  

. . . . 
Dayalı kurum tarafından, tedavilerin  ve ılaçlaı'ıııın 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasın ı 
. 

MLP Saglık 
. . , ,. 

. 
.Aslıye 

  

, .. .. . . 
SUT hukumlerıne aykırı olarak Kuruma tatura , . 

takıben karara çıkmış, dava 
. . . . . 

Hızmetlerı 
, 

SOl' 

 

Hukuk ,
 2009/124 2009 . ''. iptali Ldı]dıgındcn bahtsk, uygulanan cezai şartın ıptalı 

0.000,OO İ L reddedılmıştır. karar tarai ınıızca teıııyız 
.. . 

A.Ş. 

 

. 
Mahkemesi 

  

davasıdır. 

 

edılmış olup, dosya Yargıtay ıneelemesı 

       

aşamasındad ir. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

ordu 

    

takiben karara çıkmış, davanın k ısmen 
MLP Sağl ık 

 

Aslive 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- 

 

kabulü ile  13.502,42  TL fazla kesilen 
Hizmetleri SOK 

Hukuk, 
2014/593 2014 Beyin Cerrahi hakediş kesintisinin haksız olduğuna 26.767,00 fl bedelin iadesine hüknıedilmiştir. Karar 

A.Ş. 

 

a emLsı 'VI I k 

  

yönelik tespit davasıdır. 

 

temyiz edilmiş olup, temyiz süı'eci devam 

       

etmekte iken SGK'dan haricen tahsi lat 

       

yapılmıştır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Ordu  1. 

    

takiben talep olunan ı'akam üzerinden 
MLP Sağlık 

 

Ali 
e

 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- 

 

karara çıkmış, Davanın kahulüne karar 
Hizmetleri SOK 

Ilukuk 
2014/595 2014 Nöroloji hakediş kesintisinin haksız olduğuna 18.284,00  TL verilmiştir. Karar dayalı tarala temyiz 

  

I Mahkemesi çmesı 

 

yönelik tespit davasıdır. 

 

edilmiş olup,  temyiz süreci devam 

       

etmekte iken SGK'dan haricen tahsilat 

       

yapılnııştır. 

MLP Sağlık 
Hizmetleri SOK 

Ordu I. 
Asliye 2014/598 2014 

Kurum taı'afindan gerçekleştirilen  2012  SUT- KBB 
hakediş kesintisinin haksız olduğuna yönelik tespit 14.569,00'11, 

Dava dosyası delillerin toplantlmasını 
takiben karara çıkmış. Davanın kısmen 

A.Ş. 
______________ 

Hukuk 

  

davasıdır. 

 

kabulü ile  13.716,61  TL fazla kesilen 



OrtakIı 
Member of baker & McKen2 
International, a Swiss  Verem 

Bağımsız Hukukçu Raporu 

Esin  Attorney Partnership 
Ebulula  Mardin  Cad.,  Gül Sok.  No. 2 
Maya Park Tower 2, AkatlarBeşiktaş 
34335 Istanbul  Türkiye 
Tel: 0212 376 64 00 
Faks:  0 212 376 64 64 
www.esin,av,tr 

Davacı 
Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Geliaen Aşama 

  

T  araf  

     

Mahkemesi 

    

bedelin iadesine karar verilmiştir. Karar 

       

temyiz edilmiş olup, temyiz süreci devam 

       

etmekte iken SGK'dan haricen tahsilat 

       

yapılmıştır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasmı 

       

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

MLP Sağlık 

 

Ordu  3. 

  

Kurum tarafından gerçekleştirilen  2012  SUT- 

 

kabtılü ile  6.502,00  TL fazla kesilen 

Hizmetleri SOK 
Asliye 

20141572 2014 [infeksiyon hakediş kesintisinin haksız olduğuna 10.579,00  TL bedelin iadesine hükmedilmiştir. Karar 

A.Ş. 

 

Hukuk 

  

.. yonelik tespit davasıdır 

 

temyiz edilnı iş olup, temyiz süreci devam 

  

Mahkemesi 

    

etmekte iken SOK'dan haricen tahsilat 

       

yapılmıştır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

       

takiben karara çıkmış, davanın kısmen 

MLP Sağlık 

 

Ordu I. Ordu  

 

taraffindan gerçekleştirilen  2012  SUT- 

 

kabulü ile  3.895,63  TL fazla kesilen 

Hizmetleri SOK 
Asliye 2014/594 2014 Kadın Doğum hakediş kesintisinin haksız olduğtına 10.150,00  'U bedelin iadesine hüknıedilmiştir. Karar 

A.Ş. 

 

Hukuk 

  

.. yonelik tespit davasıdır. 

 

temyiz edilmiş olup, temyiz süreci devam 

  

Mahkemesi 

    

etınekte iken SGK'dan haricen ıahsilat 

       

yapılmıştır. 

Mediplaza 

      

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Sağlık 

SOK 
Gebze  7. İş 

2017/50 2017 
SOK teşvik başvurusıı işleminin reddiniıı iptali 

0,00  Tl.; takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 
Hizmetleri 

 

Mahkemesi 

  

talepli davadır. 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 
A . Ş . 

 

_________ ________ ______ __________________________________ 

       

Bağcılar Sosyal Güvenlik Müdürlüğün nü 

  

MLP Sağlık 

 

Bakırköy 

  

28.06.2016 tarihli ve  23444444/01 1156358034 
0,00  TL 

Dava dosyası delillerin toplanılması 
Hiznıetleri SOK 20. İş 2016/409 2016 9138777  sayılı prim  borcu konulu yazısının iptali 

 

aşaınasıııdadır. 
A.Ş. 

 

Mahkemesi 

   

talepli davadır.  

      

6111  sayıl ı Kanun tıyarınca teşvikten yararlanma 

  

MLP Sağl ık 

 

Istanbul  20. 

  

talebinin  5(3K  tarafından reddi dolayısıyla "Kurum 

 

Dosya dilekçelerin teatisi ile delillerin 
Hizmetleri SOK l ş 2017/222 2017 

İşleminin iptali" talepli olarak ikame edilen 
0,00  TL 

toplanı

lması aşamasındadır. 
A.Ş. 

 

Mahkenıesi 

   

day  ad ir . 

 

Samsun 

    

6111  sayıl ı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

 

Dava dosyası delillerin toplanılınasını 
takiben yapılan inceleme soııtıcu karara Medikal 

Grup Özel SOK 
Samsun  3. 
İş 2017/196 2017 

talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla "Kurum 
0,00  TL an çıkmış,  3. 1.2017  tarihli celsede day ır 

Sağl ık 

 

Mahkemesi 

  

m 
İşleıninin iptali" talepli olarak ika e edilen 

 

kahulüne karar verilıniştir. Gerekçeli 

Hizmetleri 

    

davadıı . 

 

kararın tebliği heklenınektedir. 
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Davacı 
Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

Taraf 

          

A.Ş.  

       

6111  sayı l ı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

  

ML?  Sağlık 
Hizmetleri SOK 

Ordu İş 
2017/223 2017 

talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla 'Kurum 
. 0,00

 
0,00 IL 

Dosya dosyası delillerin toplanılması 

  

Mahkemesi 

  

n  iptali" talepli olarak ikae edilen lş lemını m 

  

A.Ş. 

    

davadır. 

         

Dava dosyası delil I elin top lanılmasını 

       

takiben yapılan inceleme sonucunda 

     

6111  sayı lı Kanun uyarıııca teşvikten yararlanma 

 

31.10.2017  tarihli celsede karara çıkmış, 
MS Sağlık 

 

Ankara  16. 

  

talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla "Kurum 

 

davanın kahulüne karar verilmiştir. 
Hizmetleri SOK İş 2017/163 2017 . 

ı me edilen lşleınının piali" talepli olarak ika . 
0,00  TL 

Gerekçeli karar  14.122017  tarihinde 
'lie. A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

davadır. 

 

tebliğ edilmiş olup, istinafstiresinin 

       

geçmesi ile kararın kesinleşmesi 

       

beklen mektedi  r. 

MLP Sağlık 

 

Ankara  41. 

  

6111  sayı lı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

  

Hizmetleri SOK İş 2017/124 20 1 7 
"Kurunı talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla 

0.00  TL Dosya dilekçelerin teatisi ile dehillerin
 

     

İş

leminin iptali" talepli olarak ikame edilen 

 

toplanılması aşamasıııdadır. 
A.Ş. 

 

Mahkeınesi 

  

davadır. 

       

6111  sayıl ı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

  

ML?  Sağlık 

 

Trabzon I. 
2017/156 2017 

talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla "Kurtım 
0,00 TL 

Dosya dilekçelerin teatisi ile delillerin 
Hizmetleri SOK İş 

  

ln iptali" talephi olarak ika nılm .

şlenıını me edilen 

 

topla m ası aşaas ındadır. 
A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

davadır. 

  

ML?  Sağlık 

    

6111  sayılı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Hizmetleri SOK 

Bursa  6. İş 
2017/265 2017 

"Kurumm talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla 
.  0,00  TL takihen bilirkiş iye tevdi edilmiş olup, 

A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

Işlemının i ptali"  talepli olanak  ikame edilen  

 

incelemesi aşaınasındadır. 

     

davadır. 

       

6111  sayılı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

 

Dava dosyasında delillerin toplanılmasıııı 

MI.P Sağlık 

 

'Farsus İş 

  

talebinin SGK tarafından reddi dolayısıyla "Kurum 

 

takihen  07.12.2017  tarihli celsede davanın 
Hizmetleri SOK 

Mahkemesi 
20l7/130 2017 

İşleminin iptali" talepli olarak ikame edilen 
'FL 0.00 kahulüne karar verilmiş olup, gerekçeli 

A.Ş. 

      

kararın tebliği ile kararın kesinleşınesi 

     

davadıL 

 

beklenmekted ir. 

Tenıar Tokat 

    

6111  sayılı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

  

Manyetik 
SOK 

Tokat  1. İş 
2017/235 2017 

talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla "Kurıım 
0,00  TL 

Dava dosyası delillerin toplanılması 

Rezoııans 

 

Mahkemesi 

  

İşleminin iptali" talepli olarak ikame edilen 

 

aşamasındad ır. 

Sa ğ l ı k 

    

 davadır. I

  

~~q 
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Davacı 
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Dayalı Mahkeme I Dosya No. / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

Hizmetleri 

       

ve Turizm 

                      

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

6111  sayılı Kanun uyarınca teşviklen yararlanma 

 

takiben karara çıkmış, li ış,  22.11.2017  tarih 
MLP Sağl ık 

 

Antalya  1. 

  

talebinin tarafından ısı  reddi dolayyla Kurum SOK 

 

ceisede davanın kabulü ile işlemin 
Hizmetleri SOK İş 2017/144 2017 

işleminin iptali" ıalepli olarak ikame edilen 
000  Tl, iptaline karar verilmiştir. Karara karşı 

A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

davadır. 

 

dayalı taraf istinaf yoluna başvurulmıış 

       

olup, dosya istinafinceleınesi 

       

aşamasındad ır. 

MLP Salık 

 

Trabzon  2. 

  

Trabzon Y ıldızlı Hastanesinin  6111  sayıl ı Kanun 

  

Hizmetleri SOK İş 2017/158 207 
uyarınca teşvikren yararlanma talebinin SOK 

0 TL ,00 
Dosya dilekçelerin teatisi ile delillerin 

A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

tarafından reddi dolayısıyla Kurum İşleminin 

 

topianılması aşamasındadır. 

     

iptali" talepli olarak ikame edilen davadır. 

       

6111  say
ılı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

 

Delillerin toplanılmasını takihen dosya  
MLP Sağlık 

 

İstanbul  19. 

  

talebinin SOK tarafından reddi  dolayısıyla 
"Kurum 

 

hilirkişiyetevdi edilıniş olup, yapılan 
Hizmetleri SOK İş 20171223 2017 

lşleminin iptali" talepli olarak ikaıne edilen 
0,00 0,00  TL inceleme sonucu tanzim olunan raporda 

A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

davadır. 

 

lehe kanaat bildirildiği görülınekle, dosya 

       

karar aşamasına geçmiştir. 

MLP Sağl ık 

 

İstanbul  36. 

  

6111  sayıl ı Kanun uyarınca teşvikten yararlannıa 

  

l-hznıetleri SOK 

 

2017/325 
2017 "Kıırum talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla 

0,004  L Dosya dilekçelerin teatisi ile delillerin 
A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

lşleminin iptali" talepli olarak ikame edilen toplanılması 

 

aşamasındadır. 

     

davadır. 

  

MLP Sağlık 

 

Bakırköy  3. 

  

6111  sayıl ı Kanun uyarınca teşvikten yararlanına 

  

Hizmetleri SOK İş 2017/I 76 2017 
talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla "Kurum 

0,00  'll Dosya dilekçelerin teatisi ile delillerin 
A.Ş. 

 

Mahkemesi 

  

işleminin iptali" talepli olarak ikame edilen 

 

toplanılması aşamasındadır. 

     

davadır. 

       

6111  sayıl ı Kanun uyarınca teşvikten yararlanma 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
MLP Sağl ık 

 

Elazığ İş 

  

talebinin SOK tarafından reddi dolayısıyla "Kurum 

 

takiben  27.10.2017  tarihli celsededavanın 
Hizıneıleri SOK 

Mahkemesi 
2017/276 2017 

İşleminin iptali" talepli olarak ikame edilen 
0,00  TL kahulüne karar verilnı iştir. Cicrekçeli 

A.Ş. 

    

davadır. 

 

kararın tebliği ile kararın kesinleşmesi 

       

heklenilmektedir. 

ML?  Sağl ık 
Hizmetleri 

SOK 
Antalya  4. 
Asliye 

2017/363 2017 
Antalya SOK İ l Müdürlüğü tarafından haksız 
 olarak yapılan  483.702,06 L nıahsup işlemine 

483.702,06 11, 
Dava yeni ikame edildiğinden henüz 
dilekçeler teatisi aşanıasındadır. 
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Davacı 
Dayalı Mahkeme / Dosya No. / Yıl 

Taraf  

Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

A.Ş. 

 

Hukuk Mah. 

  

karşı müvekkil MLP Sağlık Biz. A Ş 'nin borçlu 

       

olmadığının tespiti talepli tarafımızca ikame edilen 

       

Tespit Davasıdır. 

       

Dayal ı kurumun  5510  sayı lı yasa hükünı lerince 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasını 
MLP Sağlık 

    

hastanenıizin I yı l boyunca teşvikten 

 

takiben  20. 11,2017  tarihli celsede karara 
Hizmetleri SOK 

Elazığ iş 2017/104 2.017,00 
yararlandırılmm aas ı yönündeki kararıııın 0,00 'FE. çıkıııış, davanın kahulüne karar 

A.Ş. 

 

Mahkemesi 

 

IL 
durdurularak iptaline karar verilmesi amacı ile iş bu 

 

verilmiştir. Gerekçeli kararın yazılnıası 

     

dava ikame edilmiştir. 

 

beklenmektedir. 

Sentez Sal ık'ın Davaları 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No / Yı l Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşanıa 

  

Gaziantep 

  

Dayalı kumm tarafından larama amaçlı yapılan 

  

Sentez Sağlık 

 

2.  Asliye 

 

201 
muayene ve testler ile ilgili olarak futbol kulübünün 

 

E 

 

SGK Hukuk  2017/37 

 

toplu sağlık kontrolü olduğu iddiasıyla hastanenıiz 'IL 990.000 Dosya ön inceleme aşamasındadır. E 
A.Ş 

 

Mahkem 
7

es 

 

lıakkında tanzim edilen  990.000  TL'lik cezai şartın 

       

iptali için tarafımızca açılan SGK davasıdır. 

    

Gaziantep 

  

Dayalı kuı'um tarafından aleyhe tesis edilen 

  

Sentez Sağlık 
SGK 1-lukuk 

2.  Asliye 
2017/350 

201 600.000 m ,00  TL cezai şart ve  1682,26  TL kuru 
660.000 '[ L Dava dosyası ön inceleme aşamasıııdadır. 

A.Ş 

 

Malıkemes 

 

7 zararına kontı iş lenıin iptali için açılan SOK 

       

davasıd ır.  

    

. 

       

Batman I. 

       

Asliye 

  

H ekim kusuru neticesinde sakat kalan hastaya hastane 

 

Dava dosyası delillerin toplanılnıasın ı 
Sentez Sağlık Dr. Cihangir 

Hukuk 2016/119 01 tarafından ödenen tazminatın rüeuen tahsili talepli 376,190 'FL takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, dosya 
A.Ş. Gündüz 

Malıkemes 

  

alacak davasıdır. 

 

inceleme aşamasındadır. 

  

Gaziantep 

  

Dayalı kuı'unı müfettişi tarafından düzenlenen rapora 

    

6.  Asliye 

  

istinaden  229.492,02  TL cezai şart ile yersiz ödeme 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 
Sentez Sağl ık 

SGK Hukuk 2016)176 
201 iddiası  6831297-4444-E-2219855/5857164  sayı 36 1.000,00  TL takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, dosya 

A.Ş 

 

Malıkemes 

 

6 19.04.2016  tarihli toplam  361.326,27  TL yersiz 

 

bilirki
ş

i
 incelemesi aş m aas ındadır. 

  

. 

  

ödeme hakkında muarazınııı meni ile htı işlemlerin 

        

iptali varsa kesintilerin iadesi talepli dava açılmış tır.  

 

Sentez Sağlık 

 

Batman  2. 

 

loi Dayalı kuı'um tarafından hastane aleyhine yapılan 

  

A.Ş. 
SOK Asliye 2017/184 

7 
kesinti iş lerniııin tedbiri ile durdurulması talepli, iptali 252.702  li. Dava dosyası ön inceleme aşanıasındadır. 

  

Hukuk 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 
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M ah ke me 5 

       

Ankara  3. 

     

Sentez Sağl ık 

 

Asliye 

 

201 
Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmas
ını 

A.Ş. SOK Hukuk 20 15/24 

 

kesinti işleminin tedhiri ile durdurulması  talepli, iptali 2 16.350  TL takiben  bilirkişiye tevdi edilıniş olup,  dosya 

  

Mahkemes 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır, 

 

bilirkişi incelemesi aşanıasındadır. 

          

Batman  3. 

     

Sentez Sağl ık 
A.Ş. 

SOK 
Asliye 
Hukuk 2017/292 

20! 
7 

SOK aylık mutabakat neticesi kesilen sağl ık hizmet 
210.734  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

  

Mahkemes 

  

bedellerine konu işlemin iptali talepli SOK davasıdır. 

    

Batman  2. 

     

Sentez Sağl ık 
SOK 

Asliye 
1-lukuk 2017/190 201 SOK aylık mutabakat neticesi kesilen sağl ık hizmet 

203.000  TL Dava dosyası ön inceleme aşaınasındadır. 

  

Mahkemes
 

 

7 hedellerine konu işlemin iptali talepli SOK davasıdır. 

               

Zeyilname-2 ile değişen  2012  yıl ı Sosyal Güvenlik 

       

kurumu Özel Sağlık Hizmeti sunucularından sağl ık 

    

Gaziantep 

  

hizmeti satın alma sözleşmesinin  11.1.1,11.1.2  ve 

 

Dava dosyası delil erin toplanılmasını 

Sentez Sağl ık 

 

Asliye 

 

201 
11.1.3  maddeleri uyarınca müvekkil hastane aleyhine 
05.05.2015 88430792/04H5172356983-6.741 .209 

 

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

A.Ş 
5(3K Hukıık 2015/490 

5 sayılı evrak ile uygulanmasına karar verilen toplam 
198.000  TL inceleme sonuç tanzim olunan rapor lehe 

  

Mahkemes 

  

198.000,0011 tutarındaki cezai işlemin 

 

niteliktedir. Dosya ı-apor itirazların 

     

uygulanınasının tüm sonuçları ile birlikte tedbiren 

 

sunulması aşamasındadır. 

     

durdurularak muazaranın giderilmesi ile iptali 

       

isteıninden ibarettir. 

    

Batman  2. 

     

Sentez Sağl ık 

 

Asliye 

 

201 
Hekim kusuru neticesinde ölümle neticelenen 

 

Dava dosyası eksik delillerin toplanılması 

A.Ş. 
Dr.Sunay Kardeş Hukuk 2014/194 

4 
vakadan kaynaklı hastane tarafından ödenen 

. 
170.96443 aşamasında olup. delillerin toplanılmasını 

  

Mahkemes 

  

taznıınatın rücuen tahsili lalepli alacak davasıdır. 

 

takiben bilirkişi tevdi edilecektir. 

        

Sentez Sağl ık EUROP 
Batman  2. 
A sliye 

 

201 
Aden Baren isinıli özel sigortalı hasta faturasının 

  

A.Ş. ASSISTANCE Hukuk 
20 16/533 

6 
ödenmemesi sebebi ile sunulan saIık hiznıeti 164.880  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

  

Mahkemes 

  

alacağının tahsili talepli alacak davasıdır. 

  

'ii 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya Na / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

               

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

İzmir  9. 

    

takihen, inceleme sonucu tanzinı olunan 

Sentez Sağl ık 

 

Asliye 

 

201 
Sayıştay'ın fazla ilave ücret alındığının tespiti üzerine 

 

rapor taraflara tebliğ edilmiştir. Bilirkişi 

I-liz. Aş. 
SOK 

Hukuk 
2016/371 

6 
SOK tarafından uygulanan  143.626,25  TL tutarındaki 143.626  TL raporu kısmen lehimize gelmiş olup, 

  

Mali. 

  

zaı ı i p

 

tali ptali davası davasıdır. 

 

itirazlarımız doğrultusunda dosyadan ek 

       

rapor alınmasına karar verilmiştir. Dosya ek 

       

inceleme aşamasındadır. 

  

Ankara  21. 

     

Sentez Sağl ık 
SOK 

Asliye 
Hukuk 2017/472 

201 SOK aylık mutabakat neticesi kesilen sağlık hizmet 
129.839 Ti.. Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. A.Ş. 

 

Mahkemes 

 

7 hedellerine konu işlemin iptali talepli SOK davasıdır. 

 

. 

  

Batman I. 

     

Sentez Sağlık 
SOK 

Asliye 
1-lukuk 2017/250 

201 SOK aylık mutabakat ııeticesi kesilen sağl ık hizmet 
111.881  TL Dava dosyası ön inceleme aşamasındadır. 

A.Ş. 

 

Mahkemes 

 

7 hedellerine konu işlemin iptali talepli SOK davasıdır. 

            

Batnıan  2. 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Sentez Sağl ık 

 

Asliye 

 

201 
Dayalı kurum taraf

ındaıı hastane aleyhine yapılan 

 

takihen bilirkişiye tevdi edilmiş olup, 

A.Ş. 
SOK Hukuk 2016/233 

6  
kesinti işleminin tedbiri ile durdurulması talepli, iptali 88.437  TL inceleme sonucu tanzinı olunan raporda 

  

Mahkemes 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

 

lehe kanaat bildirilmiştir. Dosya raporun 

       

değerlendirilmesi aşamasındadır. 

  

Batman I. 

       

Asliye 

    

Dava dosyası delilerin ıoplanılmasını 
Sentez Sağl ık 

SOK Hukuk 2017/318 
201 SOK aylık mutabakat neticesi kesilen sağlık hizmet

 84.533  Tl,
 takiben karara çıkmış, karara kaşı istinaf 

A.Ş. 

 

Mahkemes 

 

7 bedellerine konu iş lemin iptali talepli SOK davasıdır. 

 

yoluna başvıırulmuştur. Karar istinaf  

  

. 

    

i ncelemesi  aşamasındadır. 

  

Batman  3. 

     

Sentez Sağl ık 

 

Asliye 

 

201 
Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

Dava dosyası ön inceleme aşamasında iken 

A.Ş. 
SOK Hukuk 2016/402 

6 
kesinti işleminin tedbiri ile durdurulması talepli, iptali 75.596  TL dosyadan ye1kisizlik kararı verilmiş olup, 

  

Mahkemes
 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

 

gerekçeli kararın tebliği beklenmektedir. 

        

Sentez Sağlık 
SOK 

Batman  2. 
2015/618 

20 1 Dayalı kurum  tarafından hastane aleyhine yapılan 75000  TL Dava dosyası delillcrin toplanılmasını 
A.Ş. 

 

 Asliye 

 

 5 kesinti işleminin tedhiri ile durdurulması talepli, iptali 

 

 takihen reddedilmiş olup, gerekçeli kararin 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No / Yıl Konusu Dava Tutan Gelinen Aşama 

  

l-Iukıık 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

 

tebliğini takiben hukuki yola 

  

Mahkemes 

    

başvurulncaktır. 

  

Batman  3. 

     

Sentez Sağl ık 

 

Asliye 

 

201 
Dayal ı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

Dava  dosyası
 
eksik delilerin toplanılmasını 

A.Ş. 
SOK Hukuk 2014/152 

 

kesinti işleminin tedbiri ile durdtırulması talepli, iptali 60000 Ti. 
aşamasındadır. 

  

Mahkemes 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

    

Batman  2. 

     

Sentez Sağlık 

 

Asliye 

 

201 
Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

Dava dosyası eksik delillerin toplanılnıası 

 

SOK Hukuk 2016/234 6 
kesinti işleminin tedhiri ile durdurulması talepli, iptali 55.141  TL aşamasında olup, delillerin tnplanılmasını 

A.Ş. 

 

Mahkemes 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

 

takiben bilirkişi tevdi edilecektir. 

          

Batman  2. 

     

Sentez Sağlık 

 

Asliye 

 

201 Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

Dava dosyası delillerin toplan ılmasını 

 

SOK Hukuk 2016/149 

 

kesinti işleminin tedhiri ile durdurulması talepli, iptali 50.869  TL takiben bilirkişiye tevdi edfinı iş olup, dosya 
A.Ş. 

 

Ma 
6

hkeınes 

 

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

 

bilirkişi incelemesi aşanıasındadır. 

          

Batman  2 

    

Dava dosyası delillerin toplaııılnıasını 
Sentez Sağlık 

Maliye 
Asliye 
Flukuk 2007/7] 

200 Hastane tarafından sağlanaıı sağlık hizmetine karşı lık 
42.500  TL 

takihen reddedilmiş olup, gerekçeli kararın 
A.Ş. 

 

Mahkemes 

  

ödenmeyen bedelin tahsili talepli alacak davasıdtr. 

 

tehliğini takiben hukuki yola 

       

başvurulacaktır. 

          

Batman I, 

     

Sentez Sağlık 

 

Asliye 

 

201 
Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

Dava dosyası ön inceleme aşanıasında iken 

A.Ş. 
SOK Htıktık 2016/588 

6 
kesinti işleminin tedhiri ile durdurulması talepli, iptali 40.067  TL dosyadan yetkisizlik kararı verilmiş olup, 

  

Mahkenıes 

  

ile iadcsine konu SOK davasıdır. 

 

gerekçeli kararın tebliği beklenmektedir. 

             

Hastanemizin acil tıp bölümüne başvuran 1-lalil 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

İbrahim Uzunoğulları adlı hastanın ahisinin kimligini 

 

takiben hilirkişiye tevdi edilmiş, inceleme 

  

Izmir  14. 

  

kullanarak Osman Uztınoğulları adına kayıt yaptırıp 

 

sonucu tanzim olunan rapor lehe kanaat

 

Sentez Sağl ık 
SOK Asliye 2016/530 

201 tedavi olduğunun MEDULA sisteminden tespit 40.000  TL 
içermekte ise de, Mahkeme aleylıc hüküm 

Hit. Aş. 

 

Hukuk 

 

6 
edilmesi m  sonucu sağlık hizmetleri satın alım 

 

tesis ederek davanın reddine karar 

     

sözleşmesine aykırı davranmaktan cezai işlemin iptali 

 

vernı iştir. Karar taraflınızca temyiz edı

       

ile ktırtını alacağından kesilen  40.000  TL cezai işlem kararın olup, gerekçeli tehliğini takiben 

      

tutarının tahsili için dava açılmıştır. hukuki yola haşvurulacaktır. 
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Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

İzmir  14. 

  

Dayalı kurum tarafından  2012  yı lı Nisan Dönemi 

 

takiben yapılan inceleme sonucu karara 
Sentez Sağlık 

SOK Asliye 2013/336 
201 

Beyin ve Sinir CeıTahi Branşı üıturalarında uygulanan 34.194  TL çıkmış, davanın kabulüne karar verilmiştir. 
Hiz. Aş. 

 

Hukuk 

 

3 
haksız kesintinin iadesine konu SOK davasıdır. 

 

Karar tarafırnızca temyiz edilmiş olup, 

       

dosya Yargıtay incelemesi aşamasıııdadır. 

  

Batman I. 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Asliye 

  

Hastane tarafından verilen sağlık hizmetine karşı lık 

 

lakiben hilirkişiye tevdi edilmiş olup, 
Sentez Sağl ık 

Sağlık Bakanlığı llukuk 2016/52 
201 

ödenıneyen bedelin tahsili talepli dava alacak 31.94511 inceleme sonucu tanziın olunan raporda 
A.Ş. 

 

Mahkemes 

  

davasıdır. 

 

elle kanaat bildirilmiştir. Dosya raporun 

       

değerlendirilmesi aşamasındadır. 

  

Batman  3. 

    

Dava dosyası de[ilerin toplanılmasını 

Sentez Sağlık 

 

Asliye 

 

201 
Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

takiben karara çıkmış, dava reddedilmiştir. 

A.Ş. 
SOK Hukuk 2015/299 

D 
kesimiişleminin tedbiri ile durdurulması talepli, iptali 30.00011. 

Karar temyiz edilmekle dosya Yargıtay 

  

Mahkemes 
. 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

 

. ' . 
ı ncc,cmesı aşamasındadır. 

  

Batmaıı  3, 

    

Dava dosyası delilerin toplanılmasın ı 

Sentez Sağlık 

 

Asliye 

 

201 
Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapı lan 

 

takiben  karara çıkmış, dava reddedilnı iştir. 

A.Ş. 
SOK Hukuk 2015/300 

 

kesinti işleminin tedbiri ile durdurulması talepli, iptali 30.000  TL 
Karar temyiz edilmekle dosya Yargıtay 

  

Mahkemes 
. 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

 

ı ncelemesı aşamasındadır. 

  

Batman  3. 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

  

Asliye 

  

Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapı lan 

 

takibeıı karara çıkmış, davanın kahulüne 
Sentez Sağlık 

SOK Hukuk 2015/301 
20  I 

kesinti işleminin tedbiri ile durdurulması talepli, iptali 30.000  TL karar verilmiştir. Karar dayalı kurtını 
A.Ş. 

 

Mahkemes 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır. 

 

tarafından temyiz edilmiş olup, dosya 

       

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

       

Dava dosyası delillerin toplanı Imasını 

  

İzmir  14. 

  

Mehmet Ersin Meriç adlı hastadan alınan ücretler ve 

 

takiben yapılan inceleme soııuctı karara 
Sentez Sağlık SOK Asliye 2014/234 

201 
yapılan iş lemlerle ilgili olarak uygulanan cezanın 26.000  TL çıkmış, davanın kahulüne karar verilmiştir. 

1hz. Aş, 

 

Hukuk 

 

4 
iptali ile tutarın iadesine konu SOK davasıdır. 

 

Karar tarafımızca teınyiz edilmiş olup, 

       

dosya Yargıtay incelemesi aşamasındadır. 

  

Batman I. 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasıııı 

Sentez Sağlık 

 

Asliye 

 

2 
Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

takiben karara çıkmış, dava ı'eddedilmiştir. 

A.Ş. 
SOK Hukuk 2016/412 

6
01 

kesinti işleminin tedhiri ile durdurulması talepli, iptali 20.000  TL 
Gerekçeli kararın

 tehliğini takihen istinal' 

  

Mahkemes 

  

ile iadesine konu SOK davasıdır, 

 

yoluna başvurulacaktır. 
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Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No / Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

 

Sağl ık Bakanlığı 
Gaziantep 

  

Yabancı uyruklu hastalardan Hıdır  Solo-  Suad 

 

SONUÇ: Mahkeme tarafından önceki 

Sentez Salık Türkiye Kamu 
. Asliye 

 

20] Duleymi- Hamit Selman- Elyas Rahme isimli 

 

kararda ISRAR edilmesine, dava konusu 

A.Ş Hastaneleri 
Hukuk 2017/17  

7 şahısların tedavisi nedeniyle ödenmeyen tedavi 
16.226  TL işlemin İPTALiNE kaı'arverilmiş tir. Karar 

 

Kurumu 
M ah ke 
. 

m es 

  

giderlerinin tahsili talepli alacak davasıdır. 

 

davah tarafça  18/01/2017  de temyiz edilmiş 

       

olup dosya Danıştay'a göndeı'ilmiştir 

  

Batman I. 

Asliye 

    

Dava dosyası delillerin toplanılması 
Sentez Sağlık 

SGK Flukuk 2013/308 
201 Dayalı taraffindan hastane aleyhine tesis edilen 

10.00O TL aşamasında olup, dosyada I Ağır Ceza 
A.Ş. 

 

Mahkemes 

 

, 

i ışlemın ıptalı ıstcmli SGK davasıdır. 

 

2010/400  E. sayıl ı dosyası hekletici mesele 

  

' 

    

yapılmış bulunmaktadır. 

  

Batman  3. 

    

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

Sentez Salik 

 

Asliye 

 

201 
Dayalı kurum taraffindan hastane aleyhine yapılan 

 

takiben karara çıkmış, dava reddedilmiştir. 

A.Ş. 
SGK Hukuk 2016/62 

6 
kesimi işleminin tedhiri ile durdurulması talepli, iptali 8.100  TL Karara karşı istinafyolıına başvurulmuş 

  

Mahkemes 

  

ile iadesine konu SGK davasıdır. 

 

olmakla dosya istinaf incelemesi 

       

aşamasındadır. 

  

Batman  3. 

     

Sentez Sağl ık 

 

Asliye 

 

101 
Dayalı kurum tarafından hastane aleyhine yapılan 

 

Dava dosyası delillerin toplanılınasını 

A.Ş. 
5(3K Hukuk 2016/380 

6
es 

 

kesintiişleminin tedhiri ile durdurulması talepli, iptali 5.405  TL takiben hilirkişiye tcvdii edilıniş olııp, 

  

Mahkem 

  

ile iadesine konu SGK davasıdır. 

 

dosya bilirkişi incelemesi aşamasındadır. 

  

Gaziantep 

  

Dayalı kurum tarafından tıbbi ve onkoloji 

  

Sentez Sağlık 

 

6.  Asliye 

 

201 
hölüınlerinde yapılan tedavilerin hedellerinden  2015 

 

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

A.Ş 
5(3K Hukuk -1016/175 

6
es 

 

yıl ı Şubat ve Mart aylarında yaptığı kesintilerin iadesi 

 

takiben bilirkişiye tevdi edilmiş olup, dosya 

  

Mahkem 

  

talebiyle kuruma başvuru yapılması ile olumsuz yanıt 

 

bilirkişi incelemesi aşanıasındadır. 

     

alınmasını takiben ikanıe edilen  5(3K  dayasıclır. 

  

Arkaz Sağl ık'ıa Davaları 

Davacı Dayalı Mahkeme / Dosya No I Yıl Konusu Dava Tutarı Gelinen Aşama 

     

Dava dosyası delillerin toplanılmasını 

     

takiben karara çıkmış, davanın reddine 

Özel Silivri 

    

kararverilmiştiı'. Karar tarafımızca temyiz 

Ereğli Arkaz 

 

Silivri  2.  Asliye Hukuk Mah. 5(3K  tarafından Ftastanenin hastalardan lhzla ilave 

 

edilmiş olup, dosya Yaı'gıtay incelemesi 

Sağlık 1hz. 
SGK 13/232  E. ücret talep ettiği iddiasıyla uygulanan cezai işlemin 7 10.000,00  TL aşamasındadır. Dosyada  106.500,00  TL'lik 

Ltd. Şti. 

 

2013  Yıl ı iptaline konu  5(3K  davasıdır. 

 

teminat mektubumuz btılunmaktadır. 

     

Ayrıca karşı taraf vekalet ücreti de takihc 

     

konu edilmiş, anılan takip için ek olarak 

     

52.500,00  TL'lik teminat mektubu 


