ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU
İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta
www.kendineiyibak.app ve mobil cihaz uygulamalarının("Kendineiyibak") sahibi olan ve İdealtepe
Mah. Dik. Sk. No:13/2 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan KENDİNE İYİ BAK TEKNOLOJİ A.Ş. (“KİB
Teknoloji”) ve Aydınevler Mah.Sancak Sk. C2 No:1-3/7Centrum Plaza B Blok 34854 Maltepe/İstanbul
adresinde bulunan PUSULA KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİ YAZ. DAN. VE TİC. A.Ş. (“PUSULA”) ile
diğer tarafta imza sayfasında kaşesi bulunan şirket (“Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu”) arasında aşağıda
belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Şöyle ki;
PUSULA Sağlık Bakanlık'ı tarafından tescil edilmiş KİB Kendine İyi Bak Uzaktan Sağlık Bilgi
Sistemi("USBS")'nin sahibi olarak, KİB Teknoloji tarafından geliştirilen Kendineiyibak içerisinde
kullanılmasını ve Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarına Kendineiyibak üzerinden USBS hizmetlerinin
verilmesini istemektedir.
KİB Teknoloji de Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun kendisine ödeyeceği ücret/komisyon karşılığında
sahibi olduğu Kendineiyibak hizmetlerinden Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nu faydalandırmak
istemektedir.
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak’ta, kendi müşterileri olan Hastalara, sağlık verilerini
sunmak, online randevu almalarını sağlamak, PUSULA adına tescillenmiş USBS hizmetini kullanarak
uzaktan sağlık hizmeti verebilmek, sağlık hizmetlerini tanıtmak, sunmak ve hizmet/ürün satışı yapmak
istemektedir. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, işbu Sözleşme ile KİB Teknoloji’yi, kendi ticari temsilcisi
sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Üyelerden ürün/hizmet bedeli tahsili konusunda
yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin Kendineiyibak Online Ödeme Sistemi ile
yapılması ile Üyelerin ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme
yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
KİB Teknoloji, PUSULA ve Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak
anılacaktır. İşbu Sözleşmenin ekleri ve Kendineiyibak’da sunulan KİB Teknoloji ve PUSULA
hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar
Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır.
Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık
kalmışlardır.

2. TANIMLAR
Kendineiyibak: ‘KİB Teknoloji” tarafından yönetilen https://www.kendineiyibak.app isimli web sitesi,
IOS ve Android mobil cihazlarda kullanılabilen Kendineiyibak mobil uygulamasını da barındıran
yazılımları ifade etmektedir.
Üye: Kendineiyibak'a işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kaydolup, KİB Teknoloji tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya
tüzel kişileri ifade etmektedir.
Hesap: Üye’nin Kendineiyibak’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi
için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep
edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen
Üye’ye özel bilgileri ifade eder.
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu: KİB Teknoloji ile "İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi" imzalayarak, Kendi
sisteminde kayıtlı hastaların, Kendineiyibak’a üye olarak kendi verilerine kolayca erişmesini ve
Uzaktan Sağlık Hizmeti alabilmesini sağlayan Sağlık Kuruluşlarını ifade eder.

Profesyonel: Uzaktan Sağlık Hizmeti vermeye yetkili olan Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında hizmet
veren sağlık meslek mensubu veya diyetisyen, terapist ve ayrıca yukarıda belirtilmeyen başka
meslekleri yürüten, Kendineiyibak'a hizmet verici olarak kaydolmuş gerçek kişi Kullanıcılardır.
Online Görüşme: Kendineiyibak üzerinden sunulan, Üyeler ile Profesyoneller arasında, yazılı, sesli
ve görüntülü iletişim hizmetlerini ifade eder.
Uzaktan Sağlık Hizmeti: Yönetmelik kapsamında faaliyet iznine sahip saglik tesislerinde, sağlık
meslek mensubu ("SMM") tarafından talep eden kişiye sunulan, yalnızca Sağlık Bakanlığı ("Bakanlık")
tarafından tescil edilen Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi("USBS") yazılımları kullanılarak yürütülen, yazılı,
sesli veya görüntülü iletişime imkân sağlayan sağlık hizmetlerini ifade eder.
Pazaryeri: KİB Teknoloji’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca
yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı"
sıfatıyla Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu ile Alıcı’ları Kendineiyibak üzerinden buluşturarak Anlaşmalı
Sağlık Kuruluşları’nın Kendineiyibak’tan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari
temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.
Alıcı: Kendineiyibak’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek kişileri ifade eder.
Online Ödeme Sistemi: Alıcı’nın Kendineiyibak üzerinden alacağı hizmet ve/veya ürünlere ilişkin
ücretin, KİB Teknoloji veya KİB Teknoloji'nin iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu
Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından
sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Alıcı’dan tahsilini sağlayan sistemi
ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme’nin konusunu, Kendineiyibak’da KİB Teknoloji ve Pusula tarafından sunulan
Hizmetler’den, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve
bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu
ile Üye’ler arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; KİB Teknoloji işbu ticari
faaliyette sadece, Kendineiyibak'ta Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarına uzaktan sağlık hizmetleri dahil
ürün/hizmet sunumu ve satışı hakkı vermekte olup hiçbir surette Anlaşmalı Sağlık Kuruluş’u ile Üye’ler
arasındaki sözleşme ilişkisine taraf değildir. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak’tan sunduğu
hizmetlerden, Satıcı olarak gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Üye’lere karşı mevcut mevzuat
hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.
KİB Teknoloji, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun bir Satıcı olarak Kendineiyibak’ta sunduğu ürün ve
hizmetler için, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca
"aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı"
konumundadır. KİB Teknoloji, Kendineiyibak’ta yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir
görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka
uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir
yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4. KENDİNEİYİBAK’A GİRİŞ KOŞULLARI
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Sağlık Bakanlığı tarafından izinli bir sağlık kuruluşu olduğunu,
Kendineiyibak’tan faydalanmak için KİB Teknoloji tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel
bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve sözleşme sırasında
sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini
kabul ve beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması
nedeniyle Kendineiyibak’a erişim sağlanamamasından ve hizmetlerden faydalanılamamasından KİB
Teknoloji sorumlu değildir.
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu başvuru aşamasında, aşağıda sayılı kaşeli ve tüm ortaklarca ıslak imzalı
belgeleri temin etmesi gerekmektedir:
a. İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ’nin her sayfası kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde KİB
Teknoloji’ye gönderilir.
b. İçinde bulunan vergi yılı veya en eski bir önceki yıla ait vergi levhası sunulmalıdır.
c. Tüzel şirketler için geçerlilik süresi dolmamış imza sirküleri, ortakların imza beyannameleri, şahıs
şirketi ya da adi ortaklıklar için imza beyannamesi ve şahısların nüfus cüzdan fotokopileri
sunulmalıdır.
d. Adi ortaklar için ortaklık sözleşmesi
e. Banka bilgileri: (Banka adı, Şubesi, hesap no, şube no , Iban no eksiksiz belirtilerek kaşeli ıslak
imzalı olmalıdır.
g. Varsa Ticaret sicil gazetesi
h. Ruhsatname: Sağlık kuruluşunun faaliyet gösterebileceğine dair Bakanlık tarafından düzenlenen
belgeyi
i; Uzatan Sağlık Hizmeti sunabilecek ve Sağlık Bakanlığından izinli Profesyonel listesi sunulmalıdır.
Yukarıda sayılı tüm evrak KİB Teknoloji’ye iletildikten sonra, KİB Teknoloji tarafından
değerlendirilecektir.

5. ÜCRETLENDİRME
Kendineiyibak uygulamasının tüm fonksiyonlarının aktif çalışması için için, Anlaşmalı Sağlık
Kuruluşu’nun kullandığı HBYS çözümü ile tam entegre olması önerilmektedir. Bu kapsamda
entegrasyon çalışmaları, kurulum, tanımlama ve konfigürasyon ayrı bir proje olup, bu çalışmalar
kurum bazında planlanacak ve ücretlendirilecektir.
Kendineiyibak üzerinden verilen hizmetlerin devamlılığı için aylık bakım ücreti, görüşme ve hizmet
komisyonları EK-1 Bakım Hizmetleri ve Ücretlendirme başlığında detaylandırılmıştır.
6.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, "Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle
“4. Kendineiyibak’ a Giriş Koşulları" nda yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve
eksiksiz olarak temin edecektir.
6.2. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak üzerinden sunduğu her bir hizmeti eksiksiz yerine
getirme yükümlülüğündedir ve eksiksiz, her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Üye’ye bu hizmeti
sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KİB Teknoloji’in Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmaması
sebebiyle bu süreci kontrol etme yükümlülüğü bulunmamalıdır. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, kendi

sunduğu hizmetlerin eksikliği nedeniyle, KİB Teknoloji’nin herhangi bir zarara uğraması halinde bu
zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak’ın aktif kullanımı ve her türlü hizmet/ürün sunumu için
gerekli teknik altyapının oluşturulması için KİB Teknoloji ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için
gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. Tanıtım görsellerin Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu tarafından KİB Teknoloji’e verilmesi halinde,
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu bu görsellerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)
uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki
çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir
mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın KİB Teknoloji’e 3. kişilere de kullandırabilecek şekilde basit
ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak’ta yayınladığı ilanlara ve Profesyonellere yönelik her
türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden,
doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri başta KİB
Teknoloji olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde KİB Teknoloji’in bu
hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.6. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre
oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri
kullanacaktır. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun sorumluluğundadır. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu kendi profili üzerinden
giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri
sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Anlaşmalı
Sağlık Kuruluşu’nun kendisine ait olacaktır. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun şifresi kullanılarak
Kendineiyibak’ta KİB Teknoloji aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Anlaşmalı Sağlık
Kuruluşu, KİB Teknoloji’in bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.
6.7. KİB Teknoloji, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca
temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. KİB Teknoloji, bu bilgileri
Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki
değerlendirmeler in yapılması amacıyla KİB Teknoloji’in ve iş ortaklarının faaliyetlerinin,
uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda
belirtilen sebeplerle anonim olarak üçüncü kişilere açıklanabilir. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, kendine
ait bilgilerin KİB Teknoloji tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza
gösterdiğini kabul ve beyan eder.
6.8. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak’ta yürüttüğü tüm faaliyetlerini Kendineiyibak’a teknik
olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu,
Kendineiyibak’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü
program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli
koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde
hükmünün uygulanması amacıyla KİB Teknoloji tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul,
beyan ve taahhüt eder.
6.9. KİB Teknoloji Kendineiyibak’ın tam ve gereği gibi çalışabilmesi için Kendineiyibak’ta her türlü
değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla KİB Teknoloji, sunulan hizmetleri ve içerikleri her
zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirme ve durdurma hakkına sahiptir.

6.10. Hizmet/Ürün Bedeli satın alma anında Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu adına KİB Teknoloji tarafından
Üye’den tahsil edilecek ve Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış
olduğu hizmet/ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak
Hizmetler’den faydalanabilecek ve Kendineiyibak’tan gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki
hizmet/ürün bedeline hak kazanacaktır.
6.11. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Üye’lerle Kendineiyibak’tan yapılacak satışlarda akdedilecek
mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, KİB Teknoloji’in işbu mesafeli satış sözleşmesi
ilişkisinde taraf olmadığını, Üye’lere karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat
kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu
buna ek olarak, Kendineiyibak’ta verdiği tüm hizmetlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan ve
satış sonrası gereksinim duyulan hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne
aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu doğrudan sorumlu
olacaktır. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Üye istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş
yapmak zorundadır.
6.12. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak'ı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de
dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama
içinde belirtilecektir.
6.13. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, Kendineiyibak’a yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. KİB
Teknoloji, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz
konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. KİB Teknoloji, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın
İçerik’in kaybından sorumlu değildir.
6.14. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere
yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya
da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.15. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü
tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde KİB Teknoloji uğradığı her türlü zararın tazminini talep
etme hakkına sahiptir. KİB Teknoloji bu bedelleri Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun herhangi bir
alacağından mahsup edebilecektir.
6.16. Kendineiyibak’ta sunulan ve yansıtılan Online Görüşme ücretleri Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları
tarafından belirlenmekte olup KİB Teknoloji’in ücret belirleme politikasına ilişkin hiçbir müdahale ve
sorumluluğu bulunmamaktadır.
7. ONLİNE GÖRÜŞME ŞARTLARI
PUSULA Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandığı üzere aktif listede
yer alan, sağlık bilişim standartlarına, Genel Müdürlük tarafından yayımlanan veri gönderim
servislerine uyum sağlamış, veri gönderimlerinde başarılı, istenilen bilgi, belge ve sertifikaları teslim
etmiş ve KİB Kendine İyi Bak sistemi ile UZAKTAN SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ KILAVUZU'ndaki şartlara
uyduğunu kanıtlamıştır ve KİB Teknoloji'nin sahip olduğu Kendineiyibak’tan hizmet vermektedir.
Ancak PUSULA ve KİB Teknoloji yalnızca sunulan hizmetlere aracı olup, verilen uzaktan sağlık
hizmetinden ve yapılan online görüşmelerden tamamen Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu sorumlu olacaktır.

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Kendineiyibak’ta sunulan Uzaktan Sağlık hizmeti için yalnızca Sağlık
Bakanlığından Uzaktan Sağlık hizmeti sunma izni alınmış Profesyonellerin kullanacağını garanti eder.
İlgili Profesyonelin yetkisi dışında bu izni başkasına verme, şifresini ve kullanıcı adını paylaşma yetkisi
bulunmamaktadır. Buradan doğacak her türlü zarardan ilgili Profesyonelin bağlı olduğu Anlaşmalı
Sağlık Kuruluşu sorumlu olacaktır.
8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
KİB Teknoloji, Kendineiyibak’ı sürekli geliştirmekte, yeni özellikler eklemektedir. Bu değişimler
sebebiyle işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Kendineiyibak üzerinden ilan ederek değiştirebilir.
İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler
aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu
değişiklikleri kabul etmemesi halinde Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu 15 (on beş) gün önceden yazılı
bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her hangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına
sahiptir.
9. GİZLİLİK
9.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari

sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki
esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler,
müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal
edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli
olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya
idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2
(iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her
türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak
paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
9.2. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri

vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak
yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme
yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen
kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli
olmaya devam edecektir.
10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu veri işleyen sıfatı ile KİB Teknoloji ile paylaşabileceği/transfer edebileceği
ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği her hangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin
işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve
düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü
mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.
11. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden
herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir
sebep hallerinde gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu
durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep
;

terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları,
sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar,
elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların
makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar
olarak yorumlanacaktır.
;

12. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME
Taraflar, her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi
gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu
Sözleşme’deki gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri bağlayıcılığını koruyacaktır.
13. DEVİR YASAĞI
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini
KİB Teknoloji’in yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. KİB
Teknoloji’in yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.
14. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli
olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
15. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda KİB Teknoloji’in resmi defter ve
ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar
kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder.
16. BÜTÜNLÜK
İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün
veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz
olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
;

17. BİLDİRİM
Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu ve KİB Teknoloji, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun Kednineiyibak’a üye
olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli
taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen
zorunlu haller istisna olup, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun Kendineiyibak’a kayıtlı adresine eposta
gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’nun eposta/kayıtlı
elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

