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ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR  

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) [●] tarihinde; 

 

a. [●] adresinde faaliyet gösteren [●] ticaret unvanlı [●] Vergi Dairesi’ne [●] Vergi Numarası ile 

kayıtlı (“Üye”) 

ile  

b. Ebulula Mardin Caddesi No:16 Maya Meridyen İş Merkezi Kat:2 Akatlar 34335 Beşiktaş 

İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Beşiktaş Vergi Dairesi’ne 613 086 63 43 vergi numarası 

ile kayıtlı Medforum Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Medforum”) 

arasında, aşağıdaki kayıt ve şartlar altında anlaşmaya varmaları üzerine imzalanmıştır. 

İşbu Sözleşme kapsamında Üye ve Medforum münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” 

olarak anılacaktır. 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin tedarik zincirini maliyet etkin ve verimli bir şekilde 

yönetmesini sağlamak, hizmet alımı yaptığı her konuda veya gider kalemi olarak yönettiği her 

kontratta avantajlar elde etmek üzere Medforum’un sahip olduğu ortak satınalma ERP 

(enterprise resource planning/kurumsal kaynak planlaması) yazılımından (‘Sistem’) 

yararlanmasına yönelik Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

İşbu Sözleşme kapsamında, Üye’nin Sistem’i kullanması ile birlikte tedarik zincirinde, hizmet 

alımında veya gider kalemi olarak yönettiği her kontratta ölçek ekonomisinden yararlanması, en 

iyi değeri taşıyan ürün ya da hizmet yelpazesine kolayca ve zamanında ulaşması, stoğunu ölçerek 

yönetmesi,  satın alma ve stok maliyetini düşürmesi ve böylece işletme sermayesini azaltması 

hedeflenmektedir.  

3. MEDFORUM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

a. Medforum, Üye adına yalnızca medikal ve nonmedikal sarf malzemesi, ilaç, ekipman ve/veya 

hastane mobilyası değil; talep doğrultusunda ayrıca projelendirmek suretiyle temizlik, 

güvenlik, yemek, taşıma, enerji, akaryakıt gibi hizmet alımı yapılan her konuda veya gider 

kalemi olarak yönetilen her kontratta da satın alma yapabilme gücü, bilgisi ve deneyimi 

olduğunu; Üye’nin talebi doğrultusunda bu ihtiyaçlarını da giderebileceğini beyan ve taahhüt 

eder. 

b. Medforum, ihtiyaçların tespiti ve en uygun koşullarda Üye’nin hizmet vermekte olduğu 

kişilere sunulabilmesi için Üye’ye destek hizmeti verecek sektörde uzun yıllar çok önemli 

çalışmalar yapmış, tecrübeli bir ekibi olduğunu beyan ve taahhüt eder. 
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c. Medforum, kurmuş olduğu Sistem’in Üye tarafından rahat ve güvenilir kullanımı için gerekli 

tüm donanıma sahip olduğunu ve yanı sıra Üye’nin Sistem’e erişiminin Üye’ye tahsis edilecek 

gizli ve özel şifre ile gerçekleşeceğini beyan eder.  

d. Medforum, elindeki veriler doğrultusunda Üye’nin satın alımları ile ilgili ihtiyaç listesinin ürün, 

adet ve spesifikasyon bazında rafine edilmesinde destek hizmeti vereceğini ve Üye’nin en 

uygun fiyatlar ile satın alma sürecini Sistem üzerinden kolaylıkla gerçekleştireceğini beyan ve 

taahhüt eder. 

e. Medforum, güvenilir tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar ile mutabık kalınan koşullarda 

sözleşme yaparak ilerleyeceğini, yapılacak tüm sözleşmelerin Üye’nin ihtiyaçlarının mümkün 

olan en kısa sürede ve en uygun koşullarda gerçekleştirilmesine yönelik akdedileceğini beyan 

eder. 

f. Medforum, Sistem üzerinde üyeler tarafından rahatça görüş, deneyim ve bilgi paylaşımı 

yapılabilecek bir forum oluşturulacağını ve etkin bilgi paylaşımının mümkün kılınacağını beyan 

ve taahhüt eder.   

g. Medforum, Üye’ye Sistem üzerinde belirli dönemlerde fırsat ürünleri alma imkanı sunacağını 

beyan ve taahhüt eder. 

h. Medforum, Üye’nin satın alımlarına ait ödemelerinde, nakit veya vadeli ödeme planı 

alternatifleri sunacağını beyan ve taahhüt eder. 

i. Medforum, Üye’ye her satın alım sipariş listesi toplamı için en düşük fiyat temin edeceğini; 

Üye’nin aynı marka ve özellikteki malzemeleri aynı ödeme planı ile, sipariş listesi toplamında 

daha düşük fiyatla alabildiğini 5 (beş) iş günü içinde faturasıyla birlikte belgelemesi halinde 

aradaki fiyat farkını Üye’ye ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. 

j. Medforum, Sistem üzerinden yapılan alımların ve ilgili sözleşmelerin kayıtlarını 2 (iki) yıl süre 

ile kayıtlarında saklıyor olacağını beyan eder. 

4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

a. Üye, Medforum tarafından geliştirilen ve faaliyet alanı ile ilgili tüm satın alma ihtiyaçlarını en 

uygun koşullarda, zaman ve enerji kaybetmeksizin karşılayabileceği Sistem’e dahil olabilmek 

için gerekli üyelik koşullarını tam ve gereği gibi yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder. 

b. Üye, yukarıdaki madde doğrultusunda, şirket vergi levhasını, lisansını, faaliyet belgesini ve 

imza yetkililerini gösterir imza sirkülerini, yanı sıra Sistem’in kullanımı ile yetkilendirdiği 

kişi/kişileri Medforum’a yazılı olarak ileteceğini beyan ve taahhüt eder. 

c. Üye, kendisine özel olarak Sistem üzerinde bizzat Sistem’i kullanmaya yetkili çalışanları 

tarafından üretilecek şifreyi üçüncü kişiler ile paylaşmamayı; buradan ortaya çıkacak 

sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan ve taahhüt eder. 

d. Üye, Sistem üzerinden vereceği satın alma siparişlerinin ancak Üye tarafından sipariş 

bilgilerinin tam ve eksiksiz girilmesi üzerine, Sistem üzerinden Üye’ye iletilecek sipariş onayı 

ile birlikte tamamlanmış olacağını kabul eder. 

e. Üye, akdettiği sözleşme koşullarına tam ve eksiksiz olarak uyacağını beyan ve taahhüt eder. 

f. Üye, Medforum’un ürün, cihaz, malzeme kurulumu, montajı ve benzeri işler ile ilgili herhangi 

bir sorumluluğu bulunmadığını; Medforum’un üye ve tedarikçi arasında koordinasyon 

sağlayacağını beyan ve kabul eder. 

g. Üye, Medforum’un ilgili tedarikçiler ile pazarlık yapma hakkı ve yetkisi olduğunu, işbu hak ve 

yetki ile ilgili bir sınırlama talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder. 
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h. Üye, Sistem üzerinden satın alacağı ürünleri üçüncü kişi ve/veya kurumlara satmayacağını; 

yalnızca amaca uygun kullanımının gerçekleştirileceğini beyan ve taahhüt eder. 

i. Üye, kontrol değişiklikleri (Üye şirketin %50’den fazla hissesinin bir başka gerçek veya tüzel 

kişiye devri veya şirket kontrolünün yeni gerçek ve/veya tüzel kişilere devri) ile ilgili 

Medforum’u derhal yazılı olarak bilgilendireceğini, fatura ve sipariş adresleri konusunda 

Medforum’a doğru ve eksiksiz bilgilendirme geçeceğini, işletme lisansında herhangi bir 

değişiklik olması halinde Medforum’u derhal yazılı olarak haberdar edeceğini, aksi takdirde 

tüm sorumluluğun kendisinde olacağını beyan ve taahhüt eder.  

j. Üye, satın aldığı ürün ve sair malzemelerin garanti koşullarının, ayıplı mal/mallar ile ilgili 

alınması gereken aksiyonların Medforum ile ilgili olmadığını, doğrudan tedarikçi ile 

gerçekleştirilen sipariş kapsamında çözülmesi gereken konular olduğunu, bu konularda 

Medforum’un yalnızca koordinasyon sağlamak ile yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

k. Üye, işbu Sözleşme’yi Medforum’un ön yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişi ve/veya kurumlara 

devredemeyeceğini beyan ve kabul eder.  

 

5. SÜRE VE FESİH 

 

a. İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 2 (iki) yıl yürürlükte kalacaktır. Sözleşme’nin Taraflarca 

süre bitiminden 30 (otuz) gün önce feshedilmemesi halinde Sözleşme iki yıllık süreler için 

otomatik olarak uzayacaktır. 

b. Taraflardan birinin iflas etmesi, borç ödemede acze düşmesi, veya konkordato talep etmesi; 

ilgili mevzuata, sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi hallerinde diğer Taraf 45 (kırkbeş) 

gün önceden bildirmek kaydı ile Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminsiz feshedebilir. 

c. Üye’nin işbu Sözleşme ile kararlaştırılmış olan yükümlülüklerine uymaması ve Medforum 

tarafından ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini talep eden yazılı bildirime rağmen 7 

(yedi) gün süre içerisinde söz konusu hususların yerine getirilmemesi halinde Medforum 

Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde Medforum’un zararlarını 

tazmin hakkı saklıdır. 

d. Taraflardan her biri Sözleşme süresinin bitiminden 30 (otuz) gün önce bildirmek kaydıyla 

Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilir. 

 

6. GİZLİLİK 

 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ile edindiği bütün bilgileri gizli tutacak ve diğer Taraf’ın 

ön yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara açıklamayacak ve/veya başka bir amaç için 

kullanmayacaktır.  

Üye, Sistem aracılığı ile edindiği her türlü bilginin Medforum’un ticari sırrı olduğunu beyan ve 

kabul ile; işbu bilgileri hangi formatta olursa olsun, yazılı, sözlü, görsel ve sair hiçbir şekilde, 

Medforum’un ön yazılı onayı olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile paylaşmayacağını, 

ifşa etmeyeceğini; aksi takdirde Medforum’un tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını tazmin ile 

mükellef olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde işbu madde süresiz olarak yürürlükte 

kalacaktır. 
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7. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  

a. İşbu Sözleşme ile ilgili tüm ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Karşılıklı mutabakatla 

çözülemeyen ihtilaflarda Taraflar, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin tek 

yetkili olduğunu peşinen kabul ederler. 

b. Taraflar’ın işbu Sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar, Taraflar’ın kendisine 

yapılmış kabul edilir. Bu adreslerde meydana gelecek değişiklikler yazılı olarak karşı Taraf’a 

bildirilmedikçe, yukarıdaki adreslere yapılan tebligatlar ve tebligatın tüm hukuki sonuçlarını 

doğuracak şekilde geçerli olacaktır. 

c. İşbu Sözleşme tek orijinal nüsha olarak İstanbul’da tanzim ve imza edilmiştir; orijinal nüsha 

Medforum’da kalacak ve aslı gibidir ibaresi taşıyan bir nüsha Üye’ye teslim edilecektir.  

Ekler: 

1- Taraflar’ın güncel İmza Sirkülerleri 

 

MEDFORUM SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. 

adına 

[____________________________________] 

adına 

Murat Dayanıklı İsim 

 

Genel Müdür Unvan 

 

Tarih Tarih 

 

İmza 

 

İmza 

 


