
Faturalandırma,  İndirim Oranları ve Ödeme 

Gaziantep Ticaret Odası üyeleri,  üyelerin eşleri ve çocukları sağlık hizmeti sunucusuna müracaat 

etmeleri durumunda: 

5.1. Teşhis ve tedavi başlangıcında yapılan muayene ve kurum içi diş hekimi konsültasyonu 

ücretsizdir. 

5.2. Teşhis ve tedavi başlangıcında alınan periapikal röntgen (tek diş röntgeni) ücretsizdir. 

5.3. Teşhis ve tedavi başlangıcında alınan dijital panoramik röntgen,  üç boyutlu görüntüleme 

(tomografi) işlemlerinden Türk Diş hekimleri Birliği rehber ücret tarifesi üzerinden %30 indirim 

uygulanır. 

5.4. Oral hijyen eğitimi ücretsizdir. 

5.5. Türk Diş hekimleri Birliği ücret Tarifesindeki TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI bölümündeki tüm 

uygulamalardan  %30 indirim uygulanır 

5.6. Türk Diş hekimleri Birliği Ücret Tarifesindeki TEDAVİ VE ENDODONTİ bölümündeki tüm 

tedavilerden %20 indirim uygulanır. Bu bölümde yapılan tüm işlemler genel anestezi veya sedasyon 

altında uygulandığında indirim uygulanmaz,  ilaveten sedasyon ve genel anestezi ücretleri bu 

protokolün dışındadır. 

5.7. Türk Diş hekimleri Birliği Ücret Tarifesindeki PEDODONTİ (ÇOCUK DİŞ TEDAVİLERİ) bölümündeki 

tüm tedavilerden %20 indirim uygulanır. Bu bölümde yapılan tüm işlemler genel anestezi veya 

sedasyon altında uygulandığında indirim uygulanmaz, ilaveten sedasyon ve genel anestezi ücretleri 

bu protokolün dışındadır. 

5.8. Türk Diş hekimleri Birliği Ücret Tarifesindeki PROTEZ bölümündeki tüm protetik uygulamalardan 

%20 indirim uygulanır.  Bu bölümde yapılan tüm işlemler genel anestezi veya sedasyon altında 

uygulandığında indirim uygulanmaz, ilaveten sedasyon ve genel anestezi ücretleri bu protokolün 

dışındadır.  

Estetik protez uygulamalar,  zirkonyum uygulamalar,  lamina porselen uygulamalar,  metal desteksiz 

protetik uygulamalar,  standart malzemelerin haricindeki malzemelerin kullanıldığı uygulamalar,  cad-

cam ve benzeri uygulamalar,  implant üzeri restorasyonlar ve implant üzeri protezlerde indirim 

yapılmaz ve ayrıca ücretlendirilir.   

Protetik uygulamalarda hassas tutucu bedelleri ve kıymetli metal bedelleri ayrıca ücretlendirilir.   

İmplant üzeri uygulamalarda hazırlanacak kişisel ve zirkonyum abutmentlar (destekler),  bu 

protokolün dışındadır.  

Bu bölümde yapılan işlemler genel anestezi veya sedasyon altında uygulandığında indirim 

uygulanmaz, ilaveten sedasyon ve genel anestezi ücretleri bu protokolün dışındadır.  

5. 9.  Türk Diş hekimleri Birliği Ücret Tarifesindeki PERİODONTOLOJİ (dişeti hastalıkları ve tedavisi) 

bölümündeki tüm uygulamalardan (yönlendirilmiş doku rejenerasyonu,  greft uygulamaları ve ileri 

periodontal operasyonları hariç) %20 indirim uygulanır.  



Bu bölümde yapılan her türlü cerrahi işlem sırasında uygulanacak olan sentetik veya doğal kaynaklı 

greftler,  membranlar ve benzeri ürünlerin,  implantların bedelleri ayrıca alınır.  Genel anestezi ve 

sedasyon altında yapılan işlemlerden indirim uygulanmaz.  

5.10. Türk Diş hekimleri Birliği Ücret Tarifesindeki ORTODONTİ (diş teli uygulaması ile çapraşıklıkların 

düzeltilmesi) bölümündeki muayene ücretsizdir. 

5.11. Türk Diş hekimleri Birliği Ücret Tarifesinde AĞIZ VE DİŞ CERRAHİSİ bölümündeki diş çekimi,  

komplikasyonlu diş çekimi ücretlerinde %20 indirim uygulanır. Diğer tedavilerde ücretlendirme Türk 

Diş Hekimleri Birliği geçerli fiyat listesine göre yapılır. 

Genel anestezi altında ve sedasyon altında yapılan uygulamalarda vakanın özelliğine göre genel 

anestezi,  ameliyathane kullanımı,  genel anestezi sırasında kullanılacak ilaç ve malzemeler,  yataklı 

gözlem hizmetlerinde indirim uygulanmaz,  ayrıca ücretlendirilir.  

Lokal anestezi altında yapılan özellikli cerrahi operasyonlar,  her türlü kemik retansiyonlu gömülü diş 

operasyonları,  kist,  tümör,  çene eklemi cerrahisi,  ortodontik tedavi amaçlı operasyonlarda bu 

işlemler için kurumun belirlediği ücretler geçerlidir. Ücret konusunda hasta işlem öncesi bilgilendirilir. 

Kurumumuzda hasta sağlığı ve tedavinin kalitesi her zaman için ilk önceliğimizdir. 

Her türlü cerrahi işlem sırasında uygulanacak olan sentetik veya doğal kaynaklı greftler,  membranlar 

ve benzeri ürünlerin bedelleri ve uygulama işlemleri ayrıca ücretlendirilir. 

Dünyada ve ülkemizde diş hekimliği ve ağız,  diş çene cerrahisi alanında uygulanan biyomateryaller 

çok geniş bir kalite ve bedel yelpazesine sahiptir. Kurumumuzda T.C.Sağlık Bakanlığı’nın onay 

vermediği biyomateryaller kullanılmamaktadır.Ancak buna rağmen günümüz piyasa şartlarında 

biyomateryal bedelleri çok farklılık gösterdiğinden,   bu materyaller kullanılarak yapılan tedavi 

bedelleri, nedeni hastalarımıza anlatılarak farklılık göstermektedir. 

Her türlü implant (dental implant,  estetik amaçlı implantlar),  kırık hastalarında kullanılacak olan 

miniplak,  mikroplak,  rekonstrüksiyon plakları,  mini vida,  mikro vida,  ankraj vidaları,  eklem içi 

enjeksiyonlarda kullanılan materyallerin bedelleri,   ileri uygulamalar (tümör,  geniş kist,  ortognatik 

cerrahi) ve özellikli operasyonlar ayrıca ücretlendirilir. Ortognatik cerrahi uygulamamalarında 

ortodontik tedavi gerektiği durumlarda,  ortodontik tedavi ayrıca ücretlendirilir ve indirim 

uygulanmaz. 

5.12. Birden fazla indirim olduğu durumlarda o tedavi için en yüksek indirim oranı uygulanır. 

 


