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Di$ TEDAVI HIZMETLERININ SUNULMASINA ILI$KIN PROTOKOL

Taraflar
MADDE 1- (1) Bu Protokol, Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baqkanhfr ile Ttirk Diq

Hekimleri Birlifii arasmda imzalanmrqtrr.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Protokol, Tlirkiye Biiyiik Millet Meclisi tarafindan tedavi

yardrmlarr karqrlanan ve bu Protokoliin 5 inci maddesinde belirtilen hak sahiplerine, serbest
diq hekimlerince diq tedavi hizmetlerinin sunulmasr, bu hizrnetlere <idenecek bedellere iliqkin
esas ve usuller ile taraflarrn hak ve ytikiimii.ili.iklerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (.1) Bu Protokol,26.10.1990 tarihli ve 3671 sayrlt Tiirkiye Biiytik Millet

Meclisi Uyelerinin Odenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 1 inci ve 4 tincii
maddesi, Ot.tZ.ZOtl tarihli ve 6253 sayrh Ttirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baqkanhfr idari
Teqkilatr Kanununun 27 nci maddesi ile 07.06.1985 tarihli ve 3224 saytlt Ttirk Diq Hekirnleri
Birlifi Kanununun 26 nu maddesi hiikiimlerine dayarularak diizenlenmiqtir.

Tanrmlar
MADDE 4- (1) Bu Protokolde gegen;
a) Ayakta tedavi: Hastarun hekim tarafindan kendi hizmet veya iqyerinde yatrrrlmadan

tedavi edilmesini,
b) Bakanhk: Sa[hk BakanltSrm,
c) Birlik: 3224 sayfi Kanunla kurulan Tiirk Dig Hekimleri Birli$ini,
g) Fatura inceleme: Bu Y<jnetmelik hiikiirnlerine gore Kurumca odenmesi gereken

saflrk kurum ve kuruluqlanna ait ttim salhk harcama belgelerinin, ridemeye esas olmak izere
buYcinetmelik, ilgili mevzuat, esaslar, emsal sozlegmeler ve protokoller ile gerektipinde ilgili
kurum ve kuruluglardan gdrti$ alrnak suretiyle, Tiirkiye _Biiytik Millet _Meclisi (TBMM)
Baqkanlr[r idari Teqkilatrnda hekim, diq hekimi ve eczacr kadrosunda istihdam edilenler ile
grirevlendirilen personel tarafindan incelenmesini,- 

d) Hak sahipleri: Milletvekilleri, Yasama Organt iiyeligi ile agrktan atandr[r bakanhk
gorevi sona erenleri, bunlarrn bakmakla yiikiiml[ olduklan aile fertlerini, olenlerin dul ve
yetimlerini,

e) Kurum: Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baqkanhlrnr,
0 Mevzuat: Kanun, t0ziik, ydnetmelik, yonerge, tebli[, genelge, genel yazr, usul ve

esaslarr,
g) Oda: 3224 sayir Kanunla kurulan Diq Hekimleri Odalarrm,
g; Odemeye esas trbbi malzeme bedeli: Protez ve ortezler ile trbbi sarf malzemeler

igin, Teblig eki listelerdeki fryatlan, Ttrkiye ilag ve Trbbi Crhaz Ulusal Bilgi Bankastnda
kayrt ve bildirim igleminin tamamlanmasr koqulu ile Tebli[ eki listelerinde yer_a1\lV.Vnlgr
igin Kamu ihale Kurumu ihale Sonug Formu Ekranrnda en son tespit edilen KDV dahil ahq

fryaln :drzerine o/o 15 iqletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutan, bu Ekranda.fiyat
tespiti yaprlmayan malzemeler igin sa[hkla ilgili giderin yaprldr[r il ya da Ankara Ticaret
Odastrun belirledigi ve onayladrft fiyatr,

h) SaEhk Harcamalan Bilgi Sistemi: Serbest diq hekimleri ile fatura kayrtlarrnrn
tutuldufu ve takibinin yaprldr[r sistemi,

i) Serbest diq Lei<irni: ZZZ+ sayh Kanunun 17 nci maddesinde tarif edilen Odaya

kayrth, mesleklerini serbest olarak icra eden diq hekimlerini,' i) TDB Ucret Tarifesi: Birlik tarafindan tasdik edilen muayene ve tedavi iicretlerinin
yer aldrgr Tiirk Diq Hekimleri Birli[i Muaygng ve Tedavi Ucret Tarifesini,
" jj Teblif: Safhk hizmetinin veriidigi tarihte yiirtirliikte bulunan Sosyal Giivenlik
Kurumu Sa[hk Uygulama Teblilini,
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f) Tedavi: Bakanhkga belirlenmiq trbbi safhk hizmeti ve trbbi tirtin kabul edilen
durumlarda muayene ve teqhis ile birlikte hastarun ihtiyacrna gdre hastah[r siiresince hekim
tarafindan trbbi yontemlerin uygulanmastnt,

l) Ycinetmelik: Milletvekillerine, Yasama Organt Eski Uyelerine, Drqarrdan
Atandrklarr Bakanhk Gorevi Sona Erenlere Tedavi Yardtmt Yaprlmasma Dair Yonetmelifi,

ifade eder.

Hizmetten yararlanacaklar
MADDE 5- (1) Bu Protokolle diizenlenen hizmetlerden, 4 iincti maddesinin (d)

bendinde saytlan hak sahiplerr yararlanr.

Hak ve yiikiimliiliikler
MADDE 6- (1) Kurumun hak ve yiiktimltiltikleri;
a) Kurum, sunulan tedavi hizmetleri karqrhfrnda, serbest dig hekimlerine Yonetmelik

ve Protokol ile belirlenen esas ve usuller do$rultusunda 6deme yapmakla yiiktimliidiir.
b) Bu Protokol kapsamrnda serbest diq hekimleri tarafindan verilen hizmet ve

iqlemlerde Kurum ve Birlik inceleme ve kontrol hakkrna sahiptir. Kurum ve Birlik bu
yetkisini gerekli gordiifii hallerde kullanrr.

c) Ycinetmelik ve Protokol hi.ikiimlerine aykrr olarak fatura diizenlediSi tespit edilen
serbest diq hekimleri hakkrnda genel htikiimlere gdre takip yaprlrr.

g) Serbest diq hekimlerine, Safhk Harcamalan Odeme Bilgi Sisteminden fatura
Odemelerini takip edebilmeleri igin Kurum tarafindan qifre verilir.

(2) Serbest diq hekiminin hak ve yiiktimliiliikleri;
a) Serbest diq hekimi, Yonetrnelik ve Frotokol hiikiimleri, ayrlca faaliyeti ile ilgili

olarak Bakanhk ve Birlik tarafindan grkanlan mevzuat htiki.imlerine uymakla yiikiimltidiir.
b) Serbest dig hekimine, sundulu tedavi hizmetleri karqrhfrnda Ycinetmelik ve

Protokolde belirlenen esas ve usuller do[rultusunda odeme yaprlrr.
c) Serbest diq hekimi, sunmug oldugu tedavi hizmetleri ve di.izenledi[i faturalara ait

her tiirlii bilgi ve belgenin do!rulugunu ve mevzuata uygunlu[unu kabul ve taahhiit eder.
g) Protokol kapsamrnda olan ve Kurumca karqtlanan hizmet bedelleri hak

sahip lerinden, karqr I anm ay anlar i se Kurumdan talep edi lemez.
d) Hak sahiplerinin, tedavisine iliqkin belge ve bilgiler gizli olup, igindekiler

i 1 gi I i lerden bagkas rna agrklanamaz.

Tedaviden yararlanma
MADDE 7 - G) Hak sahipleri, diq tedavileri maksadryla serbest diq hekimlerine resmi

makamlarca kabul edilen kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle baqvururlar. Aynca sevk
ka[rdr aranrnaz. Baqvuran kiqinin, hak sahibi olup olmadrlrnrn kontrolii serbest diq
hekimlerince yaprlrr.

(2) Serbest diq hekimleri, diq tedavi iglemlerinde hak sahiplifini sorgulanmastna
iliqkin Sosyal Giivenlik Kurumu Medula Sistemi iizerinden, herhangi bir nedenle bu sisteme
eriqim sa[lanamamasr halinde "www.tbmm.gov.tr" Kurum web adresinin "Sa[hk
Duyurularr" sayfasmda bulunan hak sahiplifi sorgulama modtili.inden hak sahiplerinin T.C
kimlik numarasr girilerek sorgulanmasr, bu da mtimki.in olamryorsa Kuruma ait 0 312 420 70
36 numarah telefon ile irtibata gegilmek suretiyle provizyon alrr.

Diq hastahklarrnrn tedavisine iliqkin genel hiikAmler
MADDE 8 - (1) Faturalarda, tedavilerin TDB Ucret Tarifesinde yaz:lrdtfl gekliyle ve

hangi diqe, hangi geneye ve aprz iginde hangi bolgeye ait oldu[u a$rz plarrr tizerinde agrkqa

belirtilir.
(2) Alt ve iist genede yaprlan her tiirlti tedavileri g<isteren periapikal veya panoramik

radyo grafi lerin Kurum a ibr az edilm.esi zotunludur.- - (3) Diq tedavileri igin TDB Ucret Tarifesi birim fiyatlarrmn i.izerinde odeme yaptlmgz,
(+) nrbtot ol hiikiimleri gergevesinde, Kurum tarafindan odenen hizmetler igin hak

sahiplerinden ilave ticret ahnacak ise tedavi tincesinde hak sahibi bilgilendirilir.- 
(5) Hak sahiplerinin bulundu[u yerde yaprlan ttim uygul?Talarda iicretler % 50

orarunda arttnrh. Aniak kuruma g<inderilecek fatura ekine, hak sahibinin bulundufu_yerde
muayene ve tedavi yaprlma gerefini agrklayrcr hekim raporunun eklenmesi gerekmektedir.
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(6) Siireli ve smrh diq tedavileri igin Kuruma ait 0 312 420 72 37 numaralt telefon ile
irtibat4. gegilerek provizyon almr.

Oral diagnoz tedavisi
MADDE 9 - (1) Oral diagnoz tedavisinde;
a).Aprz ve diq cerrahisi iqlemlerinden btiylik, kiigiik kist operasyonlan, btiytik, ktigtik

odontoienik ttimtir operasyonlan, biiyiik, orta, ktigiik tiim operasyonlar gibi,
b) Mukoza veya kemik retansiyonlu gdmtilii diq gekimi, gcimiilii kanin, premolar

gekimi, k<jk ucu rezekziyonu iglemleri,
c) Gangren veya periapikal lezyonlu diqlere uygulanan kanal tedavilerinde,
g) implant tedavisi,
d) Vener kron tedavisi,
e) Ortodlontik tedavi,
f) Makxilla ve mandibula frakttirleri,
iqlemlerinde bir adet teqhis ve tedavi amaglt, bir adet sonug kontrol filmi olmak izere

iki adet panoramik w-ray zorunludur. Kanal ve kuafaj tedavisinde periapikal veya dijital
rontgen de kabul edilir.

(2) Radio-vizyografi (RVG) ve dijital rdntgen, periapikal film gibi deferlendirilir.
(3) Bilgisayarh tomografi veya bilgisayark eklem tomografisi, sadece tempora

mandibular eklem problemi olan hastalar ve implant hastalannda <jdenir.
(4) Ayrrca oral diagnoz tedavisinde;
a) Tiiktiriikte akrq hrzrve tamponlama kapasite tayini,
b) Tiiktirtikte mikrobiyoloj ik u'nhz,
c) Kontrol hekim muayenesi,
q) Oral hijyen efitimi,
d) TME ve kas muayenesi (gerekli tetkikler olmadan),
e) Teqhis ve tedavi planlamast,
igin 6deme yaplmaz.

Tedavi ve endodonti
MADDE 10 - (1) Tedavi ve endodontide;
a) Her ttirli.i amalgam ve kompozit dolgu yenilemeleri bir yrldan cince,

b) Dentin ba[layrcrst,
c) Dolgu tamiri,
9) Dolgu srikiimii,
d) Koprii ve kron altrnda kalan dolgular,
e) Kanal dolgusu sdktimi.i,
f) Kanal pansumanl iki defadan fazlasr igin,
g) Kanal extirpasyonu,
g) infiltratif veya reyonal lokal anestezi,
h) Qtiriik erozyon risk tamiri,
r) Direkt kompozit veneer,
igin odeme yapimaz.
(2) Diq a|artma tek diq, alt ve i.ist gene iqin tedavi <incesi ve soffasl fotofrafla

belgelendirildifi takdirde bir kez <idenir.- 
(3) Seramik inley dolgular, kompozit dolgu olarak tldenir.

Pedodonti tedavisi
MADDE 11 - (1) Fissi.ir <irtiilmesi on drirt ya$ma kadar bir kez odenir.
(2) Yerel flour uygulamasr on dcirt ya$ma kadar all'r aydan 6nce odenmez.

Protez tedavisi
MADDE 12 - (l) Hareketli ve sabit protezlerde iki yrldan 6nce protezin.ygnifelmesini

gerektiren durumlarda'tedaviye baqlanmadan ilnce protezin yenilenme nedenini belirtir rapor

ie proforma fatura Kuruma 
'ibraz'edilir, 

Kurum tarafindan uygun gdriilmesi halinde protez

yaprlrr.
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(J) Hassas tutuculu protez yaprldr[rnda hassas tutucu bedeli faturaya ilave edilir.
Protezlerde kullamlan hassas tutucu malzeme bedelleri TBMM Baqkanhk Divantnca tespit
edilen tutarlar tizerinden Kurumca karqrlamr. Hassas tutucu bedelinin <idenebilmesi igin
hassas tutucuya ait laboratuar faturasrrun fotokopisinin de doktor faturastna eklenmesi
gerekir. Aynca hassas tutuculu protezlerde hassas tutucu izerine gelen boltimde kron iglemesi
yaprlrrsa bgnun, bedeli <jdenmez.

(3) immediatProtez; aynr faturada immediatProtez, Tam Protez veya Hareketli Protez
tedavi olarak belirtilemez. Ancak immediat Protez tedavisinin i.izerinden en az 4 ay gegmesi

halinde Tam veya Hareketli Protez tedavileri ayrrca fatura edilebilir.
(4) Okluzal aqrndumalar, okluzyon diizeltilmesi ve gegici kron odenmez. Gece plafr

ise bir yrldan <ince ddenmez.
(5) Dig proteztedavileri srrasmda, kullanrmrna ihtiyag duyulan altm, platin, paladyum-

platin, iridyum-platin, iropal gibi krymetli madenler ile argenco 23, begogold EWL, polliag-
M gibi bileqiminde krymetli maden bulunan maizemeler ile zirkonyum bedelleri odenmez.
Kronlarda freze teknifi farkr <idenmez.

(6) Tam seramik kron metal desteksiz ve laminate veneer kron seramik <idenmez,
yaprldr[rnda veneer kron seramik bedeli olarak 6denir.

Periodontoloji tedavisi
MADDE 13 - (1) Detertraj tedavisinde alt ve tist genede altr aydan once <jdeme

yapimaz.
(2) Deterlraj ve subgingival kiiretaj tedavileri aym anda yaprlmrq ve aynl faturada

fiyatlandrrrlmrq ise detertraj diq taqr temizli$i tedavisi, odenmez.

A[z ve gene cerrahisi
MADDE 14 - (1) Radikuler kist operasyonlarrnda k<ik ucu rezeksiyonu tedavi bedeli

<idenmez.
(2) Greftleme, biometeryal uygulamasl veya membran uygulamasr gerektiren cerrahi

mi.idahale faturalanna, ilgili firma tarafindan hasta adma dtizenlenen malzeme faturalanrun
eklenmesi zorunlu olup detayh epikriz ile Kuruma lbraz edihr.

(3) Kemik igi implant bedelleri, hak sahiplifi siiresince ve sekiz adeti gegmemek izere
Kurumca odenir.

(4) Kemik igi dental implantrn cerrahi uygulamasrnda kullanrlan implant cen"ahi
govdesi, iyileqme baghfr ve daimi bagh[r malzeme bedelleri TBMM Baqkanhk Divarunca
tespit edilen tutarlar i.izerinden Kurumca karqrlanir. Demirbaq malzemesi olan kemik igi
dental implant seti iginde yer alan deliciler drill, anahtar creew driver , olgii alma iqleminde
kullanrlan iiJgii postu ve analog gibi malzemeler fatura edilemez.

.. 
(5) implant tedavilerinde ilaveten yapian, bio-meteryal ve membran uygulamalarr

TDB Ucret Tarifesinde periodontoloj i tarifesinden odenir.
(6) Sintis lifting agrk cerrahi yaprldrgr takdirde <idenir.(foto[rafla belgelendirildigi

takdirde)
(7) Sadece mental reterdasyon hastalanna yaprlan sedasyon ve ncirolept gibi anestezi

bedeli odenir.

Ortodonti tedavisi
MADDE 15 - (1) Tedavi siiresinin uzun ve tedavi agamalannrn gok sayrda olmast

nedeniyle, ortodonti tedavisinin her aqamasl ayrl ayn fatura edebilir.-(2) 
Eriqkinlerde, sadece yaprlan iqlemler 6denir.( 18 yaq iizeri hastalarda Angle Srntf

anomalilerinin ortodontik tedavisi odenmez.)
(3) Ortodontik fotofiraf, ortodontik foto[raf anahzi, kemik yaqr tayini, siit diqlerine

uygulanan bant, braket ve kayrp aparey yaplml odenmez'

(4) Tedavi si.iresince en fazla sekiz bant, yirmi braket, sekiz ark teli dort alt gene ve

dort iist genede (dtiz ark teli tatbiki, btiktm igeren t€l tatbiki, segmental ark veya tork. arkt

tatbiki aanit; , iighareketli aparey tek genede, iki pekiqtirme apareyi, baqlangigta gekilen birer

adet panoramik ve sefalometrik radyografi bedeli odenir.-'-'- r 
(5) pekigtirme tedavisi yapilan hastaya, yeniden ortodontik tedavisi yaptlmast halinde

tekrar edilen iqleme ait fatura bedeli ddenmez. 
A
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(.6) Yarrm brrakrlan ortodontik tedavilerin, yeniden yaptlmaya baqlanmasr durumunda
ilk yaprlan tedaviler igin tekrar iideme yapimaz.

Hizmetlerin
MADDE 16

suretiyle l-<arqrlanrr.
birim fiyatlardan,
halinde Kurumca
karqrlanmaz.

faturalandrrtlmasr
- (1) Diq tedavileri, Teblig uygulamalarr ve Teblif listeleri esas altrunak
Dig.tedavi bedeli, TDB Ucret Tarifesinde fiyatlandrrrlmrq ise, buradaki
fiyatlandrnlmayanlar ise Teblif liste fiyatlarrndan, faturalandrnlmast
karqrlanrr. Tebli[ listelerinde de fiyatlandrrrlmayanlar higbir surette

(2) Diq tedavileri, Birli[in
qekliyle, hangi dige, hangi geneye ve
fatura edilir.

(3) Fattralar vergi mevzuatauygun olarak gore di.izenlenir.
(a) Bu Protokol ile diizenlenen drgmda, tedavi strasmda kullanrlan ve Kurumca

kargrlanan trbbi malzemeler Protokoliin 4 iincti maddesinin ([) bendine gcire fatura edilir.
(5) Hizmetlerin faturalandrnlmasmda hizmetin verildifi tarihteki mevzuat ve ticretler

esas alrrur.
(6) Faturalarda, serbest diq hekiminin IBAN hesap numaraslrun bulunmasl tedavinin

baqlama ve bitiq tarihi ile faturamn <in ytiziinde "TARAFiVDAN COnUI-NAU$TUR" ibaresi
ile hastanrn adr, soyadr veya yakrnrna yaktnltk derecesi belirtilerek, ulagabilecek adres ve
telefon bilgiteri de ahnarak imzalattn{an faturalara hastarun kimlik belgesinin fotokopisi
eklenerek Kuruma gonderilir. Hastarun faturayr imzalayacak durumda olmamast halinde
faturayr imzalayanrn kimlik belgesi fotokopisi ile tedavilere iliqkin Protokoli.in 8,9, 10, 11,

12, li,14 ve 15 inci maddesinde istenen radyografi, epikriz, proforma fatura, malzemelere ait
fatura fotokopi I er i, fatur alar a eklenir.

(7) F-atura hasta hak sahibi adma diizenlenerek Tiirkiye Btiylik Millet Meclisi
Baqkanh[r Milletvekili Hizmetleri Baqkanhfrna gdnderilir.

(8) TBMM Baqkanhk Divanr tarafindan belirlenen hassas tutucu ve kemik igi implant
malzeme bedelleri protokol ekinde (EK-l) belirtilrniq olup, Baqkanhk Divanmtn fiyatlart
giincellemesi durumunda, yeni fiyatlar Kurumca Ttirk Dig Hekimleri Birligine bildirilir.

Fatura inceleme ve iideme
MADDE 17- (I) Faturalar, Kuruma teslim tarihinden itibaren krrk beg giin iginde,

Protokoliin 4 iincti maddesinin (g) bendine g<ire incelenerek odenir.
(2) Serbest diq hekimleri tarafindan gdnderilen ve bu Protokolde belirtilen, bilgi _ve

belgelerin eksik veya yanrltrcr olmasr durumunda, eksik belgeler serbest diq hekimlerinden bir
defiya mahsus yazh olarak talep edilir. Talep tarihi itibariyle krrk beq giinliik odeme stiresi

durui. Talep edilen bilgi ve belgelerin Kuruma iletildi$i tarihten itibaren siire yeniden baqlar.

Talebin on giin igerisinde yerine getirilmemesi halinde bu tedavi, tahlil ve tetkik iqlemlerine
ait bedeller-fatura tutanndan diiqtilerek Kurumca tidenir. Bu gibi durumlarda eksik odemeye

iliqkin rtirazve ek tahakkuk talepleri kabul edilmez.' 
(3) Fatura incelernesi sonucunda odenecek bedelleri belirleme yetkisi Kuruma aittir.

Protokol hi.iki.imlerine uyulmamasr halinde odeme kesintili olarak yaprlrr. Serbest diq

hekimleri, kesintili ridemeye iliqkin yaz:Irr olarak itiraz edebilir. Kurum, rtfuaza iliqkin yazlyt
ilgili mevzuata gcire cevaplandrnr. Yonetmelik, Protokol ve ilgili mevzuat htikiimlerine
aykrrr odeme yapimaz.' (4) Fizia veya yersiz olarak yaprldr[r tespit edilen odemeler genel hiikiimlere g<ire

geri a|nrr. ilgililerin Kuiumdan alacaprbulundufu hallerde mahsup iqlemi uygulamr.

Ceza, fesih ve tebligata iliqkin hiikiimler
MAIiDE 18- (1) Kurum, Protokol hi.iktimlerini ihlal eden, Kurumu yantltmaya

yonelik iqlemlerde bulunan serbest diq hekimlerini, lirlige bildirir.Kurumun gorevlendirecefi

6iri p.rronel diferi diq hekimi ile Birligin gorevlendirece.fi bir diq hekiminden oluqqn heyet

tarafindan g.r.lili trbbi ve mali inceleme yaprlrr. Yaprlan inceleme sonucunda, hatah bulunan

serbest diq" hekimleri bu Protokol kapsamrndan bir Y!: ?Ynl_ serbest dig hekimlerince,
protokoliin ikinci kez ihlalinde ise iiq y1l siireyle men edilirler. Protokol drqrnda brrakrldrfr
bildirilen serbest diq hekimleri, aynr giin igerisinde tedavilerine baqlanmrq olan hastalann ad

u. rovuaf*rnr, tedavi planr ile birlikte Odaya bildirirler. Bu hastalarm, tedavileri bitinceye

illere gore belirledigi TDB Ucret Tarifesinde yazrldr[r
aprziginde hangi bolgeye ait oldufu belirtilmek suretiyle
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kadar bu Protokol hiiki.imlerine gdre hizmet vermeye devam ederler. Ancak yeni hasta kabul
edemez,, Kurum, Birlik ve Oda aleyhinde tazminat talebinde bulunamazlar.

(2) Kurumun, serbest diq hekimlerinin verdiSi zarartn tazmini ile aynca serbest diq
hekimleri ile ilgili olarak cezaiyollara bagvurma hakkr sakhdr.

(3) Protokol kapsamr drgrnda brakrlanlar hakkrnda, Birlik ayrrca kendi mevzuatr
gerqevesinde disiplin sorugturmasr yiirtitebilir.

(4) Kurum, bu maddenin birinci fikrasma gore kapsam drqr brrakrlan serbest dig
hekimlerini, hak sahiplerine duyurur.

(5) Kurum tarafindan yaprlacak tebligatlar, serbest diq hekimlerinin ilgili Oda
kayrtlanndaki adreslerine yaprlrr. Tebligatlar,7207 sayrh Tebligat Kanunu htiki.imlerine gore
iadeli taahhi.itlii olarak yaprlrr.

(6) Tebligat yaprlacak adreslerin Odalardan talep edilmesi halinde, ilgili Oda
tarafindan on gtin iginde Kuruma bildirilir.

(7) Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Genel Sekreterlifine yaprlacak tebligatlar, Kuruma
yaprlmrq sayrlrr.

Uyuqmazhklann giiziirnii
MADDE 19- (1) Bu Protokoltin uygulanmasmda Kurum ile Ttirk Diq Hekimleri

Birlifi arasrnda dofan hukuki uyuqmazhklarda Ankara Ili Mahkemeleri ve Icra Daireleri
yetkilidir.

Protokol de[iqiklifi
MADDE 20- (1) Yonetmelikte, bu Protokoltin uygulanmasryla ilgili olarak meydana

gelebilecek de[iqiklikler, Kurum tarafindan Birlige on gtin iginde bildirilerek, uygulamaya
konulur.

(2) Protokolde yaprlacak defiqiklikler, tarafl.artn mutabakatr halinde gergeklegtirilir.
Protokol defiqikli[i, Kurum ve BirliSin web adreslerinden ya da diler yollarla, Odalara ise
tebligat yaprlmak suretiyle duyurulur.

(3) Bu Protokol, imza tarrhinden itibaren bir yrl stire ile gegerli olup taraflardan
herhangi birinin Protokoliin sona erdifi tarihten bir ay dncesinde fesih bildiriminde
bulunmamasr halinde, aynl gartlarla kendilifinden bir yrl stire ile uzar.

Yiiriirliikten kaldrrrlan Protokol
MADDE 21- Bu protokoliin ytiriirlii$e girdi[i tarihte dnceki protokol ytiriirltikten

kaldrnlmrqtrr.
Ytiriirliik
MADDE 22- (l) Bu Protokolimzalandr[r tarihte yi.iriirli.i[e girer.
Ytiriitme
MADDE 23- (1) Bu Protokoltin hiiktimlerini Tiirkiye Btiyiik Millet Meclisi

Baqkanhgr ve Tiirk Diq Hekimleri Birli[i birlikte yiiriiti.ir.
(2) Altl sayfa, bir ek, iki ntisha olarak diizenlenen bu Protokol, taraflar arasmda

karqrhkh mutabakat ile imzalanmrq olup bir ntishasr Ttirk Diq Hekimleri Birlifinde, bir
niishasr da Kurumda saklanacaktrr.

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Baqkanhfr Adrna

W
Dr. irfan NEZiROGLU

Genel Sekreter

Tiirk Diq Hekimleri Birlifi Adrna

tl-qC,{"*{
Dr. Serdbr SUTCU
Genel Bagkanvekili
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TBMM Baqkanhk Divarurun 06.02.2013 tarih ve 41 No'lu karanna gore:

1) Kemik igi implant (irnplant grivdesi,iyileqme baqh[r,daimi baqhk) Malzeme Bedeli
600 (altryiiz\ TL.

2) Hassas Tutucu Bedeli 100 (yiiz) Tl'dir.
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