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İMPLANTDERGİ

Değerli diş hekimliği sektör temsilcileri ve kıymetli hocalarımız,

Temelleri 2013 yılında atılan İMPLANTDER; üretici firmalar ve global 
markaların ithalatçı üyelerini aynı çatı altında toplamayı başarmış, 
objektif bir yönetim anlayışı ile diş hekimliği sektörüne değer katan 
güvenilir ve güzide bir sivil toplum kuruluşu olmayı başarmıştır.

İMPLANTDER kurulduğu günden bu yana kamu kurumları, bakanlıklar 
ve özel sektör paydaşları ile yaptığı çalışmalar sayesinde ülkemizde 
son yıllarda tüketim oranı hızla yükselen dental implant sektöründe 
gösterdiği etkin faaliyetlerle mesleki ve kaliteli hizmet algısını 
yükseltmiştir.

Sanayi Bakanlığı’nın dental implant ürünlerinin orta ve yüksek 
teknoloji ürün grup listesinin alınmasını sağlamış, Sağlık Bakanlığı 
ÜTS (Ürün Takip Sistemi) zorunlu standartlarıyla üretici ve ithalatçı 
markalarını güvenli ürün standartlarına ulaştırmış, Ticaret Bakanlığı 
ile sahte ve kaçak implantlarla ilgili haksız rekabeti engellemek için 
sektöre öncülük etmiş, Türk Diş Hekimliği Birliği ile dental implantoloji 
alanında Türkiye genelinde 100’ün üzerinde mesleki eğitimler 
düzenleyerek hizmet kalite anlayışını arttırmış olmanın gururunu 
yaşamaktayız.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi ile global ekonomi hızla 
değişmekte ve dalgalanmaktadır. Türkiye dört saatlik uçuş alanı 
içinde 1,6 milyar nüfusa ve 30 trilyon dolarlık pazara sahip bir 
bölgenin merkezindedir. Ülkemizde dental implant tedavileri 
hizmet kalitesinin dünya standartlarını aştığını ve tedavi ücretlerinin 
daha ekonomik olması sebebiyle bölgesinde çok daha büyük 
pay alacağından eminiz. Bu başarıda Türk hekimlerimizin ve 
akademisyenlerimizin üstün çalışması ve başarısı göz ardı edilemez.

İMPLANTDER Yönetimi olarak ülkemizin dental implant 
uygulamalarında hak ettiği payı alabilmesi, hizmet ve kaliteli ürün 
standartlarını yükseltmesi için üzerimize düşen sorumluluğun 
bilincindeyiz.

İMPLANTDER ailesi olarak tüm bu hedeflere ulaşmak için 
göstereceğimiz gayretlerde öncelikle üyelerimize ve tüm sektör 
paydaşlarımıza verdikleri destekler için şükranlarımızı sunarız.

Saygı ve sevgilerimle...

BAŞKAN’IN MESAJI

OĞUZ AKYÜZ
İMPLANTDER

Yönetim Kurulu Başkanı
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Sanayici ve İş İnsanları Derneği 

Adına Tüzel Kişi Temsilcisi

OĞUZ AKYÜZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

ROŞA EVRİM SÜZGÜN

Yönetim Yeri

İMPLANTDER Dental İmplant 

Sanayici ve İş insanları Derneği

Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. 

No:58 PK34030 Bayrampaşa 

İstanbul Türkiye

info@implantder.org

www.implantder.org

Tasarım

Grafiroom

www.grafiroom.net

Baskı

Küçük Matbaacılık San. Ltd. Şti.

Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.

Emintaş Kazım Dinçol San. Sit.
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2025 yılına kadar yeniden Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak seçilen Oğuz Akyüz, “Derneğimiz 9 yılda hem 
üreticileri hem de ithalatçıları sağlam bir temel üzerinde 
bir araya getirmeyi başarabilmiş güzide bir sivil toplum 
kuruluşu olmuştur. Bilhassa diş implantı ürünleri yüksek 
teknoloji sınıfında ürünler olup ülkemizin sağlık turizminin 
büyümesinde de aktif rol almaktadır. Gerek üyelerimiz 
gerekse diğer sektör paydaşlarımızın güncel sorunları 
ve çözümlerine odaklı çalışma anlayışımızı sürdüreceğiz. 
Katılımcılarımızdan gelen memnuniyete binaen bu 
organizasyonu sürekli hale getirmemiz gerektiğini daha iyi 
anladık.” şeklinde açıklamada bulundu.

27.04.2022

İMPLANTDER 9. YIL DÖNÜMÜNÜ
4. GENEL KURUL İLE TAÇLANDIRDI

İMPLANTDER 9. yıl pastasını, kardeş STK DİŞSİAD (Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları 
Derneği) yönetim kurulu üyeleri, IMPLANTDER üyeleri ve katılımcı firmalarla el ele kesti.

Dental İmplant Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMPLANTDER) 9. Yıl dönümünü İTO Cemile 
Sultan Korusu’nda düzenlediği iftar organizasyonuyla tüm sektör paydaşları ile birlikte kutladı.

9 YAŞINDA



6

İMPLANTDERGİ

İMPLANTDER
4. GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

4. Dönem başkanlığını yürüten Denek Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akyüz, İmplantder’ in dental implant 
sektöründeki önemini, sektörün gelişimindeki katkılarını ve böyle bir organizasyon içerisinde olmanın  
onurunu ve gururunu taşıdığını belirtti. Aynı zamanda derneğin kurucu başkanı da olan Akyüz, yapılan 
oylama sonucu başkanlık görevine oy birliği ile tekrar seçildi.

27.04.2022

İMPLANTDER 4. DÖNEM YÖNETİM KURULU

1. OĞUZ AKYÜZ / Mode Medikal (Yönetim Kurulu Başkanı)

2. Dr. ORHAN MERAL / EOT (Başkan Yardımcısı) 

3. SALİH ŞANLI / Şanlılar (Başkan Yardımcısı) 

4. GÖRKEM SERÇE / AGS (YK Üyesi) 

5. FATİH UYSAL / UMG (YK Üyesi) 

İMPLANTDER 4. DÖNEM DENETİM KURULU 

1. Dt. TALAT BUĞUR / DTI (Denetim Kurulu Başkanı) 

2. TUĞRUL GÖKNAR / İmplatek (Üye)

3. SELVA HIZIROĞLU / Bioport (Üye)

Dental İmplant Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMPLANTDER) 27 Nisan 2022 tarihinde 
Genel Kurulda bir araya geldi. Genel Kurul gündeminin okunup kabul edilmesi ile 
başlayan toplantıda faaliyet raporu sunumu ardından 2025 yılına kadar görev yapacak 
olan yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçimi gerçekleştirildi.
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Moderatör Sevim Çavdarlı eşliğinde gerçekleşen toplantıda 
katılımcı firma temsilcilerinin sektörde yaşadıkları güncel 
sorun ve çözüm önerileri kayıt altına alındı.

Katılımcı firma temsilcileri tarafından ÜTS (Ürün Takip 
Sistemi) ve haksız rekabet konusunda yaşanan sorunlar 
ve nitelikli personel eksikliği hususlarının ağırlıklı olarak 
gündeme geldiği toplantı sonunda sektörel iş birliği ve ortak 
dayanışmanın önemi vurgulandı.

Global sorunların ve fırsatların yeni iş modelleri ve iş 
ortaklıklarını geliştirilmesi sektörde faaliyet gösteren tüm 
ithalatçı ve üretici firmaların  sürdürülebilir birlikteliği ile 
mümkün olabileceği  vurgulandı.

Mevcut görevine tekrar seçilen Başkan Oğuz Akyüz, 
“Yeni dönemde mevcut üyelerimiz ve ailemize yeni katılan 
üyelerimizle birlikte dental implant sektörünün yükselmesi 
ve olması gereken bir rekabet ortamının da sağlanması 
için mücadele ederek var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

DENTAL İMPLANT 
SEKTÖREL İSTİŞARE 
TOPLANTISI
27 Nisan 2022 İstanbul Cemile Sultan Korusu

İMPLANTDER 4. Genel Kurul sonrası Türkiye’de 
dental implant alanında faaliyet gösteren üretici 
ve ithalatçı firmaların da davet edildiği “Dental 
İmplant Sektörel İstişare Toplantısı”na katılım 
oldukça yoğundu. 

İSTİŞARE TOPLANTISI KATILIMCI FİRMALARI

Dentcon
Dental Implant Systems

Medical trading company specialized in the field of Dental materials,
also we are concerned with equipping dental clinics with the latest
technologies and medical materials .   

Dental sektöründe uzmanlaşmış bir şirket olarak kliniklerimizi son
teknolojiye uygun tıbbi malzemelerle donatmaktayız.

E-5 karayolu üzeri, Hadımköy kavşağı,
Gökevler Mah, 2312 Sk. 18. Blok, Kat 26,
Daire 231, 34522 Esenyurt/İstanbul

Burcistanbul İş Merkezi

atlantic.groupist@gmail.com
atlanticmedistanbul@gmail.com

05350111430

QUALITY SCIENCE SERVICE

MEDICAL AND DENTAL SERVICES
MEDIKAL VE DİŞ HİZMETLER

SkyPulse®
Dünyanın En Yüksek Performanslı,
En İyi Üretilmiş ER:YAG Lazer Sistemleri

Fotona Lazer Sistemleri ile
Tüm Diş ve Diş Eti Tedavilerinde ve  
İmplant Uygulamalarında 
FARKLILAŞIN!

www.idealdent.net
+90 216 337 13 36
Barbaros Mah. Dereboyu Cad.

Ardıç sok. Varyap Meridian Sitesi 
G1 Blok, D:22/24 

Ataşehir/İstanbul

Tanıtım Filmi

ImplanceAggressor-ilan-0920.pdf   1   18/05/2022   10:43
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İSTANBUL’UN EN GÜZEL PANORAMASINDA
LEZİZ BİR İFTAR BULUŞMASI…

İstişare toplantısı ardından tüm katılımcılar iftar eşliğinde dental implant sektörü konularında keyifli 
münazaralar gerçekleştirdi. Firma temsilcileri bu tür organizasyonların daha çok gerçekleştirilmesi 
temennisi ile toplantı ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

27.04.2022

Dental implant sektör temsilcileri zengin menüsüyle iftar davetlerinin vazgeçilmez 
adreslerinden biri olan ve  İstanbul’un en muazzam boğaz manzarasına sahip 
konumundaki İTO Cemile Sultan Korusu tesisinde bir aradaydı.
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Narrow_Implant_Swiss_180522_ilan_TR.pdf   1   18.05.2022   15:20
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DÜNYA NÜFUSU
2040 YILINA KADAR
%20 DAHA BÜYÜYECEK

Dünya genelinde, diş bozukluklarına 
eğilimli, artan geriatrik nüfus, tahmin 
süresi boyunca diş implantları pazarının 
büyümesine önemli ölçüde katkıda 
bulunacaktır.

Birleşmiş Milletler'e göre, 80 yaş ve üzeri geriatrik 
nüfus tabanının 2020'den 2050'ye üç kat artacağı 
tahmin edilmektedir.

Eksik dişler geriatrik popülasyonda en yaygın 
sorundur. Genel Diş Hekimliği Akademisi'ne göre, 
Amerikan nüfusunun dörtte biri dişsizdir ve 65 yaş 
üstü bu nüfusun hızla artması beklenmektedir. Bu 
durum, geriatrik popülasyonda eksik dişlerin yerine 
konması için dental implantlara 
olan talebin yüksek olmasına 
yol açacaktır.

Ayrıca, diş implantlarının 
yaşlılar arasında kabulü ve 
benimsenmesi önemli ölçüde 
artmaktadır. Daha fonksiyonel 
kullanılabilen, kullanıcı 
tatmininin konvansiyonel 
çözümlere göre giderek 
yükseldiği modern implant 
uygulamaları sayesinde, 
önümüzdeki yıllarda diş 
implantları ve protezlerine olan 
ihtiyaç daha da artacaktır.

Dünya nüfusunda yaşanacak küresel nüfus artışı, ileri yaş 
ortalamasının yükselmesi ve geriatrik nüfusa dayalı diş kaybı oranı 

artışı ile dental implant sektörü hızla büyüyecek
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Dental Implants Market Report, 2026

DENTAL İMPLANTA DAİR SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

DÜNYA GENELİNDE DENTAL İMPLANT KULLANIM ORANLARI

4 YILDA
%22 BÜYÜME
Küresel pandemi sürecinde bile 
2019’dan 2021 yılına kadar toplam 
büyüme %10 göstermiş olan global 
dental implant marketi, uluslararası 
araştırma şirketlerine göre 2026 yılına 
kadar önümüzdeki 4 yıl içinde %22 
daha büyüyerek 5,8 milyar dolara 
ulaşacağını öngörmektedirler. 
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DENTAL İMPLANTA DAİR SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

2022 - 2026 YILLARI ARASI EN BÜYÜK ARTIŞ 
ASYA PASİFİK BÖLGESİNDE

Global dental implant kullanımınında 1,9 milyar dolar ile liste başını Avrupa ülkeleri  oluştururken aynı 
bölgenin önümüzdeki 4 yıl içinde %18 büyümesine karşın, Aysa Pasifik ülkelerinin %29 oranındaki artış ile 
bölgede sektörün 1 milyar dolara ulaşacağı beklenmektedir.

EN YÜKSEK KULLANIM DENTAL KLİNİK (POLİKLİNİK)’LERDE

Günümüzde dünya genelinde diş implantı en yüksek kullanım oranları %61 ile diş klinikleri (poliklinikler) 
2,9 milyar dolar ticaret hacmi oluştururken, 2026 yılında yine liste başı olacakları öngörülmektedir. 
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DENTAL İMPLANTA DAİR SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

Türkiye genelinde 13 şehirde faaliyet gösteren 
dental implant firmaların %65’i lokasyon olarak 
İstanbul’u tercih ediyor.

Türkiye’ye ithal edilen dental implant markalarında 
liste başını Almanya ve ABD ülkeleri oluştururken 
dünya genelinden 14 ülkeden ithalat devam ediyor.

İMPLANTDER tarafından 2022 Yılı ilk üç aylık güncel araştırma çalışmalarına göre ülkemiz genelinde 
dental imlplant sektöründe iştigal eden 84’ü ithalatçı olmak üzere toplamda 115 firma faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE GENELİNDE

115
FİRMA

154
MARKA
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DENTAL İMPLANTA DAİR SEKTÖREL İSTATİSTİKLER

Türkiye Dental İmplant ve Aksamları Dış Ticaret Verileri

TÜRKİYE’NİN 116 MİLYON DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİ

Türkiye Dental İmplant 100 milyon dolar ithalata karşın 16 milyon dolar ihracat ile toplamda 116 milyon 
dolar dış ticaret hacmine ulaşmıştır.

*** Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 9021  GTIP sınıflaması Diğer Maddelerden Protez Dişler, İmplantlar ve Protez 

Dişlerin Bağlantı Parçaları Dış Ticaret İstatistikleri (Amerikan Doları) verileri

ÜLKELER BAZINDA İTHALAT VERİLERİ

27 Nisan 2022 İstanbul

YIL İTHALAT Değişim (%) İHRACAT Değişim (%)

2017 $86.938.961 $6.311.514

2018 $93.573.196 7,63% $14.841.365 135,15%

2019 $81.623.498 -12,77% $15.325.608 3,26%

2020 $74.456.397 -8,78% $11.105.257 -27,54%

2021 $99.528.964 33,67% $15.976.482 43,86%

2022 (Oc.+Şub.) $22.668.408 $2.324.237

2022 Tahmini $136.010.448 36,65% $13.945.422 -12,71%

Türkiye Dental İmplant ve Aksamları Dış Ticaret Verileri

27 Nisan 2022 İstanbul

Türkiye Dental İmplant ve Aksamları Dış Ticaret Verileri
No Ülke 2018 Toplam İthalat 

Oranı 2021 Toplam İthalat 
Oranı

Değişim 
2018 2022 (Ocak-Şubat) 2022 Tahmini Değişim 

2018

1Almanya $21.241.163 22,7% $24.578.572 24,7% 15,7% $5.107.677 $30.646.062 22,53% 24,7%
2ABD $25.516.635 27,3% $16.527.568 16,6% -35,2% $2.485.944 $14.915.664 10,97% -9,8%
3 İsviçre $11.900.853 12,7% $11.711.377 11,8% -1,6% $1.922.252 $11.533.512 8,48% -1,5%
4Güney Kore $9.251.967 9,9% $26.014.413 26,1% 181,2% $9.267.349 $55.604.094 40,88% 113,7%
5 İsveç $7.437.646 7,9% $3.332.997 3,3% -55,2% $160.371 $962.226 0,71% -71,1%
6 İsrail $3.737.218 4,0% $2.932.440 2,9% -21,5% $593.865 $3.563.190 2,62% 21,5%
7Brezilya $2.579.009 2,8% $2.209.521 2,2% -14,3% $199.291 $1.195.746 0,88% -45,9%
8 İtalya $2.381.935 2,5% $1.572.378 1,6% -34,0% $112.300 $673.800 0,50% -57,1%
9Fransa $1.925.895 2,1% $1.852.466 1,9% -3,8% $592.880 $3.557.280 2,62% 92,0%

10Çin $1.151.546 1,2% $1.739.860 1,7% 51,1% $274.714 $1.648.284 1,21% -5,3%
11 İspanya $688.666 0,7% $279.809 0,3% -59,4% $3.058 $18.348 0,01% -93,4%
12Diğer $5.760.663 6,2% $6.777.563 6,8% 17,7% $1.948.707 $11.692.242 8,60% 72,5%

TOPLAM $93.573.196 $99.528.964 6,4% $22.668.408 $136.010.448 36,7%

*** Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu 9021  GTIP sınıflaması Diğer Maddelerden Protez Dişler, İmplantlar ve Protez 

Dişlerin Bağlantı Parçaları Dış Ticaret İstatistikleri (Amerikan Doları) verileri
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TIBBİ CİHAZ SEKTÖR TOPLANTISI 
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TİTCK DENETİM 
DAİRE BAŞKANLIĞI 
ANKARA ZİYARETİ 

Kurum Başkanı Doç. Dr. Tolga KARAKAN ve Başkan Yardımcısı Dr. Asım HOCAOĞLU başta olmak üzere tüm 
TİTCK kıymetli daire başkanlarımıza, dental implant sektörümüze destek verileceği hususunda yaptıkları 
açıklamalardan ve bu güzide organizasyondan ötürü teşekkür ederiz.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu (TİTCK)Daire Başkanı Sn. 
Cengiz Yiğit, İMPLANTDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Oğuz Akyüz ile 
istişarede bulundu.



SkyPulse®
Dünyanın En Yüksek Performanslı,
En İyi Üretilmiş ER:YAG Lazer Sistemleri

Fotona Lazer Sistemleri ile
Tüm Diş ve Diş Eti Tedavilerinde ve  
İmplant Uygulamalarında 
FARKLILAŞIN!

www.idealdent.net
+90 216 337 13 36
Barbaros Mah. Dereboyu Cad.

Ardıç sok. Varyap Meridian Sitesi 
G1 Blok, D:22/24 

Ataşehir/İstanbul

Tanıtım Filmi
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TİCARET BAKANLIĞI 
TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI VE 
PİYASA GÖZETİM 
DAİRE BAŞKANLIĞI 
ANKARA ZİYARETİ 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI ANKARA 
ZİYARETİ

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetim daire başkanı Sn. Erdem Biçer' i makamında 
ziyaret ettik. Başkan Biçer' e İMPLANTDER etkinlik ve 
faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, Dental 
İmplant Sektörü ile ilgili gelişmelerden de bahsedildi.
Daire başkanı Erdem Biçer, sektörümüzün ülke 
ekonomisi ve Sağlık Turizmi konusunda çok değerli 
bir yerde olduğunu, Bakanlıkça İMPLANTDER üyeleri 
tarafından talep edilen önerileri dikkate aldıklarının 
altını çizdi.

İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz 
Akyüz İstanbul Ticaret Odasında 20 yıla yakın 
süredir birlikte görev yaptığı değerli duayen 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Hasan 
Büyükdede' yi makamında ziyaret etti.
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ ZİYARETİ 

İTO,İMPLANTDER, 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI TOPLANTISI 

TDB ve İmplantder toplantısında sektörün önemli konularına değinildi ve işbirliği içerisinde hareket 
edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Sanayi Bakanlığı Daire başkanları ve İstanbul Sanayi İl 
Müdürü katılımı ile İTO Cemile Sultan'da düzenlenen 
sektör çalıştayında sektörel girişimler aktarıldı.
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DİŞ 
İMPLANTININ 
TARİHÇESİ
İmplant teknolojileri bugün için uzay 
teknolojisiyle üretilip modern tıp 
sayesinde bize sunulan bir imkânda olsa 
diş yerine yabancı bir materyal koyma 
işlemi M.Ö. 400’lü yıllara uzanıyor.

Mısır, Güney Amerika ve Çin’deki uygarlıkların 
ağızlarındaki boşlukları doldurmak için taş, fildişi, 
ahşap, deniz kabuğu, hayvan, kadavra dişleri ve 
altın gibi malzemeleri kullandıkları biliniyor.

En önemli gözlemlerden biri de o dönemlerde 
uygulanan bazı implantların çevresinin diş 
taşıyla kaplı olması. Bu durum implantların ağız 
içerisinde belli bir süre hatta hastanın ölümüne 
kadar kaldıklarını göstermekte. Hastaya ağrı 
verip vermedikleri hakkında ise henüz bir bilgi 
bulunmamakta.

Modern Bilimsel İmplantlar

Dental implantlara ilişkin bilimsel gelişmelerin 
başlangıcını, Branemark ve arkadaşları ile 
Schroeder ve arkadaşlarının saf titanyum implantlar 
üzerinde yaptıkları bilimsel çalışmalar oluşturur.

Prof. Dr. Brenemark 1952 yılında tavşan ayak 
kemiklerinde revaskülarizasyonu vital mikroskobi 
ile inceleyen bir deney sırasında, tesadüfen, 
kemik ile titanyumun kaynaştığını tespit etmiştir. 
Bunun üzerine konuyu detaylı araştıran, Prof. Dr. 
Brenemark implantolojide çığır açmıştır. İmplant 
ile kemiğin kaynaşması işlemini tanımlamış ve bu 
işleme osseointegrasyon adını vermiştir.

Dental İmplantların (Diş İmplantı) İnsanlara 
Uygulanması

Titanyumun kemiğe kaynaştığı tespit edildikten 
sonra, vida diş olarak da tabir edilen titanyum 
implantların dişsiz insanların ağızlarında yapay 
diş kökü, protez dişlerin alt yapısı olarak 
kullanılabileceği fikri doğmuş ve dişsiz insanların 
ağızlarında çalışmalar yapıldıktan sonra 1965 
yılında ilk dental implant (diş implantı) çene 
kemiğine uygulanmıştır. Seri üretim sonucu, dental 
implant (diş implantı) piyasasına yeni firmalar girmiş, 
buna bağlı olarak da birçok implant markası ortaya 
çıkmıştır.

Türkiye’de İmplant

Teknolojik gelişimi ve başarı oranındaki yüksek 
grafik göz önüne alındığında dental implantların 
sadece 40 yıllık bir geçmişe dayanması inanılması 
zor bir gerçektir. Son yıllarda Türkiye’de bazı 
firmalar da implant üretmeye başlamıştır.



ÜYE FİRMALARIMIZ 
VE MARKALARI
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FİRMA ADI: AGS Medikal Ürün İth. İhr. Tic. A. Ş.

FİRMA MARKA: IMPLANCE

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0216 546 00 78

E-POSTA: info@agsmedikal.com

WEB: www.implance.com

FİRMA ADRESİ: Kâtip Salih sok. No:111 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

AGS Medikal, hastaların ve doktorların yaşam kalitelerini yükseltmek için kalıcı çözümler sunmak amacıyla 2007 yılında 

İstanbul’da kurulmuştur. 2010 yılında know-how transferi ile Trabzon Beşikdüzü’nde bulunan üretim tesisinde Dental implant 

üretimine başlamıştır. AGS Medikal, kuruluşundan kısa bir süre sonra uzman kadrosu ve yüksek teknolojiye sahip ekipmanları 

ile Türkiye’de dental implant sektörünün saygın kuruluşlarından biri olarak yerini almıştır. AGS Medikal, Türkiye’de ve 

yurtdışında prestijli diş hekimliği fakülteleri ve üniversitelerde kullanılan ürün yelpazesiyle şu anda Türkiye’de pazar lideri 

konumundadır. 50’den fazla ülkeden oluşan geniş bir ihracat ağına sahip AGS Medikal, FDA Onayı (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) 

alan ilk Türk dental implant şirketi ve ciddi atrofik vakaların rehabilitasyonu için zigomatik implant hattını tanıtan dünyada 

beşinci şirket olmuştur. AGS Medikal bünyesinde mühendisler, teknisyenler, biyologlar ve kimyagerler bulunduran, 76’sı 

üretim tesisinde ve 61’i genel merkezinde olmak üzere 137 kişilik, alanında uzman profesyonellerden oluşan bir ekibe 

sahiptir. AGS Medikal, AIM Academy ve EAO dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki sergilere, kongrelere ve eğitimlere 

sponsorluk yaparak Implance için global marka bilinirliğini artırmıştır."

FİRMA ADI: Akdemir Group

FİRMA MARKA: COWELLMEDI

MENŞEİ: G. Kore

FİRMA TELEFON: 0212 531 01 02

E-POSTA: cwmulas@gmail.com

WEB: www.cowellmediturkey.com

FİRMA ADRESİ: Hırka-i Şerif Mh. Akşemsettin Cad. No: 64 Fatih, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ: 

Dental İmplant sektöründe 2010 yılından beri faaliyet göstermekte olan firmamız,2014 yılından bu yana INNO IMPLANT 

SİSTEMLERİ’nin Türkiye distribütörlüğünü sürdürmektedir. Merkezi İstanbul’da olan firmamız bayilerimizin aracılığı ile 

Türkiye’nin birçok ilinde satış ve servis hizmeti vermektedir. Satışını yapmakta olduğumuz ürünlerimiz hem yurt içi hem 

de yurt dışı satışı için gerekli olan tüm belgelere (CE-FDA-İSO-UBB) sahiptir. Günden güne büyümekte olan uzman satış 

kadrosuyla kanaat önderi ve adviser hekimlerimiz sayesinde dental implant sektöründe pazar payını arttıran bir ivme 

ile büyümektedir. Düzenlediğimiz ve katıldığımız ulusal- uluslararası kongreler ve seminerler aracılığı ile sektördeki tüm 

gelişmeleri takip eden ve bu gelişmeleri hekimlerimize ileten bir misyon ile hizmetlerimize devam etmekteyiz.
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FİRMA ADI: AlphaBio Turkey Sağlık Ürünleri ve Dış Tic. A. Ş.

FİRMA MARKA: ALPHABIO     

MENŞEİ: İsrail

FİRMA TELEFON: 0212 280 91 32

E-POSTA: info@alphabio.com.tr

WEB: www.alphabio.com.tr

FİRMA ADRESİ: Nispetiyse Mah. Birlik Sok. No: 2 D: 2G 34340 Beşiktaş, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ: 

Alpha-Bio Tec olarak, diş hekimlerinin ihtiyaçlarını ele alıyor, deneyimlerimizi ve teknolojilerimizi kullanıyor, uzmanlardan 

yararlanıyor ve araştırma, eğitim ve öğretime yatırım yapıyoruz. Tüm bu sonuçlar Simplantoloji’de buluşuyor: dental 

implantoloji prosedürlerini basitleştiren ve kanıtlanmış klinik başarı sağlayan maliyet etkin çözümler.

FİRMA ADI: Bego Diş Malzemeleri A. Ş. 

FİRMA MARKA: BEGO

MENŞEİ: Almanya

FİRMA TELEFON: 0850 441 18 90

 E-POSTA: info@bego.com.tr

WEB: www.bego.com.tr

FİRMA ADRESİ: Cumhuriyet Mah. Halaskar Gazi Cad. Demir Baytekin İş Merkezi 127/5-9 Şişli, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

BEGO Implant; 1890’dan beri üstün Alman teknolojisi ile uzun ömürlülüğü, servis kalitesi, güvenirliliği ve geniş üst yapı 

ürün yelpazesi ile dental sektörde yerini almaktadır. Implant dış dizaynı, uyumlu implant-abutment bağlantısı, modern yüzey 

teknolojisi ve cerrahi konsepti ile hekimlerimiz ve partnerlerimize kaliteli çözümler sunmaktadır.
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FİRMA ADI: Bioport Biyolojik Maddeler İth. ve İhr. Tic. A. Ş.

FİRMA MARKA: THOMMEN

MENŞEİ: İsviçre

FİRMA TELEFON: 0212 347 74 24

E-POSTA: info@bioport.com.tr

WEB: www.bioport.com.tr

FİRMA ADRESİ: Büyükdere Cad. Subay Evleri 9. Blok D.1 Esentepe, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

1997 yılında kurulmuş olan firmamız Bioport A.Ş Türkiye'nin ilk dental implant ithalatçılarından biridir. Yılların getirmiş olduğu 

deneyimi gerek ürün eğitimleri gerekse son teknoloji ürünleri diş hekimlerine sunmaktadır Misyonumuz diş hekimlerine 

dünyanın öncü firmalarından en iyi kalitede ürünleri sunarak onların gerekli eğitimlerle başarılı olmasına destek vermektir. 

Vizyonumuz kendini kanıtlamış seçkin firmaları temsil ederken ileri görüşlü bir bakış açısıyla gelişmeleri takip etmektir. 

Bioport, İsviçreli Geistlich Biomaterials ve Thommen Medical Implants (SPI) tek yetkili distribütörüdür.

FİRMA ADI: Demirtaş Diş Deposu Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

FİRMA MARKA: DE-TECH IMPLANT

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0312 430 71 11

E-POSTA: info@detechimplant.com

WEB: www.detechimplant.com

FİRMA ADRESİ: Başkent OSB 18. Cadde No:23 Sincan, ANKARA

ŞİRKET PROFİLİ:

DE-TECH markasının üreticisi DEMİRTAŞ DİŞ DEPOSU, 2002 yılında Ankara’da kurulmuştur. Dental sektöre sarf malzeme ve 

cihazların perakende satışını yaparak sektöre girmiştir. 2005 yılında uluslararası bir implant markasının Türkiye distribütörü 

olmasıyla beraber DE TECH markasını kurmak üzere AR-GE çalışmalarına başlamıştır. 2015 yılında üretim tesisinin 

kurulumuna başlayan Demirtaş Diş Deposu 2016 yılında CE, ISO 9001 ve ISO 13485 belgelerini alarak DE-TECH markasını 

piyasaya çıkartmıştır.
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FİRMA ADI: Dentimplant Medikal Sağlık İç Dış. Ticaret Sanayi Ltd. Şti.

FİRMA MARKA: OXY IMPLANT

MENŞEİ: İtalya

FİRMA TELEFON: 0312 424 10 28 29

 E-POSTA: info@dentimplant.com.tr

WEB: www.dentimplant.com.tr

FİRMA ADRESİ: Kocatepe, Bayındır-2 Sok. 62/23, 06420 Çankaya, Ankara

ŞİRKET PROFİLİ:

Merkezi Ankara’da bulunan Dentimplant Medikal Sağlık İç Dış Tic. San. Ltd. Şti., sektörde 20 yılı aşkındır 
profesyonel hizmet veren çalışanları ile birçok ürünün Türkiye’de tek yetkili dağıtımcılığını yapmakta olup, ülke 
genelinde bayileri ve irtibat ofisleri ile hizmet vermektedir. Kaliteli ürün portföyünü değerli diş hekimlerimiz 
ve implant tedavisi görmekte olan hastalarımızla buluşturan Dentimplant uzun yıllardır aynı sektörde hizmet 
vermekte olup, bugüne kadar kazandığı deneyimleri ile ürün seçimlerinde gerek hekim, gerekse hastaya 
hizmet kalitesini en yüksek seviyede sunmayı kendisine amaç edinmiştir. Son olarak 2020 yılında Dentcon 
İmplantlar, bu bilgi ve tecrübenin bir sonucu olarak üretilmiş ve tüm üretim adımları Dentimplant ailesi tarafından 
planlanmıştır.

FİRMA ADI: Dentsply Sirona Turkey Diş Hekimliği Ürünleri A. Ş.

FİRMA MARKA: DENTSPLY SIRONA

MENŞEİ: Almanya

FİRMA TELEFON: 0850 755 37 37

E-POSTA: Turkey-Info@dentsplysirona.com

WEB: www.dentsplysirona.com/tr-tr

FİRMA ADRESİ: Barbaros Mah. Halk Cad. Şen sok. No:6 Batı Ataşehir, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ: 

Dentsply Sirona, 120'yi aşkın ülkede satış kanalları, tüm dünyada 40’tan fazla ülkede gösterdiği ticari faaliyetleri ve 
16,000'den fazla çalışanı ile, dünyanın en büyük profesyonel diş ürünleri ve teknolojileri üreticisi haline gelmiştir. Dentsply 
ve Sirona 2016 yılında, dünyanın en büyük profesyonel dental çözümler üreticisi olmak amacıyla güçlerini birleştirmiştir. 
Güvenilir markalarımız hem muayenehanelerde hem de laboratuvarlarda çalışan profesyonellerin, 100 yılı aşkın süredir 
tüm diş hekimliği dallarında daha iyi, daha güvenli ve daha hızlı hizmet sunmasına destek olmaktadır. Artık küresel olarak 
tek bir marka altında çalışıyoruz ve gelecekte de bu yolculuğu sürdürmeye kararlıyız. Birlikte eşi görülmemiş bir ölçeğe ve 
kaynağa sahip olduk ve bu ölçek ve kaynakları, inovasyonları desteklemek ve diş hekimliği uzmanlarına daha çok başarıya 
imza atmaları için yardımcı olmak üzere kullanıyoruz. Her yıl, ürünlerimiz ve çözümlerimiz 1 günde 6.000.000'u aşkın hastayı 
tedavi eden 600.000 diş sağlığı uzmanına ulaşıyor! Bu da her yıl bir milyar hasta anlamına geliyor. Diş hekimleri, ürünlerimizin 
kalitesine ve klinik güvenliğine olduğu kadar, şirketimizin 100 yılı aşkın deneyimine de güveniyorlar. Biz de önümüzdeki 100 
yıl boyunca da, diş hekimlerinin güvenini kazanmaya kararlıyız. Dünyanın önde gelen dental markaları ile tüm klinik ekibine 
yönelik kapsamlı bir eğitim platformu, işinizin büyümesine ve mükemmel hasta bakımı sunmanıza yardımcı olacak yenilikçi 
uçtan uca çözümler. Daha iyi, daha güvenli, daha hızlı dental tedaviler.

Dentcon
Dental Implant Systems
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FİRMA ADI: DTI İmplant Sistemleri San. Tic. A. Ş.

FİRMA MARKA: DTI IMPLANT

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0216 642 95 95

 E-POSTA: info@dtiimplant.com

WEB: www.dtiimplant.com.tr

FİRMA ADRESİ: Merkez Mh. Çavuşbaşı Cd. Aytekin Sk. No:5/1-2 Çekmeköy, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ: 

DTI İmplant Sistemleri, tüm dünyadan bilim adamları, doktorlar ve mühendisler tarafından tasarlanmıştır. Avrupa Konseyi 

Kalkınma Bankası tarafından desteklenen firmamız, dünya standartlarının üzerinde üretim gerçekleştirmekte ve üretim süreci 

boyunca Avrupa'nın önde gelen üniversiteleriyle etkin bir iş birliği yürütmektedir. Üretim tesislerimizde, kalitenin sürekliliğini 

sağlamak için sektörün dünyadaki en önemli kurumları ile iş birliği içerisinde Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir.

FİRMA ADI: EOT Dental Sağlık Ürünleri ve Dış Tic. A. Ş.

FİRMA MARKA: NOBEL BIOCARE 

MENŞEİ: İsviçre

FİRMA TELEFON: 0212 361 49 01-02

 E-POSTA: office@eotdental.com

WEB: www.eotdental.com

FİRMA ADRESİ: Aytar Cad. Metro İş Merkezi No: 10 K.3 D.7 Levent, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

EOT Dental Sağlık Ürünleri ve Dış. Tic. A.Ş, dental implant sektörünün 40 yılı aşkın süredir bilimsel ve inovatif alanda global 

lideri Nobel Biocare AG firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörüdür. Diş hekimliğinde çığır açan dental implantları ve 

hekimlere sunduğu son teknoloji ürünü restoratif çözüm paketleri ile sektöre hizmet kısacası daha yüksek tedavi konforunu 

daha hızlı ve güvenli şekilde diş hekimlerine ve hastalara sunabilmek ana misyonumuzdur. Bu yoldaki başarı anahtarlarımız, 

oluşturduğumuz geniş ve tecrübeli satış- destek ekibi, lokal ve uluslararası eğitim aktivitelerimiz ve her türlü global yenilik 

ve trendleri ülkemiz pazarına adapte etme hızımız olarak belirtebiliriz. 4 merkez ofis, 5 home ofis de toplamda 40’ı aşkın 

tecrübeli personelimiz ile diş hekimlerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz.
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FİRMA ADI: Estaş Tıbbi Mamuller Medikal Cih. Oto. İmlt. İth. İhr. ve Tic. San. A. Ş.

FİRMA MARKA: MOMENTDENT

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0346 218 17 24

E-POSTA: info@estasmedikal.com

WEB: www.estasmedikal.com/tr

FİRMA ADRESİ: Şeyhşamil OSB Mah. Halis Vermezoğlu Cad. No: 57 Merkez, Sivas

ŞİRKET PROFİLİ:

1977 yılında otomotiv sektörünün ihtiyacı olan kaliteli, hassas ve yüksek teknoloji gerektiren ürünleri imal etmek hedefi ile kurulmuş olan ESTAŞ 
Eksantrik; teknik, tasarım ve ticari bilgi donanımını medikal sektörüne yönlendirerek, ülkemizin yerli ve milli üretim hamlesine katkıda bulunmak 
amacıyla grup Şirket’i olan ESTAŞ Medikali 2015 yılında kurmuştur. İlk etapta, kemik tümörlerinin tedavisi için kullanılan Diafiz ve Artrodez protezlerinin 
tasarım ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren ESTAŞ Medikal, ortopedi, beyin cerrahisi ve çene-yüz cerrahisinde kullanılan farklı ürün gruplarını da 
kısa bir süre içerisinde tecrübesi ve dinamizmi ile bünyesine katmıştır. Medikal sektörü haricinde, 2018 yılında otomotiv sektöründe kullanılmak üzere, 
toz metalürjisi ürünleri, sac şekillendirme mühendisliği ürünleri ve dişli gruplarını da bünyesine katarak ürün çeşitliliğini artırmıştır. Sürekli geliştirme ve 
inovatif bakış açısı ile hareket eden şirketimiz 2019 yılında Dental İmplant ve Abutment Sistemlerini de ürün çeşitleri arasına katmıştır. Ortopedi, dental 
ve ortez-protez alanlarında kişiye özel (unique) tasarım ve üretimleri yapmak adına kurulan Dijital Tasarım ve Uygulama Merkezimiz, 2020 yılında ilk 
etapta dental üst yapı çözümlerini sunmak adına faaliyetlerine başlamıştır. 2009 yılında kurulan ve 2011 yılında bakanlık onayını alan Ar-Ge Merkezi’miz 
bünyesindeki mühendislik altyapısı, simülasyon, tersine mühendislik, kalite kontrol ve hızlı prototipleme laboratuvarları, prototip geliştirme atölyeleri ve 
otomasyon birimi sayesinde, firmamız ülkemizin yerli ve milli üretim hamlesine katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu hedefler doğrultusunda otomasyon 
birimimiz; talaşlı imalat, ölçüm ve montaj tezgâhları, robotik sistemler ile medikal sektörünün ihtiyacı olan tıbbi cihazların tasarım ve üretimlerine 2017 
yılında başlamıştır. ESTAŞ Eksantrik firmasının savunma sanayindeki tecrübe ve bilgi birikimi doğrultusunda firmamız savunma sanayinde başta 
ülkemiz olmak üzere diğer ülkelerin de ihtiyacı olan ürünlerin imalatı konusunda çalışmalara başlamıştır. Savunma sanayinde de kaliteli, hassas ve 
yüksek teknoloji gerektiren ürünleri imal etmek hedefimiz doğrultusunda çalışmalarız devam etmektedir. Ar-Ge ve inovasyon anlayışı ile ilerleyen ve 
Üniversite-Sanayi İşbirliğine önem veren firmamız, kendi alanlarında uzman akademisyenler ile ortak projeler, fikri haklar, yayınlar ve klinik çalışmalar 
yürüterek Üniversite-Sanayi İşbirliklerini güçlendirmektedir. İnsan sağlığı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan şirketimiz, otomotiv sektöründe 
uluslararası alanda sağladığı başarıyı medikal sektörde de yakalayıp sektöre yön veren bir konumda olmayı hedeflemektedir.

FİRMA ADI: Implantswiss

FİRMA MARKA: IMPLANTSWISS

MENŞEİ: İsviçre

FİRMA TELEFON: 0216 546 00 78

E-POSTA: info@alicenutrition.com

WEB: 

FİRMA ADRESİ: Kâtip Salih sok. No: 113 Koşuyolu, Kadıköy, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

Kaliteyi her zaman ön planda tutan Implantswiss Dental Implant Sistemi ürünleri 2014 yılından beri Vaud Kantonu’nda İsviçre 

hassasiyetiyle üretilmektedir. Implantswiss FDA onaylı konvansiyonel iki parça implanta ilave olarak, kısa implant ve zigoma 

implant seçenekleriyle çok geniş bir ürün portföyüne sahiptir ve bu sayede kişiye özel estetik çözümler sunmaktadır. 

Implantswiss ürün gamı, Ar-Ge projelerine verilen önem ve destek sayesinde her sene büyümektedir. Implantswiss geniş 

distributor ağı sayesinde dünyada ve Türkiye’de tüm değerli hekimlerine hızlı ve güvenilir bir hizmet vermektedir. EAO 

(European Association of Osseointegration) ve Always Implantology (AIM) Akademi’nin ana sponsorlarından biri olan 

Implantswiss, her daim hekimlerinin ve kullanıcılarının yanında olacaktır.
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FİRMA ADI: İmplatek Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

FİRMA MARKA: IMPLATECHONE

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0212 530 33 44

E-POSTA: info@implatech.com.tr

WEB: www.implatech.com.tr

FİRMA ADRESİ: Aksaray Mah. Hobyar Mektebi Sok. No. 49/1 Cerrahpaşa, Fatih, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

2007 yılında kurulan Implatech Implant Teknolojileri Limited Şirketi’nin hedefi, dental implantoloji alanında kaliteli ürün & 
kaliteli hizmet önceliği ile sektöre yön veren bir marka olmaktır. Şirketin kuruluş amacı, dental implant sistemleri ile bağlantılı 
tüm ürün gruplarının yüksek kalite ve istikrardan taviz vermeksizin temin edilebileceği bir merkez haline gelebilmektir. 13 yıl 
önce başlayan bu serüvende, şirketin temelleri atılırken IMPLATECH markası ile birçok ülkeye katma değerli ürün sunmak 
vizyonu şirketin adının hedefleri ile uyumlu olmasını sağlamıştır. Şirketin kurulumundan günümüze Implatech’in sektöre 
sunduğu ürünler içerisinde; Avrupa menşeli farklı markalarda dental implant sistemleri, Implatech markasının üretimi olan 
yerli dental implant sistemi, hayvansal – sentetik biyomateryal ve membran çeşitleri, manyetik dinamik osteotom sistemi, 
piezo cerrahi sistemi, ağıziçi kamera kayıt sistemi ve ozon cihazı gibi oral maksillafasiyal cerrahi alanında diş hekimlerinin 
başarılı, güvenli, atravmatik ve konforlu tedaviler yapmalarını sağlayacak spesifik ürünler bulunmaktadır. Implatech Ltd. geniş 
ürün yelpazesi ile kullanıcılarına çözüm sunarken buürünlerin doğru kullanımına yönelik yurt içinde ve yurt dışında uygulamalı 
workshop, kadavra kursları, tezli yüksek lisans programları ile kullanıcılarının rakiplerinden farklılaşmasına öncü olmaktadır.

FİRMA ADI: Megagen İmplant A. Ş.

FİRMA MARKA: MEGAGEN 

MENŞEİ: G. Kore

FİRMA TELEFON: 0212 211 39 32

E-POSTA: info@megagen.com.tr

WEB: www.megagen.com.tr/

FİRMA ADRESİ: Büyükdere Cad. No:99 D:7 Mecidiyeköy, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

Megagen implant şirketi 2002 yılında, dünyanın en gelişmiş implantını üretmeyi hedefleyen, tecrübeli dental cerrahlardan 
oluşan bir grup tarafından kurulmuştur. Grup aynı zamanda Kore'nin en büyük diş hastaneleri zincirinin de ortaklık yapısında 
da yer almaktadır. Şirket ürünlerini sürekli geliştirerek, özellikle zor cerrahi vakalar için çığır açan yenilikçi çözümler 
üretmekte ve hastalara yeni tedavi yolları sunmaktadır. Bu yıl dünya çapında klinik takiplerinde 10. yılını dolduran AnyRidge® 
Implant Sistemi bilhassa son birkaç yılda MEGAGEN markasının dünya çapında yayılmasını sağlayan ürünümüz oldu. 60 çeşit 
boy çap seçeneği, sabit gövde değişken Knife Thread® yiv tasarımı ile getirdiği her koşulda en yüksek mekanik stabilite, 
düşmeyen ISQ değerleri gibi özellikleriyle AnyRidge® immediyat yükleme protokollerinin vazgeçilmez bir ürünü oldu. 
Dijital diş hekimliği alanındaki çalışmalarına da 2011 yılında başlayan MEGAGEN, R2Gate dijital implant planlama, rehberli 
cerrahi çözümlerine, FACE GUIDE, DIGITAL SMILE DESIGN ünitelerini de ekledi. Böylelikle Ortagnatik Cerrahi, Ortodonti 
tedavilerinde öngörülebilir planlama ve rehberli tedavi seçeneklerine kavuşmuş oldu. 2018 yılı başında açılan yeni üretim 
tesisleriyle Asya’nın en büyük implant üretim tesisine kavuşan firmamız, diş hekimliğine diğer alanlarda da hizmet vermeye 
başladı. 2018 sonu itibariyle Megagen markalı dental ünitlerimiz pazara sunulacak. Günümüzde A.B.D. dahil olmak üzere 
90+ ülkede distribütörlükleri bulunan Megagen İmplant , ülkemizde 2008 yılından beri A.Ş. münhasır temsilciliğiyle faaliyet 
göstermektedir. MEGAGEN ’in Türkiye’deki faaliyetleri ve yatırımları 2018 3. çeyreğinden başlayarak MEGAGEN- Megagen 
İmplant A.Ş. ortaklığıyla artarak sürecektir.
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FİRMA ADI: Mode Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.

FİRMA MARKA: MODE IMPLANT

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0212 612 64 09

E-POSTA: info@modeimplant.com

WEB: www.modeimplant.com

FİRMA ADRESİ: Abdi İpekçi Cad. No:58 Pk:34030 Bayrampaşa, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

Mode İmplant Sistemleri 1965 yılından günümüze ileri teknoloji üretim sistemlerinde uluslararası başarı ödüllerine layık 
görülmüş şirketler topluluğuna bağlı güvenilir bir kuruluştur. İleri teknoloji üretim tesisi ve otomasyon sistemleri ile yüksek 
kalitede üretilen ve her aşamada test edilen dental implant ürünleri, zengin ürün çeşitliliği ve stoklardan hemen teslim 
avantajları yanı sıra akademisyenlerce referans hekimlere planlama ve uygulama aşamalarında tüm aşamalarda destek 
vermeyi sürdürmektedir. 10. Yılında Amerika'da YILIN ÜRETİCİSİ ödülüne layık görülen MODE İMPLANT her zaman bilimi 
arkasına alarak kendisin yenileyen ve geliştiren, her geçen gün kurmuş olduğu AR-GE birimi ile hizmet kalitesini arttıran bir 
dünya markası olma yolunda ilerlemektedir. Dünyanın 40'ı aşkın ülkesinde kullanılan Mode İmplant, her geçen gün ürün 
gamını artırmakta spesifik ve yetersiz kemik yapıları için çözüm olanakları ve alternatif üst yapı seçenekleri sunmaktadır. 
Mode İmplant Akademi ile birlikte Türkiye ve Dünya’nın bir çok bölgesinde Temel İmplantoloji’den İleri İmplantolojiye kadar 
bilimsel eğitim organizasyonları düzenlemektedir. Ulusal ve uluslararası arenada düzenlenen fuar ve kongrelerde yer alarak 
bilimsel çalışmalara destek vermeye devam etmektedir.

FİRMA ADI: Noble İmplant Teknolojileri ve Medikal Hiz. San. Tic. A. Ş.

FİRMA MARKA: NOBLE İMPLANT

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0212 873 17 27

E-POSTA: info@nobleimplant.com

WEB: www.nobleimplant.com

FİRMA ADRESİ: Gökevler Mah. 2331.sok. No :1 S Esenyurt, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

Noble Implant Teknolojileri ve Medikal Hiz. San. A.Ş 2018 yılında İstanbul da kuruldu. Faaliyet alanı olarak dental implant 

üretimi ve teknolojisi üzerine çalışmalar yapıyor. İmplant sektöründe yirmi yıla aşkın deneyime sahip ekip ile hasta, diş hekimi 

ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda ileri teknolojiye sahip yenilikçi çalışmalar yapmak, sektörde öncü firma olmak. 

Müsbet bilim, teknoloji ve ahlaki değerleri benimseyen bir firma olarak yut içi ve yurt dışında ülkelerimizi en iyi şekilde temsil 

etmek Noble Implant' ın genel benimsediği prensipleridir.
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FİRMA ADI: Notch Dental İmplant

FİRMA MARKA: NOTCH IMPLANT

MENŞEİ: Almanya

FİRMA TELEFON: 0212 999 00 06

E-POSTA: info@notchimplant.com

WEB: www.notchimplant.com

FİRMA ADRESİ: Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. A Blok No: 12 B iç Kapı No: 292 Esenler,  İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

NOTCH İmplant Sistemleri, hassas medikal cihazlar ve vücut implant ürünleri üretiminde 30 yılı aşkın deneyimle Almanya, 

Kuzey Vestfalya’daki tesislerimizde üretilmektedir. Global pazarda kalite öncelikli bir oyuncu olmayı hedefleyen NOTCH 

İmplant, halihazırda kayda değer  bir potansiyele ulaşan global distribütörlüklerinin yanısıra Türkiye pazarında da kısa sürede 

önemli aşama kaydetmiştir. “1-For-All” temel tasarım konsepti ile farklı makro yapıdaki implant modellerinin tek abutment ve 

protetik ürün grubuyla kullanılabilmesinin yanısıra, tüm implantlar tek bir cerrahi/protetik kitle uygulanabilir.

FİRMA ADI: NTA İmplant Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti

FİRMA MARKA: NTA DENTAL

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0242 248 19 96

E-POSTA: info@ntaimplant.com

WEB: www.ntaimplant.com

FİRMA ADRESİ: Tahılpazarı Mah. İsmetpaşa Cad. No: 43 İç Kapı No: 3 Muratpaşa, Antalya

ŞİRKET PROFİLİ:

NTA implant, yüksek kalitede diş implantları üreterek implant diş hekimliğinde çözümler sağlamaktadır.
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FİRMA ADI: Osstem İmplant Dış Ticaret Anonim Şirketi

FİRMA MARKA: OSSTEM IMPLANT 

MENŞEİ: G. Kore

FİRMA TELEFON: 0212 347 20 97

E-POSTA: yuseo@osstem.com

WEB:

FİRMA ADRESİ: Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. Seba Ofis Apt. No:21 D Blok K: 5 D:39 Sarıyer, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ: 

Osstem Implant 7 Ocak 1997 yılında Güney Kore'de kurulmuştur. 2013 yılından beri Türkiye’de bulunmaktadır. Osstem 

Implant, Güney Kore tıbbi ekipman endüstrisinde dental implant yapan ve buna öncülük eden ilk implant şirketidir. Diş 

hekimlerine daha iyi tedavi sağlayarak insan sağlığına katkıda bulunma ve iş felsefesi kapsamında, başka hiç kimsenin 

almadığı yolda ilerlemiş ve baş döndürücü bir başarıya imza atmıştır. En yüksek kalite ve rekabet gücü ile Asya, Pasifik 

bölgesinde birinci, küresel olarak beşinci sırada yer alan bir şirket olarak büyümüştür. Çin, Japonya, ABD, Almanya'da 28 

şirket ve dünya çapında 70 satış ağı ile ulusal pazara liderlik etmektedir.

FİRMA ADI: SC Medikal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.

FİRMA MARKA: EVOSS IMPLANT

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0232 257 66 91

E-POSTA: info@evoimplant.com

WEB: www.evossimplant.com

FİRMA ADRESİ: Pancar mahallesi, Göl sokak No: 52/A Torbalı, İzmir

ŞİRKET PROFİLİ: 

Evoss İmplantları, Türkiye'nin en büyük ve ilk diş hekimliği fabrikası olan 45 yıllık deneyimli UMUTSAN tesislerinde 

üretilmektedir. UMUTSAN dental cihazlar, dental laboratuvar cihazları, kuyumculuk cihazları, OEM dental implantlar ve her 

türlü iyi bilinen implant sistemlerinin yedek parçalarını üretmektedir. Her tip dental implantta UMUTSAN'ın deneyimli özelliği, 

Evoss Implantlarından ve hibrit benzersiz sisteminden doğmuştur. SC Medikal, 3 yıllık Ar-Ge süreci boyunca Evoss İmplantları 

ve abutment sistemlerini geliştiren UMUTSAN Dental'in kardeş şirketidir. Tüm abutment sistemlerinin tek protokolü, yüzey 

yapısının yüksek hidrofilikliği ve overdenture çözünürlükleri Evoss Implant'ı Türkiye'de ilk 5 yılında favori implant sistemine 

taşıdı. Ar-Ge ekiplerimizin ana hedefi; tüm dünyada en çok tercih edilen implant imalat şirketi olmaktır.
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FİRMA ADI: Şanlılar Tıbbi Cihazlar Medikal Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

FİRMA MARKA: NUCLEOSS

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 0232 799 03 04

E-POSTA: info@nucleoss.com

WEB: www.nucleoss.com

FİRMA ADRESİ: 10018 Sok. No:7 İTOB Organize Sanayi Bölgesi 35477, Menderes, Tekeli, İzmir

ŞİRKET PROFİLİ:

Türkiye’nin güvenilir ilk yerli diş implant üreticisi NucleOSS, 2001 yılında Şanlılar Ltd. ŞTİ. tarafından İzmir’de kurulmuştur. 
NucleOSS size güzel bir gülüş kazandırmak isteyen, yüksek standartlarda bir dental implant sistemidir. Kaliteli ürünü 
erişilebilir fiyatlarla sunan ve herkesin gülüşüne güvenmesini sağlayan bir marka olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 
Titiz AR-GE çalışmalarımızı ve bilgi birikimimizi, dünya standartlarındaki hassas üretim protokolü ile birleştirerek, sizler için en 
iyi, en bio uyumlu ve en temiz diş implantlarını geliştirdik. Operasyon kalitesini yükseltmek ve daha konforlu tedavi süreçleri 
sağlamak için yenilikçi ürünler tasarlamakta, geliştirmekte ve sizlerle buluşturmaktayız. Devam eden AR-GE çalışmalarının 
etkinliğini arttırmak için kurduğumuz Together for Implantology Academy (TFI Academy) ile klinisyen ve akademisyen 
hekimlerimizle bilgi, deneyim, bilimsel veriler ve araştırmalarımızı paylaşmaktayız. NucleOSS ailesi olarak önceliğimiz insana 
verilen değerdir. Bu anlayışla ilkeli, etik, şeffaf yönetim anlayışı ile müşteri odaklı üretimi benimsemekteyiz. Büyüme ve 
ilerlemenin birinci koşulu olan değişime açık yaklaşımımız çerçevesinde her gün daha fazla çalışıyor, yeni ürünler tasarlıyor, 
sürekli gelişiyor ve sektörümüze katkı sağlıyoruz.

FİRMA ADI: UMN Biyodent Medikal Ürünler

FİRMA MARKA: GMI Dental İmplant 

MENŞEİ: İspanya

FİRMA TELEFON: 0530 820 40 01

E-POSTA: ergin@biyodent.com

WEB: www.biyodent.com

FİRMA ADRESİ: Murat reis Mah. Bostaniçi Sok. NO:7/2 Üsküdar, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

Biyodent Medikal Ürünler, Dental implant sektörünün 20 yılı aşkın süredir bilimsel ve inovatif alanda global şirketi İlerimplant 

Sl ve MTF firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörüdür. Diş hekimliğinde çığır açan dental implantları ve hekimlere 

sunduğu son teknoloji ürünü restoratif çözüm paketleri ile sektöre hizmet kısacası daha yüksek tedavi konforunu daha 

hızlı ve güvenli şekilde diş hekimlerine ve hastalara sunabilmek ana misyonumuzdur. Bu yoldaki başarı anahtarlarımız, 

oluşturduğumuz geniş ve tecrübeli satış- destek ekibi, lokal ve uluslararası eğitim aktivitelerimiz ve her türlü global yenilik ve 

trendleri ülkemiz pazarına adapte etme hızımız olarak belirtebiliriz. 1 merkez ofis, 5 yetkili bayilikleriyle toplamda 20’ı aşkın 

tecrübeli personelimiz ile diş hekimlerimize hizmet vermekten gurur duyuyoruz.
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FİRMA ADI: Uysal Medikal Dişçilik ve Gıda Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.

FİRMA MARKA: BİOINFINITY

MENŞEİ: Türkiye

FİRMA TELEFON: 444 4 864

E-POSTA: info@umguysal.com

WEB: www.umguysal.com

FİRMA ADRESİ: Millet Caddesi Derviş Paşa Sokak Burç Apt. No: 10/1 34104 Çapa, Fatih, İstanbul

ŞİRKET PROFİLİ:

1999 yılından günümüze dental sektörde hizmet veren firmamız; dental implant (üretici-ithalatçı), ortodonti (ithalatçı) ve 

dental kompozit (üretici) alanlarında uzmanlaşmış sektörün en eski ve tecrübeli firmalarındandır. Dental implant departmanı 

bünyesinde UMC (Uysal Milling Center) yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası platformlarda eğitim ve etkinlik düzenleyen AIA 

(Advanced Implantology Academy) ‘nin ana sponsorudur.

FİRMA ADI: Zesa Tıbbi Cihazlar Medikal Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

FİRMA MARKA: SLH

MENŞEİ: Almanya

FİRMA TELEFON: 0232 799 03 04

E-POSTA: info@zesa.com.tr

WEB: www.zesa.com.tr

FİRMA ADRESİ: 10018 Sok. No:7 İTOB Organize Sanayi Bölgesi 35477, Menderes, Tekeli, İzmir

ŞİRKET PROFİLİ:

ZESA Tıbbi Cihazlar, 2015 yılında Medikal Kimya ve Doku Mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere greft, membran 

gibi konularda sektörel ihtiyaçlara yönelik Ar-Ge temelli ve global ölçekte ürün alternatiflerinin geliştirilmesi amacıyla 

kurulmuştur. Zesa, güçlü mühendis kadrosuyla yıllardır süren Ar-Ge projelerinin yanı sıra uluslararası standartlardaki temiz 

odası ve yüksek teknoloji laboratuvar alt yapısıyla, mühendislik katma değeri yüksek, nitelikli ürünlerin geliştirilmesi, 

üretilmesi ve bu ürünlerin global ölçekte satışını yapmayı hedeflemektedir. Uluslar arası akredite kuruluşlar tarafından 

denetlenen ZESA Tıbbi Cihazlar ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sertifikası’na sahip ve CE belgeli Avrupa 

Standartlarında NTM-Cera Sentetik Kemik Greftleri üretmektedir. Kemik grefti üretiminin yanında SLH markası altında üretilen 

Almanya menşeili; dental implant, dental abutment ve dental implant cerrahi setlerin ithalatı ve dağıtımı yapılmaktadır.
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Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmesi ile 2013’te kurulan İMPLANTDER, Genel 
merkezi İstanbul olan bir dernek olarak, Dental İmplant sektöründe birçok sanayici 
ve ithalatçıyı çatısı altında toplamıştır. Sektörün yüzde 70’inden fazlasını temsil 
eden üyeleri ile sektöre ivme kazandırmaya çalışan ve tek ses olmayı hedefleyen 
İmplantder, Türk Patent Enstitüsü’nden de Marka Tescil Belgesi alarak, hızla 
gelişen ve büyüyen sektör için çalışıyor. Global pazarda ise güçlü Türk markalarının 
pay alması ve implant tedavisinde bölgenin en çok tercih edilen ülke konumuna 
ulaşması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin dental implant ürünleri ve hizmetleri konusunda dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına 
girmesine yönelik çalışmalar yapmayı amaçlayan, Dental implant sanayini geliştirmek, ürünlerin ve 
hizmetlerin dünya çapında tanıtımını yapmak ve bu alanda faaliyet gösteren kurumların kalite standartlarını 
yükseltmek, derneğimizin öncelikli hedefleri arasında. 

DÜNDEN BUGÜNE İMPLANTDER

A
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Dental İmplant sektörünün büyük bir kısmını 
temsil ediyoruz.

Sağlık alanında her geçen gün daha büyük yer 
tutan dental implant sektörünün büyük bir kısmını 
temsil edebilme, üretici ile ithalatçıları bir araya 
getirebilme ve sektörün menfaatleri için birlikte 
çalışma başarısına ulaşmış bulunuyoruz. Dernek, 
geçen üç yıl içinde üyeleri ile birçok önemli 
girişimlerde bulundu. Sektörü adına araştırmalar 
yaparak istatistikler oluşturdu. Tedarikçisinden 
temsilcisine, doktorundan son kullanıcıya kadar 
dental implantoloji alanında yaşanan sorunlar 
ve çözüm önerilerini içeren raporlar hazırladı. 
İmplant sektörü adına kurum ve yetkili mercilere 
verdiği eğitimler ve yaptığı başarılı çalışmalarla 20 
bin dernek içinde en faal sivil toplum kuruluşları 

arasında yer almayı başardı. Başta Sağlık Bakanlığı 
olmak üzere sektördeki tüm aktörlerle iş birliği 
halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de yurt içi ve yurt dışında ilgili sivil 
toplum kuruluşlarıyla iş birliği çalışmalarına ağırlık 
verilecek.

İMPLANTDER olarak bizler bu sektörün hızla 
gelişmesi ve gerek hizmet gerekse üretim 
standartları kalitesinin en üst seviyelere 
ulaşabilmesi için hedeflerimizi ve bunlara 
ulaşabilmek adına faaliyetlerimizi her geçen 
gün ciddiyetle attırmaya devam edeceğiz. 
Profesyonel anlayışla hedeflere en kısa yoldan 
ulaşma vizyonuna sahip üyelerimizle birlikte 
sürdürdüğümüz toplantılarımız bu adımların en 
önemlilerinden olmaya devam edecek.
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İMPLANTİST EXPO

İMPLANTİST EXPO 2015
Birincisi 14-15 Şubat 2015 tarihlerinde ICC İstanbul Kongre Merkezinde IMPLANTDER tarafından 
gerçekleştirilen İMPLANTİST-EXPO sergi salonları içerisinde dental implantlar hakkında detaylı ürün bilgisi 
ve markaların geliştirdiği en son ürünler, özel kampanyalarla diş hekimlerimizin beğenilerine sunulurken, 
organizasyonun ikinci gününde katılımcı firmaların düzenlediği uygulamalı implant workshop eğitimlerine 
de ilgi yoğundu.
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İMPLANTİST EXPO 2019
12 Nisan 2019’da İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde düzenlenen İMPLANTDER organizasyonunda 
ulusal ve uluslararası 850 katılımcıya, dünya dişhekimliğinin sayılı protez ve periodontoloji uzmanlarından 
Prof. Dennis Tarnow tarafından “Çekim Soketi Yönetiminde İmmediyat ya da Gecikmeli Yükleme” 
ile “Kompleks Vakalarda Multidisipliner Tedavi” konularındaki bilgi, birikim ve tecrübelerini tüm 
misafirlerimizle interaktif olarak paylaştı.
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DİŞSİAD 
İMPLANTDER 
YARDIMLAŞMASI

DİŞSİAD - İMPLANTDER Dayanışması

İMPLANTDER olarak diş hekimliği 
sektöründe doğru verilerin bir araya 
getirilmesi ve sektörde faaliyet gösteren 
firmalarımızın standartlarının sürekli 
iyileştirilmesi için gayret göstermekteyiz. 
Bu amaç kapsamında dental implant 
tedavisi alanında değerli bilgilerinizi 
paylaşmanız doğru verilerin oluşması 
için önemli bir temel oluşturacaktır. 

Bilgilerinizi rica ettiğimiz hususlar 
aşağıdaki gibidir:

1. Kliniklerin, Dental implant tedavisi 
hizmeti verebilmesi için asgari 
standartlar ne olmalıdır? 

2. Dental implant tedavisi hizmeti 
veren bir kliniklerde bulundurulması 
gereken zorunlu ekipmanlar 
nelerdir?

Rutin implant uygulamalarında gerekli 
olan ekipmanlar ise, fizyodispenser, 
implant anguldurvası, cerrahi aspiratör, 
gerekli cerrahi enstrümanlar (portegü, 
periost elevatörü, doku pensi vb.) ve 
sarf malzemeler (implant örtü seti, sutur, 
bistüri ucu vb.) olarak sıralanabilir.

Kurum çalışanları dışında ticari firma çalışanlarının da hizmet verdiği dental implant 
uygulamalarında bu elemanların da diğer sağlık çalışanları gibi uygun KKE kullanması 
ve bu çalışanların sadece hizmet verecekleri alanlarda ve olabilecek en kısa süre ile 
bulunmaları, zorunlu haller dışında işlem sırasında dışarı çıkıp tekrar içeri girmemeleri 
sağlanmalıdır. Yine bu ticari firmalar tarafından kurumlara getirilerek hizmete sunulan 
implant seti, fizyodispenser vb. alet ve cihazların dezenfeksiyon ve sterilizasyonundan 
hizmet alan kuruluş sorumlu olmalıdır. Bu alet ve cihazların sağlık kuruluşu tarafından 
sağlanması önerilir.
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TEMA VAKFINA 
500 ADET
FİDAN BAĞIŞI

Muğla’da 29 Temmuz.2021 tarihinde 
başlayan ve 11 ilçeyi de içine alan orman 
yangınları sonunda 66 bin 874 hektarlık 
ormanlık alan zarar gördü. Yüzde 68’i 
ormanlarla kaplı olan Muğla’da yanan 
orman alanı yaklaşık yüzde 8 olarak 
belirlendi. 

Bizlerde İMPLANTDER ailesi olarak yangın sonrası 
Muğla’ya 500 adet fidan bağışı yaparak tekrar yeşil bir 
Muğla olması için destek verdik.

İMPLANTDER’DEN 
BİR ÇOCUĞUMUZA 
TEKERLEKLİ SANDALYE 
BAĞIŞI
Kas sisteminde yaşadığı bir hastalık sebebiyle yürüme 
engeli olan ve tekerlekli sandalyesi kırık olduğu 
için bir süredir okulundan uzak kalan 9.sınıf Plastik 
Teknolojisi öğrencisi bir çocuğumuza tekerlekli 
sandalye temin ederek öğrenim hayatının önündeki 
engelleri kaldırıp, onu çok özlediği okulu, öğretmenleri 
ve arkadaşlarına kavuşturmanın mutluğunu yaşadık. 

Aynı zamanda Robotik Kol yapımı projesi geliştiren 
öğrencimize mevcut projesi ve bundan sonraki tüm 
projelerinde de destek olmaya devam edeceğiz.
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DERNEK ÜYEMİZ 
OSSTEM 
İMPLANT’IN 
DİŞ MACUNU 
YARDIMI
Diş sağlığının önemi, farkındalık 
yaratmak ve çocuklarımıza diş 
bakımının gerekliliğini ve alışkanlığını 
kazandırmak adına, Deneğimiz 
üyelerinden Osstem firmasının 
desteği ile İstanbul’da birçok okula 
diş macunu ve diş fırçası dağıtımı 
gerçekleştirdik.

DERNEK ÜYEMİZ İMPLATEK FİRMASININ 
ÖNDERLİĞİNDE YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK

29 Temmuz-12 Ağustos arasında Muğla tarihin belki de 
en büyük yangın felaketi ile mücadele etti. Bir yandan 
yangınların kontrol altına alınması için çaba harcayan 
ekipler diğer yandan yangından etkilenen, evi, işi, tarlası 
zarar gören vatandaşlar bu felaketten en büyük kaybı 
yaşadı.
 
Bu süreçte Değerli üyemiz 
TUĞRUL GÖKNAR’ ın 
başlatmış olduğu Muğla’ya 
maddi, manevi ve fiziki 
desteği gönülden tebrik 
ediyoruz. İMPLANTDER ailesi 
olarak gücümüzün yettiği ve 
ulaşabildiğimiz her noktaya 
şimdi ve bundan sonra da 
her zaman destek olmayı bir 
görev biliyoruz.
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• İMPLANTDER; sektörün doğrundan ilgili 

olduğu başta Sağlık Bakanlığı olmak 

üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki 

bağlı birimlerle oldukça iyi ve saygın bir ilişki 

kurmayı başarmıştır.

• İMPLANTDER; üyelerinin tüm sektörel 

problemleri ile yakından ilgilenir ve çözümü 

konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlar 

ile temasa geçerek çözümü konusunda 

girişimlerde bulunur.

• İMPLANTDER; sektörde belgesiz, sahte, kaçak 

ürün ticareti ve kullanımının takipçisidir ve 

haksız rekabetin önlenmesi konusunda aktif 

çalışmalar yapmaktadır.

• İMPLANTDER; sektörümüz için oldukça önemli 

bir mevzuat olan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam 

ve Tanıtım Yönetmeliği’nde sağlık personeli 

eğitimleri ve ruhsat alımı konusunda üyelerimiz 

için koordinasyon hizmeti vermektedir.

• İMPLANTDER; iş dünyası için önem taşıdığı bilinen insan kaynakları konusunda üyeler arası 

haberleşme avantajları getirmektedir.

• İMPLANTDER; üyelerinin kurum/kuruluşlarla, sektördeki firmalarla, firmalarımızın çalışanları ile 

karşılaştıkları hukuki problemlerin çözümü sürecinde yetkili kurumlarca bilirkişi olarak kabul 

edilmektedir.

• İMPLANTDER; üyelerimizin sektörel konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda 

inceleme ve araştırmalar yapmaktadır.

• İMPLANTDER; üyesi olan firmaları ve ürünlerini tanıtma konusunda etkin faaliyetler düzenlenmektedir. 

Web sitemiz, derneğimizin yayın organı İmplantDerGi ve İmplant İhtisas Fuarımız İmplantist-EXPO 

2015 bu anlamda etkin örneklerdendir.

• TDB ile iş birliği halinde yılda belirli sürelerle çıkan ve 20.000’den fazla diş hekimine ulaşan yayınlar 

ile üyelerimizin bilinirliği artmaktadır.

• İMPLANTDER’e üyelik; sivil toplum örgütü olmanın gereği olan her türlü pozitif katkısından istifade 

etmek, sektörün nabzını her an tutabilmek demektir.

 ÜYELİK AVANTAJLARI
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ÜRETİCİ FİRMALAR:

• İmplant veya yan ürünleri imalatını yapıyor olmak gerçek ve tüzel kişiliğe haiz olmak

• Ürünlerinin CE Belgesine haiz olması,

• Temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması,

• 15 Mayıs 2014 Tarih, 29001 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken yetki belgesine sahip olmak öncelikli koşuldur. 
Söz konusu belgeye sahip olmayanların üyeliğin kesinleşmesini takip eden 6 ay içerisinde yetki belgesi 
işlemlerini başlatarak başvuruda bulunmaları şarttır.

MÜMESSİL (İTHALATÇI) FİRMALAR:

• İmplant veya yan ürünleri ticaretini yapmak,

• Gerçek ve tüzel kişi olmak, (Ticari Sicil Faaliyet Alanında implant veya yan ürünlerini belgeleyebilmek)

• Üretici tarafından alınmış güncel Mümessil/Distribütör/Yetkili Satıcı Belgesi,

• Temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi olması,

• Üretici CE Belgesine haiz olması,

• 15 Mayıs 2014 Tarih, 29001 Sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken yetki belgesine sahip olmak öncelikli koşuldur. 
Söz konusu belgeye sahip olmayanların üyeliğin kesinleşmesini takip eden 6 ay içerisinde yetki belgesi 
işlemlerini başlatarak başvuruda bulunmaları şarttır.

ÜYELİK KOŞULLARI

TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ / KİŞİLERİN:

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• 5 adet Vesikalık Fotoğraf

TÜZEL KİŞİLİĞİN:

• Yönetim Kurulu Kararı Nüshası (Noterce onaylı)

• Şirket İmza Sirküleri

• Faaliyet Belgesi

• CE Belgesi Fotokopisi

• Distribütörlük Yetki Belgesi

• İmza Sirküleri

• Dernek çalışmaları için vektörel firma logosu / logolar

• Giriş Ödentisinin yapıldığını gösterir dekont nüshası

GEREKLİ BELGELER



İMPLANTDERGİ
İmplantın kalbinin attığı İmplantDERgi, dopdolu 

içeriği ile binlerce okura ulaşıyor.

İmplantDERgi, üstlendiği misyon 
doğrultusunda sektörün nabzını tutarak 

gelişmeleri, yenilikleri, İMPLANTDER 
faaliyetlerini, bunların sonuçlarını ve 

implanta dair daha birçok enformasyonu 
sizlerle paylaşmaya devam ediyor.

DİJİTAL VE SOSYAL MEDYADA 
İMPLANTDER 

• İndirilebilir PDF bazlı dosyalar,

• Sadece hastalara özel implantı ve implant tedavilerini öneren hastalar için kütüphane çalışmaları,

• İmplant tedavisi ile ilgili videolar,

• Tıbbı cihaz yönetmelikleri, çeşitli kanun ve yönetmelikler,

• Ulusal Bilgi Bankası (UBB) Tıbbi Cihaz Kontrol Ürün/Firma/Bayi Kontrol Sistemi linkleri,

• Yerel ve internasyonel hasta bilgi bankası,

• Herkes tarafından indirilebilir araştırma dosyaları,

• Basında İMPLANTDER duyuruları,

• Üyelik hakkında bilgiler,

• Üyeleri tanıtıcı materyaller ve marka bilgileri yeni yüzüyle internet sitemizde yer almaktadır.

Türkiye’de implant üreticisi ve implant ithalatçılarını bir çatı altında toplayan 
İMPLANTDER olarak www.implantder.org adresindeki internet sitemizi güncelledik. Yeni 
güncelleme ile İMPLANTDER siz diş hekimleri profesyonellerine Türkiye’de ve dünyada 
gelişen implant trendlerini yerel ve internasyonel satış rakamları ve hasta bilgileri gibi 
önemli tüm istatistiki bilgilerin bulunduğu bir portal haline geldi. 

www.implantder.org

/implant.der

/implantder

/implantdernegi



Üye olmak ve her türlü bilgi için

www.implantder.org

İMPLANTIN
GÜÇLÜ MARKALARI
AYNI ÇATI ALTINDA


