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İMPLANTDER
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

Türk “Dental İmplant”
Sektörü Dünyaya Açılıyor

İmplant sektörü tek çatı altında
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Derneğin amacı, Türkiye’nin Dental 
İmplant ürünleri ve hizmetleri konusunda 
dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına 
girmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yapmak, Türkiye Dental İmplant sanayi-
sini geliştirmek, ürünlerin ve verilecek 
olan hizmetlerin dünya çapında tanıtımını 
yapmak, bu alandaki ürünlerin ithalat ve 
ihracatı ile iştigal eden kurumların kalite 
standartlarını yükseltmektir.

Hedefler

• Türkiye İmplantoloji sanayisini geliştir-
mek ve dünya markası firmalar oluşturmak,

• Türk İmplantoloji ürünlerinin dünya 
çapında tanıtımını yapmak,

• Türkiye İmplantoloji ürünleri ithalat ve 
ihracatı ile iştigal eden kurumların hizmet 
kalitesini en üst düzeye çıkarmak,

• Kaçak veya yasa dışı ticareti önlemek 
amacıyla girişimlerde bulunmak,

• Haksız ve etik dışı rekabeti önlemek için 
çalışmalar yapmak,

• İmplantoloji ürünleri ticaretinde kayıt dışı 
ekonominin kontrol altına alınması için 
çalışmalar yapmak,

• T.C. vatandaşlarının implantoloji tedavi-
sinden uluslar arası oranlarda faydalanabil-
mesi için çalışmalar yapmak, girişimlerde 
bulunmak,

• Sanayici ve akademisyenleri buluşturarak 
implantoloji konusunda ülkemizin bilimsel 
çalışmalarını ve başarılarını en üst düzeye 
getirmek. uluslar arası bilimsel yayınlar 
oluşturmak,

• Ülkemizin coğrafi, sosyal ve ekonomik 
avantajlarını kullanarak bölgesinde ağız ve 
diş sağlığı uygulamalarında en çok sağlık 
turizmi alan ülkesi haline getirmek,

• Mesleki eğitim birimi oluşturmak, 
dişhekimliği için ihtiyaç duyulan operatör, 
teknisyen ve yardımcı personel standartla-
rını belirlemek, eğitimler vermek, eğitim 
kurumları oluşturmak ve uluslar arası akre-

ditasyon hizmet yeterlilik belgesi vermek, 
erasmus çalışmaları yapmak, eğitimler 
organize etmek,

• Uluslar arası bilimsel kongreler ve fuarlar 
düzenlemek. Amacın gerçekleştirilmesi 
için gerekli olan her türlü bilgi, belge, do-
küman ve yayınları temin etmek, doküman-
tasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını 
duyurmak için amaçları doğrultusunda 
gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyeleri-
ne dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme 
bültenleri çıkarmak,

• Dünya Türk dişhekimleri güncel bilgi 
bankasını oluşturmak ve uluslar arası hasta-
hekim eşleştirmesi çalışmaları yapmak, 
hekimler arası bilimsel çalışma paylaşımla-
rında bulunmalarını sağlamak,

• Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan 
taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, 
kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar 
üzerinde ayni hak tesis etmek,faaliyetlerini 
sürdürebilecek yurt dışı birimler açmak,

• Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara 
üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında 
ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaş-
mak,

• Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin 
geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için 
yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, 
sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. 
düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinlik-
lerden yararlanmalarını sağlamak,

• Amacın gerçekleştirilmesi için gerek 
görülmesi halinde, 5072 sayılı dernek ve 
vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile 
ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı 
kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları 
ile görev alanlarına giren konularda ortak 
projeler yürütmek,

• Gerekli görülen yerlerde dernek faali-
yetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik 
açmak,

• İlgili faaliyetleri izlemek, değerlendir-
mek, iyi uygulama örneklerini yaygın-
laştırmak, politika üretilmesi ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması için bakanlığa 
teklifte bulunmaktır.
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Yapay diş kökü olarak adlandırılan ve ger-
çek diş yapısını taklit eden dental implant 
üreticileri ve ithalatçıları, Dental İmplant 
Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMP-
LANTDER) çatısı altında toplandı.
İMPLANTDER Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve İTO Meclis Üyesi Oğuz Akyüz, 
Türkiye’de yıllık 400 bin adet olan implant 
talebinin çok yakında 1 milyon adede ulaş-
masının öngörüldüğünü söyledi. 
Akyüz, İMPLANTDER ile implant üre-
ticileri ve tüccarları bir araya getirmeyi 
başardıklarını belirterek, “Bu birliktelikle 
Türk implant sanayisi için dünya çapın-
da marka yaratmayı ve implant ticareti 
ile uğraşan şirketlerimizi ihracat yapan 
büyük kuruluşlar haline getirmeyi he-
defliyoruz. Türkiye’yi implant tedavisi 
konusunda bölgesinde en çok tercih 
edilen merkez haline getirmek ve sağlık 
turizmine önemli katkılar sağlamak 
amacıyla çalışmalar yapacağız” dedi. 

Eğitim Merkezi Kurulacak
İmplantoloji konusunda Türk diş hekim-
lerinin dünyanın en iyi hekimleri arasında 
yer aldığını vurgulayan Akyüz, ancak aktif 
çalışan 30 bin diş hekimi içinde hâlâ imp-
lant tedavisi yapmayan ciddi bir kesimin 
olduğuna dikkat çekti. Akyüz, AB üyeleri 
Ortak Kalkınma Projeleri başvurusu için 
girişimlerde bulunduklarını, üyeleri için 
yurt içi ve yurt dışı üniversiteler tarafından 
akredite olmuş, son teknolojiye sahip uygu-

lamalı bir implant eğitim merkezi kurmayı 
hedeflediklerini belirterek, “Türk akade-
misyenlerini de fahri üyelik yöntemi ile 
dernek çatısı altında buluşturmayı plan-
lıyoruz” diye konuştu. 

Yıllık Talep 3 Milyon 
Oğuz Akyüz, Türkiye’nin son yıllarda 
sağlık turizm merkezi olma yolunda önemli 
gelişmeler kat ettiğini, alınacak bir dizi 
tedbir ve teşviklerle implant sektöründe 
kısa vadede 2-3 milyon adet yıllık tale-
be ulaşılabileceğini dile getirdi. Akyüz, 
İMPLANTDER’in gerek yurt içi gerekse 
yurt dışında tanıtım faaliyetleri başlatmak 
üzere devlet destekleri konusunda çalışma-

larına hız verdiğini ve komiteler oluştur-
duklarını anlattı. Derneğin Genel Sekreteri 
Gökhan Çervatoğlu da, implant konusun-
da faaliyet gösteren firmaları derneğe üye 
olmaya davet etti. 

Sağlık Bakanlığı ile denetimde işbirliği

İmplantder Başkanı Oğuz Akyüz, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 
implant ürünlerini de kapsayacak yeni bir denetleme mekanizmasının oluşturul-
ması çalışmalarında yer almayı planladıklarını söyledi. Kalitesiz ve ucuz implantla-
rın Türkiye’ye bavul yöntemiyle giriş yaptığı konusunda uyarıda bulunan Akyüz, 
şöyle konuştu: “İmplant tedavi hizmeti alan hastalar, zamanla kullandığı 
implantların parçalarına ihtiyaç duyabilir. Dolayısı ile implantların kali-
tesi kadar satışını yapan firmalar da gerek yedek parça stoku gerekse 
hizmet kalitesi açısından hekimlere ve hastalara en iyi ve en hızlı des-
teği verebilmeli. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2012 
yılından bu yana sektörü denetlemek ve belli bir standarda ulaştırmak 
için yoğun çalışmalar yapılıyor. Bizler de bu çalışmalarda aktif rol al-
mayı, bürokrasiden uzak, ancak sektör temsilcilerinin ve dernek üyele-
rinin fikirleri ışığında kararların alınmasını sağlamak istiyoruz.”

İmplant sektörü tek çatı altında
İmplant alanında faaliyet gösteren firmalar, Dental İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(İMPLANTDER) çatısı altında toplandı. Dernek, implant tedavisinde Türkiye’yi bölgenin merkezi 
haline getirmeyi hedefliyor.
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28-31 Ağustos 2013 / İstanbul, Türkiye

FDI 2013 İstanbul 
Dünya Dişhekimliği Kongresi

Dünya Dişhekimleri
İstanbul’da Buluşuyor

Kongre Yeri; 
İstanbul Kongre Merkezi (ICC)

Sunulan bildiri özetleri 
International Dental Journal 

(SCI Expanded)’da yayımlanacaktır.

Bildiri özeti gönderimi için son tarih

29 Mart 2013

FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kong-
resi 28-31 Ağustos 2013 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilecek. 
Yüzyıllık bir geleneğe sahip ve dünyanın 
en prestijli kongrelerinden olan FDI kong-
releri, Paris, Londra, Viyana, Roma, Barse-
lona, Hong Kong, Mexico City ve Singapur 
gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde 
gerçekleştiriliyor ve açılışları devlet baş-
kanları, krallar, kraliçeler ve başbakanlar 

seviyesinde yapılıyor.
Ülkemizde de T.C. Cumhurbaşkanı’nın 
himayesi;  Sağlık Bakanlığı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, diş 
hekimliği fakülteleri, bilimsel ve sektörel 
dernekler ile diş hekimleri odalarının katkı-
larıyla düzenlenen kongreye 10 bin kişinin 
katılımı bekleniyor.
FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi ve 
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yü-
cel, yaptığı açıklamada, “böylesine dev bir 
organizasyonu İstanbul’da gerçekleşti-
recek olmaktan ve bu dev organizasyonu 
nihayet Türkiyemize kazandırmaktan 
büyük bir heyecan ve onur duymakta-
yız” dedi.
FDI Başkanı Dr. Orlando Monteiro da 
Silva ise, bildiri gönderimi, ayrılan sergi 
alanı ve kıtalar arası katılım olarak FDI 
2013 İstanbul’un 2012’de Hong Kong’da 
kırılan rekorları kırmasını beklediklerini 
belirtti. Monteiro da Silva, “Bu denli 
geniş kapsamlı olması FDI’nin Yıllık 
Dünya Kongresini benzersiz kılıyor. Bu 
seneki kongreden önce 101’inci Dünya 
DişHekimleri Parlamento’sunu top-
layacağız ve dişhekimliği mesleğinin 
gelişimine odaklanarak önümüzdeki 10 
yıl içerisinde uyum sağlaması gereken 
hassas stratejiler üzerinde duracağız ve 

çığır açan Vizyon 2020 yılına yönelik 
yönergede ortaya konanları nasıl uy-
gulayacağımızı konuşacağız. FDI 2013 
İstanbul, sürekli eğitim fırsatlarını geliş-
tirme konusundaki kararlı çabamızı ve 
İstanbul’un gerçek kalitesini profesyonel 
eğitimin etkileyici görsel, turistik dene-
yim ile birleşimini açıkça yansıtacaktır” 
şeklinde konuştu.

Dünya Dişhekimliği Kongresi 
İstanbul’da

FDI Başkanı Dr. Orlando Monteiro da Silva TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel
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İMPLANTDER
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

Yönetim Kurulu Asil Üye Listesi:
Yönetim Kurulu Başkanı: Oğuz Akyüz 
(Mode Medikal), Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı: Salih Şanlı (Şanlılar İmplant), 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: 
Görkem Serçe (AGS Medikal), Üyeler: 
Cüneyt Baştimur (Batı Dental), Taci Mutlu 
(Mutlu Dental), Dr. Talat Buğur (DTI 
İmplant), Sayman: Dr. Orhan Meral (EOT 
Dental).

Yönetim Kurulu Yedek Üye 
Listesi:
Fatih Uysal (Uysal Medikal), Hüseyin 
Karabağ (Avicena Medikal), Ahmet Yurtbaş 
(Teknoloji Diş), Yıldırım Altun (DYNA 
Medikal), Mesut Özkan (Net Dental)

Denetim Kurulu Asil Üye Listesi:
Başkan Barış Çatalay (DES Otomotiv), 
Başkan Yardımcısı Hakan Görgün (BEGO 
Diş), Üye İsmail Hakkı Bayraktar (1A 
Dental).

Denetim Kurulu Yedek Üye 
Listesi:
Rana Canan (BİOPORT), Göksel Eryılmaz 
(ÇİZGİ Tıbbi Malz.), Gürsel Uçar
(DENTİMPLANT)

İMPLANTDER, 1. Olağan Genel Kurulunu 25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirdi. Ankara, İzmir 
ve İstanbul firmalarının buluşması sırasında, sektörde olan bitenden haberdar olunması, sorunlara 
ortak çözümler üretilmesi ve müşterek stratejiler belirlenmesi için tesis edilen bu mükemmel birlik-
teliğin önemine vurgu yapıldı. Oluşturulan organlar ve komitelerce tüm üyeler görev üstlendiler.

“Tıbbi Cihaz Depo Ve Satış Merkezleri 
Hakkında Yönetmelik” ve “Tıbbi Cihaz 
Depolama, Satış Ve Tanıtım Yönetme-
liği” başlıkları ile iki adet taslağın değer-
lendirildiği toplantıda, katılımcılar ikinci 
taslağın üzerinde çalışmanın daha uygun 
olacağına karar verdi. Daha sonraki çalış-
malar, iki ayrı yönetmelik olarak değil bü-
tünleşik tek yönetmelik şeklinde yürütüldü. 

Diğer sivil toplum kuruluşlarından da çok 
sayıda katılım ile son derece verimli tar-
tışmalar sonucunda tüm çekinceler kurum 
yetkilileri tarafından taslak metin üzerinde 
düzeltme veya notlar halinde işlenmiş ve 
web sitemizde bilgilerinize sunduğumuz 
(http://implantder.org/dokumanlar.php) me-
tin halinde tutanak olarak kayda alınmıştır.

İMPLANTDER, Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri 
Yönetmeliği Çalıştayında…
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenen Tıbbi Cihaz Satışı yapan Depo ve Satış 
Merkezleri ve Tanıtım Yönetmelikleri Çalıştayı 29-30 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara Crowne Plaza 
Otelinde gerçekleştirildi. 
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Türk “Dental İmplant”
Sektörü Dünyaya Açılıyor

Yapay diş kökü olarak adlandırılan ve 
gerçek diş yapısını taklit eden “Dental 
İmplant”ın sektör temsilcilerinin, Dental 
İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(İMPLANTDER) çatısı altında bir araya 
geldiği bildirildi. 

İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuz Akyüz, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtal-
ya gibi ülkelerde yılda 1,5-2 milyon adet 
implant uygulaması yapıldığını söyledi. 

Geçmiş yıllara oranla hızla büyüyen ve 
yıllık 400 bin adet implant uygulaması 
yapılan Türkiye’de arz talebinin çok yakın 
zamanda 1 milyon adetlere ulaşacağının 
öngörüldüğünü belirten Akyüz, hem üretici 
hem de tüccarları bir araya getirmeyi başa-
rabildikleri ifade etti. 

Türk implant sanayisinin dünya çapında 
markalar haline gelmesi için çalışmalar 
yapmak gibi hedefleri olduğunu anlatan 
Akyüz, şunları kaydetti:  
“Türkiye son yıllarda sağlık turizminde 
merkez olma yolunda önemli gelişmeler 
kat etti. İmplant sektöründe kısa vadede 
2-3 milyon adet yıllık talebe ulaşabilir. 
İmplantoloji konusunda Türk diş hekim-
lerin dünyanın en iyi hekimleri içinde. AB 

Üyeleri Ortak Kalkınma Projeleri başvu-
rusu yapmak için girişimlerde bulunduk. 
Üyelerimiz için yurt içi ve yurt dışı üniver-
siteler tarafından akredite olmuş büyük bir 
eğitim merkezi kurmayı hedefliyoruz.” 

Oğuz Akyüz, Türk akademisyenlerini de 
fahri üyelik ile dernek çatısı altında topla-
mayı arzu ettiklerini dile getirdi. 

Sektöre sıkı denetim geliyor 
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Kurumu ta-
rafından yakın dönemde implant ürünlerini 
de kapsayacak yeni bir denetleme mekaniz-
masının oluşturulması çalışmalarını anlatan 
Akyüz, “Yasa dışı yollarla kalitesiz ucuz 
implantlar bavullarla, yasal olmayan yollar-
dan ülkemize giriş yapmaktadır. İmplant te-
davi hizmeti almış hastalar, çeşitli sebepler-
den ötürü, zamanla kullandığı implantların 
parçalarına ihtiyaç duymaktadır. Firmalar 
gerek yedek parça stoku açısından gerekse 
de hizmet kalitesi açısından hekimlere ve 
hastalara en iyi ve en hızlı desteği verebil-
melidir” diye konuştu. 

Dünya Dişhekimliği Kongresi 
İstanbul’da
Akyüz,101. Dünya Dişhekimliği 
Kongresi’nin, Cumhurbaşkanı’nın himaye-
si;  Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın destekleri, diş hekimliği fa-
külteleri, bilimsel dernekler ve diş hekim-
leri odalarının katkılarıyla 28-31 Ağustos 
tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceğini 
ifade etti.  

Dünya İmplant İhtisas Kongresi organi-
zasyonu için çalışmalar yaptıklarını anlatan 
Y.K. Başkan Yardımcısı, Fuar ve Kongre 
Komitesi  Başkanı Görkem Serçe, “Böy-
lesine büyük bir organizasyonla dünya 
implant odağını İstanbul’a çekmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komitesi 
mensubu Dr. Talat Buğur ise üniversi-
teler ile işbirliğiyle kurulacak olan tam 
donanımlı eğitim merkezi için düğmeye 
bastıklarını ifade etti ve bu anda bakan-
lıktan eğitim verme yetkisi aşamasında 
olduklarını ekledi. 

Y. K. Yedek Üyesi ve Basın Tanıtım Ko-
mitesi Başkanı Fatih Uysal ise, ülkemizin 
implantoloji anlamında artan potansiyeli 
ve hem doğudan hemde batıdan gördüğü 
rağbet nedeniyle, tanıtımla ile ilgili çalışma 
grupları oluşturduklarını ve çekim merkezi 
olmayı hedeflediklerini belirtti. 

Yapay diş kökü olarak adlandırılan ve gerçek diş yapısını taklit eden “Dental İmplant”ın sektör 
temsilcileri, İMPLANTDER çatısı altında bir araya geldi. İMPLANTDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Akyüz: “İmplant sektöründe kısa vadede 2 - 3 milyon adet yıllık talebe ulaşılabilir”
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Dental İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği
Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Akyüz

Mode Medikal
İmplantka

Y.K. Başkan Yardımcısı
Görkem Serçe

AGS Medikal
Implance

Y.K. Başkan Yardımcısı
Salih Şanlı

Şanlılar Tıbbi Cihazlar
Nucleoss

Y. K. Asil Üye
Cüneyt Baştimur

Batı Dental
Straumann

Y. K. Asil Üye
Dr. Talat Buğur

DTI İmplant Sistemleri 
DTI

Sayman
Dr. Orhan Meral

EOT Dental
Nobel Biocare

Y. K. Asil Üye
Taci Mutlu

Mutlu Dental
Zimmer

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Y.K. Yedek Üye
Hüseyin Karabağ

Avicena Medikal
Protech

Y.K. Yedek Üye
Ahmet Yurtbaş

Teknoloji Diş ve Sağlık Hiz
Praticoss

Y.K. Yedek Üye
Yıldırım ALTUN

Dyna Medikal
Dyna

Y.K. Yedek Üye
Fatih Uysal

UMG Uysal Medikal
Bio Horizons

Y.K. Yedek Üye
Mesut Özkan

Net Dental
Osstem

DENETİM KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ DENETİM KURULU YEDEK ÜYE LİSTESİ

Dernek Kurulu Başkanı
Barış Çatalay

Kavram - DES Otomotiv
Dentmaster

D.K. Başkan Yardımcısı
Hakan Görgün

Bego Diş Malz.

D.K. Asil Üye
İsmail Hakkı Bayraktar

1A DENTAL
DRNR1

D.K. Yedek Üye
Göksel Eryılmaz

Çizgi Tıbbi Malz.
Fizyotech, Line Plus

D.K. Yedek Üye
Gürsel Uçar

Dentimplant
Oxy Medical Instinct

D.K. Yedek Üye
Rana Canan

Bioport Biyolojik A.Ş.
Thommen



Türkiye İmplant Sektörü 
Tek Çatı Altında

Üye olmak ve her türlü bilgi için: www.implantder.org
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