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Değerli İMPLANTİST-EXPO 2015 katılımcıları ve misafirleri,

2013 yılında sektör temsilcilerimizin ortak girişimi sayesinde kurulmuş olan İMPLANTDER (Dental 
İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği) tarafından organize edilen İMPLANTİST-EXPO 2015 
İhtisas Fuarı ulusal ve uluslararası ziyaretçileri için 14-15 Şubat 2015 tarihinde ICC İstanbul 

Kongre Merkezi'nde kapılarını açacaktır.

İMPLANTİST-EXPO 2015 İhtisas Fuarı, 2000 m2'lik fuar alanıyla dental implantolojide farklı bakış 
açılarını bilgilerinize sunmak, yenilikleri sizlerle paylaşmak üzere ana salonda yapılan sunumların 

yanında, workshop ve kurslarla zenginleştirilmiş eğitim programıyla beraber 2 gün sürecektir.

14 Şubat 2015 Cumartesi günü dental implantoloji konusunda engin tecrübelere sahip, 
uluslararası arenada kendini ispat etmiş akademisyen konuşmacılar tarafından yapılacak 
İMPLANTİST-EXPO 2015 sunumlarında tüm deneyimler zengin vakalarla birleştirilerek diş 

hekimlerimize aktarılacaktır.

15 Şubat 2015 Pazar günü katılımcı implant firmaları tarafından Workshop Uygulamalı Kurs 
Programları ile katılımcıların en yüksek memnuniyeti hedeflenmiştir.

Ülkemizde faaliyet gösteren dental implant markaların katılımcı olduğu İMPLANTİST-EXPO 2015 
sergi salonlarında dental implantlar hakkında detaylı ürün bilgisi ve markaların geliştirdiği en son 

ürünler, özel kampanyalarla diş hekimlerimizin beğenilerine sunulacaktır.

Amacı gelişen dental implantoloji sektörüne ait her türlü teorik ve pratik bilgilerin diş hekimliğine 
aktarılacağı bu İMPLANTİST-EXPO 2015 ihtisas fuarı, gerek katılımcılara gerekse ziyaretçilerine 
dolu ve eğlenceli bir sosyal program da sunabilmek için tarihi itibari ile sevgililer gününe denk 

gelmesi nedeniyle çeşitli süprizlere de ev sahipliği yapacaktır.

Dental implantoloji ve estetik diş hekimliğinin tüm alanlarını kapsayacak şekilde hazırlamış 
olduğumuz bu önemli organizasyonda tüm aktivitelerden en yüksek düzeyde faydalanmak üzere 

sizleri İMPLANTİST-EXPO 2015 İhtisas Fuarı’na davet ediyoruz.

14-15 Şubat 2015'te ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde buluşmak dileğiyle...

www.implantistexpo.com

İMPLANTDER
(DENTAL İMPLANT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ)
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EDİTÖR’DEN…

Fatih UYSAL
İMPLANTDER Basın ve 

Tanıtım Komitesi Başkanı

Değerli Diş Hekimleri ve 
Sektör Temsilcileri,

İMPLANTİST- EXPO 2015 İhtisas Fuarı’nda, 
İmplantDERgi Özel Sayısı ile 4. kez sizler-
le buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını 
yaşıyoruz.

İMPLANTİST- EXPO 2015 İhtisas Fuarı için 
özel olarak hazırladığımız 4. sayımızda 
Dental İmplant Sektörü İstatistik Bilgi ve 
Verileri’ni sizler için araştırdık, derledik ve 
kaynak olarak kullanılabilecek bir başucu 
eseri ortaya çıkardık.

2013 yılında dental implant ithalatçıları ve 
üreticilerinin tek bir çatı altında bir araya 
gelerek tüm kesimlerce takdir edilen birlik 
ve beraberlik örneğini verdiği ve bugün çok 
genç bir dernek olmasına rağmen kısa sü-
rede ciddi başarılı çalışmalara ve projelere 
imza atmış olan İMPLANTDER’in dünü, bu-
günü ve hedeflerinden bahsettik.

Son zamanların güncel konularından ÜTS 
(Ürün Takip Sistemi) ile Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı’nın Kaçak ve Sahte İmp-

lantlarla Mücadelesi hakkında bilgileri 

sizlerle paylaştık.

Beğenerek okumanız ve sektörümüzde baş-

vurulacak kaynak oluşturması dileği ile...

İmplantDERgi’nin bu “Özel Sayı”sının, TDB 

Dergisi ile sizlerle buluşmasında vesile 

olan TDB Genel Sekreterimiz Sayın Tarık 

İşmen’e, maddi ve manevi emeklerini hiç-

bir zaman esirgemeyen, başta Dernek Baş-

kanı’mıza, derneğimiz Genel Sekreteri’ne, 

Yönetim Kurulu ve tüm Komite Başkan ve 

üyelerine, reklam sponsorlukları ile des-

tek olan tüm dernek üyelerimize ve sektör 

temsilcilerine, gece gündüz demeden bu 

derginin tasarlanmasında, sponsor bulun-

masında, baskısından dağıtımında emeği 

geçen tüm kahramanlara şahsım ve sizler 

adına teşekkürlerimi sunarım.

Yenilenen web sitemiz ve sosyal medya-

dan da İMPLANTDER’i ve İmplantDERgi’yi 

takip etmenizi rica ederek; 2015’in ülkemi-

ze ve dünyamıza iyilikler getirmesini diliyor, 

selam ve saygılarımı sunuyorum.
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DAVETLİSİNİZ

İMPLANTDER - Dental İmplant Sanayici ve İş Adamları Derneği’nce 

organize edilen dental implantolojide farklı bakış açılarının, her türlü 

teorik ve pratik bilginin diş hekimliğine aktarılacağı, yenilikleri paylaşmak 

üzere sizleri İMPLANTİST - EXPO 2015 ihtisas fuarına bekliyoruz.

 * Bilimsel toplantıların ve workshopların detaylarını www.implantistexpo.com sayfasından takip edebilirsiniz.

14 Şubat 2015 Bilimsel Toplantılar*

09.00 - 12.30 Açılış ve Bilimsel Toplantı

12.30 - 13.30 Öğle Arası

13.30 - 17.30 Bilimsel Toplantı

17.30 - 18.30 Dental Defile

Bilimsel Program Kayıt Ücreti 250 TL
Kayıt ücretine çay - kahve ikramları, sertifika, çanta, dental defile dahildir.

15 Şubat 2015 Workshoplar & Kurslar

09.00 - 12.30 Workshoplar ve Kurs Programları

12.30 - 14.00 Öğle Arası

14.00 - 18.00 Workshoplar ve Kurs Programları

Workshoplar ve Kurs Katılımı 225 TL

www.implantistexpo.com
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Değerli diş hekimleri ve sektör temsilcileri, ül-
kemizde 100 bin dernekte yaklaşık 10 milyon 
gerçek ve tüzel kuruluş hizmet vermektedir. Ku-
ruluş amaçlarına göre 18 ana başlıkta gruplan-
dırılmış bu derneklerin yaklaşık %50’si Spor, Din 
ve Yardımlaşma amacıyla üç grupta; %20’si ise 
Kalkınma ve Mesleki Dayanışma amacıyla iki 
grupta sınıflanmıştır.

2013 yılında kurulmuş olan İMPLANTDER; ge-
çen üç yıl içinde üyeleri ile birlikte girişimlerde 
bulunmuş, sektör adına araştırmalar yaparak 
istatistikler oluşturmuş; tedarikçisinden tem-
silcisine, doktorundan son kullanıcıya kadar 
dental implantoloji sektöründe yaşanan so-
runları ve çözüm önerilerini içeren raporlar 
sunmuştur.

İmplant sektörü adına kurum ve yetkili merci-
lere verdiği eğitimler ve yaptığı başarılı çalış-
malarla 20 bin dernek içinde en faal sivil top-
lum kuruluşları içinde yer almayı başarmıştır. 
Bu yolda desteğini hiç esirgememiş olan 
yetkili makamlara, sektörel derneklermize ve 
başta üyelerimiz olmakla beraber sektör tem-
silcilerimize tüm kalbi duygularla teşekkürü bir 
borç biliriz.

İMPLANTDER’in Sağlık Bakanlığı’na yaptığı 
onlarca ziyaret ve sunduğu sektör raporları 
sayesinde, TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu)  bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Daire 
Başkanlığı’nın kurulmasında önemli bir rol al-
masından büyük gurur duymaktayız.

Derneğimiz; kısa zamanda ülkemizdeki yetkili 

mercilerin saygısını kazanmayı başarmış, ba-
kanlıklar tarafından yapılan her toplantı ve ça-
lıştayda özel davetli olarak yerini almış, hatta 
yargı nezdinde anlaşmazlıkların çözümünde 
bilirkişi olarak önerilen bir kurum haline gel-
miştir.

İMPLANTDER, Gümrük Ticaret Bakanlığı’na 
(GTB) yaptığı girişimlerle; implant sektöründe 
yaşanan kayıt dışı (kaçak) ve sahte implant 
sorunları ile ilgili dikkatleri üzerine çekmeyi 
başarmıştır. GTB tarafından İMPLANTDER’e 
yapılan taleple Kaçakçılık Daire Başkanlık-
larında sektör adına eğitimler vermiş, illegal 
yöntemlerle ülkemize giriş yapan kayıt dışı 
tüm dental implantoloji ürünlerinin gerek ülke 
ekonomimiz gerekse halk sağlığı üzerinde 
oluşturduğu tehditler hakkında brifingler dü-
zenlemiştir.

Bu çalışmalarla 2014 yılında, piyasa değe-
ri yaklaşık 5 milyon TL olan dental implant 
ürünleri yakalaması gerçekleştirilmiş, kişiler 
hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Ayrıca gerek ithal gerekse ülkemizdeki bazı 
küçük atölyelerde, materyal kaynağı ve hijyen 
koşulları belli olmayan sahte implantlar konu-
sunda gelen şikayetler değerlendirilmiş, ba-
kanlıklara kanıtları ile birlikte raporlar sunula-
rak İzmir, İstanbul ve Antalya’da sahte marka 
tacirleri yakalatılmış ve gerekli hukuki sürecin 
başlatılması sağlanmıştır. Diş hekimleri odala-
rı desteği ile dental implant sektörü hakkında 
hekimlerimizin uyarılması ve bilgilendirilmesi 
çalışmalarımız sürmektedir.

Sektörü adına hedeflerini her geçen gün 
yükselten İMPLANTDER; kurumsal üye sa-
yısı hızla artan, önemli ve saygın bir sivil 
toplum kuruluşudur.

Ülkemiz adına birçok yeniliğin altına imza at-
tığına yürekten inandığımız İMPLANTİST-EXPO 
2015 İhtisas Fuarı’nın gelecek yıllarda bölge-
sinde en yüksek katılımın gerçekleşeceği ulus-
lararası bir organizasyon olacağına hiç şüphe-
miz yoktur.

Bu bağlamda ülkemizin sağlık turizmi hedefle-
rine en kısa zamanda ulaşması için İMPLANT-
DER olarak bizler, sektörümüz adına durmadan 
çalışmayı sürdürmekten büyük onur duyduğu-
muzu birkez daha vurgulamak isteriz.

BAŞKAN’IN MESAJI

Oğuz AKYÜZ
İMPLANTDER

Yönetim Kurulu Başkanı

Tablo 1: Türkiye’deki faaliyet alanına göre iştigal eden dernekler Tablo2: Yıllara göre Derneklerde kayıtlı üye sayıları
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14 Şubat 2015

BİLİMSEL PROGRAM

KONUŞMACILAR

09.00-18.00

09:00-09:10 AÇILIŞ

09:10-09:20 AÇILIŞ KONUŞMASI - İMPLANTDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  Oğuz Akyüz
09:20-09:45 AÇILIŞ KONUŞMASI

  ORAL İMPLANTOLOJİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

  Prof. Dr. Peker Sandallı
09:45-10:30 MALO CLINIC PROTOKOL - TOTAL DİŞSİZ VAKALARIN REHABİLİTASYONUNDA GÜNCEL TEKNİKLER

  Carlos Moura Guedes
10:30-11:00 PERİ-İMPLANT KEMİĞİNİN VE YUMUŞAK DOKUNUN UZUN DÖNEM STABİLİTESİ 

  İÇİN İMPLANT UYGULAMASI VE OGMENTASYON İÇİN YENİLİKÇİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

  Stefan Schultze-Mosgau
11:00-11:45 MANDİBULADA SİNİR TRANSPOZİSYONU PROSEDÜRLERİ

  Mazen Tamimi
11:45-12:30 ALVEOLAR KRETİN YATAY VE DİKEY OGMENTASYONUNDA BİYOLOJİK SÜRECE DAYALI YENİ YÖNTEM

  Roland Török
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:15 ESTETİK BÖLGEDE İMPLANT YERLEŞİMİ SONRASI BUKKAL BÖLGEDEKİ 

  ÇEKİLMEYİ TEDAVİ ETMEK MÜMKÜN MÜ?

  Alain Romanos
14:15-15:00 SON ON YILDA BALKAN ÜLKELERİNE DENTAL İMPLANT SİSTEMLERİNİN AKINI, 

  DOĞRU İMPLANT SİSTEMİNİ SEÇME KARARSIZLIĞI

  Fisnik Kasapi
15:00-15:30 KAHVE MOLASI

15:30-16:15 İMPLANTOLOJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ESTETİK: SERT VE YUMUŞAK DOKU YÖNETİMİ

  Nicola De Angelis
16:15-17:00 DİŞ HEKİMLERİNE ÖZEL TASARLANMIŞ AYRICALIKLARLA DOLU AFİLİ BANKACILIK  

17:00-18:00 BFG - CROIXTURE 2015 DENTAL DEFİLESİ

Prof. Dr. Peker Sandallı

Dr. Carlos Moura Guedes

Dr. Nicola De Angelis

Dr. Stefan Schultze-Mosgau

Dr. Roland Török

Dr. Mazen Tamimi

Dr. Fisnik Kasapi

Dr. Alain Romanos
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WORKSHOP

WORKSHOP

14.00-18.00

09.30-17.30

14 Şubat 2015

15 Şubat 2015

Dr. Carlos Moura Guedes

Total Dişsiz Vakaların Rehabilitasyonunda MALO 
CLINIC Protokolü ve Protetik Safhalara Detaylı Bakış

Dr. Ata Anıl

Yumuşak Doku Dikiş Teknikleri 
Uygulamalı Kurs Programı

Planlamadan Proteze Dijitalleşen 
İmplantoloji: DVT ile Guide,
CAD/CAM ile Custom Protez

Dt. Panur Yaramanoğlu
Dr. Berkem Atalay

Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan
Prof. Dr. Nikola De Angelis

Olgularla İmplantoloji Akademik ve Serbest Dişhekimi Sunumları
Cerrahi ve Protetik Uygulama Kursları

Dijital Dişhekimliği Teknolojileri
Dijital Radyoloji – Dijital Ölçü – CAD/CAM

Kişiye Özel Custom Abutment ve Bar
Uygulamalarında Dişhekimi - Laboratuvar İşbirliği

15 Şubat 2015

MODERATORLER

PROF. DR. A. BÜLENT KATİBOĞLU
PROF. DR. ENDER KAZAZOĞLU

PROF. DR. MEHMET MUZAFFER ATEŞ  DOÇ. DR. ÖVÜL KÜMBÜLOĞLU
PROF. DR. BAHAR SEZER    DOÇ. DR. HANEFİ KURT
     DOÇ. DR. BURAK ÇANKAYA

KATILIMCI ÖĞRETİM ÜYELERİ

DENTAL İMPLANT KA
STUDY CLUB & WORKSHOP

Kişiye Özel Abutment
Tasarım ve Planlama Kursu

Dr. Kıvanç Türkoğlu

Alain Romanos DMD, MS
• Diplomat of the American Academy of Periodontology

• Assistant Professor at The Lebanese University  
• Visiting Assistant Professor at The University of Alabama at Birmingham - USA

AlloDerm ile kısa bir yolculuk; 
Başarısızlıktan Başarıya!

Moderatör: 
Prof. Dr. Bahar Sezer

Tarih : 15 Şubat 2015,  Pazar
Yer : ICC Kongre Merkezi, İstanbul 
   B1 Katı, Taksim 2 Salonu
Saat : 10.00 – 13.30
Ücret : ¨225

Bilgi ve kayıt için: 
Özlem Yazıcı     

444 4 864  (Dahili:130) 
info@umguysal.com
www.umguysal.com

Doç. Dr. Altan Varol
· Zigoma İmplantı Opsiyonu

· İmplant Rehabilitasyonu için Otojen 
Kemik Rekonstrüksiyonu 
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Dental
Defile

İmplantist-Expo’da Intercity Rüzgarı

İmplantist-Expo, alışılagelmiş diş 
hekimliği fuarların dışına çıkıyor. 
Formula tutkunları fuara özel ser-
gilenecek iki Caterham arabasıyla 
fotoğraf çektirebilecek, araçları ve 
Intercity’i yakından tanıyabilecek 
ve sürüş eğitimleri ile ilgili detayları 
öğrenebilecek.

Intercity Akademi Hakkında: 
Intercity Akademi son teknoloji ve 
güvenlikli eğitim tesislerinde DVR 
lisanslı eğitim kadrosu ile dünya 
standartlarında bir eğitim müfre-
datı uygulamaktadır. Dünya ça-
pında ilk beş içerisinde bulunan ve 
Türkiye’nin en iyi pisti olan Intercity 

İstanbul Park Formula 1 tesislerinin 
1.500 dönümlük bir alanda yer alır. 
4 farklı araç kategorisinde güvenli 
sürüş eğitimi vermektedir.

Avrupa’nın en saygın sürüş ve yol 
güvenliği otoritesi DVR (Deutscher 
Verkehrssicherheitsrat) Alman Tra-
fik Güvenliği Konseyi lisansıyla eği-
tim vermekte ve DVR tarafından 
denetlenmektedir.

Hedefi, sürücülere farklı hız ve de-
ğişken hava koşullarında karşıları-
na ne gibi tehlikelerin ortaya çıka-
bileceğini göstermek ve güvenlik 
anlayışını arttırmaktır.

Dünyaca ünlü BFG Berlin Fashion Group Gmbh, 
İmplantist-Expo’ya özel diş hekimliği defilesi düzenliyor. 

Croixture 2015 Dental Defile, 14 Şubat’ta
17.30 - 18.30 saatleri arasında fuaye salonunda siz 

diş hekimliği profesyonellerinin beğenilerine sunulacak. 
Defilede diş hekimleri ve diş hekimi asistanları için özel 

olarak tasarlanmış dental kreasyonlar sergilenecek.

İstanbul PARK Formula 1 pistinde eğitim almaya hazır 
mısınız? Fuar alanında yarış otomobilleri ile fotoğraf 
çektirebilir, eğitimler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
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Oral implantoloji alanında eğitimin önemini ısrarla vurgu-
layan İMPLANTDER üyeleri, gelişen teknoloji sistemleri lite-
ratürüne bir ilk eklemeyi başardı. Derneğin Genel Başkanlık 
görevini icra eden Makine Mühendisi Oğuz Akyüz, dental 
implant eğitimi ile ilgili dünya genelinde ve ülkemizde sü-
rekli olarak eğitimler verildiğini, birçok sektörde eğitim si-
mülatörü bulunduğunu; ancak implant sektöründeki bu açığı 
Türk mühendisliği ile aşmaya çalıştıklarını belirtti. Akyüz, bu 
pilot çalışmayı diş hekimliği sektörüne 14-15 Şubat tarih-
lerinde ICC İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 
İMPLANTİST-EXPO fuarında sunacaklarını, özellikle implant 
sektöründe hizmet veren diş hekimlerinin bu simülatörü in-
celemelerini ve AR-GE esnasında beklentilerini öğrenmeyi 
arzu ettiklerini bildirdi.

Robodent
Dental İmplant Eğitim Simülatörü
Türk mühendisleri bir ilke daha imza attı! Dünyada daha önce bir benzeri bulunmayan Robodent Dental 
İmplant Eğitim Simülatörü üretti.

Uygulamada dünyada bir ilk olan Robodent, diş 
hekimleri ve aday öğrencilere dental implant ve 
protez uygulama eğitimleri vermeyi hedefliyor.Tıbbi Cihaz lan 2015-58.pdf   1   30.01.2015   11:39
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Tıbbi cihaz çeşitleri ile ilgili güvenilir bir 
tahmin yapılamamakla beraber ana 
kategoriler bazında dünya pazarında 
yaklaşık 10.000 tıbbi cihaz türü 
bulunmaktadır. 

Bunların değişik versiyonları ve farklı 
modeller dikkate alındığında tıbbi cihaz 
ürün gamı 90.000 ile 1,5 milyon arasında 
değişmektedir.

Tıbbi Cihaz Sınıflandırmaları:

a- Medikal Sarf Malzemeleri Sektörü

b- Medikal Teşhis ve Görüntüleme 
Cihazları Sektörü

c- Diş Hekimliği Alet ve Cihazları Sektörü

d- Medikal Ortopedik Alet ve Cihazları 
Sektörü

e- Medikal Tedavi Edici Cihazlar Sektörü

Dünya Tıbbi
Cihaz Sektörü

$15,8  milyar

Dünya tıbbi cihaz sektör pazarı 2010 yılında 258,4 
milyar dolar iken bu hacmin 2015 yılında 370 milyar 

dolara ulaşacağı öngörülmektedir.

Dünya tıbbi cihaz sektör pazarı 2010 yı-
lında 258,4 milyar dolardır. 

2012 yılında pazar büyüklüğünün 307,7 
milyar dolar olarak gerçekleşmesi ile 
2015 yılı başında 368,5 milyar dolarlık bir 
hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünyadaki en büyük 30 tıbbi cihaz firma-
sının küresel pazardaki payı  %89’dur (230 
milyar dolar). Kalan 27.000 firmanın ise 
pazar payı  %11’dir. 

Sadece bu ilk 10 firmanın küresel pazar-
daki payı, 164 milyar dolar ile  %63’tür.

Sağlık sektörü harcamaları içerisinde 
önemli bir yeri olan tıbbi cihazlar sektö-
rünün kazanılan gelire göre dağılımı ince-
lendiğinde; 

2010 yılı itibariyle teşhis ve görüntüleme 
cihazları alt sektörünün 66.6 milyar dolar 
ile ilk sırada olduğu, bu alt sektörü ikinci 
sırada 38.1 milyar dolar ile sarf malze-
meleri, üçüncü sırada 33.5 milyar dolar 
ile ortopedi ve protez cihazları ve aletleri, 
dördüncü sırada 25.7 milyar dolar ile te-
davi edici cihazlar ve son sırada 15.8 mil-
yar dolar ile diş hekimliği ile ilgili cihaz ve 
aletlerin takip ettiği görülmektedir.

Alt Sektörlere Göre Dünya Pazarının Dağılımı (Milyar USD) Kaynak: Frost ve Sullivan, 2011 

Dünyadaki tüm sağlık 
hizmetlerinin yarattığı büyük 
pazar nedeniyle sağlık sanayii 
dünya ekonomisinde önemli bir 
yer tutmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü istatistiklerine göre 
dünya sağlık harcamaları 2010 
yılında 6,5 trilyon dolarken 
günümüzde 7 trilyon doları 
aşmıştır.

Total Health Spending Capital

         15,8 Milyar $



444 4 864 (umg) • info@umguysal.com • www.umguysal.com  
umguysal  •  umguysal

• Tapered Internal Plus 
• Tapered Internal Tissue Level
• Tapered Internal Rbt / LaserLok
• Tapered Internal 3.0

• Her endikasyona uygun geniş abutment seçeneği
• Bone Fixation Screw Kit
   Titanyum vida fiksasyon sistemi
• Autotac Kit
   Titanyum pin fiksasyon sistemi

• Titanyum Mini Plak Seti                            • Alveolar Distraksiyon Seti

• Piezo Surgery• Fizyodispenser

• Ortodontik İmplant

• Grafton Demineralized Bone Matrix (DBM)
  İnsan kaynaklı kemik grefti
• MinerOss Mineralized Cortical & Cancellous Chips
  İnsan kaynaklı kemik grefti
• Laddec Mineralized Collagen Chips
  Sığır kaynaklı kemik grefti
• AlloDerm / AlloDerm GBR
  İnsan kaynaklı membrane
• Memlok Resorbable Collagen Membrane
  Sığır kaynaklı membrane

Tüm ihtiyaçlarınız için

tek marka...

A4-INSERT YENI.indd   1 24.04.2014   12:06
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Sağlık harcamalarının %7’sinin medikal teknoloji alanında 
yapıldığı Avrupa’da sektör, her yıl %5 oranında büyümektedir.

Medikal sektör Avrupa’da 22.500 
medikal teknoloji firmasında 
yaklaşık yarım milyon kişiye 
yüksek kaliteli işlerde çalışma 
olanağı sağlamaktadır. Dünya 
piyasasının üçte birini oluşturan 
piyasa hacmiyle Avrupa tıbbi 
medikal sektörü, Avrupa 
ekonomisine önemli katkı 
sağlamaktadır.

Tıbbi cihazlar sektörü Türkiye’de yeni gelişen 
bir sektör olup, pazar geliri açısından dünya 
içindeki payı alt sıralarda yer almaktadır. 

Türkiye, alt gruplar itibariyle dünya sektör üre-
timi içerisinde en fazla üretimi 438.7 milyon 
dolar ile teşhis ve görüntüleme cihazlarında 
sağlarken, en düşük üretimi ise 120.3 milyon 
dolar ile diş hekimliği ile ilgili cihazlar ve alet-
ler sektöründe sağlamıştır.

TİTUBB’a kayıtlı Ortez-Protez ve İşitme Cihazı 
firması hariç yaklaşık 7.124 firma (1.208 yerli 
üretici, 2.052 ithalatçı, geri kalanı bayii) faali-
yet göstermektedir.

Ülkemizde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların sa-
dece  %15’ine yakın kısmı yerli üretim yoluyla 
sağlanabilmekte, geri kalanı ise ithal edilmek-
tedir.

Avrupa’daki endüstri aynı zamanda 7,5 milyar 
Euro ile yıllık satış oranlarının  %8’ini AR-GE 
çalışmalarına ayırarak inovasyonun itici gücü 
olmaktadır.

Medikal teknoloji sektörü ağırlıklı olarak KO-
Bİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’lerin hızı ve es-
nekliği, sağlık profesyonelleri il ortak çalışma-
lar yürütmeleri, ihtiyaca yönelik olarak üretilen 
ürünlerde hızlı gelişmeyi artırmaktadır.

Türkiye’de sağlık sektöründe 2011 yılı itibariy-
le yaklaşık 200 bin kişi istihdam edilmektedir.

Dünya Tıbbi Cihazlar Sektöründe Pazar Durumu, Kaynak: Espicom, 2011

Türkiye’de medikal sektör genel olarak ithalat ağırlıklıdır. Sektörün ithalatı, 2009 yılında 
1.6 milyar doları aşmıştır. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı  %11 seviyesinde 
bulunmaktadır. ABD, Almanya, Japonya, İtalya, Çin, Hollanda, İrlanda, Fransa ve İsviçre 
sektörün en çok ithalat yaptığı ülkelerdir.

Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Medikal İthalatı (Milyon dolar)         Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Medikal İhracatı (Milyon dolar)

Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)
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Dental Implants and Prosthetics Market worth dolar 9.1 Billion by 2018
http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/dental-implants-prosthetics-market-695.html

Dental İmplant Sektörü
2009 yılında 40 milyar dolar Dünya Ortopedik Ürünler Pazarı üretim hacmi içinde dental implantların 
ürünlerinin payı %7’dir. Yıllık %7 oranda büyüme göstermiş olan dental implant sektörünün 2015 yılında 
4,2 milyar dolarlık dünya ticaret hacmine ulaşacağı belirtilmiştir. 

*JP Morgan, High Yield Conference, March 2010

Industry Sources and William Blair & Company, LLC estimatis 2011

Amerikalı MARKETSANDMARKETS araş-
tırma ve analiz kuruluşu tarafından 2013 
yılında FORTUNA 500’de yayınlanan Diş 
İmplantları ve Protez Piyasası (İmplantlar, 
Kuron ve Köprüler, Abutment'lar) Güncel 

Eğilimler, Fırsatlar ve 2018 için Küresel 
Öngörüler" Kuzey Amerika, Avrupa, As-
ya-Pasifik bölgesi ve dünyanın geri ka-
lanındaki büyük pazarları, sınırlamaları 
ve fırsatları raporuna göre global dental 

implant sektörünün 2015 yılında 4,2 mil-
yar dolar, protezler ile birlikte marketin 
2018 yılında 9,1 milyar dolar hacmine 
ulaşacağı öngörülmüştür.

JP MRG araştırma şirketi tarafından 18 ülkede yapılan istatistik çalışmasın-
da 2009 yılında kullanılan 9 milyon adet dental implantların en fazla 1,7 
milyon adet ile en çok ABD’de kullanılmış olması karşısında nüfus-kullanım 
adetleri oranlamasında en fazla kullanılan sayının açık ara ile Güney Kore 
olduğu tespit edilmiştir.

Bu sayının yüksek olmasının en önemli sebebi Güney Kore hükümetinin 70 
yaş üstü vatandaşlarına tanıdığı 2 adet dental implant tedavisini karşılama-
sı önemli bir faktördür.

Yine nüfus-kullanım adedi tablosunda Güney Kore’yi İtalya, İspanya, İsviçre, 
İsveç, Almanya, Brezilya ve Fransa ülkeleri takip ettiği işaret edilmiştir.

JP MRG Dental İmplant İstatistik, 2009 
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Dental İmplant Kullanımları
Günümüzde dünya genelinde yılda yaklaşık 30 milyon adet kullanılan dental implant ürünleri 2009-2013 
yılları arasında toplamda yaklaşık %70 gibi büyük bir artış göstererek diş eksiklikleri tedavisinde tercih 
edilen yöntemlerde trend olmayı sürdürmüştür.

İsviçreli Straumann tarafından 2012 ve 2013 yılında yapılan araştırma raporuna göre yine Güney Kore nüfusa göre implant tedavi-
sinde ilk sırada yer almış; ancak geçmiş yıllara nazaran Almanya ve Hollanda listede kullanım oranlarında önemli bir artış sağlamıştır. 

Millenium araştırma ve istatistik şirketinin yapmış olduğu çalışmaya göre 2013 yılında dünya dental implant 
marketinin talebini %55 oran ile Avrupa ülkeleri, %25 oran ile ABD ve %20 oran ile Asya Pasifik ülkeleri 

oluşturmuştur.

ABD’de ortalama yıllık  %8 artış olması 
beklenen dental implant talebinin 

2020 yılına kadar 4 milyon adetlere 
ulaşacağı öngörülmektedir. 

Dünya genelinde aktif çalışan 2 milyon 
diş hekimi içinden dental implant 

uygulaması sayılarının 2020 yıllarında 
65-70 milyon adetlere ulaşacağı 

tahmin edilmektedir.

Ülkemizde ise İMPLANTDER sektör temsilcileri satış verileri ışığında 2013 yılında Türkiye geneli 
dental implant satışı yaklaşık 350.000 adet olarak öngörülmüştür.

Dental implant kullanım 
adetleri 2005-2010 yılları 
arasında 6 kat artmış olan 
ülkemizde 2013 yılında  %15 
kamu hastaneleri ve üniversite 
diş hekimliği fakülteleri 
oluştururken  %85 özel sektör 
tarafından tercih edildiği 
öngörülmüştür.

Millenium Research, 2013

İMPLANTDER, 2014 İMPLANTDER, 2014
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Türkiye’de Dental İmplant
Ülkemizde hızla artan dental implant tedavisi sayısının dünya gelişmiş ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
nüfus-implant tüketimi sayılarının çok geride kaldığı görülmektedir.

Dünyanın 10 ülkesi ile nüfus sayısına göre yıllık dental implant tüketim oranları 
karşılaştırmasında Türkiye yaklaşık  %4 nüfus/adet oranı ile tüketimde, diğer ülkelerin 
oldukça gerisindedir.

Dünya Sağlık Örgütü 
ülkelerinin 100.000 kişiye

düşen diş hekimi 
ortalaması oranı 50 iken 
ülkemizde aynı oranın 28 
olmasının dental implant 

tüketim oranları ile 
doğrudan ilgisi yoktur.

Ülkemizde dental implant tedavi sayısının diğer 
gelişmiş ülkelere nazaran daha az olmasının bazı 
nedenleri:

• Gelişmiş ülkelerde yaşayan halkın diş hekimine tedavi ve 
kontrol amaçlı ziyaret ortalaması yılda 4-5 iken ülkemizde 
bu oran 1’in altında olması. Halkımızın ağız ve diş sağlığına 
gereken önemi vermemesi. Bu konuda eğitim ve bilgilendirme 
politikalarının yetersizliği

• Vatandaşların diş tedavisine karşı olan fobi ve korkuları

• Dental implant tedavi ücretinin yüksek olması ve gelişmiş 
ülkelere nazaran gayrisafi yurt için oranlarının gelişmiş ülkelere 
nazaran düşük olması

• Büyük şehirler dışındaki bölgelerdeki lokasyonlarda implant 
tedavisi konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği

• Dental implant konusunda verilen pratik ve teorik eğitim 
merkezlerinin yetersizliği

• Dental turizmin sağlık turizmi içerisindeki payının düşük olması 
ve bu konudaki politika ve teşviklerin yetersizliği

Ülkemizde gerek kamu gerekse özel sektörde yeterli sayıda imkan, ekipman ve diş hekimi olmasına karşın aynı 
nüfusa sahip gelişmiş ülkelere nazaran dental implant tedavisi sayılarının 3’te 1 oranlara yakın düşük olmasının 

birçok önemli sebebi bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İnsan Gücü Durum Raporu, 2014

Health Statistics 2013, The EU in the World 2013 Dental İmplant Kullanım Oranları
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Dental İmplant Firmaları
Dünyada yaklaşık 300 marka ile dental implant sektörüne hizmet veren şirkete ait toplamda 236 üretici 
olduğu araştırma şirketleri tarafından tespit edilmiştir.

Morgan Stanley Research Europe Dental Implants 2013 Mart raporuna göre 2013 yılında dünyada 236 
şirket dental implant üretmektedir.

Amerikan Third Wave Dental Institute tarafından 

2013 yılında 24 ülkede yapılan istatistik çalışmasına 

göre dünya genelinde 213 şirket tarafından dental 

implant üretildiği açıklanmıştır.

İstatistik döneminde henüz FDA belgesine sahip 

olmamasına ve ABD’ye ihracat yapmamış olmasına 

rağmen listeye girmeye başarmış olan iki Türk 

markası da bulunmaktadır.

Dünya 300 adet dental implant 
markası içinden global marketin 
%75 ticaret hacmi 10 şirketin 

kontrolündedir. İsviçreli iki firmanın 
dünya ticareti hacmi %35’ini 

oluşturmaktadır.

Third Wave Dental Institute USA araştırmasından alınmıştır



Partners in Progress

.
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Türkiye Dental İmplant Sektörü
Implant Manufacturers by Country, İMPLANTDER tarafından 2014 yılında yapılan araştırmalar sonucunda 
ülkemizde dental ürün ticareti ile iştigal eden 500 firmanın %17’si dental implant üretim/ithalat/ticaret 
alanları ile iştigal etmektedir.

Türkiye’de dental ürün ticareti yapan 500 firma içinden 102 firma, dental implant 
sektöründe faaliyet göstermektedir.

Türkiye’ye ithal edilen markaların 
menşei/ülke dağılımında ilk 
sıralarda Almanya, İtalya, 
ABD, İsrail, Güney Kore ve 
İsviçre şirketleri markaları yer 
almaktadır.

2013 yılında toplam 92 
dental implant markasının 
hizmet verdiği ülkemizde aynı 
dönemlerde 48 markanın T.C. 
Sağlık Bakanlığı TİTUBB’da kayıtlı 
UBB Ulusal Bilgi Bankası’na kaydı 
bulunmaktadır.

İMPLANTDER, 2014

İMPLANTDER, 2014
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DÜNDEN BUGÜNE İMPLANTDER
(DENTAL İMPLANT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ)

KURULUŞUNDAN BU YANA İMPLANTDER

2013 yılı başlarında, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlı-

ğı nezdinde yapılan girişimle implant sektörü hakkında 

yaşanan sorunlar, ülkemize olumsuz etkileri ve alınması 

gereken tedbir önerileri detaylı bir rapor halinde kurucu 

başkanımız Oğuz Akyüz tarafından sunulmuştu. Sonra-

sında, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

yetkilileri tarafından sektör ile ilgili diğer üreticilerin ve 

ithalatçıların da içinde bulunduğu bir dernek kurulması 

tavsiye olunmuştur. 

Bu meyanda, Mode Medikal, Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve AGS 
Medikal, tüm sektörü tek çatı altında toplamak amacıy-
la bu derneğin kuruluşuna ön ayak olmuşlardır. İmplant 
sektörüne yön verecek hedefler ışığında yapılan tüm bu 
çalışmalar için aktif rol almaya davet edilen tüm sektör 
bileşenlerinden yanıt gecikmemiştir. 9 tanesi yerli üretici 
9 tanesi de ithalatçı olmak üzere 18 firmayla sivil toplum 
örgütleri arasında yerini alan İMPLANTDER, 7 Mayıs 2013 
tarihine kuruluş işlemlerini tamamlamış, 34-193/130 kü-
tük numarası ile faaliyetlerine başlamıştır.

Derneğimizin amacı, Türkiye’nin dental implant ürünleri ve 
hizmetleri konusunda dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına 
girmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, Türkiye dental 
implant sanayisini geliştirmek, ürünlerin ve verilecek olan 
hizmetlerin dünya çapında tanıtımını yapmak, bu alanda ürünlerin 
imalat, ithalat ve ihracatı ile iştigal eden kurumların kalite 
standartlarını yükseltmektir.

İlk yönetim kurulu toplantısını Mayıs 2013’te, ilk genel kurulumuzu Temmuz 
2013’te gerçekleştirdik. Komiteler çalışmalarına başladı.
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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 Oteli’nde gerçekleştirildi. 29001 Sayılı Yönetmelik 

için katkımızı koyduk. Eylül 2014’te ise ÜTS Çalıştayı’nda sektörümüzü temsil ettik.

Derneğimiz 10 üye firmasıyla FDI 2013’e katıldı. Sosyal etkinliklerle birlikteliğimizi perçinledik.

Derneğimizin yayın organı İmplantDERgi çıktı 
ve başta fuar etkinlikleri olmak üzere pek çok 

mecrada dağıtıldı.

Ülkemizde implantoloji ürünleri ticaretinde kayıt dışı 
ekonominin kontrol altına alınması için ilgili bakanlıkları ziyaret 
ederek, sektör ile ilgili bilgileri detaylı raporlarla ilgili mercilere 

ileten İMPLANTDER, yaptığı çalışmalarla devlet kurumları 
nezdinde de kısa zamanda saygınlık kazanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu’na yapmış olduğu birçok ziyaret sonunda, 
karşılıklı köprüler kurulmuş, brifingler düzenlenmiş 
ve kurum içinde ağız ve diş sağlığı ile ilgili daire 

başkanlığının kurulmasını sağlamıştır.

Sivil toplum örgütleriyle temaslar kurulmuştur. 
Dernek, daha güçlü bir ses olma gayretiyle, 

daima federasyon kurulması ülküsüyle 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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29001 Sayılı Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve 
Tanıtım Yönetmeliği’nde Gelinen Son Nokta

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin uygu-
lanmasına dair geçtiğimiz günlerde sek-
törün beklediği haber geldi. Yönetmelik’te 
ruhsat alım süreci konusunda yayınlanan 
kılavuzunda değinilen, süreçte sağlık mes-
lek mensupları bağlamında ilk adım olan 
SM (sorumlu müdür), STE (satış ve tanıtım 
elemanı) ve KDE (klinik destek elemanı) 
çalışanlarının eğitimi, sınavı ve belge al-
malarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 
Eğitim, ücretlendirme, sınav ve yeterlilik 
belgesi gibi konularda izlenmesi gereken 
yol TCESİS’in (TCESİS - Tıbbi Cihaz Eğitim 
Sistemi) www.tcesis.org adlı internet si-
tesinden incelenebilir.

Tıbbi Cihazların Sağlık 
Bakanlığı Sistemine Kayıt 
Sistemi “UBB”
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) intermet ta-
banlı bir kayıt sistemidir. Gerçek kişi ve kurumlarca kullanılabi-
len, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
web sitesindeki http://ubb.iegm.gov.tr/Forms/UrunListe.
aspx?Durum=D linkinden ulaşılabilecek bir veri tabanıdır. Ti-
cari anlamda süregelen ihaleler, satın almalar, siparişler, diş 
hekimi ve hastaya ışık tutan bilgileri elektronik ortamda ihtiva 
eden sistem e-ticaret için de bir kilometre taşı niteliğindedir. 
Yerini zamanla tekil bazlı Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) bıraka-
cağından, TÜBİTAK tarafından entegrasyon konusunda etütler 
başlatılmıştır. Bu sayede sadece firma ve ürün kayıt sistemi-
nin bildiriminin yapılması ile sınırlı kalınmayacak, aynı zaman-
da tıbbi cihazın üretildiği yerden, intikal ettiği satış merkezine, 
hangi diş hekimince uygulanıp, hangi hastada uygulandığına 
varana kadar tüm süreçlerin izlenebilmesinin yolunu açacaktır.

Yerleşik adıyla UBB olarak anılan TİTUBB, veri tabanlarının güncel ve doğru olarak bu anda konuyla ilgili her 
kişi ve kurum tarafından ulaşmasını sağlamayı hedeflemektedir. İMPLANTDER bu konuyla alakalı bakanlıkça 

düzenlenen her türlü sektörel toplantı ve çalıştaylara iştirak ederek katkısını koymayı sürdürmektedir.

Gökhan
ÇERVATOĞLU

İMPLANTDER
Genel Sekreteri
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Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile
Sektörde Taşlar Yerine Oturacak!

10 - 12 Eylül 2014 (Çarşamba - Cuma) / Büyük 
Abant Oteli ve Kongre Merkezi’nde sektör hep bir-
likte çalıştı. İkinci çalıştayın 2015’in ilk yarısında 
yapılacağı öğrenildi. AB müktesebatı uyumlu ve 
ürünlerin ulusal ve özgün olarak tekil bazda takip 
edilebilmesini hedefleyen proje alanında bir ilki 
gerçekleştirecek. FDA ile iş birliğiyle alınan tavsiye 
kararı ile UDI (Unit Device Identification) normla-
rından yararlanılıyor.

Sağlık sektöründe sahte, kaçak ve yasa dışı 
ürün kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen 
ve denetim hizmetlerinin de sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesini sağlayacak olan, özellikle in-
vivo ve bağlı parçaların hastaya (tüketiciye) 
ulaşana kadar tüm zincirini kontrol eden bir proje 
ÜTS (Ürün Takip Sistemi). Ticari sırların deşifre 
olmasına karşı önlemlerin de alındığı ÜTS projesi 
8 Ocak 2014’te başlatıldı. AB müktesebatına 
uyumlu olacak proje 41 ay sürecek ve 2017 
yılında tamamıyla hayata geçecek. Kurumların ve 
sektörün de varlık sebebi olan, zincirin en önemli 
halkası niteliğindeki “vatandaş”a hizmette beyin 
fırtınalarının gerçekleştiği çalıştayda çok sivil 
toplum kuruluşunun görüşleri alındı. 8 farklı çapraz 
raporlama yapılarak sonuçlar kamu bilincinin 
istifadesine sunuldu. Çalıştay özeti ve sonuç 
raporları hakkında görüşleriniz sayesinde, TÜBİTAK 
ve SAĞLIK BAKANLIĞI ortak projesi olan yazılım, 
tüm sektör bileşenlerinin kıymetli görüşlerinden 
yararlanılarak yapılandıracaktır. Fikren katkılarınızı 
dilerseniz uts-iletisim@tubitak.gov.tr adresine 
e-posta ile iletebilirsiniz.

Büyük Abant Oteli ve Kongre Merkezi 1. Ürün Takip Sistemi Çalıştayı halk sağlığının 
gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen duayenleri bir araya topladı.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
Kaçak ve Sahte İmplantlarla Mücadelesi
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gün geçtikçe implant uygulamalarının artmasıyla birlikte, 
artan kullanımla doğru orantılı olarak ne yazık ki kaçak, sahte vb. kanuna aykırı implant satışları artış 
göstermektedir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Demeci
Bakanlık yetkililerine yönelttiğimiz sorularda, kendilerine intikal eden her türlü 
bilginin titizlikle değerlendirildiği ve gizlilik içerisinde gereğinin yapıldığı bildirilmiştir.

Yakalanan Şahısların C.M.U.K. Gereği İsimlerinin Bildirilemeyeceği 
Hususu ve Teşhir Yönetmeliği
“Kaçakçılık Türleriyle İlgili Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin Kamuoyuna İlan 
Edilmesine Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca, çevre veya toplum sağlığını tehdit 
eden ürün kaçakçılığı yapanlar, haklarındaki mahkûmiyet hükümlerinin kesinleşmesi 
halinde, miktara bakılmaksızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca kamuoyuna ilan 
edilebilecektir.

Basınla İşbirliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı önemli ve ilginç yakalama haberlerini basın müşavirliği 
aracılığıyla gerek medyadan gerek resmi internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) 
kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Riski Yüksek Bölgelerde Bilgilendirme Sunumlarının Verilmesi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince, olası gelişmelerle ilgili dernek ile eğitim 
programları da dahil olmak üzere karşılıklı bilgi alışverişi yapılmasının önemine 
vurgu yapıldı. 
Ayrıca konu ile ilgili her türlü ihbarın ücretsiz olan Alo 136 Gümrük Muhafaza 
İhbar Hattına yapılabileceği gibi, www.gtb.gov.tr adresinden online olarak ihbar 
yapılabileceği de belirtildi.
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Şüpheli Valizden
4.613 Adet Kaçak İmplant Çıktı

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 
bağlı görev yapan Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçı-
lık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Havalimanı Gümrük Mü-
dürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Moskova'dan Antalya'ya 
gelen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı iki yolcunun valiz-
lerinde arama yaptı. Aramada yolcuların valizinde yak-
laşık 1 milyon 760 bin lira değerinde 4 bin 613 implant, 
platin vida ve somun ile 41 tıbbi alet ele geçirildi. Tıbbi 
aletlere Antalya Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçı-
lık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince el konuldu. İki 
yolcu hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulunuldu.

3 İlde Kaçak İmplant Operasyonu

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Mer-
kez Operasyon Birimi’nce yapılan inceleme 
araştırma ve istihbarat çalışmaları sonunda; 
son zamanlarda diş hekimliğinde kullanılan 
bazı ürünlerin yurt dışından, resmi olmayan 
yollarla, çanta içerisinde yetkili ve ehil olma-
yan kişiler tarafından ülkeye sokulduğu en 
düşük satış fiyatının yarısından daha az bir 
fiyatla diş hekimlerine pazarlandığı bilgisine 
ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan çalışmalar-
da bu yolla getirilen implant ve malzeme-
lerin Antalya, İzmir ve Mersin’de satışlarının 
yapıldığı tespit edildi ve bilgiler bu illerdeki 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlükleri’ne iletildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince üç ilde 
belirlenen adreslere yapılan operasyon-
lar sonunda; 1.260 adet implant, 1.487 
adet implant üst parçaları, 662 adet iyi-
leştirme başlığı, 530 adet implant çıtçıtı, 
468 adet sprey ile implantları yurt dışın-
dan ithal edilmiş gibi göstermek amacıy-
la basılan 30 adet sahte etiket cinsi eşya 
ele geçirildi.

El konulan ürünler üzerinde yapılan in-
celemelerde steril ortamda tek bir kutu 
içinde gelmesi gerekirken, kaçak olarak 
getirilenlerin steril olmayan ortamda am-
balajsız olarak getirildiği tespit edildi. Bir 

kısmı pazarlama esnasında yakalanan 
söz konusu kaçak implant türü eşya ve 
malzemelerin piyasa değerinin yakla-
şık 2 milyon TL olduğu belirlendi. Üç ili 
kapsayan kaçakçılık olayı ile ilgili olarak 
6 kişi hakkında Antalya, İzmir ve Mersin 
Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyu-
rusunda bulunuldu. Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü’nce kaçak yolla ülkeye 
giren bu tür ürünlerin birçok sağlık soruna 
yol açtığı belirtilerek, yürütülen kaçakçılık-
la mücadele çalışmalarına vatandaşların 
ücretsiz olan Alo 136 Gümrük Muhafaza 
İhbar Hattı’na bildirimde bulunarak katkı-
da bulunabilecekleri söyledi.

Antalya'ya Moskova'dan gelen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu iki kişinin valizinde,
1 milyon 760 bin lira değerinde 4 bin 613 implant, platin vida ve somun ile 41 tıbbi 
alet ele geçirildi. 2 yolcu hakkında yasal işlem yapıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez Operasyon Birimi’nin koordinasyonunda İzmir, Mersin ve 
Antalya illerinde implant kaçakçılarına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 2 milyon TL değerinde 
implant ve diş hekimliğinde kullanılan malzeme ele geçirildi. 
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Türkiye’de Sağlık ve Medikal Turizm...
Dünya genelinde turizm hareketlerinde bir artış 
olduğu gözlenmektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün 
(World Tourism Organisation/WTO) verilerine 
göre 2010 yılında turist sayısı 980 milyon iken, 
bu rakam ortalama yıllık % 3,5’lik bir büyüme ile 
2011 yılında 1 milyarı geçmiştir.

Türkiye dünya turizm destinasyonları arasında 2010 yılında 27 mil-
yon turist ile 7. sırada iken, 2011 yılında 29 milyon turist ile bir üst 
sıra olan 6. sıraya yükselmiştir.

Ancak bu turizm hareketlerinden elde edilen gelirler açısından de-
ğerlendirildiğinde Türkiye, ilk 10 ülke arasına girememektedir.

Uzun dönemde artması beklenen sağlık harcamaları, sağlık tekno-
lojilerinin daha yoğun kullanımı, ilaç ve tıbbi malzeme üretimine 
odaklanma, sağlık turizmini geliştirme gibi fırsat alanlarını da be-
raberinde getirecektir.

Sağlık hizmeti sunum kalitesinde rekabetçiliği giderek artan ülke-
miz, başta Avrupa ve OECD ülkeleri olmak üzere nüfusu giderek 
yaşlanan ülkelere sağlık hizmeti sunma potansiyeline sahiptir.

Sağlık turizmi; döviz gelirleri nedeniyle cari denge, emek yoğun ya-
pısı itibarıyla istihdam, turizmde çeşitliliğin ve katma değerin artırıl-
ması yoluyla gelir artışı, sağlık altyapısının güçlendirilmesine bağlı 
olarak yatırım etkisi yaratabilecek bir alandır.

Yıllara göre Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı 
sürekli olarak artış göstermektedir. Özellikle de 2010 yılından sonra 
ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bu eğilim Türkiye’nin medikal 
turizm potansiyelini ortaya koymaktadır.

Yıllara göre Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı 
sürekli olarak artış göstermektedir. Özellikle de 2010 yılından sonra 
ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bu eğilim Türkiye’nin medikal 
turizm potansiyelini ortaya koymaktadır. 

2011 yılında Kamu Sağlık Kuruluşları’na gelen hasta sayısı 41.847 
iken bu sayı 2012 yılında 43.904’e ulaşmıştır.

2011 yılında Özel Sağlık Kuruluşları’na gelen hasta sayısı ise 
114.329 iken 2012 yılında bu sayı yaklaşık olarak 2 katı artmış ve 
218.095’e ulaşmıştır. 2012 yılında toplam uluslararası hasta sayısı 
261.999 olarak gerçekleşmiştir.

SPA, kaplıca ve termal turist verilerinin de içinde olduğu 262.000’lik 
sağlık turizmi genelinde medikal turizm payı 170.000 olduğu 
belirlenmiştir. Ülkemizde 2012 yılı verilerinde yaklaşık 355 mil-
yon tedavi sayısında ağız ve diş sağlığı müracatları 35 milyon 
ile  %10’u oluştururken medikal turizm ile tedavi başvurularında 
diş tedavisi  %6 oranlarında kalmıştır.

2012 Medikal Turizm İçinde Ağız ve Diş Sağlığı Müracatları2012 Yılı Yurt İçi Sağlık Tedavileri Müracatları ve Ağız ve Diş Sağlığı Verileri

Yurt İçi %10 Medikal Turizm %6
Yıllara Göre Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Uluslararası Hasta Sayısı, 2012
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Sağlık Turizminde Hedefler Büyüdü...
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, 2014-2018 eylem planı içinde 
medikal turizm mevcut 170.000 sayısını, 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi hedefi ile 
stratejik çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş 
mesafesi içinde bulunan

56 ülkenin nüfusu 1,5 milyardır.

Ülkemizde medikal turizmin, 
tedavi türlerine göre dağılımı

2012

Sağlık Turizm Stratejik Eylem Planı Hedeflerinde:

• Termal turizmde 1.500.000 (600.000 tedavi amaçlı) yabancı 
termal turiste hizmet sunulması,

• Termal turizmde 3 milyar dolar gelir elde edilmesi,

• Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde 
olunması,

• 750.000 medikal yabancı hastanın tedavi edilmesi,

• Medikal turizmde 5,6 milyar dolar gelir elde edilmesi,

• İleri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması yer 
almaktadır.

Sağlık Turizmi Alanında Fiziki ve Teknik Altyapının 
İyileştirilmesi

• Termal turizm varlıkları ve medikal turizm altyapısı 
envanterlerinin hazırlanması

• Hastane, termal otel, ileri yaş ve engelli bakım merkezleri gibi 
tesislerin sağlık turizminde kullanım imkânlarının artırılması

• Sağlık turizmi kapsamında yatırım ve planlama konusunda 
destek sağlanması, arazi temini için yeni modellerin 
oluşturulması

Sağlık Turizmi Hizmet Kalitesinin Artırılması

• Sağlık turizmi alanında çalışan personelin nitelik ve nicelik 
olarak geliştirilmesi

• Sağlık turizmine yönelik hizmet ve tesis standartlarının 
yükseltilmesi

• Konaklama ve diğer yardımcı hizmetler için kolaylaştırıcı 
mekanizmaların geliştirilmesi

Sağlık Turizmi Alanında Etkin Tanıtım ve Pazarlama 
Yapılması

• Hedef ülke ve bölgelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
artırılması

• Tanıtım ve pazarlama alanında kamu ve özel sektör 
işbirliklerinin artırılması

Toplam medikal turizmin %6 oranı diş tedavisi için tercih edilmiş olan ülkemizin hedeflenen 
750.000 turist sayısına ulaşması karşısında diş hekimliği sektörüne 45.000 yeni talebin 

katılacağı öngörüsüne dayanarak dental implant sektöründe faaliyet gösteren her kesimin 
hizmet kalitesini arttırması gerekmektedir.
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Bu yazımızda örnek olarak dünya üzerinde 
en iyi implant enstitülerden Amerika Bir-
leşik Devletleri’ndeki Kaliforniya İmplant 
Enstitüsü’nü sizlere tanıtacağız.

Kaliforniya İmplant Enstitüsü 
Dr. Louie Al-Faraje tarafından dental imp-
lantlar ve uygulama yöntemleri konusunda 
kaliteli eğitim verebilmek amacıyla 2001 
yılında kurulan bir eğitim enstitüsüdür.

Kaliforniya İmplant Enstitüsü, katılımcılarına 
bir yıllık oral implantoloji programı sunmak-
tadır. Bu eğitim programı, 4 bölümden oluş-
maktadır ve pratik bilgilerle diş hekimlerine 
yardımcı olacak konuları içermesinin yanı 
sıra yardımcı diş hekimliği personellerine 
ve hastalara yönelik bilgiler de içermekte-
dir. Konuların toplamı 300 saatten fazla bir 

programda kombine edilmiş olmakla bera-
ber enstitüde gerçekleştirilen bu kursta ka-
davralar üzerinde uygulamalar da yapılabil-
mektedir. Enstitüde eğitim 20 güne yayılan 
4 oturumdan mevcuttur ve her bir oturum 
bir ay arayla yapılmaktadır. Her bölüm beş 
gün sürmektedir. İmplant protezlerini sı-
nıflandırma, kemik yoğunluğu, adım adım 
implant yerleştirme protokolleri, uygulama-
lı cerrahi eğitimi, 66 risk faktörü bilgisayar 
destekli diş hekimliği, immediyat yükleme, 
sinüs lifting, flep açma, osseointegrasyon, 
sutur teknikleri, kemik rejenerasyonu, greft 
materyalleri, tedavi planlama, tüm gün bo-
yunca kadavra üzerinde uygulama, estetik, 
sinüs ogmentasyonu, uzun dönemde başarı 
için 20 anahtar kural gibi konular ele alın-
maktadır.

Dünyada ve Türkiye’de Dental Eğitimler
Gelişen teknoloji ve bilim sayesinde diş hekimliği ve implantoloji günümüzde oldukça iyi bir konuma 
gelmiş durumdadır. Dünya üzerinde tanınmış birçok üniversite ve enstitü implant eğitimlerini bir aşama 
daha ileri taşıyarak, akademik anlamda diş hekimlerine ve asistanlarına göre birçok eğitim programı 
sunmaya başlamıştır. 

İMPLANTDER, global anlamda bir 
eğitim merkezi kurulabilmesi ve 
uluslararası arenada saygın bir 
yer alması için araştırmalarını 

sürdürmektedir. Bölgesinde en iyi 
alternatif olabilme yolunda gerek 

yurt içinde konuyla alakalı hekimler, 
gerekse diş hekimliği fakülteleri 

ile temas halindedir. Global 
standartlarda Detaylı bir implant 
eğitiminin verilebilmesi hedefiyle 

yurt içi ve yurt dışı kurumlar 
arasında olası özel anlaşmalar ve 

tesis edilecek işbirliğiyle Türkiye’nin 
de bir merkez olabilmesi için çaba 

sarf etmeyi sürdürecektir.

Türkiye’deki diş hekimliği bilimi ve eği-
timinin daha da geliştirilebilmesi adına 
sizce neler yapılabilir?
Öncelikle diş hekimliği mesleği sevdirmek 
ve bu işin kutsal bir meslek olduğunu vurgu-
lamak gerekir. Geliştirmek adına ise fakülte-
ler devlet tarafından yeni, modern aletler-
le donatılmalı ve her türlü imkân verilmeli; 
bilim yuvası fakültelerde başarılı öğrenciler, 
üniversite değişim programıyla ödüllendiril-
meli ve diğer öğrenciler de teşvik edilmeli. 

Dental implantoloji alanını ele alırsak, 
implantoloji eğitiminde standartla-
rı yükseltmek ve uluslararası arenada 
daha fazla başarılara imza atmak için 
vurgulayabileceğiniz noktalar nelerdir?
İmplantolojide eğitim, fakültelerden geçiyor. 
Her mezun diş hekimi arkadaşımız implanta 
hakim olursa ve hastayı iyi derecede bilinç-
lendirirse implant daha da yaygınlaşır ve 
başarı oranıyla birlikte konfor da artar.
Bir de öyle diş hekimi arkadaş var ki, “Aman 
implant yaptırmayın, kanser olursunuz!” di-
yor. Ne yazık ki onlar, kendi meslektaşlarının 

ve hastalarının konforunu, onların doğru bil-
gilenme haklarını ellerinden alan diş hekimi 
grubudur. Bir örnek daha İsrail’den verece-
ğim. Ülkede yaklaşık 8 bin diş hekimi var. 
Bunlardan yaklaşık 7 bini implant uyguluyor. 
Bu oran Avrupa için de geçerli.
Dönelim, bakalım bizim ülkeye; implant uy-
gulayan diş hekimi biz de çok az.

Taci Bey, sizce oluşturulabilecek bir eği-
tim akademisi nelere sahip olmalı, diş 
hekimlerine neler kazandırmalıdır? Diş 
hekimleri buradan neler istifade ede-
bilir? Örnek olarak Zimmer Eğitim Ens-
titüsü hizmetlerini ve şartlarını bizlere 
anlatır mısınız?
Bu konuda Zimmer Eğitim Enstitüsü’nü 
(The Zimmer Institute) örnek alabiliriz. Biz 
The Zimmer Institute Europe Winterthur 
Switzerland’de iki kez eğitim kursu düzen-
ledik ve bu program her diş hekimine özel 
çağdaş implant uygulaması için gerekli olan 
bilgi, beceri, güven elde etmeye yardımcı 
olma amaçlı; gelecek için çok daha başarlı 
implant uygulaması yapan diş hekimi yetiş-

tirme amacı gü-
den bir program-
dır. Bu programda 
dünyanın birçok 
üniversite diş he-
kimliği fakültesi 
ve eğitim progra-
mı desteğiyle en 
yeni implant eğiti-
mi sunulmaktadır. 
Enstitüye katılan diş hekimi arkadaşlarımız, 
eğitimin ardından memnuniyetle uygulama 
yapmaya başladılar ve The Zimmer Institute 
eğitim programının kendilerine çok şey kat-
tığını söylediler.

Türkiye’deki diş hekimliği eğitimiyle ilgi sorular yönelttiğimiz Mutlu Dental’in sahibi Taci Mutlu’dan Zimmer 
Eğitim Programı’nı da dinledik.

Zimmer Eğitim Programı

Taci MUTLU



DMC5010V TRİOS

DMC5020
• 5 eksen simultane işleme

(25º’ye kadar ters açıyla - undercut - alabilme kabiliyeti)

• Sulu ve kuru işleme

• Full otomatik 6 takım alabilen magazin

Zirkonyumoksit

Zirkonyumoksit (Abutment) 

Cam Seramik

Lityumdisilikat

Biyouyumlu Kompozitler
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Mum (Wax)

Krom Kobalt (CrCo)

Pre-milled (Kişiye Özel Dayanak)

Titanyum

• 5 eksen simultane işleme

(25º’ye kadar ters açıyla - undercut - alabilme kabiliyeti)

• Sulu ve kuru işleme

• Full otomatik 6 takım alabilen magazin
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Zirkonyumoksit (Abutment) 

Cam Seramik

Lityumdisilikat

Biyouyumlu Kompozitler
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Özgün Tasarım

Kararliliğınızı Devam Ettirin

TRİOS, dogrudan laboratuvarın Dental System 

İnbox’una ulaşan esnek çıktı sağlayabilecek 

şekilde tasarlanmıştır.

Böylelikle; laboratuvarın pazar pozisyonunu 

güçlendirmek ve hizmetlerindeki kararlılığı 

devam ettirmek amaçlanmıştır.

Gerçek hız,
Etkİleyİcİ
performans

www.dentmaster.com.tr
0 216 311 79 50
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3 AĞIZLI AÇILI ÇENTİK YAPISI
Cerrahi işlem yapılırken vidalama esnasında 
implantın kestiği kemik tozlarının bu bölgeye 
toplanmasını sağlayarak rahat yükleme 
kolaylığı sağlamaktadır.

YİV YAPISI
Özel geometri yapısı ile daha geniş bir kemik 
entegrasyonu yaratır. Agresif olmayan yiv 
yapısı ile cerrahi işlem sırasında primer 
stabilite sağlar. 

MİKRO YİV YAPISI
İnce yiv yapısı ile cortical kemikteki 
stresi azaltır, osseointegrasyonu 
hızlandırır. 

BARİYER TASARIMI
İmplantın boyun bölgesinin sonunda 
yapılan çap daraltması; bu bölgede 
oluşabilecek kemik kayıplarını önler, 
bakteriyel invazyona karşı bir bariyer 
görevi görür. 

BAĞLANTI YAPISI
Dayanak bağlantı bölgesi konik olarak tasarlanmıştır. 
Bu sayede yüksek stabilite sağlar, bakterilerin 
sızmasını önler ve üst yapıda ki restorasyona 
kolaylık sağlamaktadır. 

KONİK YAPI
İmplantın konik yapısı ekvator hattına kadar 
silindirik gidip daha sonra kök formunda devam 
eder. Bu özellik implantın kemik üzerinde ki 
baskısını en aza indirir. 

ÖZEL KİLİT TASARIMI
Kemik ile implant arasındaki stabilitenin 
ankraj derecesine katkı sağlar. Özellikle 
zayıf kemik kalitesi olan vakalarda 
implantın osseointegre olmasını destekler.

APEX TASARIMI
Özel tasarımı ile kemiğe olan 
baskıyı azaltır. Sinüs bölgesinde ki 
oluşabilecek preparasyonu önler. 

5,0 mm4,2 mm3,3 mm 3,8 mm

DMASTER İMPLANT SİSTEMİ;

Kontrollü sinüs elevasyon sağlar.
Çift sarmal yiv yapısı implantasyon süresini kısaltır.
Dmaster İmplant Sistemleri için özel geliştirilmiştir.
Kişiye özel abutment’ler tasarlanmakta ve sistemi tamamlayıcı 
yan ürünler ile desteklenmektedir.

DMASTER İMPLANT 
GÜLÜMSEMENİZ KADAR GÜÇLÜ
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PIEZON
MASTER
SURGERY®

ULTRASONİK PİEZO  
CERRAHİ CİHAZI

Piezo Cerrahi; Oral Cerrahi, implantoloji ve maksillofasiyal cerrahi için 
geleneksel yöntemleri tamamlamak ve bazı vakalarda geleneksel yön-
temlerin yerini almak için tasarlanmıştır. Piezo elektrik ultrasonik titre-
şimler kullanarak atravmatik güvenli ve etkili osteotomiler yapılmasını 
sağlayan yeni bir tekniktir. 
Duyarlı sensörlerle donatılmış dokunmatik panel ile kullanım ko-
laylığı, son derece ergonomik yapısı, geniş uç yelpazesi ve eko-
nomik sarf malzemesiyle çene cerrahisinin vazgeçilmezidir.  

Kullanım alanları; Periodontal Cerrahi, Osteotomi, Osteoplasti ve oto-
jenn greft alımı, İmplantoloji, Alveolar sırt ayrımı, Sinus-lifting, Cerrahi, 
Diş çekimi, kök ayrımı seçeneklerden sadece bazılarıdır.

EMS Piezon Master Surgery kemik cerrahisi sırasında yumuşak dokulara 
zarar vermeyen vibrasyonu ayarlanabilen iki yönlü hareketiyle güvenli 
bir çalışma sunar.

2.990 €

%50

5.950 €
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• İstanbul merkezli eğitim merkezi, araştırma ve test merkezi gibi dernek 

faaliyetlerinin de gerçekleştirilebileceği bir yerleşke satın almak, hem 

yurt içi hem de yurt dışı temsilcilikler oluşturmak ve sektör bazlı insan 

kaynakları alt yapısını oluşturmak.

• Yurt içi ve yurt dışı dernek, meslek birlikleri üyelikleri ve federasyon 

oluşumları dahil, sivil toplum örgütü olmanın gereği olan her türlü pozitif 

katkıyı sektörün yararına sunma yolunda faaliyetlerde bulunmak.

• İhtisas alanımızla ilgili eğitim birimleri kurulmasına ön ayak olmak ve en 

güncel teknolojik gerekleri içeren tarzda eğitim organizasyonlarını koordine 

etmek.

• İhtisas alanımızla ilgili uluslararası akredite test merkezi kurulmasına ön 

ayak olmak ve eğitim organizasyonlarını koordine etmek.

• Dünya ve Türk diş hekimleri güncel bilgi bankasını oluşturmak. Bilimsel 

paylaşımların ve uluslararası hasta - hekim eşleşmesinin önünü açmaya 

katkı sunmak. Başta yurttaşlarımız olmak üzere tüm hastaların dünyanın 

en kaliteli tedavi metotlarından yararlanabilmesinin önünü açabilmek.

• Uluslararası bilimsel kongreler ve fuarlar düzenlemek. Basılı ve dijital yayın 

organları ile dergi, kitap gibi neşriyatları sektörün istifadesine sunmak.

• Ülkemizin coğrafi, sosyal ve ekonomik avantajlarını kullanarak sağlık 

turizminden daha fazla pay almak.

• Haksız ve etik dışı rekabeti ve yasa dışı ve kaçak ürünlerin dolaşımını 

önlemek için girişimlerde bulunmak.

• Türkiye implantoloji ürünlerinin dünya markası ürünler haline gelmesini ve 

yurttaşlarımızın da implantoloji ürünlerinin ithalatıyla iştigal edilen firma 

ve kurumlarının yurt dışından tedarik ettiği en üst kalite seviyesindeki 

ürünlerle buluşmasını sağlamak.

• Üyeler arasında beşeri münasebetleri geliştirerek, sıklıkla sosyal aktiviteler 

düzenlenmesini sağlamak ve tüm sektörün de istifade etmesine gayret 

etmek.

HEDEFLERİMİZ
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Dijital ve Sosyal Medyada
İMPLANTDER 
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. 
• 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.

Üç ayda bir yayınlanan İmplantDERgi, üstlendiği misyon 
doğrultusunda sektörün nabzını tutarak gelişmeleri, yenilikleri, 
İMPLANTDER faaliyetlerini, bunların sonuçlarını ve 
implanta dair daha birçok enformasyonu sizlerle 
paylaşmaya devam ediyor.

İMPLANTDERGİ
İmplantın kalbinin attığı İmplantDERgi, dopdolu 
içeriği ile binlerce okura ulaşıyor.

/implant.der /implantder



İMPLANTDER’e üye olun, sektörümüzü güçlendirin!
www.implantder.org

İmplantist-Expo 2015
Yer: İstanbul  Tarih: 14.02.2015 - 15.02.2015

www.implantistexpo.com

19. AEEDC Dubai
Yer: Dubai  Tarih: 17.02.2015 - 19.02.2015

www.aeedc.com

36. IDS Fuarı
Yer: Köln, Almanya  Tarih: 10.03.2015 - 14.03.2015

www.ids-cologne.de

The Dentistry Show
Yer: Birmingham, İngiltere  Tarih: 17.04.2015 - 18.04.2015

www.thedentistryshow.co.uk

 

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Expodental 2015 Fuarı
Yer: İstanbul Kongre Merkezi  Tarih: 28.05.2015 - 30.05.2015

www.tdb.org.tr

 

EuroPerio8
Yer: Londra, İngiltere  Tarih: 03.06.2015 - 06.06.2015

www.efp.org

RDH Under One Roof Las Vegas
Yer: Las Vegas, Amerika  Tarih: 15.07.2015 - 17.07.2015

www.rdhunderoneroof.com

FDI 2015
Yer: Bangkok, Tayland  Tarih: 22.09.2015 - 25.09.2015

www.fdi2015bangkok.org

AJANDA

www.implantder.org

Ü y e l e r i m i z

1A DENTAL
(DRNR1)

AGS Medikal
(İmplance)

Batı Dental
(Straumann)

Bego
(Bego)

Bepa Dental
(BTK)

Bioport
(Thommen)

Çizgi
(Line Plus)

Dental Ratio Dentimplant
(Medical Instinct)

DTI
(DTI)

EOT Dental
(Nobel)

Implatech
(Sweden & Martina)

Kavram
(Dentmaster)

Mode Medikal
(İmplantKA)

Mutlu Dental
(Zimmer)

Şanlılar
(Nucleoss)

Teknoloji Diş
(Praticoss)

Umg Uysal
(BioHorizons)
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