AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜNÜN
GÜÇLÜ ÇATISI

Vizyonumuz
Diş malzemeleri ve sanayi sektörüne hedeflerimiz doğrultusunda öncülük etmek.

Misyonumuz
Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun çerçevede dernek çatısını büyütmek.

Amaç
Diş malzemelerinin ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende
satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların
bu alandaki çalışmalarını koordine, teşvik, bilinçlendirmek ve disipline etmek ile kanunların öngördüğü
çerçeve içinde hak ve menfaatlerini korumaktır.
DİŞSİAD, düzenlediği eğitim seminerleri, fuarlar,
paneller, konferanslar, sempozyumlar ve forum-

lar gerçekleştirmesiyle, dental sektördeki kişiler ve
kurumlarca izlenmekte ve 150’ye yakın üyesiyle
DİŞSİAD çatısı altında bir sinerji oluşturmaktadır.
DİŞSİAD, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık
Meslek Birlikleri, Fakülteler, Uluslararası Kuruluşlar ile
birlikte profesyonel adımlar atarak sektörün kalitesini
arttırmak ve faaliyetleri geliştirmek amacıyla sektöre
katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.
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Our Vision
To lead the dental materials and industry sector in line with our targets.

Our Mission
To enlarge the framework of our association in accordance with the rules and procedures laid down by the legislation.

Our Target
To coordinate, encourage, raise awareness
and discipline the work of persons and companies engaged in import, export, manufacturing,
agency, maintenance, repair, wholesale and retail
sales of dental materials intended by our Association
and to protect their rights and interests within the
framework of the law. DİŞSİAD is being watched by
people and institutions in the dental sector with the
realization of training seminars, fairs, panels, conferences, symposiums and forums organized by them

and creates a synergy under the DİŞSİAD roof with
approximately 150 members.
DİŞSİAD has made the principle of contributing
to the sector in order to increase the quality of
the sector and to improve the activities by taking
professional steps together with our association,
Ministry of Health, Ministry of Economy, Health
Profession Associations, Faculties and International
Organizations.
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Başkanımızdan Mesaj
DİŞSİAD’ın değerli üyeleri, saygıdeğer
meslektaşlarımız,
Sizlerin de bildiği üzere 10.11.2016 tarihinde yapılan
Genel Kurul’da sizlerin takdiri ile DİŞSİAD Yönetim
Kurulu Başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım. Bana
ve ekibime gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim.
Derneğimizin 20. yılında olağanüstü gelişmelere imza
attığını belirtmek istiyorum. 20 yıl önce 13 kurucu
üye ile kurulan derneğimiz bugün 150’ye yakın üye ile
tüm sektörü kucaklar hale gelmiştir.
Öncelikle bu oluşumun gerçekleşmesinde katkısı
olan ve kuruluşundan bugüne kadar görev yapan
tüm başkan ve yöneticilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
DİŞSİAD yönetim kurulu olarak devraldığımız yönetim bayrağını birlik, beraberlik prensiplerine bağlı,
mesleki etik değerleri koruyarak, kuruluş ilkelerimizden sapmadan ve sağlık sektörüne yakışır şekilde
hareket ederek bizden sonrakilere devredene kadar
dalgalandırmaya devam edeceğiz.

Sizleri yanımızda hissetmek, çalışmalarımıza, sektör
adına geliştirdiğimiz projelere destek vermeniz bizlerin başarılı olmasında büyük etken olacaktır.
DİŞSİAD olarak, sektörün gelişiminin sağlanması yönünde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Ekonomi
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İhracatçılar Birliği, Türk Diş
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Hekimleri Birliği, Üniversiteler, Kosgeb, Tübitak gibi

dartlarına orta vadede yetişeceğimiz düşünüyoruz.

birçok kurum ve kuruluş ile yakın ilişkiler içerisindeyiz.
Sivil toplum kuruluşu olduğumuz bilinci ile sektörü-

Dolayısıyla bu büyümeye paralel olarak 500 milyon

müz ihtiyaçlarını ülkemiz menfaatlerini gözeterek ve

dolarlık sektörel ekonominin 2023 yılında ise sektörel

halkımızın ağız ve diş sağlığını ön planda tutarak çalış-

hacim 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngör-

malar yapmaktayız.

mekteyiz

2018 takvimimizde ilk olarak konusunda bölgemizin

Sizlerin de bildiği üzere sektörün oluşturmuş oldu-

üçüncü büyük fuarı olan ve bu yıl 15.cisini gerçekleş-

ğu ekonomik hacmin %90 gibi önemli bir bölümünü

tireceğimiz İdex Ağız – Diş Sağlığı Cihaz ve Malzeme-

ithalat oluşturuyor. Dolayısıyla %10 ile sınırlı kalmış

leri Fuarı bulunmaktadır. 12–15 Nisan 2018 tarihleri

yerli üretimin arttırılmasına, dışa bağımlılığa karşın yer-

arasında CNR EXPO Fuar Merkezinde organize ede-

li üretimin nasıl desteklenmesi gerektiği ve yerli üreti-

ceğimiz fuarımız, Türkiye ve dünyadan çoğunluğu Diş

min geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmek

Hekimi olmak üzere 15.000 üzerindeki kişiyi Avrupa,

için yoğun faaliyetlerimiz sürüyor.

ABD, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden yaklaşık
1.000’e yakın dental marka ile buluşturacak ve fuar

Sağlık Bakanlığı’nın 2023, 2025 ve 2089 vizyonları

esnasında Fuar’ımızın devamında sektörümüzün iş-

hazırlanıyor ve bu kapsamda üretime nasıl destek

lem hacminin 3 kata kadar ne şekilde büyüyebileceği

olunabileceği belirleniyor. DİŞSİAD olarak bu çalış-

üzerine çalışmalarımızı başlatacağız. Sanayi-üniversite

maların içerisinde yer alıp teşviklerin yönlendirmesi

ve devlet iş birlikteliklerinin artırılması yönünde çalış-

ve hangi dalların önceliklendirilmesi gerektiği konu-

malarımız olacak.

sunda görüşlerimizi bildiriyoruz. Know how’ı yüksek
ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi için bakanlığımız

Ülkemizde diş tedavisi hızlı bir ilerleme içerisinde. Bu

ile ortak çalışma içerisindeyiz.

hızlı büyümeye rağmen gelişmiş ülkelerle kıyaslandı-
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ğında Türkiye’nin henüz istenen seviyeye gelemediğini

Türkiye’de yaklaşık 100’e yakın diş hekimliği malze-

görüyoruz ancak hızlı büyüme ile gelişmiş ülke stan-

meleri üreticisi bulunuyor. Son birkaç yıla kadar bu

üreticilerin ürettikleri klinik dolaplar, teknisyen masaları ve diş ünitleri ağırlıklı ihracat kalemlerini oluşturuyordu. Bugün gelişen implantoloji ile birlikte başta
implant olmak üzere üreticilerimiz önemli mesafe
kat ettiler ve bu tip katma değeri yüksek ürünlerin
ihracatında ilerleme kaydettik. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde devlet teşviklerinin de üreticilerin
hayatlarına girmesiyle birlikte iç pazarda olduğu kadar
dışarıya ihraç konusunda da rekabetçi bir ülke olma
yolunda ilerliyoruz.
Sektörümüzle ile ilgili istihdamın artırılması ve katma
değer yaratma adına Üretim ve Ar-Ge çalışmaları
destekliyoruz. Üretimin sağlanması ve geliştirilmesi
açısından meslek kuruluşları, üniversite, endüstri iş birliğinin kurularak geliştirilmesi adına adımlar atıyoruz.
Sektörde her düzeyde yetişmiş nitelikli ara teknik
eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, TDB, DİŞSİAD,
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile iş birliği çerçevesinde müfredat programları hazırlanmalı ve meslek liselerinden başlayarak uygulaması adına bir proje
üzerinde çalışıyoruz.
Değerli üyelerimiz,
İnsan sağlığına hizmet ettiğimizi de unutmadan mes-

leğimizi en iyi şekilde icra etmek mecburiyetindeyiz.
Haksız rekabet, ayıplı mal satma gibi dürüstlüğe sığmayan yollara sapmadan adımıza ve yaptığımız işe yakışır şekilde, sağlık sektörüne en üst seviyede hizmet
etmeliyiz.
Tüzüğümüzde belirtilen mesleki ilke ve prensipler hepimizin uyması gerekmektedir.
Haklı olduğunuza inandığınız sorunlarınızın takip edilmesi için derneğinize yazılı müracaat etmekten kaçınmayınız.
Bu kurum sizlerin, ne kadar sık bir araya gelip fikir
alışverişinde bulunursak ve birliktelik oluşturursak o
nispette çözüm noktasında başarılı oluruz. Derneğimizin Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimize
açık olduğunu toplantılarımıza katılabileceğinizi de ayrıca hatırlatmak isterim.

Saygılarımla,
DİŞSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ali ÇAKIR
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Message From Our President
Dear distinguished members of DİŞSİAD,
our respectable colleagues,
As you know, as of November 10th 2016 I have been
elected to the Chairmanship of the Board of Directors
of DİŞSİAD by your consent in the General Assembly.
Thank you for the confidence you showed me and
my team. I would like to point out that our association
has made remarkable achievements in the 20th year.
Founded with 13 founding members 20 years ago, our
association today has embraced the whole sector with
approximately 150 members.
First of all, I present my infinite gratitude to all the
presidents and managers who contributed to the realization of this formation and who have served until

It will be a major factor in our success with you make

today. We will continue to wave the flagship we have

us feel, our work, your support of the projects we

taken over as the board of directors until the transfer

have developed on behalf of the sector. As DİŞSİ-

of the flags of the union that we have taken over to

AD, we are in close relationship with the Ministry of

unity, solidarity principles, professional ethical values,

Health, Ministry of Finance, Ministry of Finance, Turk-

deviations from our founding principles and the health

ish Exporter’s Association, Turkish Dental Association,

sector in a decent manner.

Universities, Kosgeb (Small And Medium İndustry
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Development Organization), Tübitak (Scientific And

oped countries with rapid growth in the medium term.

Technological Research Council Of Turkey) and many
other institutions and organizations in the direction of

Therefore, parallel to this growth, we predict that

providing sectoral development. We are a non-gov-

the sector economy of 500 million dollars will reach

ernmental organization and we are working with the

the sectoral volume of 1 billion dollars in As you are

consciousness of our country with the consciousness

well aware, the economic volume that the sector has

of our country and keeping the oral and dental health

formed constitutes an important part of 90% imports.

of our public in the foreground.

Therefore, we intensify our activities to increase domestic production, which is limited to 10%, how do-

Firstly in our 2018 calendar; we will have the IDEX -

mestic production should be supported against foreign

İstanbul Dental Equipment And Materials Exhibition,

dependence and to bring solutions for developing

which is the third biggest fair in our region and we will

domestic production thanks to the better and newer

realize the 15th fair in this year. Our fair between 12-

ideas.

15 April 2018 will be organized at CNR EXPO Exhibition Center Turkey and approximately15,000 people

The Ministry of Health’s 2023, 2025 and 2089 visions

over the world, including the majority of Dentists from

are being prepared and in this context, the question of

Europe, USA, Middle East and Far East countries will

“How production can be supported?” is determined.

meet with nearly 1,000 dental brands and during the

As DİŞSİAD, we take part in these studies and inform

fair, we will start to work on how our sector’s trad-

the sector about the direction of the incentives and

ing volume can grow up to 3 times. We will work to

which branches should be taken first. We are working

increase cooperation between industry, universities

with our ministry to manufacture and develop high-

and the government. Dental treatment in our country

tech products.

is in rapid progress. When this is compared with the
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developed countries despite the rapid growth we see

Nearly 100 dental supplies manufacturer located in

Turkey failed to come up to the desired level yet but

Turkey. In the last few years, these manufacturers

we believe that we will grow to the standards of devel-

have produced mainly clinical cabinets, technician ta-

bles, and dental units that are mainly export items.

have to perform our business in the best possible

With the development of implantology today, mainly

way. Unfair competition, selling the defective goods,

our implant manufacturers broke off significant dis-

such as the integrity of the road does not fit into the

tance and progress has been made in exports of such

steps and we do well worthy of the health sector, we

high added value products. As a result of the studies

should serve at the highest level.

we have conducted, we are on the way to become a
competitive country in exporting as much as it is in the

The professional principles and principles stated in our

domestic market, with the incentives of state enter

statute must all obeyed by each others.

into the lives of producers.
You should not hesitate to file a written application to
We support Production and R & D studies in order

keep track of your problems you believe to be right.

to increase employment related to our sector and to
create added value. We are taking steps to establish

This institution belongs to all of you and will be suc-

and develop professional associations, universities and

cessful at the point where you can come together,

industry business associations in terms of providing

exchange ideas and cooperate. I would also like to

and developing production.

remind you that our Association’s Board of Directors
meetings are open to all members and that you can

Curriculum programs should be prepared within the

attend our meetings.

framework of business association with the TDB, DİŞSİAD, Ministry of Education and Health, in order to
meet the need of qualified intermediate technicians at
all levels in the sector and we are working on a project
starting from the vocational high schools.

Best Regards,
DİŞSİAD CHAIRMAN OF THE BOARD

Distinguished members,

Ali ÇAKIR

Without forgetting that we serve human health, we
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9. DÖNEM
YÖNETİM KURULU
(2016-2019)
9th Term Board of Directors (2016-2019)
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Ali ÇAKIR
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors

Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU

Erkan UÇAR

Ayhan DOĞAN

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Vice Chairman of the Board of Directors

Genel Sekreter
General Secretary

Sayman
Comptroller

Erol SOYDAN

Orhan SEVİNÇ

Selami YAMAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board

Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board

Yönetim Kurulu Üyesi
Member of the Board
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9. Dönem Komiteleri
(2016-2019)
9th Term Committees (2016-2019)

9. DÖNEM SOSYAL İLİŞKİLER, BURS VE
YARDIMLAR KOMİTESİ / 9th TERM SOCIAL

9. DÖNEM FUAR KOMİTESİ

RELATIONS, SCHOLARSHIP AND AID COMMITTEE

9th TERM FAIR COMMITTEE

Orhan SEVİNÇ

Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU

Bilgehan UÇANOK

Erkan UÇAR

Yüksel AKYOL

Erol SOYDAN

Kemal ESTİ

Selami YAMAN

Alin KUYUMCİYAN

Dt. Namık Kemal SÖNMEZ

Muhittin DİLMAN
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9. DÖNEM KAMU İLİŞKİLERİ KOMİTESİ /

9. DÖNEM BİLİMSEL KOMİTESİ /

9th TERM PUBLIC RELATIONS COMMITTEE

9th TERM SCIENTIFIC COMMITTEE

Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU

Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU

Erkan UÇAR

Dt. Namık Kemal SÖNMEZ

Ayhan DOĞAN

Prof. Dr. Hakkı TANYERİ

Selami YAMAN

Prof. Dr. Seçkin DİNDAR

9. DÖNEM İMALAT KOMİTESİ /

9. DÖNEM TEKNİK SERVİS KOMİTESİ /

9th TERM MANUFACTURING COMMITTEE

9th TERM TECHNICAL SERVICE COMMITTEE

Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU

Orhan SEVİNÇ

Arto BAPUÇOĞLU

Bilgehan UÇANOK

Hüsnü DOĞAN

Recep ALPAY

Ahmet DEMİR

Emrullah DURUP

Ercüment DEMİRTAŞ

Cengiz ESKİCİ
Burhan ÇAKIR
Özkan ARAS

9. DÖNEM TÜZÜK GÜNCELLEME KOMİTESİ /

9. DÖNEM BİLİŞİM KOMİTESİ /

9th TERM BY-LAW UPDATE COMMITTEE

9th TERM INFORMATION SYSTEMS COMMITTEE

Ayhan DOĞAN

Erkan UÇAR

Barış HAZİNEDAROĞLU

Erol SOYDAN

Arif Sönmez
Kemal ESTİ

9. DÖNEM CERRAHİ VE İMPLANTOLOJİ
KOMİTESİ / 9th TERM SURGERY AND IMPLANTOLOGY

9. DÖNEM DENETLEME KURULU /

COMMITTEE

9th TERM AUDITING COUNSIL

Erol SOYDAN

İsa AYDIN

Ayhan DOĞAN

Cevdet ALPAY

Salih ŞANLI

İbrahim BULCA

Fatih UYSAL
Ercüment DEMİRTAŞ
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DİŞSİAD
GEÇMİŞ DÖNEM
YÖNETİM KURULLARI
DİŞSİAD Past Period Members of Board
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1. DÖNEM YÖNETİM KURULU (09/1997 - 07/1999)
1st TERM MEMBERS OF THE BOARD (09/1997 - 07/1999)

2. DÖNEM YÖNETİM KURULU (07/1999 - 10/1999)

1. Arif Sami SÖNMEZ – Başkan

1. Bilgehan UÇANOK – Başkan

2. Bekir MANNASOĞLU – 2. Başkan

2. Yüksel AKYOL – As Başkan

3. Kenan KESME – Sayman Sekreter

3. Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU – Genel Sekreter

4. Feridun PEKER – Y.K.Ü.

4. Ali ÇAKIR – Sayman

5. Ragıp GÖRELİ – Y.K.Ü.

5. Erol Daron KALK – Y.K.Ü.

2nd TERM MEMBERS OF THE BOARD (07/1999 - 10/1999)

6. Seyfettin ÖZTÜRK – Y.K.Ü.
7. Ulvi ÇAVDAROĞLU – Y.K.Ü.

3. DÖNEM YÖNETİM KURULU (10/1999 -01/2003)

OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM KURULU (01/2003-10/2003)

3 TERM MEMBERS OF THE BOARD (10/1999 -01/2003)

EXTRAORDINARY MEMBERS OF THE BOARD (01/2003-10/2003)

1. Bilgehan UÇANOK – Başkan

1. Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU – Başkan

2. Yüksel AKYOL – As Başkan

2. Ali ÇAKIR – As Başkan

3. Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU – Genel Sekreter

3. Ulvi ÇAVDAROĞLU – Genel Sekreter

4. Ali ÇAKIR – Sayman

4. Yüksel AKYOL – Sayman

5. Ferizan PEKER – Y.K.Ü.

5. Bilgehan UÇANOK – Y.K.Ü.

6. Namık Kemal SÖNMEZ – Y.K.Ü.

6. Ferizan PEKER – Y.K.Ü.

7. Ulvi ÇAVDAROĞLU – Y.K.Ü.

7. Namık Kemal SÖNMEZ – Y.K.Ü.

rd
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4. DÖNEM YÖNETİM KURULU (10/2003-10/2005)

5. DÖNEM YÖNETİM KURULU (10/2005-11/2007)

4 TERM MEMBERS OF THE BOARD (10/2003 -10/2005)

5th TERM MEMBERS OF THE BOARD (10/2005 -11/2007)

1. Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU – Başkan
2. Ali ÇAKIR – As Başkan
3. Namık Kemal SÖNMEZ – Genel Sekreter
4. Yüksel AKYOL – Sayman
5. Bilgehan UÇANOK – Başkan Yrd.
6. Ethem ARSLAN – Başkan Yrd.
7. Ferizan PEKER – Başkan Yrd.

1. Bekir MANNASOĞLU – Başkan
2. Zeki AKBAŞ – As Başkan
3. Ulvi ÇAVDAROĞLU – Genel Sekreter
4. Gürsel ALTUNBAŞ – Sayman
5. Mehmet DOLGUN – Başkan Yrd.
6. Nuri CİMİK – Başkan Yrd.
7. Samet YÜCETÜRK – Başkan Yrd.

6. DÖNEM YÖNETİM KURULU (11/2007-12/2010)

7. DÖNEM YÖNETİM KURULU (12/2010-12/2013)

6 TERM MEMBERS OF THE BOARD (11/2007 -12/2010)

7th TERM MEMBERS OF THE BOARD (12/2010-12/2013)

1. Ferizan PEKER – Başkan
2. Gökay SARAÇ – Başkan Yrd.
3. Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU – Genel Sekreter
4. Orhan SEVİNÇ – Sayman
5. Arif Sami SÖNMEZ – Y.K.Ü.
6. Arto BAPUÇOĞLU – Y.K.Ü.
7. Bilgehan UÇANOK – Y.K.Ü.

1. Yüksel AKYOL – Başkan
2. Erol SOYDAN – Başkan Yrd.
3. Namık Kemal SÖNMEZ – Genel Sekreter
4. Orhan SEVİNÇ – Sayman
5. Zeki AKBAŞ– Y.K.Ü.
6. Ulvi ÇAVDAROĞLU – Y.K.Ü.
7. Seyfettin ÖZTÜRK – Y.K.Ü.

th

th

8. DÖNEM YÖNETİM KURULU (12/2013-11/2016)
8th TERM MEMBERS OF THE BOARD (12/2013 -11/2016)
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1. Namık Kemal SÖNMEZ – Başkan
2. Yusuf Hikmet ARPACIOĞLU – Genel Sekreter
3. Orhan SEVİNÇ – Sayman
4. Erol SOYDAN – Y.K.Ü.
5. Selami YAMAN – Y.K.Ü.
6. Ulvi ÇAVDAROĞLU – Y.K.Ü.
7. Erkan UÇAR – Y.K.Ü.

DİŞSİAD Hakkında
Türkiye diş hekimliği pazarındaki en güçlü ve
köklü firmaları bir araya getiren Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) 1996
yılında tescil edilerek, ADT Dental, Ak Plastik, Altan
Uras, Dentanet, Emek Diş Deposu, Güney Diş Deposu, İlkay Dental, Kadıköy Diş Deposu, Mcs Medikal, Mega-Term, Pera Dental, Sarp Dental, Şafak Diş
Deposu, Tekmil Sanayi, Temed, Tes Tıbbi Cihazlar
ile toplamda 16 firma ile faaliyet çalışmalarına başlamıştır.
Diş malzemelerinin ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu
alandaki çalışmalarını koordine, teşvik, bilinçlendirmek
ve disipline etmek ile kanunların öngördüğü çerçe-

ve içinde hak ve menfaatlerini korumak için kurulmuş sektörün ilk ve tek derneği olan DİŞSİAD bugün
150’ye yakın üyesiyle DİŞSİAD, Sağlık Bakanlığı, Sağlık
Meslek Birlikleri, Fakülteler, Uluslararası Kuruluşlar ile
birlikte profesyonel adımlar atarak sektörün kalitesini
arttırmak ve faaliyetleri geliştirmek amacıyla sektöre
katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.
DİŞSİAD, Diş Malzemeleri ve Sanayici İş Adamları Derneği 1996 yılından bu yana, üyeler arasındaki
iş birliği ile sosyal ve kültürel dayanışmayı arttırarak,
çalışma konuları aynı olan üyelerin arasındaki haksız
rekabeti önleyip istikrarlı bir şekilde yenilikçi olmayı
ve gelişmeleri yakından takip ederek sektör gelişimine
katkıda bulunmayı devam ettirmiştir.
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About DİŞSİAD
Turkey Dentistry Market Industrialists’ And
Busi¬nessmen’s Association (DİŞSİAD) who
brought together the strongest and most well-known
companies in the Turkish dental market. Our association registered in 1996 and started to work with
16 companies in total named ADT Dental, Ak Plastik, Altan Uras, Dentanet, Emek Diş Deposu, Güney
Diş Deposu, İlkay Den¬tal, Kadıköy Diş Deposu,
Mcs Medikal, Mega-Term, Pera Dental, Sarp Dental,
Şafak Diş Deposu, Tekmil Sanayi, Temed, Tes Tıbbi
Cihazlar.
DİŞSİAD is the first and the only association in the
field and established to protect the rights and benefits of the dental materials sector in terms of coordination, incentive, awareness and discipline of the
persons and companies engaged in import, export,
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manufacturing, agency, maintenance, repair, wholesale and retail sale activities. Today, with its approximately 150 members, DİŞSİAD, have taken the
professional steps in order to increase the quality of
the dental materials sector and to contribute to the
sector in cooperation with Ministry of Health, Health
Profession Associations, Faculties and International
Organizations
Dental Materials and Industrialists’ Businessmen Association (DİŞSİAD) has continued to contribute to
the sector’s development by increasing the social and
cultural solidarity with the members of the business
community and by following the developments, consistently bringing innovation accordingly, preventing
unfair competition among its members who works
within the same working subjects Since 1996.

Dünden
Bugüne
Yayınlarımız

Our
Publications
From
Yesterday to
Today
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Dünden Bugüne İdex Fuarı
Idex Exhibition from Yesterday to Today
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Neler Yaptık
DİŞSİAD Yönetim Kurulu olarak devraldı-

sektördeki firmaların bir sıkıntı yaşamaması adına T.C.

ğımız yönetim bayrağını birlik, beraberlik

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-

prensiplerine bağlı, mesleki etik değerleri koruyarak,

mun bazı yönetmeliklerin düzeltilmesi gerektiğini dü-

kuruluş ilkelerimizden sapmadan ve sağlık sektörüne

şündüğümüz hususlar ile ilgili kurumla toplantılar ger-

yakışır şekilde hareket ederek 1 yılını doldurmuş bu-

çekleştirdik. Ayrıca kurumla yaptığımız toplantıların

lunmaktayız.

birkaçına üyelerimizin de yoğun olduğu bölgelerde
gerçekleştirerek sizlerin de katılımlarını sağladık

Bu 1 yıl içinde neler yaptığımızı sizlere kısaca aktarmak istiyoruz

Ekonomi Bakanlığımızın ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığına ait Destekler

Öncelikli olarak, Sivil toplum kuruluşu olduğumuz bi-

Ekonomi Bakanlığımızın ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji

linci ile sektörün gelişiminin sağlanması yönünde baş-

Bakanlığına bağlı Kosgeb ile yıl içerinde beraber yap-

ta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı,

tığımız etkinliklerle dental sektöre özel üyelerimizin

İhracatçılar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Kosgeb,

faydalanabileceği çeşitli desteklerin sunumlarını ger-

Tübitak gibi birçok kurum ve kuruluş ile yakın ilişkiler

çekleştirdik.

içerisine girdik.
İhracat Yapan Üyelerimiz için Tek Birlik!
TİTCK ile yakın ilişki içerisine girdik...

Sektörün ihracatının Elektrik, Elektronik Hizmet İhra-

Son yıllarda dental sektör hem bilimsel ilerleme anla-

catçı Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri

mında hem teknoloji hem de ticaret hacmi anlamın-

İhracatçı Birliği, İstanbul Demir ve Demirdışı Metal-

da, baş döndürücü gelişmelere sahne olurken bu yeni

ler İhracatçı birliği, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman

döneme de ayak uydurmak için bu geçiş sürecinde

Ürünleri İhracatçı Birliği gibi altında çeşitli birlikler
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altında yapıldığını ve tek bir birlik altında toplanma-

Bu karar verme aşamasında üyelerimizin hem de

sı gerektiğini belirterek, bununla ilgili ilk iş olarak da

derneğimizin menfaatleri göz önünde bulundurularak

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarının

mevcut fuar şirketi ile 3 yıllık bir anlaşma gerçekleş-

tasnifi ile çalışmasını başlattık.

tirdik.

TDB Yeni Yönetimi ile ilişkilerimizi geliştirdik

Derneğimizin İktisadi İşletmesini Kurduk!

Amaçlarımızdan bir de sektörümüzün diğer bileşen-

Sadece üye aidat gelirlerimizin dışında Fuar gelirimizin

leri ile olan var olan ilişkilerimizi geliştirmektir. Bu bağ-

yükselmesi ile yüksek gelir elde eden bir kuruluş ol-

lamda TDB’nin yeni yönetimi ile tanışmak ve tebrik

duğundan İktisadi İşletmemizi kurarak Ticaret Odası

etmek amacıyla ziyaret edilmiştir. Başkan Sn. İlker Ce-

kayıtlarımızı ve Vergi Dairesi açılışlarımızı gerçekleş-

beci nezdinde yeni yönetimi kutlayarak önümüzdeki

tirdik.

dönemde verimli iş birliklerinde bulunma dileklerimizi
iletmiş bulunmaktayız

Sektörel Hacmi 1 Milyar Dolar seviyesine getirmek
için kolları sıvadık!

24

IDEX İçin Yeni Sözleşme Yaptık!

Ülkemizde diş tedavisi hızlı bir ilerleme içerisinde.

IDEX - İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri

Bu hızlı büyümeye rağmen gelişmiş ülkelerle kıyas-

Fuarımızdaki ticaret hacmini artırmak ve yılda tek bir

landığında Türkiye’nin henüz istenen seviyeye gele-

büyük fuar yapmak adına TDB – Türk Dişhekimleri

mediğini görüyoruz ancak hızlı büyüme ile gelişmiş

Birliği ile yaptığımız görüşmeler ne yazık ki olumsuz

ülke standartlarına orta vadede yetişeceğimiz düşü-

olarak sonuçlandı.

nüyoruz.

DİŞSİAD olarak 15. Fuarımızı geçmiş yıllarda oldu-

Dolayısıyla bu büyümeye paralel olarak 500 milyon

ğu gibi gelecek yıl da CNR EXPO Fuar Merkezi’nde

dolarlık sektörel ekonominin 2023 yılında ise sektörel

CNR HOLDİNG kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş.

hacim 1 milyar dolar seviyelerine geleceğini öngör-

iş birliğinde gerçekleştirmeye karar verdik.

mekteyiz.

Sizlerin de bildiği üzere sektörün oluşturmuş olduğu ekonomik hacmin %90 gibi önemli bir bölümünü
ithalat oluşturuyor. Dolayısıyla %10 ile sınırlı kalmış
yerli üretimin arttırılmasına, dışa bağımlılığa karşın yerli üretimin nasıl desteklenmesi gerektiği ve yerli üretimin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmek
için Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Yatırımları Genel
Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız sürüyor.
Türkiye’de yaklaşık 100’e yakın diş hekimliği malzemeleri üreticisi bulunuyor. Son birkaç yıla kadar bu
üreticilerin ürettikleri klinik dolaplar, teknisyen masaları ve diş ünitleri ağırlıklı ihracat kalemlerini oluşturuyordu. Bugün gelişen implantoloji ile birlikte başta
implant olmak üzere dijital görüntüleme teknolojilerinde de üreticilerimiz önemli mesafe kat ettiler
ve bu tip katma değeri yüksek ürünlerin ihracatında
ilerleme kaydettik. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde devlet teşviklerinin de üreticilerin hayatlarına
girmesiyle birlikte iç pazarda olduğu kadar dışarıya
ihraç konusunda da rekabetçi bir ülke olma yolunda
ilerliyoruz.

açısından meslek kuruluşları, üniversite, endüstri iş
birliğinin kurularak geliştirilmesi adına adımlar attık.
2017 yılında 21 Yeni Üye Kazandırdık!
Türkiye diş hekimliği pazarındaki en güçlü ve köklü
firmaları bir araya derneğimiz 2017 yılında Diş malzemelerinin ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım,
onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda belirli kriterlere sahip 21 yeni üye katılımı ile üye sayısını
135’e yükselterek derneğimizi ülkemizin her noktasında üyesi var noktasına getirdik.
Saygıdeğer Meslektaşlarımız,
Bu kurum sizlerin, ne kadar sık bir araya gelip fikir alışverişinde bulunursak ve birliktelik oluşturursak o nispette çözüm noktasında başarılı oluruz. Derneğimizin
Yönetim Kurulu toplantılarının tüm üyelerimize açık
olduğunu toplantılarımıza katılabileceğinizi hatırlatır,
hepinize sağlıklı mutlu günler dileriz

9. DÖNEM
YÖNETİM KURULU

Sektörümüzle ile ilgili istihdamın artırılması ve katma
değer yaratma adına Üretim ve Ar-Ge çalışmaları
destekliyoruz. Üretimin sağlanması ve geliştirilmesi
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What we have done
We have completed 1 year worthily by act-

meetings related to the issues that we think should be

ing as the Board of Directors of DİŞSİAD, the

corrected of some of the regulations of the Authority

management flags of which belong to the principles

at the Ministry of Health Turkey Pharmaceuticals and

of unity, solidarity, professional ethics, deviating from

Medical Devices Institution. In addition, we made a

our founding principles and acting in the health sector.

few of the meetings we held with the institutions in

We want to briefly tell you what we have done in this

the areas where our members are concentrated...

1 year. First of all, we are a non-governmental organization and we have established close relations with

Support of the Ministry of Economy and the

the Ministry of Health, Ministry of Economy, Turkish

Ministry of Science, Industry and Technology

Exporters Union, Turkish Dental Association, Kosgeb,

We made presentations for various supports that our

Tübitak and many other institutions and organizations

special members of the dental sector could benefit

in order to provide the sectoral development with

from during the year with the Ministry of Economy

our consciousness.

and the activities we held together with Kosgeb under
the Ministry of Science, Industry and Technology

We Have Established a Close Relationship With
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TİTCK

Unity for Exporting Members!

In recent years, the dental sector is experiencing adiz-

It has been observed that the exports of the sector

zying development in terms of both scientific progress

are under various units such as the Electrical, Elec-

and technology and trade volume. In order to keep up

tronic Service Exporters’ Association, Istanbul Chem-

with this new turnover, it is aimed that the companies

icals and Chemical Products Exporters’ Association,

in the sector will not experience any trouble during

Istanbul Iron and Non-Metallic Exporters Association,

this transition period To this end, we conducted the

Istanbul Furniture, Paper and Forest Products Export-

ers’ Association. Therefore we indicated that it should

during the previous years.

be collected under a single union, and as the first action related to this, we have started to work with the

We made a 3-years deal with the existing fair com-

allocation of the Customs Tariff Statistics Position (HS

pany taking into account the benefit of both our

codes).

members and our association in this decision-making
process.

We have developed relationships with the TDB
New Members of Board

We have established our Association’s

One of our aims is to improve our existing relation-

Commercial Company!

ships with other components of our sector. In this

Apart from our membership fee revenues, we in-

context, TDB was visited to meet and congratulate

creased our fair revenue and established our Com-

the new administration. President Sayın İlker celebrat-

mercial Company as we are a high-earning organiza-

ed the new administration in the presence of Mr. A.R.

tion and realized our Chamber of Commerce records

İlker Cebeci and we have communicated our desire

and our tax office opening.

to be in efficient cooperation fort he forth coming
period.

We have roll up our sleeves in order to bring
sectoral Volume to 1 Billion Dollars...

We have done a New Agreement for IDEX!

Dental treatment in our country is in rapid progress.

The negotiations with TDB (Turkish Dental Associa-

When this is compared with the developed coun-

tion) in order for IDEX - İstanbul Dental Equipment

tries despite the rapid growth we see Turkey failed

And Materials Exhibition to increase of the trading

to come up to the desired level yet. but we think we

volume and to make one big fair every year unfor-

will grow to the standards of the developed coun-

tunately have been negatively ended

As DİŞSİAD,

tries in the medium term due to our rapid growth.

we have decided for our 15th fair would be held in

Therefore, in parallel with this growth, we predict

CNR EXPO Fair Center which is the business alliance

that the sectoral economy of 500 million dollars will

of CNR HOLDING - Pozitif Fuarcılık Inc like we did

reach the level of 1 billion dollars by 2023. As you are
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well aware, the economic volume that the sector has

establish and develop professional associations, uni-

formed constitutes an important part of 90% imports.

versities and industrial business cooperation in terms
of providing and developing production.

We continue to work with the General Directorate of
Health Investments, which is affiliated to the Ministry

We won 21 New Members in 2017!

of Health, in order to increase the domestic produc-

Our association who brings together 21 most pow-

tion which is limited to 10%, how to support the local

erful and well-established companies in the Turkish

production against foreign dependency and to pro-

dental market has added these professionals that has

pose solution for domestic production improvement.

their own specific criterias about imports, exports,
production, representation, repair & maintenance, re-

Nearly 100 dental supplies manufacturers are located

tail & wholesale of the Dental Materials in 2017. Even-

in Turkey. In the last few years, these manufacturers

tually Eventually we brought our association to the

have produced mainly clinical cabinets, technician ta-

point where there are members in every region of our

bles, and dental units, mainly export items. With the

country by raising our membership number to 135.

development of implantology today, our producers
have made significant progress in digital imaging tech-

Our esteemed colleagues,

nologies and we have made progress in exporting

This institution is yours. If we come together, ex-

such high value added products. As a result of the

change ideas, and cooperate more frequently, we

studies we have conducted, we are on the way to

succeed at the point where we can solve the prob-

become a competitive country in exporting as much

lems. We remind you that our Association’s Board of

as it is in the domestic market, with the incentives of

Directors meetings are open to all of our members,

government enter into the lives of producers.

that you can attend our meetings.

We support Production and R & D studies in order

We wish you a healthy happy day.

to increase employment related to our sector and to
create added valueWe have taken steps in order to
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3D Mast Teknoloji
3 boyutlu yazıcıların mucidi olan 3D Systems
markasının Türkiye Distribütörlüğünü yürütmekteyiz.
Geleceği şekillendirecek olan 3 boyutlu yazıcı teknolojileri alanında ülkemiz genelinde 3D yazıcıların
kullanım alanın bulduğu her sektörde ihtiyaçları en
doğru şekilde tespit ederek, en doğru çözümleri sunmak, müşterilerimize süreklilik sağlayan teknik destek
hizmetleri ile katkı sağlamak amacındayız. Diş laboratuvarlarına yönelik geliştirilen 3 boyutlu metal ve 3
boyutlu plastik yazıcı satışı ve satış sonrası hizmetleri
vermekteyiz.
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We carry out the Turkey distributor ship of 3D Systems brand
that is the inventor of 3D printers.
In the field of 3D printer technologies that will shape the future, we
aim to provide the most accurate solutions by providing the most
accurate solutions in every sector that 3D printer is found in the usage area of our country in general and to provide contribution to the
customers with the technical support services which provide continuity to our customers. We provide sales and after-sales services of
3D metal and 3D plastic printer developed for dental laboratories.

CEYHUN ATUF KANSU CAD. 1265. SOK. NO: 10 BALGAT, ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 312 473 5161 • Fax: +90 312 473 5162
e.posta: bilgi@3dmast.com.tr • web: www.3dmast.com.tr

3M
3M, temeli bilime dayalı bir şirkettir. Sağlıktan karayolu güvenliğine, ofis ürünlerinden
LCD’ler için filmlere kadar binlerce yaratıcı ürünle
marketlerde lideriz.
Başarımız, teknolojilerimizi, genellikle kombinasyon
halinde, gerçek dünya müşterilerinin sonsuz ihtiyaçlarına uygulayabilme yeteneğimizle başlar. Bu, 3M çalışanları ve onların dünyanın her yerindeki insanların
hayatını kolaylaştırmak için üstlendiğimiz sorumluluk
sayesinde mümkün olmaktadır. 3M Ağız ve Diş Sağlığı Çözümleri, dental profesyonellerin tedavilerini bir
adım ileriye taşımak üzere en ileri teknolojilerle tasarlanmıştır.

After more than 100 years, we know how to rock science.
Everyday at 3M, we explore, we connect and we invent. And
we’ve opened the door to show the world the unique, multi-dimensional ways 3M science can touch your life.
We’ve started the conversation with a fresh new look and new way
of talking about ourselves that makes us excited to share. We’ve always been storytellers and inventors at heart, but now we will show
you why we do what we do. And while we may look different, we’re
still the same 3M, ready to connect and work together with you to
create the future. So explore with us. We think you will be amazed
by all the ways 3M science impacts your life. 3M Oral Care Solutions is designed by the latest technologies to move the treatment
quality of dental professionals one step further.

TOPÇU YÜZBAŞI ŞEHİT EROĞLU CAD. AKEL İŞ MERKEZİ NO: 6 A BLOK KAVACIK / İSTANBUL
Tel: +90 216 538 07 77 • Fax: +90 216 538 07 99
e.posta: gaydinoglu@mmm.com • web: www.3m.com.tr
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ADT Dental
1995 yılında kurulan firmamız diş hekimliği ve
laboratuvara yönelik olarak ithal ettiği ürünleri
toptan ve perakende satışları ile siz değerli müşterilerine
hizmet vermektedir. Türkiye çapına yayılan bayi ağı ve satış
elemanları ile sizlere ulaşmaktayız. Sektörünün ilklerinden
olan web sitemiz de sürekli olarak güncellenerek sizlere
ürünler ve kampanyalarımız hakkında bilgi vermektedir.
Klinik, diş hastaneleri ve laboratuvarların kullandığı cihaz
ve sarf malzemelerini tedarik ve dağıtımının sürekliliği konusuna ayrı bir önem vermektedir. Fiyat ve kalite olarak
en uygun ürünleri müşterilerimize sunmak, ADT olarak
en önemli amacımızdır. Uzun yıllar beraber çalışmak dileğiyle... Distribütörü olduğumuz firmalar: Art Kavitron, Işınlı
dolgu ve Koterleri, Aidite Zirkon Bloklar, Coxo-Ys Dental
Başlıklar, Dentalfarm Laboratuvar Cihazları, Euronda Poşet
kapatma cihazları, Fag Artikülatörler, Krafit Klinik Cihazlar,
Malzer Dental – Laboratuvar Ürünleri, Marathon Mikromotorları, Meta– Prima Kanal Dolgu Malzemeleri, Motion
Aljinat karıştırıcılar, Reverberi Otoklavlar, Sabilex Mikro
Enjeksiyon cihazı ve kartuşları, Song Young - Laboratuvar
Cihazları, Supercam Ağız içi kameralar, Superline - Nic Kanal eğeleri, Tinget Otoklavlar.
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Our company was founded in 1995 serves you and your
esteemed customers with wholesale and retail sales of products imported for dentistry and laboratory field. We reach you with
sprawling network of dealers and sales team throughout Turkey.
Our website, which is one of the firsts of the sector, is constantly updated to give you information about our products and campaigns. Our firm attaches particular importance to the continuity
of supply and distribution of equipment and consumables used by
clinics, dental hospitals and laboratories. Offering the most suitable
products as price and quality to our customers is our most important goal as ADT. Wishing long years of working together... Our
distributorship: Art Scaler, Light Curing and surgery, Aidite Zi Blocks,
Coxo-Prima Products, Dentalfarm Products, Euronda Products, FAG
Articulators, Krafit Clinic Equipments, Marathon Lab Micro Motors,
Meta-Prima Products, Malzer Dental – Lab Products, Motion Alginate mixers, Reverberi Autoclaves, Sabilex Mikroinjection products,
Song Young - Lab Products, Supercam Oral Cameras, Superline –
Nic Files, Tinget Autoclaves

MOLLA GÜRANİ MAH. KARAKOYUNLU SOK. NO: 29A FINDIKZADE 34093, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 523 20 60 • Fax: +90 212 523 20 70
e.posta: adt@adtdental.com.tr • web: www.adtdental.com.tr

AGS Medikal
Implance Dental İmplant Sistemi, yılların tecrübesi ve teknolojik yatırımın buluştuğu AGS
Medikal tarafından, üstün kalite standartlarında üretilmektedir. Sahip olduğu üretim parkuru, ürün kalitesi
ve servis ağıyla kısa sürede Türkiye pazarında kalitesiyle lider konuma ulaşmıştır.
Dünya pazarında da çok yaygın bir kullanıcı kitlesine
sahip olan Implance İmplant Sistemi, yapmış olduğu
Ar-Ge çalışmalarıyla her geçen gün yenilikçi çözümler geliştirerek büyümesini sürdürmekte ve dünyanın
lider firmaları arasında yer almayı hedeflemektedir.

Implance Dental Implant System, is manufactured in compliance with high quality standards by AGS Medikal in which
years of experience and technological investment meet. It has
reached the leading position in Turkish market in a short time by
means of its production field, product quality and service network.
Having Implance Implant System, which has a wide user group in
the world markets, keeps growing by developing innovative solutions
day by day thanks to its R&D works and it aims to be one of the
leading companies in the world.

MAHMUT YESARİ CAD. NO: 25 KOŞUYOLU, KADIKÖY / STANBUL
Tel: +90 216 546 00 78 • Fax: +90 216 546 00 79
e.posta: info@agsmedikal.com • web: www.implance.com
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AK Diş Deposu
Firmamız kurulduğu 1971 yılından bu yana
İstanbul’da diş hekimliği sektöründe faaliyet
sürdürmektedir. AK (Plastik) Diş Deposu İstanbul
Beyoğlu’nda Haco Pulo Pasajı 38 Numarada 6 Mart
1971 tarihinde kurucumuz Artin Kitapçıyan tarafından
kuruldu. Tarihi pasajdaki bu dükkân daha önce dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in babası Dacat Güler
tarafından işletilen bir ecza deposu ve parfümeriydi.
Firmamız 1977 - 2000 yılları arasında Acryldent markasıyla yerli akırilik protez diş imalatında öncü rol oynamıştır. Firmamız kurulduğu günden itibaren müşteri
memnuniyetini ve dürüstlüğü ilke edinmiş, siz değerli
diş hekimlerine en hızlı ve en kaliteli hizmeti vermeyi
amaçlamıştır. Ak Diş Deposu olarak Şubat 2016’dan
itibaren İstanbul Pangaltı’daki yeni merkezimizde sektörde 45 yılı aşkın tecrübemizle sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz.
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AK (Plastic) Dental Supplier was founded in Haco Pulo Passage 38 Beyoglu Istanbul on 6 March 1971 by our founder Artin Kitapciyan. This shop in the historic passage was a drug
store and perfumery of the world-famous photographer Ara Güler’s
father Dacat Güler. Our company was the pioneer in the manufacture of acrylic dental prosthesis with the brand Acryldent in Turkey
between 1975 and 2000.
Our company is committed to customer satisfaction and honesty.
We continue to provide our service with our experience of 45 years
in the dental industry in our new center in Pangaltı Istanbul since
February 2016.

HALASKARGAZİ CAD. ÇİÇEK APT. NO: 81 K: 6 D: 11 PANGALTI, ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel: +90 212 244 3007 • Fax: +90 212 292 4082
e.posta: info@akdisdeposu.com • web: www.akdisdeposu.com

Alpay Diş Deposu
Alpay Diş Deposu Ltd. Şti. bu yıl 30. yılını
kutluyor. Diş Sektöründe kendi imalat, ithalat,
satış ve teknik servis hizmetleri ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürmekteyiz.
Tüm çalışanların etkin katılımıyla, müşteri ihtiyaç ve
imkanlarını dikkate alarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli
bir biçimde kullanır. Ürün teslimini daima zamanında
yapar. Yönetim sistemini sürekli iyileştirir.
Tüm bunları yaparken konusunda lider, gelişime açık,
yenilikçi kimliğini geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası rekabette Alpay Diş Deposu markasının sürdürülmesini
sağlamayı amaçlar.

Alpay Diş Deposu Ltd. Co. celebrating its 30th year this year.
We continue to serve our esteemed customers with our own
manufacturing, import, sales and technical service services in Dental
Sector.
With the active participation of all employees, we use the resources in an economical, efficient and productive manner to keep the
customer satisfaction constant considering the customer needs and
possibilities. The product always delivers on time. We constantly
improve the management system.
In addition to doing all these things mentioned above; We aim to be
the leader in the field, to develop developmental identity, to develop
innovative identity and to maintain the national and international
competitive Alpay Diş Deposu brand.

OĞUZHAN CAD. AKKOYUNLU SOK. NO: 9/1 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 534 17 24 • Fax: +90 212 523 25 41
e.posta: alpaydis@alpaydis.com.tr • web: www.alpaydis.com.tr
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Alternatif Medikal
1998 yılından bu yana birikimi, deneyimi, son
teknik gelişmeleri içeren ürünü, uluslararası standartları ve meslek ahlakını benimseyen genç,
dinamik ve profesyonel kadrosu ile her geçen gün
hızla büyüyen Alternatif Medikal, Türkiye pazarında
en iyi kaliteyi en uygun şartlarda sunmayı kendine ilke
edinmiştir.
Bu konuda iddialıyız;
Rekabet ne kadar sert olursa olsun Alternatif Medikal
sadece yasal ve ahlaki yöntemlerle mücadele etmeye
devam edecektir.
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Alternatif Medikal started its operations in 1998. It produces
its modern tooth unit called Planet, which is designed sensitively in compliance with clinical conditions and which contains latest technical advancements, with its young and dynamic cadre. We
provide 24 hours of technical service as we believe in importance
of providing good service as much as producing good products. We
have sales and technical service centers in such metropolitans as
İstanbul, Bursa, Adana Antalya and Ankara. We aim to spread this
central network to other cities of our country.
We are ambitious in this regard and no matter how tough the
competition is, Alternatif Medikal will always struggle in the markets
only through legal and moral methods.

MİLLİ KÜTÜPHANE CAD. NO: 19 TİBAŞ VAKIF HANI Z-24, Z-25 KONAK / İZMİR
Tel: +90 232 446 74 70 • Fax: +90 232 431 05 83
e.posta: planet@alternatifmedikal.com • web: www.alternatifmedikal.com

Aras Dental
Firmamız 1984’te Özkan Aras tarafından kurulmuştur ve Ankara’da Ziya Gökalp Caddesi
Metro Han’da faaliyetlerine başlamıştır.
Firmamız Depo ve Teknik Servis Hizmeti vermektedir. Faaliyetlerimizi yürütürken müşteri memnuniyetini ön planda tutmak birinci prensibimiz olmuştur. Her
zaman diş hekimlerimizin ve firmalarımızın yanındayız.

Our company was founded in 1984 by Özkan Aras and
started its activities in Ziya Gökalp Caddesi Metro Han in
Ankara.
Our company provides Warehouse and Technical Service.
While carrying out our activities, keeping our customer satisfaction
in the foreground has become our first principle. We are always
with our dentists and our companies.

KÜLTÜR MAHALLESİ, DR. MEDİHA ELDEM SOK. NO: 38 D: 5 ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 312 433 49 01 • Fax: +90 312 433 38 08
e.posta: arasdental@gmail.com
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Arsan Dental Medikal
Firmamız 2004 yılında Ankara’da kurulmuş
olup, Dental sektörde yerini almış ve siz değerli Hekimlerimize daha kaliteli hizmet verebilmek
için kadrosunu güçlendirip, portföyüne yeni ürünler
ekleyerek hızlı ilerlemesine devam etmektedir.
Dünya çapında 110’dan fazla ülkede 30 yılı aşkın süredir dental sektörde faaliyet gösteren Voco GMBH
firma ürünlerinin İç Anadolu Bölge distribütörlüğünü
yapmaktadır. Haricen dünyanın çeşitli ülkelerinden
ithalatlarını sürdürerek ürün yelpazesini genişletme
çabasındadır. Frez, karpul iğnesi, retraksiyon ipi, anios
dezenfektan, sterilizasyon ruloları ithalat ve bayilikleriyle devam etmektedir.

Our company was established in 2004 in Ankara and has
been taking place in the dental sector and continues to make
rapid progress by strengthening its staff and adding new products
to its portfolio in order to provide better quality service to our esteemed dentists.
Voco GMBH is active in the dental sector for more than 30 years
in more than 110 countries worldwide and we distribute their products in Central Anatolia Region. Our firm is also endeavoring to
expand its product range by continuing its imports from various
countries of the world. We import and franchise products such as
drill, carpul pin, retraction cord, anios disinfectant, sterilization rolls.
Our aim is to provide fast, good quality, friendly and trustworthy
company with professional profession for healthy smiles.

Amacımız, sağlıklı gülüşler için hızlı, kaliteli, güler yüzlü
ve güven veren firma profiliyle hizmet vermektir.
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ZİYA GÖKALP CAD. ATAÇ 2 SOKAK 64/12 GİRİŞ KAT KIZILAY, ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 312 433 09 08 • Fax: +90 312 435 02 59
e.posta: arsan@arsandental.com • web: www.arsandental.com

AS Diş Deposu
Firmamız 2002 yılından beri dental sektörde
faaliyet göstermektedir. İthalatını yaptığımız
ürünler %70 diş laboratuvarlarına %30 oranında da
diş hekimlerine hitap etmektedir.
İthalatı ağırlıklı olarak yaptığımız ülkeler İsviçre, Almanya, Tayvan, Belarus ve İtalya’dır.
Firmamız Türkiye’de iyi bir Pazar payına sahip olmakla
birlikte Balkanlar, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere
de ihracat yapmaktadır. Balkanlar: Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya... Ortadoğu: Irak, İran, Mısır,
Fas Türki Cumhuriyetler: Azerbaycan, Türkmenistan...

Our company has been active in the dental sector since
2002. The products we import are 70% for dental laboratories and 30% for dentists.
The countries we mainly import are Switzerland, Germany, Taiwan,
Belarus and Italy. Though our company has a good market share in
Turkey, it is also exporting to the Balkans, Middle East and Turkic
Republics. Balkans: Kosovo, Albania, Serbia, Macedonia... Middle
East: Iraq, Iran, Egypt, Morocco Turkic Republics: Azerbaijan, Turkmenistan...

MOLLA GÜRANİ MAH. AKKOYUNLU SOK. NO: 43 / A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 534 12 20 • Fax: +90 212 534 12 20
e.posta: akarsumithat@hotmail.com • web: www.asdisdeposu.com
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AS Farma Medikal Dental
Firmamız 2002 tarihinden beri faaliyet göstermektedir. Ağırlıklı olarak Almanya ile çalışan
firmamız İsviçre, Belçika, Belarus, Rusya, Bulgaristan
ve Tayvan’dan laboratuvar malzemeleri ithal etmektedir. Türkiye’nin birçok bölgesine malzeme satan
firmamızın hedef müşteri kitlesi ağırlıklı olarak diş depolarıdır.
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Our company has been operating since 2002. Our company,
which mainly works with Germany, imports laboratory materials from Switzerland, Belgium, Belarus, Russia, Bulgaria and Taiwan. Target companies audience of our company that sell materials
to many of Turkey’s regions clientele are mainly dental depots.

OĞUZHAN CAD. AKKOYUNLU SOK. 7/B FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 533 50 00 • Fax: +90 212 533 50 00
e.posta: info@sigmadent.com.tr • web: www.drsigmadental.com

Asri Diş ve Sağlık Malz.
Sektörün gelişimine paralel olarak faaliyet alanını
genişleten, Diş sağlığı sektöründe konusunda bir
numara olan dünya markalarıyla hizmette mükemmellik
perspektifini yakalamayı hedeflemekte, tecrübeli ve uzman
kadrosu ile yenilikleri takip etmektedir. Yerel ve yaygın satış
ağı ve satış sonrası hizmet ağına sahip, güvenilir hizmet vermeyi ilke edinen firmamız, geniş ürün yelpazesi ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır. Mevcut
ve yeni ürünlerimiz ile faaliyet bölgelerimizin gelişiminde
önemli roller alarak ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedef edinmektedir. Türk Diş hekimliğine Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ekipman ve malzemelerin satışını ve servisini yaparak hizmet vermektedir.
Distribütörlüğünü yaptığımız markaların ürünlerini uygun
fiyatlarla ve servis güvencesiyle sunmakta, müşterilerimizin
değişen ihtiyaçlarının farkında olarak esnek yapımızla öncü
ve yaratıcı çözümlerimizle, onları farklı kılan ürünlerle kaliteyi en uygun fiyata sunmak ve kaliteden ödün vermeden
ilerlemektedir. Distribütörü olduğumuz firmalar; Coltene
Whaledent – Bms – Benz – Platon – Fischer...

Asri Diş ve Sağlık Malzemeleri İthalat İhracat Sanayi ve Tic.
Ltd. Şti. is a company that has developed its annual ring according to market development, and to compete with leader brands
of Dental market with professional and expert team. By the agency
of local and extensive sales network and after-sales service, Asri
aims reliable serving and try to satisfy customer’s needs with wide
product range. With available and new products,
Asri takes a part of development of annual ring to contribute contry’s and region’s economy.
Asri Diş ve Sağlık Malzemeleri serves to Turkish Dentistry selling and
service of World’s brands. Asri Diş ve Sağlık Malzemeleri dedicates
to serve creative, innovative solutions to the market with suitable
prices and trusted. We are distributor of; Coltene Whaledent – Bms
– Benz – Platon – Fischer

ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİK PAŞA CAD. NO: 67/A ÇAPA, FATİH/ İSTANBUL
Tel: +90 212 631 68 69 • Fax: +90 212 292 09 19
e.posta: info@asridis.com • web: www.asridis.com
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Atılım Diş Deposu
1997 yılında Adana’da kurulan firmamız bölgesinin ve aynı zamanda da sektörün güçlü
ve güvenilir bir markası olmayı başarmıştır. Dentium
İmplant Sistemleri’nin Türkiye Distribütör’ü olarak
vizyonumuz, yüksek kaliteye sahip Dentium ürünleriyle, profesyonellere geniş kapsamlı eğitim programlarıyla desteklenen kusursuz hizmet verebilmektir.
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Our company founded in Adana in 1997 has become a
strong and reliable brand of the region and at the same time
in the sector. As a distributor of high-quality products named Dentium Implant Systems, our vision as Turkey Dentium is to provide
excellent service backed by comprehensive professional training
programs.

CEMALPAŞA MAH. 63006 SOK. NO: 7 ABDULLAH ÖZKAN APT. K: 1 D: 1 SEYHAN / ADANA
Tel: +90 322 459 29 57 • Fax: +90 322 459 29 58
e.posta: info@atilimdisdeposu.com.tr • web: www.atilimdisdeposu.com.tr

Atlas Diş Deposu
Dental sektörde diş hekimleri ve diş laboratuvarları için malzeme, cihaz ve ekipmanlarının
pazarlaması yapan firmamız, Impact marka röntgen
banyo solüsyonu, Wizard marka sodyum hipoklorit
ve edta çözeltisi, plastik alet tepsisi, galoş ürünlerinin
üretimini yapıp toptan ve perakende olarak pazarlamaktadır. Buna ek olarak, firmamız eğitime destek
verme amaçlı, Çikolata Yayınevi’nden yayınlanan
Tumburluplar öykü serisinin ilki olan ve diş hekimleri
ile çocuk hastalar arasında arkadaşça bir bağ kurmayı
amaçlayan “Tumburluplar Diş Hekiminde” adlı kitabı
da dental sektörün hizmetine sunmuştur.

Our company is marketing products, equipment and devises
for dentists in the dental Sector. Furthermore, we also produce and market, wholesale and retail dental products such as Impact x-ray solution, Wizard Sodium hypochloride and edta solution,
plastic hand piece tray, overshoe/rubbers. Moreover, to support education regarding Dental field, our company offers the first book of
a children’s serial stories, published from Çikolata Publishing-house,
called “The Tumburlups are at the Dentist” which aims to form a
friendly bond between children and dentists.

MİLLET CAD. LÜTFÜPAŞA SOK. 48/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 491 10 46 • Fax: +90 212 491 10 75
e.posta: atlasdental@gmail.com
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AY-BE Medikal
Ay-Be Medikal 2001 yılında Türkiye’deki diş
sağlığı sektöründe siz değerli profesyonellerin
ihtiyaç duyduğu cihaz sarf malzeme, destek lojistik
hizmetlerini sağlanması için kurulmuştur.
Ağırlıkta satış ve pazarlama hizmetleri sunan firmamız Türkiye’de bulunan tüm ithalatçıların ithal ettikleri ürünleri, profesyonel satış ve destek ekibi, bilgili
eğitimli servis çalışanlarıyla siz değerli müşterilerimize
hızlı servis, sorulan her soruya cevap ve değerli zamanınıza değer katmak için buradayız.

Ay-Be Medical was found in 2001... Our company mainly offers sales and marketing services. Our firm was established to
provide the logistic support services for the medical devices industry
supplies valuable professional that you need in Turkey.
Our company products we import all the importers in Turkey, professional sales and support team, knowledgeable, trained service
staff with our valued customers fast service, answering every question asked at your disposal to add precious time to your values.
By choosing to work with us on this long journey, we would like to
thank our business partners for the value you add to our new journeys and sign new successes.

Uzun sürecek bu yolculuğumuzda bizlerle çalışmayı
seçerek kattığınız değerden dolayı siz müşterilerimize
iş ortaklarımıza teşekkür ediyor yeni yolculuklara ve
yeni başarılara imza atalım diyoruz.
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OSMAN AĞA MAH. SÜLEYMAN PAŞA SK. HÜRRİYET AP. NO: 25 KAT: 2 DAİRE: 7 KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: +90 216 349 84 41 • Fax: +90 216 349 63 32
e.posta: info@aybe-com.tr • web: www.aybe.com.tr

Aydın Ltd. Şti.
Firmamız 1993 yılında Ali Orhan Saylam tarafından kurulmuş olup, gelişen teknolojik
süreçte bugüne kadar diş sağlığı alanındaki temel gereksinimleri üstün hizmet anlayışıyla karşılamaktadır.
Merkezi Ankara’da bulunan firmamız şu anda
Eisenbacher Dental Waren ve MK1 Dental, firmasının Türkiye temsilcisidir. Aynı zamanda Muss Dental,
Doceram, Dentorium, Alphadent-Ceka, Sirio, New
Ancorvis, Microtecnor, Dr. Hopf GmbH, Kroeplin,
Moore’s firmalarının ürünlerini de Türkiye’deki dental
sektöre temin etmektedir.

Our company was established in 1993 by Ali Orhan Saylam
and in the developing technological process, to date, it meets
the basic requirements of dental health with its superior service
understanding.
Our company is located in the center of Ankara and currently a
representative company in Turkey for Eisenbacher Dental Waren
and MKI Dental... At the same time we also provide Muss Dental,
Doceram, Dentorium, Alphadent-Ceka, Sirio, New Ancorvis, Microtecnor, Dr. Hopf GmbH, Kroeplin, Moore’s firms’ products for the
dental industry in Turkey.

G.M.K. BULVARI SÜMER 2 SOK. NO: 32/3 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 229 37 63 • Fax: +90 312 229 37 65
e.posta: aydindental@aydindis.com.tr • web: www.aydindis.com.tr
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Aydoğanlar Diş Deposu
20 yıla varan sektörel tecrübemizi siz değerli
müşterilerimizle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
Aydoğanlar Diş Deposu olarak faaliyetlerimizin kalitesini ve hızını artırarak devam ettirmekteyiz. Sektörümüzde 20 yılda alışveriş sistemleri değişmeye
başlamıştır. Daha yeni sistemler sunarak siz değerli
müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğu
içerisindeyiz.

We are proud to share our sectoral experience of up to 20
years with our valued customers.
As Aydoğanlar Dental Depot we are continuing to increase the
quality and speed of our activities. In 20 years, our shopping systems have begun to change. We are happy to provide quality service to our valued customers by offering more new systems.
Aydoğanlar Dental Depot and Dental world with our shopping site,
we would like to bring innovation and quality to all of us.

Aydoğanlar Diş Deposu ve Dental dünyası olarak
alışveriş sitemiz ile hepimize yenilikler ve kalite getirmeyi diliyor ve saygılar sunuyoruz.
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ADAKALE SOKAK. NO: 25 / 36 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 432 31 48 • Fax: +90 312 432 21 46
e.posta: dentaldunyasi@gmail.com • web: www.dentaldunyasi.com

Bahadır Dental
Bahadır Diş Malzemeleri, 2002 yılında faaliyete
başladı. Jensen JP-1 marka Diş Hekimliği Cerrahi
El Aletlerini getirdi, bu markayı tescil ettirdi. Bu marka Bahadır Diş Malzemeleri ile özdeşleşti. Bu arada yeni ürünler
ve yeni markalar ürün yelpazemiz içine katıldı. Katılıyor...
Buna Falcon ürünlerini ilave ettik. Falcon’u tarif ederken
3000’den fazla ürün çeşidinin olduğunu söylemek sanırım
yeterli olacaktır. Bu markalara bir de Ocean’ı ekledik. El
aletleri ile başladık. Ayna, Guttapercha, Paper Point, Kanal
Eğesi... Şimdi ise İmplant aletlerimizi sizin beğeninize sunuyoruz. Ürün Sertifikaları kuşkusuz ticari ürünlerde artık bir
zorunluluk. Ürünlerimiz uluslararası belgelendirme kuruluşları ve yurt içinde de TÜRKAK tarafından onaylı belgelere
sahiptir. Arkasında 7 üretici firma ile şunu gönül rahatlığı
içinde söyleyebiliriz: Diş Hekimliği Cerrahi El Aletlerinde
her ne istiyorsanız bize sorun. Ürün kataloğumuzda yoksa,
üretici firmalarımızdan birinde mutlaka vardır. Biz size bunu
sağlayabiliriz.

Bahadır Diş Malzemeleri started its activity in 2002. Our firm
has brought Jensen the JP-1 brand of Dental Surgical Hand
Tools and registered this brand. This brand is identified with Bahadır Dental Materials. Meanwhile, new products and new brands
joined our product range. Still attending... We added Falcon products recently. I think it would be proud for us to say that when you
describe Falcon you have more than 3000 kinds of products. We
added Ocean to this brand. We started with hand tools. Mirror,
Guttapercha, Paper Point, Root Canal File... Now we present our
Implant instruments to your liking. Product Certificates are no doubt
a must now for the commercial products. Our products are certified
by international certification bodies by TÜRKAK in Turkey. With 7
manufacturers behind us, we can say in peace of mind: Ask us what
ever you want in Dental Surgical Hand Tools. If the product is not
in our catalog, we have one of our manufacturers. We can provide
you this.

MOLLAGÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. AKKOYUNLU SOK. NO: 21 D: 2 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 621 11 35 • Fax: +90 212 621 04 77
e.posta: info@bahadirdental.com • web: www.bahadirdental.com
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Bamiteks
28.09.1989 yılında kurulan Bamiteks Tekstil 800 metrekare alanda yıllık 200 - 250 bin adet üretim kapasitesi ile Ülkemizde ve Yurt dışındaki sağlık sektörüne Tıbbi
giysiler konusunda hizmet vermektedir. Yılların tecrübesiyle
sağlık sektöründe yaratıcılığı ve kalitesiyle ön planda yer alan;
düş ile gerçeği, hayal gücü ile realiteyi aynı çizgide birleştiren
Bamiteks Tekstil, müşterilerine sunduğu farklı ve zengin kreasyonuyla her zaman marka olarak bu sektörde öncü rolü
üstlenmiştir. Çalışmalarındaki temel ilkelerden biri müşteri devamlılığı olan Bamiteks Tekstil, müşteri sadakatine özel önem
vermekte ve müşterilerinin fiyat, kalite, hız ve esneklik beklentilerine ekip çalışması ve sosyal sorumluluk bilinciyle en mükemmel şekilde cevap vermeye çalışmaktır. Bamiteks Tekstil
tüm çalışanları ve müşterileriyle büyük bir ailedir. Aile olmanın
gerektirdiği hassasiyetle önceliği, çalışanların emniyeti ve sağlığı, müşterilerinin memnuniyeti olmuştur. Her kademedeki çalışanın fikir paylaşımı yapabilmesi, çalışanların kuruculara yakın
olduğunu bilmesi Bamiteks Tekstil ailesinin çok önem verdiği
ve geleceğe taşımakta kararlı olduğu bu kültürle müşterilerine
daha iyi hizmet sunmak. İşte bu yüzden Bamiteks Ailesi müşterilerine; Mükemmeli Hedeflemiyor Sunuyor...
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Founded in 28.09.1989, Bamiteks Textile provides medical
garments service to our country and abroad health sector
with an annual production capacity of 200-250 thousand units in
800 square meters area. Bamiteks Textile, one of the basic principles of its operations, carries on customer loyalty with special importance and aims to respond to customers’ price, quality, speed and
flexibility expectations in the best way with team work and social
responsibility awareness. Bamiteks Textile is a big family with all its
employees and customers. Priority with the sensitivity required by
the family, the safety and health of the employees, has been the
satisfaction of the customers. That is why Bamiteks Family offers
the excellence to the customers...

6014 ADA 5746/5 SOK. NO: 14 MTK SİTESİ ÇAMDİBİ BORNOVA / İZMİR
Tel: +90 232 431 15 91 • Fax: +90 232 431 15 93
e.posta: satis@bamiteks.com.tr • web: www.bamiteks.com.tr

Başak Dental
2005 yılından beri Türkiye’de dental sektörünün en güçlü oyunculardan biriyiz. Kurduğumuz hayaller ve ulaştığımız hedeflerle bugünlere
ulaştık. Bilişim sistemimizi geliştirdik. Hizmet anlayışımızla fark edildik. Hem çok büyüdük hem çok sevildik! Zengin ürün çeşitliliğimizle sektörde her zaman
öndeyiz.
Şimdi e-ticaret platformumuzla yine zirvedeyiz.

Since 2005, we are one of the most powerful players of the
dental sector in Turkey. We reached today with the dreams
we have established and the targets we have reached. We’ve developed our information system. We were noticed with service understanding. We are both very grown and very loved! We always lead
in the industry with our rich product range.
Now we are again at the top of our e-commerce platform.
Thank you for always choosing us.

Her zaman bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. NO: 26/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 451 39 55 • Fax: +90 212 451 39 55
e.posta: bilgi@dentalticaret.com • web: www.dentalticaret.com
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Basmacı Diş Deposu
Firmamız 1938 yılında kurulmuş olup, diş hekimliği ve diş laboratuvar malzemeleri alanında 79 yıldır aralıksız olarak, Türkiye’nin her bölgesinde
ithalat ve pazarlama faaliyetlerini son 17 yıldır Fındıkzade İstanbul’daki merkezimizden sürdürmektedir.
Bu deneyim ile ülkemize, kaliteleri dünyaca bilinen
markaların ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu markaların başında; Anthogyr, Hager&Meisinger, Wp Dental,
Shalatco, Bellotti, Dentsply, Hahnenkratt, Swedish
Dental ve Mesa gelmektedir.
Vizyonumuz;
Türk ekonomisine, iş ahlakı ve kurum kültürü normlarında kıymet yaratarak; müşteri istekleri ve kalite hedeflerimiz doğrultusunda, müşterilerimizin beklentileri
ötesinde değer yaratarak ve müşterime memnuniyetini esas alarak, sektörde örnek öncü bir kuruluş olmak...
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Our company was founded in 1938 and we have been continuously importing and marketing dentistry and dental laboratory materials for the last 79 years all around Turkey and have
been located in Fındıkzade- Istanbul for the last 17 years and have
been managing our business in our head office in Fındıkzade. With
this great experience in dental sector we manage to import many
good quality, well-known brands into Turkish market. The top five of
these well known brands are Anthogyr, Hager&Meisinger, Bellotti,
Shalatco, WP Dental, Dentsply, Hahnenkratt, Swedish Dental and
Mesa.
Our vision is to be a leading and model company in our sector which
creates valuation to Turkish economy in terms of the business ethics
and corporate culture and which sets a high value on our customers
much beyond their expectations and rests mainly the custromer
satisfaction in the direction of requirements of our customers and
targets on good quality.

MİLLET CAD. ŞAİR MEHMET EMİN SOK. YAŞAR AP. NO: 4 D: 3/4 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 529 66 46 • Fax: +90 212 529 65 11
e.posta: info@basmacidis.com.tr • web: www.basmaci.com.tr

Benlioğlu Dental
130 yıldır ortodontik malzemelerin yaratıcısı
ve önde gelen üreticisi olan Dentaurum zengin ürün çeşidi, üstün üretim teknolojisi ve herkesin
takdir ettiği kalitesiyle kendisine tüm dünyada saygın
ve güvenilir bir yer edinmiştir. Sürekli geliştirilen ve
yenilikçi patentlerle desteklenen ürün çeşitleri ve materyallerimiz vardır. Bunlar kalite yönetim sistemleri
altında çevreyi en üst kalitede koruma felsefesi ile Almanya’ daki modern fabrikasında tek bir çatı altında
üretilmektedir. Firmamız Dentaurum’u 1980 yılından
beri temsil etmektedir.
Benlioğlu Dental olarak Dentaurum ürünlerini sizlere en uygun koşullarla ve profesyonel bir anlayışla
ulaştırmak için çalışmaktayız. Türkiye’nin her köşesine
Ankara merkez ofisimizden direkt dağıtım yaparak
sizlere hizmet vermekteyiz.

Dentaurum, the creator and leading producer of orthodontic
materials for 130 years has acquired a respectable and trustworthy place all over the world with its rich product range, superior
production technology and quality that everyone appreciates. We
have product varieties and materials that are continually developed
and supported by innovative patents. They are produced under a
single roof in a modern factory in Germany with the philosophy of
protection of the environment at the highest quality under quality
management systems. Our company has been representing Dentaurum since 1980.
As Benlioglu Dental, we are working to bring Dentaurum products
to you with the most suitable conditions and professional understanding. We provide services to every corner of Turkey by direct
delivery to you our Ankara office.

TUNALI HİLMİ CAD. NO: 70/7 NEŞE APT. KAVAKLIDERE / ANKARA
Tel: +90 312 468 05 25 • Fax: +90 312 468 29 19
e.posta: info@benliogludental.com • web: www.benliogludental.com
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BerayDent
Beraydent diş hekimliği sarf, cihaz ve ekipmanlarının ithalatı ve pazarlaması ile ilgili faaliyet göstermekte ve alanındaki yeni yatırımlarıyla
da büyümesini sürdürmektedir. Avrupa ve Uzak Doğu’dan birçok firmadan en kaliteli ve güvenilir ürünleri
dental sektörün hizmetine sunmaktayız.
Beraydent firması hizmet verdiği müşterilerine; yenilikçi teknoloji, yüksek kalite ve dinamik bir insan
kaynağı sunmaktadır. Firmamız, pazarlamakta olduğu
ürünlerin değerini sadece Türkiye sınırları içinde değil, dünya çapında yükseltmeyi hedeflemektedir. Firmamız, özellikle dental sektöründe bölgesel bir lider
olma vizyonunu ortaya koymaktadır.
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Beraydent is engaged in importing and marketing of dental
supplies, devices and equipments and continues to grow with
new investments in its field. We offer the best quality and reliable
products from the European and Far East companies to the service
of the dental industry.
Beraydent company provides services to its customers; innovative
technology, high quality and dynamic human resources. Our company aims to increase the value of the products it sells not only
within the borders of Turkey but also worldwide. Our company puts
forward its vision to be a regional leader in the dental sector in
particular.

KÜLTÜR MAH. ATAÇ 2 SOK. NO: 45/4 ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 312 435 01 03 • Fax: +90 312 435 01 04
e.posta: info@beraydent.com • web: www.beraydent.com

Beyaz Dental
Firmamızın sektörün hizmetine sunduğu ürün
grupları şunlardır: Dental Kompresör, Ortodontik Aygıtlar ve Apareyler, Otomatik Kumlama,
Elektrikli santrifüj, Nanovest Revatman, Asit Makinası,
Implant, Ipn Artificial Teeth, Composite Prosthesis
Teeth, Bistüri Ucu, Guttapercha, Kanal Eğesi, Sterilizasyon Kasetleri, Ortodontik Aletler ve Pensler,
Laboratuvar Aletleri, Ölçü Kaşığı, Çekim Aletleri,
Anestezi Aletleri, Restorasyon Aletleri, Endodontik
Aletler, Periodontal Aletler, Muayene Aletleri, Implant Aletleri, Dental Cerrahi Aletleri, Cerrahi Aletler,
Akrilik Dişler, Endodonti ile ilgili Sistemler, Ortodontik Teller, Yapıştırıcılar.

Our product range that is put into service of the sector by our
firm includes: Dental Compressor, Orthodontic Instruments
and Apparatus, Automatic Sandblasting, Electric centrifuge, Nanovest Revitman, Acid Machine, Implant, Ipn Artificial Teeth, Composite Prosthesis Teeth, Scalpel Blade, Guttapercha, Root Canal
File, Sterilization Cassettes, Orthodontic Instruments, Endodontic
Instruments, Periodontal Instruments, Examination Instruments, Implant Instruments, Dental Surgical Instruments, Surgical Instruments,
Acrylic Teeth, Endodontic Related Systems, orthodontic wires, Adhesives.

MİLLİ KÜTÜPHANE CAD. TİBAŞ İŞ HANI NO: 19 Z-27/28 KEMERALTI, KONAK / İZMİR
Tel: +90 232 425 33 65 • Fax: +90 232 425 33 65
e.posta: rcp.sari@hotmail.com
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Bilkim Tıbbi Ürünler
Bilkim Ltd. Şti. 1990 yılında Türkiye’de kuruldu. Temel ürünleri mücevher ve tek kullanımlık dental kalıp mumlarıdır. Şirketimiz 2006 yılında
700 m2 olan yeni üretim yerine taşınmış olup, yıllık 20
tonluk üretim yapmaktadır.

The company has been established in Izmir (Turkey) in 1990. The
main productions are related with dental. Jewellery waxes and disposibles about dental industry. The company has moved to its new
facility with closed production area has 700 m2 and 20 tonnes
production capacity per month in 2006.
Company Bilkim has started to make export efforts since 1996
and been developing itself to improve production quality and export
markets. Besides its export efforts, company has taken its places in
domestic market and became one of the distinguished companies in
Turkey. Due to its variety in export market, Bilkim is one of the best
known company not only in its area but also in the world. The main
production are dental waxes (including CAD-CAM wax blanks and
PMMA Blanks) patient bibs, schellac base plates, polishers, prophy
cups and brushes, mandrel related products in dental investment and
metal ceramic modelling, aluminum and stainless steel meshes and
so on. Company Bilkim is exporting its products exceeding 50 countries and will continue its efforts to improve products’ quality and
to quote competitive price which became one of most important
aspects in world trade.
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8229/2 SOKAK NO: 7 35640 ÇİĞLİ / İZMİR
Tel: +90 232 329 70 94 • Fax: +90 232 329 70 27
e.posta: contact@bilkimya.com • web: www.bilkimya.com

Birlik Diş Deposu
Birlik diş deposu, Türkiye genelinde faaliyet
gösteren bir firmadır.
Şirket ortaklarından Bahadır Acari, 17 yıllık deneyimi
ile diş hekimlerine ve dental sektörüne hizmet vermektedir.
Firmamız zamanında talep karşılama ve verilen sözü
yerine getirmeyi prensip olarak benimsemiştir. Bu
yaklaşımı ile müşterilerinin artan ihtiyaçlarına karşılamayı ilke edinmiştir.

Birlik Dental Depot, is a company operating in Turkey in general.
Bahadır Acari, a partner of the company, serves dentists and dental
sector with 17 years of experience.
In principle, our company adopts to fulfill the demand and fulfill the
given promise. With this approach, it has adopted the principle of
meeting the increasing needs of its customers.

MİLLET CAD. KARAGÜL İŞ MERKEZİ NO: 84/213 FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 536 595 03 21
e.posta: info@birlikdisdeposu.com • web: www.birlikdisdeposu.com
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Boğaziçi Diş Deposu
Melih Günal tarafından kurulan ve 2004 yılından bu yana dental sektörde hizmet veren
Boğaziçi Diş Deposu, dünyanın en iyi markalarını
“Griuin”, “Queen EC”, “Savana” markaları çatısı altında toplayarak ülkemizde OEM sistemi ile faaliyet
gösteren öncü şirketlerden biridir.
2012 yılında dünya devi Chifa-Zoo (BBraun) ile anlaşan firmamız “Griuin”marka el aletleri ve üstün
teknolojili tesislerinde ürettiği, Türkiye’de bir ilk olan
“stoperli detertraj fırçaları”ile dental sektöre yenilikler
kazandırmıştır. Ürün gamının büyük kısmını el aletlerinin oluşturduğu firmamız, yenilikçi ruhu, dinamik kadrosu ve mühendislik alanındaki tecrübesini birleştirerek diş hekimlerimizin ihtiyacına cevap veren radikal
çözümler üretmektedir.
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Boğaziçi Dental Depot that is founded by Melih Günal is one
of the leader companies in Turkey which operates with OEM
system. It has gathered world’s top brands under the umbrella of
“Griuin”, “Queen EC”, ”Savana” and serves in Dental industry since
2004.
Our company reached an agreement with one of the world’s giants, Chifa (BBraun) in 2012 and started to import highest-quality
dental instruments under “Griuin” brand name. Also, it has brought
innovation to dental sector with world’s the first and only “scaling
brushes with stoppers” which is fully made in Turkey. A large part
of our product range is occured of dental tools and disinfection
products. Boğaziçi Dental Depot always combines innovative spirit,
dynamism and engineering experience and creates radical solutions
that respond to the needs of our dentists.

MOLLA GÜRANİ MAH. UYGAR SOK. NO: 17 / B FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 523 35 18 • Fax: +90 506 531 58 90
e.posta: bogazicidental@hotmail.com • web: www.bogazicidisdeposu.com

Bora Diş Deposu
Antalya Bora Dental firması diş hekimliği ve
dental laboratuvar sarf implant ve demirbaş
malzemelerinin satışı için 2003 yılında Antalya’da kurulmuştur.

Antalya Bora Dental Company was established in Antalya in
2003 for the sale of dental and dental laboratory consumables, fixtures and implants. It continues its sales activities to dentists,
dental hospitals and dental laboratories through sales representatives for Antalya Region and Alanya region.

Antalya Bölgesi ve Alanya bölgesine satış temsilcileri aracılığı ile diş hekimleri, diş hastaneleri ve dental
laboratuvarlarına satış faaliyetlerini devam ettirmektedir.

KIZILSARAY MAH. 76. SOK. İPEKÇİ APT. NO: 48/6 ANTALYA
Tel: +90 242 244 82 69 • Fax: +90 242 244 82 79
e.posta: info@boradental.com.tr • web: www.boradental.com.tr
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Buldental
Buldental 2001 yılında İbrahim Bulca tarafından İstanbul Bakırköy’de kurulmuştur.
İbrahim Bulca’nın 1965’ten beri bu mesleğin içinden
gelen engin deneyimleriyle firma 1992 yılında Diş
Deposu olarak faaliyetlerini sürdürülegelmiştir. Üstün
kaliteli ürünlerimizi en hızlı şekilde diş hekimliği laboratuvar sektörünün hizmetine sunmaktayız.
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Buldental was founded in Istanbul Bakırköy by İbrahim Bulca
in 2001.
İbrahim Bulca has been in business since 1965 as a Dental Depot
in 1992 with its vast experience from this profession. We offer our
superior quality products to the dental laboratory industry in the
fastest way possible.

ZUHURATBABA MAH. ŞENYUVA SOK. GÜL APT. NO: 13/2 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Tel: +90 212 572 71 58 • Fax: +90 212 466 23 34
e.posta: fahrettin5434@hotmail.com

Coşkan Dental
1996 yılından bu yana Dental sektöründe
faaliyet gösteren firmamızın geçmişi aslında
diş laboratuvarımızı dâhil edersek 1950 yılına dayanmaktadır. Firmamızın kurucusu Seyfettin Coşkan’dır.
Çalışma prensibi, iş ahlakı ve meslek sevgisi gibi nitelikleriyle ön plana çıkan Coşkan bundan dolayı meslektaşları arasında her zaman sevgi saygı görmüştür.
Firmamız dental sektöründe özellikle diş porseleni
malzemeleri üretimi alanında Türkiye’de birçok ürüne Keram & Keramik markası adı altında ilk olmanın
gururu ile imza atmıştır. Patentli olan Keram & Keramik markamızla firmamız sürdürmekte olduğu Ar-Ge
çalışmaları sayesinde siz değerli diş teknisyenlerimize
ilerleyen yıllarda daha birçok ürün sunmayı hedeflemektedir. 2009 yılı itibarıyla Avrupa Birliği ürün kalite
belgesi olan CE’yi ürünlerimizle buluşturmanın kıvancını yaşamaktayız. Ayrıca 1950 yılından beri faaliyet
gösteren laboratuvarımız çağdaş teknolojik enstrümanları kullanarak kalitenin sınırlarını zorlamaktadır.

The history of our company operating in Dental sector since
1996, in fact dates back to the year 1950 if we include our
dental laboratory. The founder of our company is Seyfettin Coşkan.
Mr. Coşkan, who stands out with his characteristics such as his
working style, professional ethics and love of profession, was always
respected among his colleagues. Our company is proud of being
the frontier with many materials as Keram & Keramik trade mark
in dental sector especially dental porcelain materials production in
Turkey. With our registered trade mark Keram & Keramik, we target to serve many more new materials to our dental technicians
with our continuing research and improvements department for the
future. We feel proud to meet our products with CE mark, which
is the product quality certificate of European Union, as of the year
2009. Besides; our laboratory, which is operating since the year
1950, forces the limits of quality by using modern technological
instruments.

ALTINOVA MAH. 1. KADER SK. NO: 21 NİYAZİ DİKENCİ İŞ MRK. KAT: 1-2 OSMANGAZİ / BURSA
Tel: +90 224 223 25 06 • Fax: +90 224 224 45 99
e.posta: info@coskandental.com • web: www.coskandental.com
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Çatak Diş Deposu
Çatak Diş Deposu İth. İhr. San. Ltd. Şti., dental alanda
Türkiye genelinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren,
köklü bir firmadır. Alanında yaptığı yenilikçi çalışmalar, uluslararası araştırmalar ve anlaşmalar sonucunda yüksek kalitede ürünler
içeren firmaların Türkiye distribütörlüğünü bünyesine katmıştır.
Merkezi Ankara’da bulunan firmamız, İstanbul, İzmir ve Adana’daki şubeleri ile tüm Türkiye’yi kapsayan bir satış ve hizmet ağına
sahiptir. Deneyimli ve dinamik kadrosu, müşteri memnuniyetine verdiği önem, zengin ürün yelpazesi ve yeniliklere gösterdiği
önem sayesinde dental sektörün öncü kurumları arasında yer
almayı başarmıştır. Devlet ve üniversite hastaneleri başta olmak
üzere tüm özel sağlık kurum ve kuruluşları ile dental laboratuvarlara, ulusal-uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar çerçevesinde, dental alanda cihaz ve sarf malzemeleri temin eden ve
cihazlarla ilgili satış sonrası servis (bakım/onarım) hizmeti sağlayan
bir firmadır. Çatak Diş Deposu, ürün teslimatında zamanın öneminin bilincinde ve zamanla yarış hâlindedir. Firmamız, ürünün
ithalatından satışına kadar kendisine düşen görevi yerine getirmek
konusunda gerekli bilgi ve beceriye fazlası ile sahiptir. Firmamız,
özgün ve güvenilir ürünler sunarak, kullanıcıların enerji ve zamanlarını yalnızca üretime adamaları felsefesini benimsemiştir. Çatak
Diş Deposu, yaşamlarını ve uğraşlarını başkalarının yaşamlarını iyileştirmeye adayanların çözüm ortağı olmak arzusundadır.
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Our company whose head office takes place in Ankara and
branch offices in İstanbul, Adana and İzmir, manufacture high
quality dental goods and have distribution relationships with the certain well-known companies all over the world. The big step we have
taken is to get place near the top thanks to our experienced staff,
giving importance the clients’ satisfaction, having sales to all regions
of Turkey, having various goods and the most important one, being
open-minded on innovations and quality management.

FEVZİ ÇAKMAK 2 SOK. 35/2 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 229 27 18 • Fax: +90 312 229 2721
e.posta: info@catakdisdeposu.com

Demirtaş Diş Deposu
2002 yılında faaliyet göstermeye başlayan
şirketimiz ilk olarak sarf malzeme ve dental
cihazlar satışıyla sektöre giriş yaptı. Sonrasında cerrahi
dala yönelerek cerrahi el aletleri ve fizyodispenser ithal etmeye başladık. İki yıl sonrasında implant ithalatı
yapmaya başladık. AB Dental’le yaklaşık yedi yıldır aile
dostluğu sıcaklığında süren bir ticari iş birliğimiz var.
Şu anda Türkiye’de Ankara ve İstanbul merkez olmak
üzere beş farklı ilde de şubeler şeklindedir.

Our company, which started to operate in 2002, first entered
the sector with sales of consumables and dental devices. Afterwards, we started to import surgical hand tools and physiodispenser aiming at surgery. Two years later we have started importing
implants. We have a business partnership with AB Dental that has
been in the family friendly heat for almost seven years. Currently in
Turkey in five different provinces, including Ankara and Istanbul as
the center are in the form of branches.

ADAKALE SOK. NO: 18/1 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 430 71 11 • Fax: +90 312 430 13 43
e.posta: demirtasdisdeposu@yahoo.com

63

Deniz Diş Deposu
1991 yılında sektöre adım atan ve sektöründe
lider, öncü firmalarda çeşitli görevlerde satış ve
yöneticilik yapan Murat Şen ve Erdal Şen tarafından kurulan ve 2001 yılından bu yana dental ürünler alanında hizmet veren Deniz Diş Deposu, dental klinik ve diş laboratuar ekipmanları ile sarf malzemeleri satışlarını kapsayan
ticari faaliyetlerini geniş ürün portföyüyle yurt içinde ve
yurt dışında sürdürmektedir. Sektörde her zaman öncü
ve yenilikçi olan şirketimiz, uluslararası standartlarda verdiği ürün satış hizmetlerinin yanı sıra diş hekimi muayenehane ve kliniklerine anahtar teslim projelendirme hizmeti
sunmaktadır. Deniz Diş Deposu sahip olduğu geniş ürün
yelpazesi ve müşterilerine sunduğu cazip fiyat avantajlarını, hiçbir zaman ödün vermediği güven ve kaliteye dayalı
hizmet anlayışıyla harmanlayarak Türk Diş Hekimlerinin
hizmetine sunmaktadır. Sizlerden gelen görüş ve önerilere her zaman açık olan Deniz Diş Deposu bundan sonra
da aynı çizgide çalışmalarına devam edecektir.
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Deniz Dental Depot has been established in 1991 by Murat
Şen and Erdal Şen. Both have been in the sector and been
a leader in in various positions such as sales and manager. Deniz
Dental Depot has been serving in the field of dental products since
2001 and has been providing dental clinic and dental laboratory
equipment. Our company continues its activities with its wide product portfolio both domestically and abroad. Our company, which is
always pioneer and innovator in the sector, provides turn-key project
planning services to dental practices and clinics as well as product
sales services provided at international standards. Deniz Dental Depot offers a wide range of products and attractive price advantages
offered to its customers to the service of Turkish dentists by blending
them with a trust and quality based service concept that they never
compromised. The Deniz Dental Depot, which is always open to
the views and suggestions from you, will continue to work on the
same line from now on.

BAĞLARBAŞI MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ FAİKBEY SOKAK OSKAR APT. NO: 5 /A MALTEPE / İSTANBUL
Tel: +90 216 457 80 02 • Fax: +90 216 457 80 02
e.posta: info@denizdisdeposu.com • web: www.denizdisdeposu.com

Dentamax
Dentamax Tıp ve Bilişim Teknolojileri San ve Tic.
Ltd. Şti olarak uzman kadrosu ile dental sektörde
görüntüleme sistemleri (Tomografi, Panoramik, Panoramik
sefalometrik, Rvg, Fosfor plak tarayıcısı) ile ilgili tüm cihazlara
servis, bakım, kalibrasyon ve software güncelleme işlemleri için
hizmet sunmaktayız. 2014 yılında kurulan Dentamax Tıp ve Bilişim genç, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla yüksek teknolojiye
yoğunlaşarak, diş hekimliği sektörünün önde gelen görüntüleme sistemlerini, diş hekimlerine sunmayı amaçlamaktadır. Dünyanın en önemli üreticilerinden birisi ve Samsung’un çözüm
ortağı olan Güney Kore’li Vatech’ in ürünlerinin 2014 yılından
itibaren servisini, 2016 yılı itibariyle Avrupanın en eski ve en
tecrübeli radyoloji cihazları üreticilerinden İtalyan Villa Sistemi
Medicali firmasının, İtalyan OEM medikal teknolojiler üreticisi
Nical SPA firmasının Smart Micro fosfor plak tarayıcısının Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. Bilgi ve satış sonrası hizmete önem veren Dentamax Tıp ve Bilişim teknolojik dental
görüntüleme cihazları ile yoluna devam edecektir. Hem teknik
personel hem de kullanıcılarına yönelik eğitim programlarıyla
bilgi seviyelerini güncel tutmaya özen göstererek kaliteli, güvene dayanan ve etkili hizmetler sunmaya devam etmektedir.

As Dentamax Medical and Informatics Technologies Limited,
we provide services for maintenance, calibration and software update of all devices related to imaging systems (Tomography, Panoramic, Panoramic cephalometric, Rvg, Phosphorus plate
scanner) in the dental sector. Dentamax that founded in 2014
aims to present leading imaging systems of dentistry sector to dentists by concentrating on high technology with its young, dynamic
and experienced staff. We are servicing the products of Vatech
of South Korea, one of the most important manufacturers in the
world and Samsung’s solution partner, starting from 2014. Our
company is the distributor in Turkey of Europe’s oldest and most
experienced radiology equipment manufacturers Italian villa System
Medical company, Italian OEM medical technology manufacturer
nical SPA company and the Smart Micro phosphor plates scanner
since 2016. Our company, which attaches importance to information and after sales service, will continue on its way with Medical
and Informatics technological dental imaging devices. Our company,
which keeps its knowledge level up to date with training programs
for both technical staff and users, continues to provide quality, reliable and effective services.

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. NO: 23 D: 5 FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 532 33 36 • Fax: +90 212 532 33 37
web: www.dentamax.com.tr
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Dentimplant
Merkezi Ankara’da bulunan Dentimplant Medikal Sağlık
İç Dış Tic. San. Ltd. Şti., sektörde ikibinli yılların başından
beri profesyonel hizmet veren çalışanları ile bir çok ürünün Türkiye’de tek yetkili dağıtımcılığını yapmakta olup, Akdeniz, Karadeniz
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Şube/İrtibat ofisleri ile hizmet vermektedir. Bölgesel sorumlu satış temsilcilerinin periyodik
yurtiçi seyahatleri vasıtasıyla Türkiye’nin bir çok ilinde aynı hizmeti
aynı kalite ile sunabilmektedir. Dentimplant kaliteli ürün portföyünü değerli diş hekimlerimiz ve implant tedavisi görmekte olan
hastalarımızla buluşturmaktadır. 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.
Dentimplant ürün seçimlerinde göstermiş olduğu hassasiyeti eğitim faaliyetlerinde de göstermektedir. Bu amaçla yurtiçi/yurtdışı
kongre/sempozyum ve fuarlarda yerini almaktadır. Yöneticilerimiz ve çalışanlarımız gerek yurtiçi gerek yurtdışı eğitim ve kongre
organizasyonları düzenleyerek ve uluslararası birçok organizasyonda temsil ettiği markalarla beraber sunumlara ve tanıtımlara
iştirak ederek, sektörel tecrübelerini her geçen gün pekiştirmektedirler. Bu alanda, her zaman ilkeli ve yenilikçi yaklaşımlarla hizmet vererek siz değerli kullanıcılarımızın bizlere duyduğu güveni
sürekli kılabildiğimize ve gelecek başarılarımızın yine sizlerin bu
güveni sayesinde daim olabileceğine inanıyoruz.
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Dentimplant Limited Co. Headquartered in Ankara since the
beginning of the year two thousand. Employees who operate
as authorized distributors in Turkey. Gives professional services fort
he various kind of products. Our company serves with Branch /
Liaison offices in Mediterranean, Black Sea and Southeastern Anatolia regions. Our regional sales representatives can provide the
same service with the same quality thanks to the periodic travels.
Dentimplant brings together our quality product portfolio with our
esteemed dentists and our patients receiving implant therapy Dentimplant has been serving in the same sector for many years and
with its experience gained until today. The physician has aimed
to provide the quality of service to the patient at the highest level
in product selection. Dentimplant also shows its sensitivity in the
selection of products in its training activities. For this purpose, it
takes place in domestic / abroad congress / symposiums and fairs.
Our managers and employees are organizing both domestic and
overseas training and congress organizations. They participate in
presentations and introductions with brands he represents in many
international organizations. Our company is consolidating its sectoral experience day by day. In this area, we always serve with pioneering and innovative approaches. We believe that our esteemed
users will be able to maintain the confidence we have in us and that
our future successes will be sustainable thanks to this trust of you.

BAYINDIR 2 SOKAK, NO: 62/23 KIZILAY, ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 312 424 10 28 • Fax: +90 312 424 10 29
e.posta: info@dentimplant.com.tr • web: www.dentimplant.com.tr

Dentmak
Dentmak, uzun yıllardır diş hekimliği cihazları sektöründe faaliyet göstermekte olup, sektörde tecrübesi
ve güvenilirliği ile tanınan seçkin bir yere sahiptir. Dentmak,
bu birikimini seçkin insan kaynağı, yüksek teknoloji ve modern
yönetim sistemleri ile buluşturarak bugünkü dinamik rekabet
gücüne ulaşmış ve yurtiçi pazara olduğu kadar, başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere de pek çok ülkeye ihracat yapmaktadır. Dentmak, faaliyet gösterdiği iç ve dış pazarlarda müşteri
memnuniyetinin sağlanmasına yönelik politikaları benimsemekte, kaynaklarını bu anlayışa ve hedefe uygun olarak yönetmektedir. Dentmak, müşteriler tarafından tercih edilen ve
uzun vadeli güvenilir bir iş ortağı olmak amacıyla kalite sürecini
kurumsal bir yapı ile desteklemekte ve bu yönde uluslararası kabul gören standartları ve uygulamaları benimsemektedir.
Dentmak, kaliteyi sürekli gelişimin sağlandığı bir süreç olarak
ele almakta ve müşterileri, bu sürecin en önemli iş ortakları
olarak değerlendirilmektedir. Dentmak’da uygulanmakta olan
kalite yönetim sistemi, söz konusu anlayışın bir gereği olarak
gerçekleştirilmiş olup, bundan sonraki süreçlerde de bu yöndeki gelişmeleri takip ederek bünyesinde uygulamayı hedeflemektedir.

Dentmak has been operating in the dentistry devices sector
for many years and has an outstanding reputation in the sector known for its experience and reliability. Dentmak has achieved
this dynamic competitive power by combining its accumulation
with outstanding human resources, high technology and modern
management systems and exporting to many countries, especially
European countries as well as domestic market. Dentmak adopts
policies to ensure customer satisfaction in its domestic and foreign
markets and manages its resources in accordance with this understanding and target. Dentmak supports the quality process with an
institutional structure in order to be a preferred and long-term reliable partner of the customers and adopts internationally accepted
standards and practices in this respect. Dentmak regards quality as
a process of continuous improvement and its customers are considered as the most important business partners of this process.
The quality management system that has been implemented in
Dentmak has been realized as a requirement of this concept and
it aims to implement it in the future by following the developments
in this direction.

HUZUR MAH. İMAMÇEŞME YOLU TOMURCUK SOK. NO: 8 SEYRANTEPE, ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel: +90 212 332 20 90 • Fax: +90 0212 332 20 99
e.posta: info@dentmak.com.tr • web: www.dentmak.com.tr
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Dentsply Sirona
Dentsply Sirona, Sirona Dental Systems
(1877) ve Dentsply International (1899) şirketlerinin birleşmesiyle 2016 yılında kuruldu. Şirket
dünya genelinde 40’tan fazla ülkede yaklaşık 15.000
kişilik bir iş gücünü istihdam ediyor, 120’den fazla ülkede dental tedavi çözümleri sunuyor. Amacımız, diş
hekimlerimizin hastalarına daha iyi, daha güvenli ve
daha hızlı tedaviler sunabilmelerini sağlamaktır. Entegre dijital iş akışları ile CAD/CAM (CEREC), görüntüleme sistemleri, tedavi ünitleri, küçük klinik cihazlar &
hijyen sistemleri, restoratif, ortodonti, endodonti ve
implant’a yönelik geliştirilmiş özel tedavi ürünleri geniş
bir ürün yelpazesinde tedavi çözümleri sunmaktayız.
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Dentsply Sirona is the world’s largest manufacturer of professional dental products and technologies, empowering dental professionals to provide better, safer and faster dental care.
Our products and solutions include leading positions and platforms
across consumables, equipment, technology, and specialty products
(CAD/CAM, a full suite of dental restorative products, digital intra-oral, panoramic and 3D imaging systems, treatment centers,
hand pieces, hygiene systems, specialty products in orthodontics,
endodontics and implants.) Dentsply Sirona is one global team
that brings out the best in our people, lives and breathes high performance and personal accountability, acts with uncompromising
integrity, improves the practice of dentistry with an unrelenting
commitment to our customers and demonstrates a passion for innovation that shapes the dental industry.

BARBAROS MAH. HALK CAD. ŞEN SOK. NO: 6 BATI ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel: +90 216 688 36 72 • Fax: +90 216 688 04 72
e.posta: turkey-info@dentsplysirona.com

Deva Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Şirketimiz 2009 yılında diş hekimliği malzeme sektöründe faaliyet göstermek amacıyla
kurulmuştur. Sektördeki tecrübesini diş hekimlerine
doğru fiyat politikası ile hızlı ve güvenli malzeme gönderimi konusu ile birleştirmiş ve bunu kendisine ilke
edinmiştir.

Our company was founded in 2009 in order to operate in
the dental equipment sector. It has combined its experience
in the industry with dentists’ correct price policy and fast and safe
material dispatching and has made it a principle for itself.

BAĞLAR MAH. 8. SOK. NO: 53/B BAĞCILAR / İSTANBUL
Tel: +90 212 602 24 24 / 444 5 347 • Fax: +90 212 630 11 29
e.posta: iletisim@disburada.com
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Dimsan
1996 yılında Ankara’da kurulan Dimsan Dental, kısa bir süre sonra İstanbul da şube açmıştır. Bu süreden sonra hızla gelişimini devam ettirerek
Türkiye dental market de önemli dental tedarikçilerinden biri olmuştur. Ürünlerinde “Yüksek Kalite” ve
zamanında “İyi Servis” ilkesiyle çalışmalarını yürüten
Dimsan Özel Klinikler, alt bayiler ve ihale alımlarına
distribütörü olduğu firmalardan ithalat yapmaktadır.
Dimsan Dental’in misyonu, son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak ve zamanında en iyi hizmeti sunma ve
Türk diş pazarına kaliteli ürünleri yüksek teknoloji ile
sağlamaktır. Dimsan güçlü işbirliği ilişkileri kurarak ve
en iyi firmaların distribütörlüklerini alarak Türkiye pazarındaki konumunu önümüzdeki yıllarda geliştirmeyi
düşünüyor.

70

Dimsan Dental was founded in 1996 in Ankara and after a
short period a new branch was launched in Istanbul. Since
then we have grown quickly and have been one of the dental supplier in Turkish dental market. Dimsan has been operating its activities with the principle of “High Quality in the Product and Good Service On Time” Dimsan’s main business is to import and distribute
both dental consumables to private clinics, subdealers and tender
markets. The mission of Dimsan Dental is providing the qualitative
products with high technology to Turkish dental market to answer
the end user needs and to provide to best service on time. Dimsan
intends to improve its position in Turkish market by building strong
business collaborations with leading multinational dental companies
and adding number one distribution companies about consumable
products in years.

ATB İŞ MERKEZİ G BLOK NO: 183 MACUNKÖY, YENİMAHALLE / ANKARA
Tel: +90 312 397 81 65 • Fax: +90 312 397 82 54
e.posta: info@dimsandental.com • web: www.dimsan.com.tr

Dişmal Diş Deposu
Dişmal Limited Şirketi 1955’ten beri, diş ve diş hekimliği
malzemeleri sektöründe ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamız Türkiye’de kurulan ilk diş depoları arasında, Ankara’da
ise kurulan en eski diş deposudur. Kuruluşundan bugüne sektöre
önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda da firmamız, tüm
Türkiye çapında kamu hastaneleri, özel klinikler, diş hekimleri, diş
depoları ve laboratuvarlar ile sıkı bir ticari ilişki içinde olmuştur.
Ankara’da ve çevre illerindeki dişhekimliği fakülte öğrencilerine de
yıllardır hizmet vermektedir. Firmamız 1955 yılında merhum Yaşar
Özbayrak tarafından kurulmuştur. 2001 yılına kadar oğulları merhum
Fikret Özbayrak ve Kemal Özbayrak kardeşler tarafından yönetilmiştir. 2001 yılından itibaren uzun yıllardır firmamızda çalışan Halil
İbrahim Şahin görevi devralmıştır. 2013 yılı itibariyla firmamız önemli
bir karar alarak, piyasa potansiyelini genişletmek ve çeşitlendirmek
adına Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Dişmal Limited Şirketi’nin bir
şubesi açılmıştır. Her iki birimdeki niteliksel uyum ve koordinasyonla
sürdürülebilir etkinlik üst düzeye taşınmıştır. 2013’ten bugüne de
Dişmal Limited Şirketi ve Dişmal Dental olarak Ankara ve Astana’da
tıbbi cihazlar, diş ve diş hekimliği malzemelerine yönelik ticari faaliyetler en etkin şekilde sürdürülmektedir. Dişmal Limited Şirketi ve
şubesinin kuruluşundan bugüne kadar benimsediği hassas, istikrarlı
ticari politikaları ve vizyonu ışığında sektörümüz içinde iyi bir şekilde
layık olduğu hizmeti verme anlayışıyla piyasanın tüm gereksinimini
yönelik görev ve sorumlulukları onurla benimsemektedir.

Dişmal Limited has been in business since 1955 in the dental and dental supplies sector. Our company who is one of
the first dental depots in Turkey and besides; is the oldest dental
warehouse was established in Ankara. Our company was founded
by the late Yaşar Özbayrak. Until 2001, his sons were led by their
deceased Fikret Özbayrak and Kemal Özbayrak brothers. Halil
İbrahim Şahin, who has been working in our company since 2001,
took over the duty. As of 2013, our company has taken an important decision and opened a branch of Dişmal Limited Company in
Kazakhstan’s capital city Astana in order to expand and diversify
its market potential. Currently, commercial activities for medical devices, dental and dental products are being carried out effectively in
Ankara and Astana from 2013. Dişmal Limited Company and its
branch have been carrying out sensitive, stable commercial policies
adopted until today. Dişmal honors its duties and responsibilities
that it has undertaken to meet the market’s need with the understanding of providing sector-worthy service.

MİTHATPAŞA CAD. NO: 36/2 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 430 55 20 • Fax: +90 312 430 03 61
e.posta: dismal@dismal.com.tr • web: www.dismal.com.tr
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Dişmat
Şirketimiz 1994 yılında İstanbul’da kurulmuş
olup bu yıldan itibaren Vita Diş Fabrikalarının
Türkiye Distribütörlüğünü başarılı bir şekilde yürütmektedir.
Zaman içerisinde firmamızın Distribütörlüklerine Schick, Zubler ve Interdent firmaları da katılmıştır. Pazarlama faaliyetlerimizin dışında tam donanımlı eğitim
laboratuvarımız ile eğitim ve sertifikalandırma hizmetlerimizde devam etmektedir. Hedefimiz Türkiye’de
gelişen dental sektöre gerek eğitim gerek pazarlama
alanlarında ivme kazandırmak ve eksiksiz bir hizmet
vermektir.
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Our company was founded in 1994, it engages in the Vita
dental factory in Istanbul starting this year the Turkey distributor successfully.
In time, our company has also received Distributorship of Schick,
Zubler and Interdent. In addition to our marketing activities, we also
provide training and certification services with our fully equipped
training lab. Our goal is to accelerating to the well developing Dental Sector in Turkey and providing a complete service in the training
and marketing field.

3. CAD. GÜMÜŞÇÜLER SOK. NO: 4/2 ZEKERİYAKÖY, SARIYER / İSTANBUL
Tel: +90 212 343 81 73 • Fax: +90 212 343 81 67
e.posta: info@dismat.com • web: www.dismat.com

Dora Dental
Dora Dental, dental sektörde teknik servis ve
danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla 2004
yılında faaliyetine başlamış, 2006 yılında faaliyet alanına
sıfır ve garantili ikinci el ürünlerin satışını da eklemiştir.
2008 yılında ilk sözleşmesini imzalayarak ‘’Dentsan Diş
Hekimliği Cihazları’’nın Türkiye geneli ‘Yetkili Merkez
Servisi’ olarak büyümeye ve kurumsallaşma adımlarını
atmaya başlamıştır. 2012 yılı itibariyle 600’ü aşkın klinik, poliklinik ve hastaneye teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermeye devam eden firmamız 2012 yılını
milat olarak benimsemiş, yeni ürünleri ve hizmetleri
bünyesine katmayı hedef olarak belirlemiştir. Bu kapsamda ilk olarak kendi tescilli markası olan Bluemax
ile yerli üretim ve ithal ürünleri, ürün yelpazesi içine
katmaya başlamıştır. Yine 2012 büyüme hedefi çerçevesinde ViVi ve Mammooth markalarının Türkiye distribütörlüğünü alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Dora Dental started its activities in 2004 in order to provide technical service and consultancy services in the dental
sector. In 2006 we added zero and guaranteed second-hand products to the field of activity. Dentsan “The Dental Devices began
to take steps of growth and institutionalization as ‘Authorized Service Centers’ overall Turkey by signing its first contract. As of 2012,
our company continues to provide technical support and consultancy services to more than 600 clinics, outpatients and hospitals.
Dentsan has set as its target the inclusion of new products and
services. In this context, with its registered trademark Bluemax, we
started to add domestic production and import products into its
product range. However, within the framework of the 2012 growth
target viva Mammooth brand distributorship we continue working
in Turkey.

OĞUZHAN CAD. AKKOYUNLU SOK. NO: 32/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 635 30 23 • Fax: +90 212 635 38 72
e.posta: bilgi@doradental.com.tr • web: www.doradental.com.tr
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Dual Dental
Diş Hekimliği sektöründe faaliyet gösteren
Dual Dental kurulduğu günden beri kendi ithal ettiği “Yeni, kaliteli, renkli ve ileri teknoloji” ürünleri profesyonel ekibi ile diş hekimlerine sunmaktadır.
İthal ettiğimiz tüm ürünler Avrupa’nın önde gelen
köklü firmalarının ürünleri olup, bu markaları “Exclusive Distribütörlük” anlaşmaları ile temsil etmektedir.
Dual Dental, eğitime verdiği önemle, yılda en az iki
kez olmak üzere kendi personeline ve diş hekimlerine yurt içi ve yurt dışında düzenlediği eğitim toplantıları ile destek vermektedir.

Dual Dental, operating in the dental sector, has been presenting its “New, high quality, color and advanced technology” products with its professional team to dentists since its establishment. All the products we import are the products of the leading
European companies. These brands are represented by “Exclusive
Distributors” agreements. Education is important for us. Our company provides support to its staff and dentists at least twice a year,
with training meetings organized both in Turkey and abroad.
Our mission is to keep up with the latest developments in international markets and ensure that Turkish dentists meet with innovations and advanced technology products in line with Europe and
America.

Misyonumuz, uluslararası piyasalardaki en son gelişmeleri yakından takip ederek Türk Diş Hekimlerinin,
yenilikleri ve ileri teknoloji ürünleri Avrupa ve Amerika ile eş zamanlı tanışmalarını sağlamaktır.
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MOLLA GÜRANİ CAD. NO: 49 34093 FINDIKZADE / İSTANBUL
Tel: +90 212 532 00 85 pbx • Fax: +90 212 532 00 97
e.posta: info@dualdental.com.tr • web: www.dualdental.com.tr

Dünya Dental
2008 Yılında kurulan Dünya Dental kurulduğu günden beri fiyat / fayda endeksi en yüksel
ürünleri, dünyanın dört bir yanından tedarik edip diş
hekimliği sektörüne kazandırmayı kendine ilke edinmiştir. Firmamız, 01.01.2014 Tarihinde İstanbul Fındıkzade de açtığı şubesiyle istikrarlı büyümesini sürdürmeyi hedeflemekte ve hedefine emin adımlarla
ilerlemektedir.

Dünya Dental established in 2008. Since this date our company collecting the best price/quality level products from all
around the world and introducing to Turkish dental market. Dünya
Dental will always follow the all innovations in dental sector and introduce to Turkish dentist. Our young company staff getting lifetime
education in order to catch highest total quality standarts inside our
widerange of product portfolio.
Today we are making the exclusive dealership of many global companies in Turkey.

Dünya Dental olarak bundan sonra da genç, dinamik ve eğitimli kadromuzla diş hekimliği sektöründeki
tüm yenilik ve gelişmeleri takip edip siz değerli diş
hekimleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Firmamız
çalışanları bu geniş ürün gamı içinde en yüksek kalite
standartlarını tutturmak ve mümkün olan en iyi hizmetleri sunmak için sürekli olarak eğitim almakta ve
almaya devam etmektedir...

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. ÇAĞANAK SOK. NO: 5/3 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 491 10 88 • Fax: +90 212 491 10 89
e.posta: info@dunyadental.com • web: www.dunyadental.com
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EFC Medikal
2014 yılı Ağustos Ayında; Diş Hekimliği Malzemeleri
sektöründe Türkiye geneline faaliyet göstermek amacıyla Antalya’da kurulmuştur. Büyüyen yapısı ile ticaretine aracılık
ettiği ürün yelpazesini sürekli arttırmaktadır. Ürün tercihlerinde
kalite seviyesine önem veren firma, sektörün önde gelen markalarını portföyüne katmış ve bu çizgisinde devam etmektedir.
Kurucuların geçmişten gelen 15 yıllık sektörel tecrübeleri ile şirketin bugünkü seviyesine ivedilikle gelmesi doğru orantılıdır. Ticari
faaliyette bulunduğu tüm kişi ve kurumlarla düzeyli bir ilişki geliştirmek ve bir güven unsuru olmak dilek ve arzusundadır. Bu dilek
ve arzuyu tüm sektöre bir ilke olarak benimsetmek suretiyle, sektörü hak ettiği noktaya getirmeyi amaç edinmiştir. Yarını bugünden planlayan ve 5 ila 10 yıl sonrasını tahmin edebilen firmaların
gelecekte sektör içinde yer alabileceğini ve belirli standartların
sektörde yerleşeceğini, bunlara uyum sağlayamayan ve kendini
geliştiremeyen firmaların ise sektörde söz ve hak sahibi olamayacağını düşünmektedir. Çağımızda ulaşılan tüm teknolojik imkân
ve uygulamaları, verdiği hizmetin kalitesini arttırma yönünde hem
kendi bünyesinde hem de ticari ilişkide bulunduğu firmalar bazında hayata geçirmeyi ve uygulamada ne kadar güçlükler yaşanırsa
yaşansın sektörü bir sektör tanımı içerisinde takdir edilecek bir
noktaya ulaştırmayı görev edinmiştir. Sizlerden gelen görüş ve
önerilere her zaman açık olan EFC Medikal, bundan sonra da aynı
çizgide çalışmalarına devam edecektir.
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EFC Dental was established in Antalya in 2014 to operate in
Turkish Dental Materials sector.
Our firm that attaches importance to the quality level in product
preferences, has added leading brands of the sector to its portfolio
and continues in this line. Our Founders have 15 years of sectoral
experience from the past. Our firm intends to develop a level relationship with all persons and institutions in which it operates and to
be a trust element.

BAHÇELİEVLER MAH. TEOMAN PAŞA CAD. NO: 67 SAVAŞ APARTMANI KAT: 1 DAİRE: 1 MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: +90 541 339 96 07 • Fax: +90 242 243 01 58
e.posta: info@efcdental.com • web: www.efcdental.com

Efes Dental
Dental alanda faaliyet gösteren firmamız kurulduğu günden beri kendi ithal ettiği ürünleri
piyasaya sunmaktadır.
Misyonumuz, piyasalarda en son yenilikleri ve teknolojileri izleyerek diş teknisyenlerine kaliteli ürünleri
sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda sektörümüze yönelik her türlü faaliyeti ve değişiklikleri yakından takip ederek, ithal edilecek ürünlerin, Türk dental sektöründe tanınması ve tercih edilmesi için piyasanın
özelliklerine ve ekonomik durumuna dikkat ediyoruz.
Böylelikle dental piyasamızın ihtiyaçlarını belirlemiş
oluyoruz ve sonuç olarak piyasayı uzaktan seyretmek
yerine piyasayı kendimiz oluşturuyoruz.

Our firm, which operates in the dental field, has been presenting its imported products to the market since its establishment. Our mission is to provide quality products to dental technicians by following the latest innovations and technologies at the
market. Firmamız bu hedef doğrultusunda sektörümüze yönelik her
türlü faaliyeti ve değişiklikleri yakından takip etmektedir. Our company is paying attention to the characteristics and economic status
of the market for the products to be imported, to be recognized
and preferred in the Turkish dental sector. Thus, we are determining
the needs of the dental market. As a result, instead of watching the
market remotely, we create the market ourselves.

KAYHAN MAHALLESİ DOĞRAMACILAR SOKAK NO: 10/A OSMANGAZİ / BURSA
Tel: +90 224 222 62 71 • Fax: +90 224 215 43 86
e.posta: info@blaudent.com.tr • web: www.efesdental.com.tr
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Eray Diş Deposu
Firmamız 1996 yılında İstanbul Kadıköy’de
Engin Engeloğlu ve Ersin Engeloğlu tarafından
kurulmuştur.
Diş hekimliğinde kullanılan ürün, alet ve cihazların satış, ithalat, hizmet ve pazarlamasını yapıyoruz.

Our company was founded in 1996 in Kadıköy, Istanbul by
Engin Engeloğlu and Ersin Engeloğlu.
We are at your service with sales and marketing of products, tools
and devices used in the dentistry.
We have been delivering the best quality products to our customers
in the shortest time since our establishment.

Kuruluşumuzdan bu yana geçen zaman içerisinde
müşterilerimize en kaliteli ürünleri en kısa zamanda
teslim etmekteyiz.

78

OSMANAĞA MAH. SÖĞÜTLÜÇEŞME CAD. KARGİR İŞHANI NO: 176 K: 3 KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: +90 216 347 05 24 • Fax: +90 216 330 85 16
e.posta: eraydis@hotmail.com

Eraylar Akrilik
Eraylar A.Ş. 1987 yılında Kadir Kınay önderliğinde akrilik diş üretimi yapmak üzere kurulan bir
şirkettir. Kurulduğu günden bugüne kadar Ankara’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamız, şu anda Eray, Eray
Deluxe, Eray Plus markalı akrilik dişlerin yanında Eray Blok
üretimini yapmaktadır. Eraylar A.Ş.’nin Vizyonu Müşteri
odaklılık ilkesini benimseyerek, Türkiye ve global pazarlarda aranan bir isim olmaktır. Müşteri memnuniyetini ön
planda tutarak, her zaman belirli kalitede, fiyat istikrarı sağlanarak, zamana saygılı, mevcut prosedürlere uyumlu ve
çevre ve insan yararları dikkate alınarak üretim yapmaktır.
Bunun için; rekabete olanak sağlanarak sürekli eğitilen personelimizin toplam katılımı ve tüm yönetimin tam desteği
esastır. Eraylar A.Ş. kalitesini edindiği kalite belgeleri ile de
kanıtlamıştır. Eraylar A.Ş.’nin şu anda ISO 13485:2003 ve
CE belgeleri mevcuttur. Şu anda Eraylar A.Ş., bütün Türkiye’ye hitap edebilmenin yanında 40’ın üzerinde ülkeye
ihracat yapmaktadır.

Eraylar Corp. is a company which was established by Mr.
Kadir Kınay in 1987 for manufacturing acrylic teeth. Since
1987, our company continues it’s business in Ankara - Turkey.Now,
Eraylar Corp. is manufacturing acrylic teeths under the blends of
‘Eray’ Eray Deluxe, “Eray Plus”, and “ Eray Block”. High qualified,
price stabilized, respectful to time, adopted to procedures and useful to people and environment under the influence of customer satisfaction are our criterias for production.
Eraylar Corp. proves it’s quality by it’s quality certificates. They are;
ISO 13485:2003 and certificates.

İVEDİK O.S.B. 1122. CAD. 1465. SOK. NO: 3 OSTİM / ANKARA
Tel: +90 312 395 08 22 • Fax: +90 312 395 08 25
e.posta: info@eraylar.com • web: www.eraylar.com
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Eren Diş Deposu
Diş hekimliği sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz, 1950 yılında Ertuğrul Eren tarafından kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında şirketimiz sadece Diş
Deposu olarak faaliyet göstermiştir. 1965 yılından itibaren
Diş Depoculuğunun yanı sıra ithalata başlamıştır. Şirketimiz yurt dışından diş hekimliği malzemelerini ithal edip,
toptan ve perakende olarak Türkiye genelinde satışını
yapmaktadır. Firmamız Dental sektörün dünyada önde
gelen ekipman ve malzeme üreticilerinin mümessili ve tek
satıcısıdır. Bunun yanı sıra bazı yurtdışı firmalarının ürünlerinin de ithalatını ve satıcılığını yapmaktadır. Amacımız,
diş hekimliğine uluslararası standartta hizmet vermek ve
isteklerini yerine getirerek her yönüyle örnek bir işletme
olmaktır. Müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla
da hizmette üstün kaliteyi uygun fiyat politikasıyla bütünleştirmek ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek
hizmet kalitesini geliştirmektir. Hedefimiz ileriki yıllarda da
bulunduğumuz bu konumu korumak ve yolumuzda hep
ileri adımlar atmaktır.
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As a leading company in the dental sector, our company was
established by Ertugrul Eren in 1950. In the initial years, our
company’s activities were only focused on the Dental Depot business. We have started to import dentistry products in 1965 while
keeping our business as a dental depot. We import wholesale and
retail dentistry materials from abroad and distribute and market
the products across Turkey. Our company is the agency and exclusive dealer of many worldwide known dentistry products and equipment brands. We also import and sell products of some foreign
companies. Our target is to serve the dental sector in international
standards by meeting their demand with full customer satisfaction
to set an example in the sector. Our main approach in business is
full customer satisfaction by providing superior service quality with
a reasonable price policy. Always keeping up with the new developments in the sector we work to improve our service quality. Our
mission is to take further steps to improve and develop our service
quality while keeping our leading role in the future.

GALATASARAY, HAMALBAŞI CAD. DUDUODALAR SK. BEDİR HAN NO: 1 KAT: 1 BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel: +90 212 244 18 51 • Fax: +90 212 249 49 43
e.posta: info@erendis.com • web: www.erendis.com

Erk Dental
1999 yılında Abbas Erk tarafından kurulan şirketimiz ilk yıllarında Ege bölgesinde diş hekimliği malzemelerinin perakende satış ve pazarlama hizmeti ile faaliyetlerine başlamıştır. Akabinde dental laboratuar cihazları
ve sarf malzemeleri ithalatına yönelen firmamız gerek ürün
portföyü gerekse satış sonrası hizmetleri ile tüm Türkiye’de
tanınan ve güven duyulan bir kurum haline gelmiştir. Diş
teknisyenliği sektörünün gidişat ve istemlerini göz önünde
bulunduran firmamız 2008 yılında Duradent tescilli markası
ile imalata; aynı zamanda global dental dünyasında büyük
firmalarla anlaşmalar yaparak “OEM” ürünleri ile sektöre
fiyat/performans anlayışını kazandırarak birçok ilke imza atmıştır. Çağımızın gerektirdiği değişimlere uyum sağlamak ile
sorumlu firmamız; müşteri memnuniyetini en üst seviyeye
taşımak için, sunduğu satın alma olanakları, çözüm ortaklığı
ve hizmet kalitesi ile güvenilirliğinden hiç ödün vermeden
faaliyetlerine devam etmektedir. Bu anlamda yakında tüm
diş teknisyenlerine kapısını açacağı bir eğitim laboratuarını
hizmete sunacak, bu kapsamda ürün portföyümüzün kapsamlı bilgisi aktarılarak, ürün kullanım eğitimleri verilecektir.

Our company was founded in 1999 by Abbas Erk. Our
company which takes into account the requirements of the
dental technician sector started manufacturing in 2008 with Duradent registered trademark. At the same time, our company has
made agreements with big companies in global dental world. With
its “OEM” products, it has accomplished many firsts by providing
sector price / performance understanding. Our company adopts to
the changes required by our era. Firmamız Müşteri memnuniyetini
en üst seviye taşımayı ilke edinmiştir. Our company will soon open
the door of a training laboratory for all dental technicians. In this
context, comprehensive information about our product portfolio will
be transferred and product usage training will be given.

MERİÇ MAH. SANAT CAD. NO:18 ÇAMDİBİ, BORNOVA / İZMİR
Tel: +90 232 458 20 55 • Fax: +90 232 458 20 65
e.posta: info@erkdental.com • web: www.erkdental.com
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Eseler Diş Deposu
1977 yılında ilk adı Klasik Diş Laboratuvarı
olarak kurulan laboratuvarımız, birkaç yıl içerisinde Eseler adını alarak İstanbul’un Aksaray semtinde hekimlerimize hizmet vermeye devam etti. 1997
yılında diş depomuzu açarak, Cerenat Porselen tozunun İstanbul bayiliğini daha sonra Marmara bölgesi
bayiliğini alarak sektörün öncüleri arasına girdik. Aynı
yıl İstanbul’un Esenler ilçesine taşınarak hem depo
hem de laboratuvar alanlarında verdiğimiz hizmetleri
sürdürdük. Hâlen Esenler de faaliyet gösteren şirketimiz 2007 yılında aldığı ISO-9001:2000 kalite belgesi
ile hizmetimizin ve ürettiğimiz ürünlerin kalitesi tescil
ettirmiş oldu. Kuruluşumuzdan bugüne kadar bizlerle
çalışan tüm hekimlerimize ve meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
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Founded in 1977, our laboratory’s first name was the Classical Dental Laboratory company took the name of Eseler
within a few years and continued to serve our physicians in the
Aksaray district of Istanbul. Our company has opened a dental store
in 1997. Our company has become a pioneer of industry by taking
the Istanbul franchise of Cerenat porcelain powder and then the
Marmara region franchise. In the same year we moved to Esenler
district of Istanbul and continued to provide services in warehouse
and laboratory areas. Our company, which is still active in Esenler,
has registered the quality of our services and products with the
ISO-9001: 2000 quality certificate obtained in 2007. We thank all
of our physicians and colleagues who work with us from our establishment until today.

ATIŞALANI BİRLİK MAH. 867 SOK. NO: 4/ A-B ESENLER / İSTANBUL
Tel: +90 212 629 54 01 • Fax: +90 212 628 56 02
e.posta: eselerdental@hotmail.com • web: www.eselerdental.com

Esti
Dental alanda Dünyanın en prestijli firmalarının Türkiye distribütörü bulunan şirketimiz,
bir yönden temsil ettiği firmaların ürünleri için en kaliteli satış ve satış sonrası hizmetleri verirken, diğer
yönden de firmamızın sosyal yönüyle örnek bir firma
olarak da toplumda yerini aldığı inancındayız. Hiç şüphesiz 30 yıla yaklaşan prestijli geçmişimizin olmazsa
olmaz koşulunun “devamlılık, takım ruhu ve karşılıklı
güvene” borçludur. Bu başarının arkasında titizliklerinden ödün vermeyen servis ve bayilerimizle birlikte
Gnatus International Ltda kurucusu By. Nomelini’nin
bizimle oluşturduğu büyük ailenin azmi, kararlılığı ve
inancı ile vücut bulduğunu ifade etmek isteriz. Dental
sektörün tüm kesimlerinin daima yanında olduk, oluyoruz ve yarın da olacağız ve kaliteyi en iyi hizmetle
ve olabileceği kadar ekonomik olarak sunmayı titizlikle ve ısrarla sürdüreceğiz.

In 1980, Mr. Kemal Esti, ministry of finance inspector, stop
working in goverment and established his own work. The
company expanded continually and in 1996, his personal company
was finished and more capital company, Esti Uluslararası İthalat
İhracat Ticaret A.Ş. was established with family members with a
view to providing perfectly adapted specialist services. Mr. Kemal
Esti is the president and his son Mr. Bürgehan Esti is the vice president of this company. After 1998, Esti A.Ş. signed a contract with
Gnatus Ltda (Brazil) company, which is the biggest dental unit factory in the world. Since 16 years they are also the sole agency of this
company in Turkey. The company is located in Turkey, has its head
Office in Ankara. It is a family company and has got more than 20
subsidiaries and competent retailers in Turkey. Since 29 years, they
are in dental sector and they have a very reliable and well known
name in this area.

ZİYA GÖKALP CADDESİ NO: 24/72 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 435 00 50 • Fax: +90 312 434 50 26
e.posta: esti@esti.com.tr • web: www.esti.com.tr
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Fatih Diş Deposu
1983 yılında İstanbul’da kurulan ve 34 yılı
aşkın Türkiye genelinde diş hekimliği ve diş
laboratuvarı sektöründe faaliyet gösteren firmamız;
Almanya-İngiltere-Kore-Tayvan, Brezilya ve Çin’den
çeşitli ürünleri sektörümüze sunmakta ve ülke çapında performansını sürekli artırmaktadır.
Firmamızla ilgilenen yurtiçi ve yurt dışı imalatçı ve ihracatçılar ile ticari iş birliğine her zaman açık olduğumuzu belirtiriz.
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Our company was founded in 1983 in İstanbul. We are
working in dentistry and dental laboratory sector for over 34
years in Turkey.
We are representative of various products from Germany - England
- Korea - Taivan - Brasil - China.
We serve many kinds of dental materials to our market with increasing good performance continously.
We are waiting for importer and exporter companies in domestic
and foreign market for commercial relationship.

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. NO: 17/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 524 78 56 • Fax: +90 212 525 49 08
e.posta: info@fatihdisdeposu.com • web: www.fatihdisdeposu.com

Gönültaş Diş Deposu
Gönültaş Diş Deposu 1976 yılında Mehmet Gönültaş tarafından İstanbul’da Aksaray semtinde
kurulmuştur. İlk kurulduğu yıllarda işe laboratuvar sarf malzemeleri imalatı ile başlanmış, daha sonra çeşitli ülkelerden
malzeme ithal edilerek portföy genişletilmiştir. Halen İstanbul Fındıkzade’de Gönültaş Diş Deposu Sanayii ve Ticaret
Limited Şirketi olarak ticari faaliyetini sürdürmekte olan şirketimiz yerli üretimi başlatan firmalardan birisidir. İthalatını,
distribütörlüğünü ve satışını yapmış olduğumuz ürünlerin
Türkiye’deki kullanım şartlarına ve bize bildirilen sıkıntılar
doğrultusunda, imalatçı ve yurtdışı firmaları ile görüşerek
malzeme kullanım kolaylığı ve kalitesini artırarak sektörümüze en iyi hizmeti vermeye çalışmaktayız. Firmamız sarf malzemeleri ile beraber laboratuvar cihazları ithalatına başlamış,
İtalya’dan TISSI laboratuvar cihazlarını ve Mariotti Freze cihazlarını, Almanya’dan Zubler marka dokunmatik porselen
ve pres fırınlarını ve çok uzun süredir ithalatını yaptığımız
yine Almanya’dan Megadental’in sarf malzeme çeşitlerinin
ithalat ve distribütörlüklerine devam etmekteyiz.

Gönültaş Dental Depot was established by Mehmet Gönültaş
in 1976 in Istanbul in Aksaray district. Worked in the first
years; started with the production of laboratory consumables, and
then the portfolio was expanded by importing materials from various
countries. Currently, our company, which is continuing its business
activity as Gönültaş Dental Depot Ltd. Co. in Istanbul Fındıkzade, is
one of the companies that started domestic production. Import, distribution and sale of products that we have made the operating conditions in Turkey and in line with us reported difficulties in our sector
by increasing the manufacturers and overseas companies with consultation materials, ease of use and quality, we try to give the best
service. Our company started importing laboratory equipments together with consumables. We import and distribute TISSI laboratory
equipments from Italy and Mariotti Milling machines, Zubler brand
touch porcelains from Germany, press ovens and consumables from
Megadental from Germany.

MOLLA GÜRANİ MAH. AKKOYUNLU SOK. NO: 8 D: 2 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 534 12 65 • Fax: +90 212 531 09 57
e.posta: gonultas@gonultas.com.tr • web: www.gonultas.com.tr
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Grup Dental Medikal
Fabrika bünyemizde çalışan tecrübeli ve uzman araştırma görevlilerimiz, ürünlerimizi Avrupa standartlarının üzerinde tutmak, yeniliklere imza
atarak doktorların ve hastaların memnun kalmalarını
sağlamak için yoğun çaba göstermektedirler.
Araştırma sonrası elde edilen bilgiler, çeşitli aşamaları
kat ederek mühendislerimize sunulur. Mühendislerimizin sıkı çalışmaları sonucu ürünlerimiz her zaman
güncelliğini korumaktalar. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan yetkili satıcı ve bayilerimiz aynı zamanda Türkiye içi yaygın bir servis ağını oluşturmakta ve
alınan ürünlerde olabilecek sorunların çok kısa sürede
giderilmesini sağlamaktadır.
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We are making too much effort to keep our products at the
same quality through European Standarts, to make new innovations and to satisfy the needs of the doctors and patients with
our experienced and researcher specialists within our company. The
related datas of our research process are served to our engineers
after an evaluation process to examine. We always keep up to date
of our products by the hard working of our engineers. We have recognized dealers and retailers that are existing in the various parts
of Turkey and they are producing a high quality service network,
that prevents any type of problem related our products within the
shortest possible time.

İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 33.CADDE 521.SOKAK NO: 25 İVEDİK / ANKARA
Tel: +90 312 395 38 37 • Fax: +90 312 395 20 37
e.posta: grup@grupdental.com.tr • web: www.grupdental.com.tr

Güloğuz Diş Deposu
Firmamız, sektörün temel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak, teknolojik gelişmeleri
takip ederek ülkemiz hekimlerine ulaştırmak üzere kurulmuştur. Bu kuruluş amacına yönelik olarak
1989’dan beri başarıyla sektörümüze hizmet vermektedir.
Ülkemiz hekimlerinin, en iyiye ulaşmada yardımcıları olmayı hedefleyen firmamız, konularında dünyanın
önde gelen firmaları ile çalışmalarını genişleterek sürdürmektedir.

Our company has been established to help meet the basic
needs of the industry, to follow the technological developments and to bring the best product that dentists need at the most
attractive price and has been successfully serving the industry sector
since 1989.
Our company, which aims to be the helpers of our country’s physicians, is continuing to work with the leading companies in the
World.

Firmamız 2003 yılından itibaren Koro markası / adı altında dental ünit ve fotöy üretimi yapmaktadır. 2008
yılının başından itibaren de kalitesini ISO 13485 ve
CE kalite belgeleri ile tescillemiştir.

SAKARYA CAD. BAYINDIR 1 SOK. NO: 20/1 SELÇUK 2 İŞ MERKEZİ KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 433 10 12 • Fax: +90 312 430 06 37
e.posta: info@guloguz.com.tr • web: www.guloguz.com.tr
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Gülsa
Vizyonumuz; yüzü geleceğe dönük, geçmişin
temelleri üzerinde yenilenme inancı ve amacıyla yükselen, diş hekimliği malzemeleri pazarında
global hedeflere sahip, güvenilir, saygın ve atılımcı bir
dünya şirketi olmaktır.
Misyonumuz; müşteri memnuniyetini kendine temel
ilke olarak almış, dünya pazarındaki en kaliteli ürünleri, kusursuz hizmet anlayışı ve genç, uzman kadrosuyla son tüketiciye sunan ve alanında hep en yukarıda
yer almayı hedefleyip bu doğrultuda stratejiler üreten
bir şirket olmaktır.

Gülsa Group Ltd. is one of the biggest importer and exporter companies in the dental market in Turkey and has been
active in various areas of the market for almost 30 years with its
group of companies.
In 1999 together with Pritidenta (Formerly named ENTA BV) from
Netherlands our joint venture Atlas-Enta S.A. was established, which
is the one and only artificial porcelain teeth manufacturing company
in Turkey.
Followed expanded by the production of porcelain and acrylic teeth
Gülsa its product range by including dental acrylics, dental consumables, dental rotary instruments and dental devices to its’ production line.
Together with is dedicated and experienced team Gulsa continues
to provide dental professionals worldwide high quality products. Our
companies are ISO 9001 and ISO 13485 certified and all our products bear the CE-mark.
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İZMİR PANCAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9. CADDE NO: 10 PANCAR, TORBALI / İZMİR
Tel: +90 232 469 00 33 • Fax: +90 232 469 09 00
e.posta: info@gulsa.com.tr • web: www.gulsa.com.tr

Gülsal Diş Deposu
Sarf Malzemelerin satışında Karadeniz Bölgesinde önde gelen Gülsal Diş Deposu 1996
yılından beri hizmet vermektedir. Zonguldak Kozlu
bölgesinde faaliyetini sürdüren Gülsal Diş Deposu,
Bego implant ve Nobel implant Karadeniz Bölge bayiliğini üstlenmiştir.

Gülsal Dental Depot has been serving in the Black Sea Region since 1996. Gülsal Dental Depot which continues its
activity in Zonguldak Kozlu has undertaken the Black Sea Region
franchise of Bego Implant and Nobel Implant
Our company, which is aiming at innovation, continuous improvement and development, continues to work.

Yeniliği, sürekli gelişimi ve geliştirmeyi hedef alan firmamız çalışmalarına devam etmektedir.

ESENKÖY MAH. ABAZ CAD. NO: 175/A KOZLU / ZONGULDAK
Tel: +90 372 252 45 57 • Fax: +90 372 261 02 62
e.posta: gulsaldisdeposu@hotmail.com
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Güney Diş Deposu
Şebip Peker tarafından kurulan ve 1950 yılından bu yana dental ürünler alanında hizmet veren Güney Diş Şirketleri, dental
klinik ve diş laboratuvar ekipmanları ile sarf malzemeleri satışlarını kapsayan ticari faaliyetlerini alanında en iyi markalar ile sürdürmektedir. Diş hekimliği malzemeleri ithalatı konusunda Türkiye’nin önde
gelen dental firmaları arasında yer alan Güney Diş Deposu, sektördeki
68 yıllık tecrübesini, çağın gerektirdiği teknolojik olanaklarla birleştirerek
Türkiye faaliyetlerini geniş coğrafyaya yayılmış iş ortakları, web tabanlı
ve çağrı merkezi üzerinden sunduğu satın alma olanakları ve tüm ihtiyaçlara yönelik portföy seçenekleri ile hizmet kalitesini en üst seviyeye
taşımıştır. Güney Diş sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ve müşterilerine
sunduğu cazip fiyat avantajlarını, hiçbir zaman ödün vermediği güven ve
kaliteye dayalı hizmet anlayışıyla harmanlayarak Türk Diş Hekimlerinin
hizmetine sunmaktadır. Merkezi İstanbul Dudullu’da bulunan şirketimiz,
ürün seçeneklerinin sergilendiği showroomları, uygulama laboratuvarı,
bakım - onarım merkezi ve Güney Akademi eğitim ve uygulama salonu
ile diş hekimlerine ürünler ile ilgili kapsamlı bilgiyi sunma ve ürünleri test
etme olanakları sağlamaktadır. Sektörde her zaman öncü ve yenilikçi olan
şirketimiz, uluslararası standartlarda verdiği ürün satış hizmetlerinin yanı
sıra diş hekimi muayenehane ve kliniklerine anahtar teslim projelendirme
hizmeti sunmaktadır. Müşteri odaklı hizmet anlayışından ödün vermeyen
şirketimiz, geniş teknik servis ekibi ile müşterilerine, her türlü ekipman
için yerinde kurulum ve yerinde eğitim gibi satış sonrası hizmetler sağlamaktadır. Güney Diş, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yenilikçi, rekabetçi ve yaratıcı çözümler sunan yaklaşımını, içinde bulunduğu topluma
karşı duyduğu sosyal sorumluluk anlayışı ile devam ettirecektir.
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Market by performing quality and scientific service with the expert
brands in their fields... Güney Diş with its 68 years of experience and
era’s technological developments, widespread business partners, its e-commerce platform, and call center offering through selling options and with
its portfolio options for all needs brings service quality to the top. Güney
Diş blend its wide product range and considerable price advantages with
“the best quality and reliable service” policy to serves to Turkish dentists.
With our headquarter in Dudullu and Ankara showrooms, technical service
and Güney Academy training center, we are giving opprtunity to dentists
to test our products and giving them comprehensive knowledge about our
products. Güney Diş, that is pioneer and innovative in sector, besides international sale service standards, we are offering turn key clinical projects
and design solutions to the dentists. Without compromising of customer
oriented perspective, thanks to widespread technical service team, Güney
Diş also provides services like on site installation and on site training in order
to improve customer satisfaction. Güney Diş will always keep its innovative,
competitive and creative solution mentality with its sense of social responsibility like past times.

NECİP FAZIL MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİ NO: 22 ÜMRANİYE / İSTANBUL
Tel: +90 216 466 83 83 • Fax: +90 216 313 57 24
e.posta: info@guneydis.com • web: www.guneydis.com

Hazal Diş Deposu
Hazal Diş Deposu Samet Safi Cantürk tarafından 1995 yılında İzmir’de kurulmuştur. Bu
tarihten beri değerli diş hekimlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü dental tıbbi cihaz – malzeme ve sarf
malzemelerini tedarik etmektedir.
Kore ve Çin gibi Uzak Doğu ülkelerinden ve Avrupa
Birliği ülkelerinden ithalat çeşitliliğimizle hizmetinizdeyiz. Firmamız doğru zamanda ve doğru – kaliteli ürünle siz sayın hekimlerimizle ürünlerimizi buluşturmayı
ilke edinmiştir.

Hazal Dental Depot was founded by Samet Safi Cantürk
in 1995 in Izmir. Since then, we have supplied all kinds of
dental medical equipment - materials and consumables that our
valuable dentists need.
We are at your service with import diversity from Far East countries
like Korea and China and European Union countries. Our company
has made the principle of bringing our products to you with our
esteemed physicians with the right time and right - quality product.

KONAK MAHALLESİ, MİLLİ KÜTÜPHANE CAD. TİBAŞ İŞ HANI NO: 19 D:13-14- 15-16, KONAK / İZMİR
Tel: +90 232 446 24 51 • Fax: +90 232 425 47 20
e.posta: hazaldental@hotmail.com
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Imicryl
28 Nisan 1987 İstanbulda kurulan ve o yıldan bu yana Diş
Hekimliği Malzemeleri konusunda kaliteli ve hesaplı üretim politikasıyla faaliyet gösteren şirketimiz kurulduğu günden beri
Diş Hekimlerine, Diş teknisyenlerine ve Dişçilik sektöründe faaliyet
gösteren diğer Şirket, Depo, Hastane, Poliklinik ve Laboratuvarlarına
hizmet vermektedir. 1996 yılında firmanın yönetimi el değiştirerek
genel merkez Konya’ya taşınmıştır. Firma üretimlerini uzman kadrosuyla Konya’da gerçekleştirmektedir. Imicryl-İstanbul şubesi aynı
tarihten itibaren hizmettedir. Faliyet alanımız diş hekimliği ve diş labaratuvarlarında kullanılan protez ve diğer hususlara ait her türlü
kimyevi, madeni, ham ve yardımcı maddeler, her türlü laboratuvar
malzemeleri, laboratuvar ekipmanları imalatını ticaretini ve ihracatını yapmaktadır. Ayrıca yurt dışındanda Vanetti-Dia tessin, Saremco,
Metrodent gibi kendini ispatlamış firmalarla distrubitörlük anlaşması
bulunmaktadır. Üretim Standardı T.S. 5096, T.S. 8230 (TSE) belgelerinin yanısura; Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2000 belgesine
sahiptir. Ayrıca bazı ürünlerimizin CE belgeleri de mevcuttur. Imicryl
modern ve teknolojik yapısıyla kalitedeki farklılığı yakalayarak yurt
içi ve yurt dışındaki müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu farklılığı oluşturan eğitimli personel kadrosu da her geçen
gün artmaktadır. Ürünlerinin diş ihracat potansiyeli her geçen gün
artmaktadır. Hedefimiz Türkiye ve Dünya da aranan markalarla
adından söz edilen bir yerde olmaktır. Bu bağlamda her geçen gün
kalitesini ve kapasitesini arttırarak yoluna devam etmektedir.
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Our company was founded in 28 April 1987 in Istanbul and
has been serving with its qualified products and competitive
prices policy to dentists, dental technicians, dental depots, hospitals
and laborotories for 26 years. Our management bord has been
changed in 1996 and head office has moved to Konya. Also company is producing whole products in Konya by its experienced and
expert staff. Our field of activity; we are producing and selling whole
products which is used for dental sector, dentistry and every kind of
chemicals, raw materials, auxiliary substances, every kind of dental
laboratory materials. We have been producing according to TSE
production standarts and also we have Medical Devices Quality
Management system ISO 13485; 2003 and CE certification. Imicryl
is serving a wide range products with high quality and technology
based production line to domestic and export customers. Our main
aim is to be well known brand name in Turkey and Worldwide. By
the way we are expanding our product range and increasing our
quality by customer oriented service policy.

FETİH MAH. MAHİR SOK. NO: 5 KARATAY / KONYA
Tel: +90 444 71 30 • Fax: +90 332 355 76 19
e.posta: hsonmez@imicryl.com.tr • web: www.imicryl.com.tr

İdealdent
2004 yılında İdealdent’i kurarken öncelikli amacımızın ne olduğunu sorguladık ve şu
sonuca vardık; Hekimlerin tedavilerini en efektif, en
pratik ve en başarılı şekilde uygulamalarını sağlayacak
ürünler ile, ideal bir ürün portföyü oluşturmak ve bu
ürünleri en iyi şekilde kullandıracak ideal eğitimleri vermek. Şirketin ismi de işte böylece ortaya çıkmış oldu;
“İdealdent” ‘Profesyonel Teknolojik Dental Çözümler’ sloganı da bu düşüncenin bir parçası olmuştur. Biz
daha o tarihlerde, ürünlerimizin teknolojiyi en üst düzeyde takip eden firmalardan olmasını hedeflemiştik.

In establishing Idealent in 2004, we questioned what our
primary goal was and we had the following result; To create
an ideal product portfolio with products that will enable physicians
to apply their treatments in the most effective, most practical and
most successful way, and to provide the ideal training to use these
products in the best way. That’s how the name of the company
came about; “İdealdent” The slogan ‘Professional Technological
Dental Solutions’ has also become part of this thinking. At that time,
we aimed that our products be from the companies that follow the
technology at the highest level. As of 2013, five representative offices in different regions in Turkey, 30 field staff and 1000+ physician
/ clinical portfolio with its position in the dental industry increases
with each passing day.

2013 yılı itibarı ile Türkiye’de 5 ayrı bölgedeki temsilcilikler, 30 saha personeli ve 1000+ Hekim/Klinik
portföyü ile Dental sektördeki konumunu her geçen
gün yükseltmektedir.

BARBAROS MAH. DEREBOYU CAD. ARDIÇ SOK. VARYAP MERİDİAN SİT. G1 BLOK D: 22-24 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel: +90 216 337 13 36 • Fax: +90 216 337 25 44
e.posta: info@idealdent.net • web: www.idealdent.net
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İDM Sağlık İç ve Dış. Tic. AŞ.
Sizlere sürekli gelişmeyi amaç edinmiş ve bir
şirketler grubu şeklinde organize olmuş “NDI
Medical GbmH” tarafından üretilmekte olan, Alman
menşeli, implantı NDI İmplant’ı” sunuyoruz.
Alman üretimli ve vida şeklinde tasarlanmış “NDI”
implantları demek; en yüksek kalite, aynı zamanda basitlik, ileri düzey güvenilirlik ve garantili sonuç demektir. “NDI Medical GmbH” dental hizmet sektöründe
on yıllık geçmişe sahiptir.

We offer you the German titanium implant “NDI”, which
is produced by “NDI Medical GbmH”, which has a goal
of continuous development and is organized as a group of companies. “NDI” implants, which are made in Germany and designed in the form of screws; highest quality, at the same time
simplicity, advanced reliability and guaranteed result. “NDI
Medical GmbH” has a ten-year history in the dental services sector.
NDI is constantly researching and developing the implant system. In
addition to the classic principles accepted by implant authorities all
over the world, this system has been guided by the latest scientific
research, the most important technologies and extensive clinical
experience.

NDI, sürekli olarak implant sistemini, araştırma ve geliştirmeye tabi tutmaktadır. Bu sistemi oluştururken
tüm dünyadaki implant otoritelerinin kabul ettiği klasik prensiplerin yanı sıra, en son bilimsel araştırmaları,
en önemli teknolojileri ve geniş klinik deneyimleri de
rehber almıştır.
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HÜRRİYET MAH. HEREKE SOK. NO: 8/C BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
Tel: +90 850 532 32 91 • Fax: +90 212 651 36 22
e.posta: info@nditurkiye.com • web: www.nditurkiye.com

İlkay Diş Deposu
Zeki Akbaş tarafından 1983 yılında kurulan
şirketimiz, uzun yıllardır dişçilik sektörüne A
kalite ürünler sunmayı misyon edinmiştir. Türkiye’nin
hemen hemen her bölgesine şubeleri ve ortaklarıyla pazarın tümüne 1-2 gün gibi kısa bir sürede tüm
ürünleri sorunsuz sağlayabilmektedir. Gerek uyguladığı eğitimler gerekse yerli ve yabancı partnerler ile
Türkiye’nin sayılı diş depolarından biridir. Distribütör
olduğumuz markalar kendi segmanlarının pazar lideri
ve başarılı markalarıdır. Bunların arasında Kettenbach,
Dmg, Spofa, Kavo ve Jota gibi firmalar bulunmaktadır.
Hızlı servisi, deneyimli satıcıları ile İlkay Diş Deposu
dişçilik sektöründe Türkiye’nin en başarılı firmalarındandır. Güler yüzlü çalışanlarımız ve yardımsever satış
ekibimiz sayesinde sizlere en kısa sürede hizmet vereceğimize emin olabilirsiniz.

Our company Founded in 1983 by Mr. Zeki Akbaş, has been
committed providing quality products to the dentistry sector
for many years. Our company has all the products in such a short
time almost every region of Turkey branch and all its partners can
provide 1-2 days of the market smoothly. Our company both implements necessary training and is one of Turkey’s leading dental
depot with both domestic and foreign partners. We are distributors
of brands that are market leaders and successful brands of their
segments. These include Kettenbach, Dmg, Spofa, Kavo and Jota.
Ilkay Dental Depot is one of the most successful companies in Turkish dental sector thanks to Quick service and experienced resellers.
Thanks to our guru-faced employees and our helpful sales team, we
can assure you that we will serve you as soon as possible.

ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİK PAŞA CAD. NO: 13/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 588 16 14 • Fax: +90 212 588 17 41
e.posta: ilkay@ilkaydis.com • web: www.ilkaydisdeposu.com
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İnci Dental
1984 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren çeşitli medikal sarf malzemelerin
üretimini gerçekleştirmekte, bununla birlikte ithalatını
yapmış olduğu diş hekimliği malzemelerinin Türkiye
genelinde toptan satışını yapmaktadır. WIS Türkiye
olarak WIS ürünlerinin satışını da gerçekleştiren firma gün geçtikçe hedeflerine yaklaşmaktadır. Kurulmuş
olduğu yıldan beri kalite anlayışından vazgeçmeyerek,
müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ve üretim
sürecinde Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırımlar yaparak
sektördeki öncü firmalardan biri olmuştur. Şirketimiz,
yurt içi çalışmalarımızın yanı sıra üretimini yapmış olduğu medikal sarf malzemelerin ihracatını -birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere, gerçekleştirmektedir. Bu
çerçevede Rusya’da (Moskova) ofisimiz bulunmaktadır. Kalite anlayışımızı almış olduğumuz ISO 9001, ISO
13485 ve CE belgeleriyle tescil ettirdik. Bu belgelere
sahip olan ender Türk firmaların arasında olmak bizim
için gurur vericidir.
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Our company was established in Istanbul in 1984. Our company has been producing various medical consumables since
this date. However, we are the whole salers of imported dental materials for the dentistry. Company performs the sale of WIS products
in Turkey is approaching the day goes by destination. Since its establishment, it has become one of the leading companies in the sector by not giving up its understanding of quality, keeping customer
satisfaction in front plan and making serious investments in R & D
studies in production process. In addition to our domestic work, our
company carries out the export of medical consumables - mainly in
many European countries that it has produced by us. In this cope;
we have office in Russia (Moscow). We have registered our quality
understanding with ISO 9001, ISO 13485 and CE certificates. It is
very proud of us to be among the rare Turkish companies that have
these documents.

ŞEHREMİNİ MAH. ŞAİR MEHMET EMİN SOK. NO: 12/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 632 63 45 • Fax: +90 212 632 97 56
e.posta: info@incidental.com.tr • web: www.incidental.com.tr

İnter-Ka Global Sağlık
2008 Yılından beri diş hekimliği sektörüne
hizmet etmekteyiz. Her türlü sarf malzemesi
ve diş hekimliği cihazları alternatifleri ile birlikte tercihlerinize sunulmaktadır.

Since 2008 we have been serving the dentistry sector. All
kinds of consumables and dental equipment are offered to
you with alternatives.

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. NO: 10 / B FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 521 08 08 • Fax: +90 212 521 59 50
e.posta: dentalmalzemeler@hotmail.com
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Kartal Diş Deposu
Firmamız 1983 yılında İstanbul Kartal’da Ali
İsmail Kızılgöz ve Ulvi Çavdaroğlu tarafından
kurulmuştur.
Diş Sağlığı Materyalleri ve Ekipmanları üzerinde faaliyet göstermekteyiz.

Our company was established in 1983 in İstanbul Kartal by
Ali İsmail Kizilgöz and Ulvi Çavdaroğlu.
We operate on Dental Health Materials and Equipments.
Our company, which has a strong sales network and a principle of
reliable service, meets the needs of the dental sector with its wide
product range.

Güçlü satış ağına sahip, güvenilir hizmet vermeyi ilke
edinen firmamız, geniş ürün yelpazesi ile diş hekimliği
sektörünün gereksinimlerini karşılamaktadır.
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YUKARI MAHALLESİ, ÇIRÇIR CAD. NO: 16 K: 1 D: 1 KARTAL / İSTANBUL
Tel: +90 216 353 81 88 • Fax: +90 216 353 81 88
e.posta: kartaldisdeposu1983@mynet.com

Kaysar Diş Deposu
Abdullah Kaysar tarafından kurulan firmamız
1967 yılında İstanbul Beyazıt’ta Rahvancı İş Hanında Vironit Diş Laboratuvarı adı altında sektöre hizmet
vermeye başlamıştır. Vironit Diş Laboratuvarı sonrasında
Ankara’ya taşınmıştır. Türkiye’nin her köşesine başarıyla
tedarik hizmeti veren firmamız sektörde geliştirdiği deneyimle, personelleriyle memleketimiz olan Antakya ve
İskenderun’da yetmişli yılların başından itibaren Kaysar
Diş Laboratuvarı olarak faaliyete devam etmiştir. 1979
yılında firmamız Kaysar Diş Laboratuvarı ve Diş Deposu
olarak faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Kaysar
Diş Laboratuvarı olarak halen 1994 Yılından beri Antakya ve İskenderun’da hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Güçlü satış ağına sahip, güvenilir hizmet vermeyi ilke edinen
firmamız, geniş ürün yelpazesi ile diş hekimliği sektörünün gereksinimlerini karşılamaktadır. Sektörde yaşanan
yenilikleri gelişmeleri sıcak bir şekilde ürünlerimize, imalatımıza yansıtmaktayız.

Our company that is founded by Abdullah Kaysar, started
to provide services for the dental sector under the name of
Vironit Dental Laborator in Beyazıt - Istanbul in 1967 and Rahvancı
Office Block Vironite Dental Laboratory has moved to Ankara later
on... Our company has developed experience in the industry by
successfully supplying services to every corner of Turkey. Since the
beginning of the seventies, it has continued to work as a Kaysar
Dental Laboratory thanks to our experienced team in Antakya and
İskenderun, which is our hometown. In 1979, our company has
added a new dimension to its activities as Kaysar Dental Laboratory and Dental Depot. We have been continuing our services
in Antakya and İskenderun since 1994 as Kaysar Dental Depot.
Our company has adopted the principle of providing reliable service
through its strong sales network. We only meet the needs of the
dental sector with a wide range of products. We reflect the latest
innovations and improvements of the sector and to our products
and production.

ŞAVAŞ MAH. 59. SOKAK. ŞEHİT PAMİR CADDESİ NO: 2/2 HATAY İSKENDERUN
Tel: +90 326 613 98 27 • Fax: +90 326 613 98 27
e.posta: ahmetkaysar@hotmail.com
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Kent Dental
1996 yılında İstanbul Nişantaşı`nda kurulan Kent
Dental Ltd. diş hekimliği sarf malzemeleri, cihazları ve de sektör ürünlerinin tanıtımı ve pazarlaması amacıyla
Nişantaşı`ndaki showroomuyla hizmet vermektedir. Kent
Dental kaliteyi, güveni, saygınlığı ve istikrarı temsil etmek için
vardır. Bu anlayışı, kaliteli hizmet ve servis felsefesiyle birleştirerek marka olmak için var olacaktır. Kent Dental’de değişen
müşteri istek ve beklentileri, yapılan takım çalışmaları ile analiz
edilerek değerlendirilir. Müşterilerimizin satılan ürünlerden en
iyi verimi alabilmesi için cihazların montajından önce alt yapı
tesisatı ile kliniğin yerleşiminin projelendirilmesi gibi satış öncesi hizmetler verilmektedir. Kent Dental Cihazların montajı, periyodik bakım, arızaların giderilmesi gibi satış öncesi ve sonrası
hizmetler vermektedir. Değişimi yöneterek, müşteri istek ve
beklentilerini karşılamak, yeni çözüm ve hizmetlerle müşterilerimizi geleceğe taşırken Türk Dental Sektöründe güçlenerek
hep var olmak amacımızdır. Kent Dental sizin güven ve desteğinizle bugünkü konumuna gelmiştir. Müşteri memnuniyeti
odaklı karşılıklı güven hoşgörü temelinde eleştiri ve önerilerinizle kendini geliştirmeyi sürdürerek, güveninize layık olmaya
devam edecektir.
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Established in 1996 in Nişantaşı, Istanbul, Kent Dental Ltd.
serves in the showroom in Nişantaşı for the promotion and
marketing of dental consumables, devices and sector products. Kent
Dental Quality is to represent trust, prestige and stability. Kent Dental is proud to be at your service to represent quality, trust, prestige
and stability. Kent Dental is evaluated by analyzing customer demands and expectations with changing team works. Pre-sale services such as projecting the layout of the infra-structure and the
clinic are provided before the installation of the devices so that our
customers can get the best efficiency from the products sold. Kent
Dental Provides services before and after sales such as erection of
devices, periodical maintenance, elimination of defects.

TEŞVİKİYE MAH. VALİKONAĞI CAD. PROF. DR. MÜFİDE KULEY SOK. (ESKİ POYRACIK SOK.) NO:16/1 1A
TEŞVİKİYE, ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel: +90 212 291 01 55 • Fax: +90 212 291 01 56 • e.posta: info@kentdental.com.tr • web: www.kentdental.com.tr

Kesgin Dental
1982’den bu yana sektördeki tecrübesiyle
2000 yılında kurulan firmamız, 2008 yılında
bir adım daha atarak klinik ve laboratuvar sistemleri
imalatına başladı. İmalat ve satış konusunda da başarılı
bir ivme kazanan firmamız bugün yenilikçi ve kalite
anlayışı ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Öncelikle müşteri memnuniyetini baz alan Kesgin
Dental, yüksek kalite standartları anlayışıyla: Klinik dolap sistemleri ve laboratuvar sistemleri; Klinik Dolapları, Teknisyen Masaları, Sterilizatör ve yardımcı ürünlerin imalatları yapmaktadır. Her geçen gün makine
parkurunu geliştiren, üretim kapasitesini artıran ve alt
yapısını daha da güçlendiren firmamız; gelişen teknoloji ve müşteri odaklı tüm taleplere hızlı, güvenli ve
kaliteli çözümler sunmaktadır.

Founded in 2000, with experience in the sector since 1982,
our company went a step further in 2008 started the production of clinical drawer cupboards and laboratory systems. As a
Kesgin Dental successful in winning momentum in manufacturing
and selling, today is proud to serve our valued customers with innovative and quality concept.
First, based on customer satisfaction Kesgin Dental, high quality
standards and an understanding of: Dental Clinic, Laboratory Systems; Clinical Cabinets, Technician Tables and ancillary products.
Every day that improves the machinery, increase the production capacity and infrastructure to further strengthen our company; evolving technology and customer-oriented fast to all demands, offers
safe and high quality solutions.

ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. NO: 153/2 YILDIZ İŞ MERKEZİ ESENLER / İSTANBUL
Tel: +90 212 544 10 56 • Fax: +90 212 544 10 46
e.posta: info@kesgindental.com • web: www.kesgindental.com
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Kibar Dental
Firmamız 1999 da kurulmuştur. Diş hekimliğinde kullanılan birçok sarf malzeme üretimi
gerçekleştirmekteyiz.

Our company was founded in 1999. We produce many consumables used in dentistry. Our company also makes wholesale and retail sales of all consumables.

Firmamız ayrıca tüm sarf malzemelerinin toptan ve
perakende satışını da yapmaktadır.
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MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. KARAKOYUNLU SOK. NO: 14/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 631 70 54 • Fax: +90 212 521 67 05
e.posta: dentalkibar@yahoo.com.tr

Kristal Diş Deposu
2000 yılında, Kayseri’de faaliyete geçen Kristal Diş Deposu, kurulduğu tarihten bu yana
dental sektörde hizmet vermektedir. Firmamız, Türkiye’de sektörünün en köklü kuruluşlardan biri olan 3M
Espe’nin bayiliğini yürütmektedir. Toptan ve perakende alanlarında hizmet veren Kristal Diş Deposu, genç
ve dinamik kadrosuyla Kayseri başta olmak üzere farklı
illerde de faaliyet göstermektedir.

Kristal Dental Depot has been active in Kayseri in 2000.
Since its foundation, it has been serving in the dental sector.
Our company, which is one of the oldest companies in its sector
in Turkey has been the dealership from 3M Espe. Kristal Dental
Depot, which serves in wholesale and retail areas, also operates in
Kayseri and other countries with its young and dynamic staff.

CUMHURİYET MAH. TENNURİ SOK. NO: 13/C KAYSERİ
Tel: +90 352 333 24 44 • Fax: +90 352 333 25 55
e.posta: kristal_dis@hotmail.com • web: www.kristaldis.com
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Kuzey Diş Deposu
Firmamız 2013 yılından itibaren sektörde 10
yıla aşkın bir tecrübeyle kurulmuş olmakla birlikte kaliteli ve güvenilir bir şekilde özel veya kamu
hastane, laboratuvar, diş hekimliği hizmetleri vermekte olup sarf malzeme tedarik etmektedir. 2 yıla aşkın
bir süre itibari ile bu hizmetlerimize yurt dışı distribütörlük ve ithalatlarımızla yön vermekteyiz. Daha geniş
sarf malzeme yelpazesiyle daha büyük portföylere
ulaşmayı hedeflemekteyiz.
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Our company has been established with more than 10 years
experience in the sector since 2013. Our company serves the
private or public hospitals, laboratories, dentistry sector with high
quality and reliability. Our company supplies consumables. Over a
period of more than 2 years, we are giving our services to our distributorships and imports abroad. We aim to reach larger portfolios
with a wider range of consumables.

MERKEZ MAH. KOCAMANSUR SOK. MÜKERREM BERKSOY İŞHANI NO: 4 9/30 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel: +90 212 232 16 90 • Fax: +90 212 232 16 90
e.posta: emrahkeskin@kuzeydisdeposu.com • web: www. kuzeydisdeposu.com

Lider Diş Deposu
Merhaba... 50 yılı aşkın bir süredir dental sektörde
Türkiye’nin “Lider’i” olmanın verdiği gururla hep daha
ilerisini hedefleyerek çalışıyoruz. Lider Diş A.Ş. olarak Dental
sektörde kaliteyi yaşama dönüştürmek hayali ile yola çıkarak
“İnsanların gülümsemesine katkı sağlamak” için ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden, doğru çözümleri uygun maliyetler ile
birleştirerek siz değerli müşterilerimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Distribütörlüğünü yaptığımız dünyaca ünlü markaların
yanına kendi markalarımızı da ekleyerek her geçen gün hizmet
çıtamızı yükseltiyoruz. Bünyemizde olan kendi markalarımızı tüm
dünyaya ulaştırabilmek için yurt dışında da yoğun şekilde faaliyet
gösteriyoruz. Almanya ve Azerbaycan’da ki yapılanmalarımızın
ardından Rusya’da da yapılanmamızı nihayetlendirdik. Yarım asırlık tecrübemizi tam 45 ülkeye ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden; gelişmiş teknolojiyi
kullanarak sağlıklı yaşam kalitesini yükseltmeyi ön planda tutan
Lider Diş A.Ş., çalışmalarının her aşamasında sürekli iyileştirilebilir kalite değerlerini benimseyerek müşteri memnuniyetini üst
düzeyde tutmayı hedef olarak belirlemiştir. Tüm Lider Diş A.Ş.
adına bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz sizlerle beraber
büyük bir aileyiz...

Hello... We are always working for the future targeting furthermore at all times in the dental sector with the pride of
being Turkey’s “Leader” more than 50 years. We are at your service
to “contribute to the smile of people” with the dream of transforming the dental sector into quality life. We strive to present our valuable customers by combining the right solutions with the appropriate
costs without losing your first day’s excitement. We add our own
brands to the world famous brands we distribute, and we increase
the service pitch every day. We are working intensively abroad to
reach our own brands in our world. After our structures in Germany
and Azerbaijan we also ended our structuring in Russia. We are in
the joy of conveying half a century of experience to 45 countries.
Lider Diş A.Ş. giving particular importance to technological developments and using advanced technology to improve quality of life. Our
company adopts quality values at every stage of its work and aims
to keep customer satisfaction at a high level. Thank you for choosing
us on behalf of entire Lider Diş A.Ş. We are a big family with you...

FEVZİ ÇAKMAK SOK. NO: 11/6 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 231 64 85 • Fax: +90 312 231 90 10
e.posta: lider@liderdis.com.tr • web: www.liderdis.com.tr
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Lider Diş Deposu İstanbul
Merhaba... 50 yılı aşkın bir süredir dental sektörde
Türkiye’nin “Lider’i” olmanın verdiği gururla hep daha
ilerisini hedefleyerek çalışıyoruz. Lider Diş Aş olarak Dental
sektörde kaliteyi yaşama dönüştürmek hayali ile yola çıkarak
“İnsanların gülümsemesine katkı sağlamak” için ilk günkü heyecanımızı kaybetmeden, doğru çözümleri uygun maliyetler ile
birleştirerek siz değerli müşterilerimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Distribütörlüğünü yaptığımız dünyaca ünlü markaların
yanına kendi markalarımızı da ekleyerek her geçen gün hizmet
çıtamızı yükseltiyoruz. Bünyemizde olan kendi markalarımızı tüm
dünyaya ulaştırabilmek için yurt dışında da yoğun şekilde faaliyet
gösteriyoruz. Almanya ve Azerbaycan’da ki yapılanmalarımızın
ardından Rusya’da da yapılanmamızı nihayetlendirdik. Yarım asırlık tecrübemizi tam 45 ülkeye ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden; gelişmiş teknolojiyi
kullanarak sağlıklı yaşam kalitesini yükseltmeyi ön planda tutan
Lider Diş A.Ş., çalışmalarının her aşamasında sürekli iyileştirilebilir kalite değerlerini benimseyerek müşteri memnuniyetini üst
düzeyde tutmayı hedef olarak belirlemiştir. Tüm Lider Diş A.Ş.
adına bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz sizlerle beraber
büyük bir aileyiz...
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Hello... We are always working for the future targeting furthermore at all times in the dental sector with the pride of
being Turkey’s “Leader” more than 50 years. We are at your service
to “contribute to the smile of people” with the dream of transforming the dental sector into quality life. We strive to present our valuable customers by combining the right solutions with the appropriate
costs without losing your first day’s excitement. We add our own
brands to the world famous brands we distribute, and we increase
the service pitch every day. We are working intensively abroad to
reach our own brands in our world. After our structures in Germany
and Azerbaijan we also ended our structuring in Russia. We are in
the joy of conveying half a century of experience to 45 countries.
Lider Diş A.Ş. giving particular importance to technological developments and using advanced technology to improve quality of life. Our
company adopts quality values at every stage of its work and aims
to keep customer satisfaction at a high level. Thank you for choosing
us on behalf of entire Lider Diş A.Ş. We are a big family with you...

TURGUT ÖZAL MİLLET CAD. NO: 41/A / İSTANBUL
Tel: +90 212 631 78 88 • Fax: +90 212 631 80 24
e.posta: istanbulsube@liderdis.com.tr • web: www.liderdis.com.tr

Lotus Diş Deposu
Lotus Diş Deposu 1997 yılında Erdenay Gültürk tarafından Antalya‘da kurulmuştur. 2009
yılından beri ise Dünya çapında elliden fazla ülkede
faaliyet gösteren Alfa Gate implantlarının Türkiye dağıtımını yapmaktadır.

Lotus Dental Depot was founded in 1997 by Erdenay
Gültürk in Antalya. Our company has been operating in many
countries worldwide Since 2009. We are distributing Alfa Gate implants in Turkey.

ALTINDAĞ MAH. 169 SOK. DAYILAR APT. 17/B MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: +90 242 247 95 22 • Fax: +90 242 243 47 35
e.posta: lotusdisdep@hotmail.com
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Mah-ya
Mahya İth. İhr. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. firması 1994
tarihinde diş hekimliği ve dental laboratuar sarf
ve demirbaş malzemelerinin satışı için; Rize’de 4 ortaklı
bir şirket olarak kurulmuştur. Karadeniz Bölgesine daha iyi
hizmet vermek amacıyla 1997 tarihinde faaliyetlerini Samsun’da devam ettirme kararı almıştır. Tüm Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu bölgesine satış temsilcileri aracılığı ile,
diş hekimleri, diş hastaneleri ve dental laboratuarlarına satış
faaliyetlerini devam ettirmektedir. 1994’te Rize’ de 50 metrekarelik bir büroda başladığı faaliyete, bugün Samsun’ da
yaklaşık 4 katlı 550 metrekarelik satış ve showroom binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Firma dental sektörde
tescilli markaların bölge bayiliği yapmakta olup, aynı zamanda dental sektörde bazı markaların ithalatını yapmaktadır
(Voco GmbH, Sirona Dental, Sepencer vb.). Firma deneyimli ve dinamik kadrosu, hizmet kalitesine ve modern pazarlama tekniklerine verdiği önemle; 1994 yılından itibaren
dental sektöründe faliyetlerine devam etmektedir. Dental
sektörde, araştırma ve geliştirme çalışmalarına önem veren,
kaliteli ürünleri tespit edip müşterilerine sunmaya devam
etmektedir.
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Mahya İth. İhr. Tic. ve Paz. Ltd. Şti firm was established in
1994 for the sale of dental and dental laboratory consumables and fixtures; with 4 partners in Rize. In order to provide better
service to the Black Sea Region, in 1997, it was decided to continue
its activities in Samsun. It continues its sales activities to dentists,
dental hospitals and dental laboratories through sales representatives to the entire Black Sea Region and Central Anatolia region.
Mahya In 1994 started its activities in a 50 sqm office in Rize and
today it continues its activities in Samsun with 4 storeys 550 sqm
sales and showroom. The company is a regional distributor of registered brands in the dental sector and imports some brands in the
dental sector (Voco GmbH, Sirona Dental, Sepencer etc.). With its
experienced and dynamic staff, quality of service and modern marketing techniques, Since 1994, it has been continuing its activities in
the dental sector. In the dental sector, we continue to identify quality
products that give importance to research and development studies
and present them to customers.

ULUGAZİ MAH. İSTİKLAL CAD. İSTİKLAL APT. NO: 24/1 İLKADIM / SAMSUN
Tel: +90 362 435 11 44 • Fax: +90 362 433 01 42
e.posta: info@mahya.com.tr • web: ww.mahya.com.tr

Mannas Diş Deposu
1962 yılında kurulan firmamız bugün 55.yılında 3.kuşak olarak, kuruluşundan bu yana
Mannas Diş Deposu Tic. San. Ltd. Şti. adı altında
dental sektörde hizmet vermektedir. İşimize duyduğumuz saygı ve çalışmalarımızdaki titizlikle, siz değerli
hekimlerimize en iyi hizmeti verebilme düşüncesi temel prensiplerimizdendir. Yurt dışında ve ülkemizde
bulunan en kaliteli ürünleri sektörümüze kazandırma
gayreti ile, piyasaya sunmaya özen göstermekteyiz. En
iyi hizmet prensibinden hareketle teknik servis konusunda da yurtdışı ve yurtiçi eğitimlerle uzmanlaşarak
1969 yılından beri orijinal parçalarla kaliteli hizmet
vermeye devam etmekteyiz. Müşteri memnuniyetini
en üst seviyelerde tutmayı ilke edinen firmamız, saygı
ve hoşgörüden taviz vermeden, sektöründe öncü bir
kuruluş olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Our company, founded in 1962, today in its 55rd year, as
being the 3rd generation, is serving the Turkish dental market
under the name Mannas Dis Deposu Tic. San. Ltd. Sti. from its
establishment. To give the best service to our precious dentists, with
the respect and work diligence in our business is our main principle.
we are attentive to bring in the best quality products around the
country and also abroad to our market. Since 1969 we carry on
serving the best technical support, developed by the training courses
in the country and abroad, with the orijinal spare parts. Taking the
highest level customer satisfaction as the main point of our company, we are taking steps towards becoming a leading.

OĞUZHAN CAD. AHENK APT. 39/5 FINDIKZADE FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 635 77 26 • Fax: +90 212 635 77 28
e.posta: info@mannas.com.tr • web: www.mannas.com.tr
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MCS Medikal
Firmamızın misyonu müşterilerine en yüksek
standartlarda hizmet sağlamaya adanmış bir profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı olmaktır. Türkiye’nin
yakın gelecekte Avrupa Birliği üyeliğine varabilecek vizyonu
çerçevesinde uluslararası medikal sektöründe, katma değeri yüksek standartlara ulaşmak ve bu çerçevede yurt içi
ve yurt dışı piyasasında kendi konusunda söz sahibi olma
amacındayız. Müşteri taleplerini taahhüt edildiği şekilde karşılamak, zamanında teslim ettiğimiz kaliteli ürünlerimiz, hızlı
ve güvenilir hizmetlerimiz ile mutlak müşteri memnuniyeti
sağlamak, seçkin çalışanlarıyla iş mükemmeliyetini hedefleyerek müşterilerine rekabetçi, güvenilir, yüksek kaliteli çözümler sunan bir şirket olmak, ileri teknolojide özgün ve
farklı bir yaklaşımla lider olmak ve geleneksel endüstrilerden yeni ekonomiye geçiş sürecine destek veren medikal
firmalarından birisi olarak ülke ekonomisine değer katmak,
şirketi hedeflerle yöneltmek, kaynakları verimli kullanmak
suretiyle çalışanlarımıza çalışma mutluluğu yaşatmak, müşterilerimizi, şirketimizin varlık sebebi olarak kabul edip,
müşteri odaklı çalışmayı ilke edinerek farklılık oluşturmayı
hedef ediniriz.
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Our mission is to create a global business network with a
professional staff dedicated to providing services to our customers at the highest standards. Our goal in the framework of vision
can be there in the near future European Union membership of Turkey are: customer demand for fast and reliable, meet as promised,
absolute customer satisfaction, to target the business excellence
with outstanding employees, customers become a company that
offers high-quality solutions, an unique advanced technology and
different to be a leader by approach, to be one of the medical
companies that support the transition process from traditional industries to new economies, to add value to the country’s economy,
to direct the company with targets, to make employees happy by
using resources efficiently, to accept our customers as the reasons
for our company.

KÜÇÜKYALI ÇINAR MAH. BAĞDAT CAD. NO: 205 B BLOK K: 4 D: 46 MALTEPE / İSTANBUL
Tel: +90 216 521 97 22 • Fax: +90 216 521 97 24
e.posta: info@mcsmedikal.com.tr • web: www.mcsmedikal.com.tr

Med-Dent Medikal Dental
İnsanların sağlığı ve muhtemelen hayatları
dengede olduğunda, en iyi diş, tıbbi ve bilimsel ekipmana ve aynı zamanda bu yönde güvenle nasıl kullanılacağını bilen nitelikli uzman profesyonellere
erişim zorunluluğu vardır. Med-Dent 1994 yılından
beri diş hekimliği sektörüne tedarik hizmetini sürdürmektedir.

When people are well-balanced and probably lives balanced,
it is necessary to have access to the best dental, medical and
scientific equipment, as well as qualified specialist professionals who
know how to safely use this area. Med-Dent has been providing
dental services since 1994.

ÇANKAYA MAHALLESİ, YÜKSEL CADDESİ NO: 28/8, 06420 ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 312 419 57 30 • Fax: +90 312 418 90 13
e.posta: info@med-dent.com.tr • web: www.med-dent.com.tr
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Medentazone
Sağlık alanında uzmanlaşmak amacıyla kurulan Medentazone; insan sağlığına yönelik ürün ve hizmetleri araştırmak ve ülkemize kazandırmak üzere 2010 yılında faaliyetlerine
başlamıştır. Başlangıçta ürettiği ürün ve hizmetleri iştiraki olduğu
Öncü Dental üzerinden ülkemiz pazarına sunan firma gruba yeni
bir faaliyet alanı daha kazandırdı. 2017 yılı başlarında yapılan araştırmalar sonucunda hızlı tüketim alanında da faaliyetlerde bulunulmasına karar verildi. Yenilenen vizyonu ve geçmişten gelen
20 yılı aşkın tecrübesi ile üzerine odaklanılan profesyonel sağlık
ürün gruplarından uzmanı olduğu “ağız ve diş sağlığı” alanından
başlayarak son kullanıcıya yönelik ürünlerin de ülkemize kazandırılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Uzakdoğu’da kişisel bakımın
toplumsal terbiye içindeki önemi dünyaca bilinmektedir. Bu coğrafyalarda genel yaşam kalitesini yükseltmeyi temel prensip haline
getirmiş Ayurvedik yaşam biçimi her alanda etkisini göstermektedir. Bu yaşam biçiminden yola çıkarak özellikle doğal bitkilerden
güç alan formülleri ile üretilen ‘Dentiste Ağız Bakım Ürünleri’nin
2017 Kasım ayı itibariyle Tek Dağıtımcısı olduk. “Ağız Sağlığı” konusunda nihai tüketici ile buluşacak Dentiste Nighttime Herbapeutice Ağız Bakım ürünleri ile hızlı tüketim ürünleri sektöründe
uzman perakendelerdeki raflardaki yerimizi alıyoruz.
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Medentazone, established to specialize in the field of healthcare,
started its activities in 2010 to investigate products and services
for human health and to gain them to our country. Our company, which
initially offered products and services to our country market through
Öncü Dental which is a subsidiary, has gained a new activity field. It
was decided that activities should also be carried out in the field of fast
consumption as a result of the researches carried out in early 2017.
Our company was born from renewed vision and more than 20 years
of experience from the past Our professional health care product group
focusing on our company is specialized in “Oral and dental health”
and end-user oriented products have also started to be brought to our
country. The importance of personal care in social decency in the Far
East is known in the world. The Ayurvedic lifestyle, which has made the
basic principle of raising the overall quality of life in these geographies,
takes the effect in all fields. We came out of this lifestyle and are
the only distributor of ‘Dentiste Oral Maintenance Products’, produced
especially with formulas that take power from natural plants as of
November 2017... Dentiste Nighttime Herbapeutice “Oral Care” products are going to meet with the ultimate consumer on “Oral Health”
we picking up our rack on the specialist retailers in the fast-moving
consumer goods sector.

OĞUZHAN CADDESİ NO: 45 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 635 00 82 • Fax: +90 212 635 00 83
e.posta: info@medentazone.com • web: www.medentazone.com

Medifarm
Medifarm Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti. dental sektördeki faaliyetine 1991 yılında 3M / Unitek
ortodonti malzemeleri mümessilliğiyle başladı ve 1993
yılına kadar sadece 3M’in bir kuruluşu olan bu firmanın
ortodonti malzemelerinin ithalat, tanıtım ve dağıtımıyla
ilgilendi. Bu tarihten itibaren 3M’in dental ürünlerinin de
tanıtım ve dağıtımını üstlendi. Bu arada ortodonti dalında
belli başlı birçok yabancı firma ile çalışmalarını sürdürdü.
1995 yılından itibaren dental ürünler yelpazesini daha
fazla genişleten Medifarm, bugün 3M Espe Bayii, 3M Unitek, Komet, Hammacher, Hager & Werken ve Pulpdent
gibi markalarla yirmiyi aşkın firmanın ithalatçısı ve Türkiye
mümessilidir. 27 yıldır sektörde bulunan Medifarm kurulduğu günden bu yana hizmeti ilke edinmiş ve aynı amaçtaki ekibiyle kalitesini artırmak için çalışmalarına devam
etmektedir. Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen
Medifarm, bu yolculuğunu her zaman daha iyiye doğru
sürdürmeyi hedeflemektedir.

Medifarm Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti. started its activity in the
dental sector with the representation of 3M / Unitek orthodontic materials in 1991 and were interested in importing, promoting and distributing this company’s orthodontic materials, which was
an organization of only 3M until 1993. Since then, our company
has also undertaken the promotion and distribution of 3M’s dental
products. Meanwhile, we continued to work with many major foreign companies in the field of orthodontics. Since 1995, Medifarm
who has grown more and more in the range of dental products and
today, is importer of more than twenty companies with brands like
3M Espe Stand, 3M Unitek, Komet, Hammacher, Hager & Werken
and Pulpdent and and is representative in Turkey. Medifarm, which
has been in the sector for 27 years, has been serving since the day
it was founded and continues to work to increase the quality with
its team for the same purpose. Adopting quality as a way of life,
Medifarm is always aiming to continue this journey fort he better
ways, newer ways.

OFİSTANBUL PLAZA BAĞDAT CAD. NO: 538 D: 22, CEVİZLİ MAH. MALTEPE / İSTANBUL
Tel: +90 216 352 03 03 • Fax: +90 216 352 03 41
e.posta: info@medifarm.com.tr • web: info@medifarm.com.tr
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Mediko Dental
Medikodental Tıbbi Cerrahi ve Dişçilik Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. olarak, kurulduğumuz 1986 yılından bu yana Türk Ortodonti
sektörüne, ortodonti ürünleri pazarlama ve satışını
gerçekleştirmekteyiz.
“Sağlıklı Dişler ve Güzel Gülüşler’’ ile olan aşkımız,
zaman içinde bizi İstanbul merkez ofisimiz, İstanbul
çapa, Ankara ve İzmir’de bulunan şubelerimiz, 20 çalışanımız aracılığı ile dünya çapında değerini kanıtlamış
firmaların ürünlerini sunar hale getirmiştir.

As Medikodental Tıbbi Cerrahi ve Dişçilik Malzemeleri Tic. ve
San. Ltd. Şti. since 1986 we have been marketing and selling
orthodontic products to the Turkish orthodontics sector.
Our love with “Healthy Teeth and Beautiful Smiles” has made us
able to present the products of companies that have proven their
worth in the world with our head office in Istanbul, branches in
Istanbul, Ankara and İzmir and 20 employees. Our aim is to meet
all of valued orthodontist’s needs in one hand. As Medikodental,
we are proud to be the market leader in our field with the variety
of products we have in our world in order to be able to respond to
different demands.

Amacımız siz Sayın Ortodontistlerimizin tüm ihtiyaçlarını tek elden karşılamaktır. Medikodental olarak,
farklı taleplere cevap verebilmek adına bünyemizde
barındırdığımız ürün çeşitliliği ile alanımızda pazar lideri olmanın gururu içindeyiz.
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SEBA OFFICE BOULEVARD AYAZAĞA MAH. MİMAR SİNAN SOK. NO: 21 A BLOK D: 34 SARIYER / İSTANBUL
Tel: +90 212 219 97 55 • Fax: +90 212 219 97 60
e.posta: info@medikodental.com • web: www.medikodental.com

Merkez Diş Deposu
1978 yılında diş laboratuarı olarak başlayan iş hayatımız 1981 yılında aile büyüklerimizden Kaya Yaman
ve Selami Yaman tarafından Merkez Diş Deposu unvanı ile
kurulmuştur. Firmamız diş hekimleri ve diş teknisyenlerinin
ihtiyaç duyduğu cihazları ve sarf malzemeleri üzerine, dünyada marka ve kalite olarak kendini ispat etmiş birçok üretici
firma ile Türkiye distribütörü olarak ithalatını gerçekleştirmektedir. Distribütörü olduğumuz markaları ülkemizin farklı
bölgelerindeki yerel diş depolarına toptan, ayrıca Ankara’da
bulunan mağazamızda da perakende olarak satışa sunmaktadır. Firmamızın kuruluşundan bugüne 30 yılı aşkın bir süre
geçmiştir. Bu süre içerisinde öncelikli ilkelerimiz kaliteli ürün
ve hizmet anlayışının yanında; İş ortaklarımız olarak gördüğümüz müşterilerimize dürüstlük ve firma güveni anlayışı ile çalışmak olmuştur. Bu ilkeler doğrultusunda firmamızı daha da
geliştirip ileri hedeflere ulaştırma heyecanı içerisinde olacağız.
Kuruluşumuzdan bugüne firmamıza vermiş olduğunuz desteğinizden dolayı tüm iş ortaklarımıza firmamız adına teşekkür
ederiz. Sektör adına daha kazançlı ve sağlıklı günler dileğiyle...

Our business life which started in 1978 as a dental laboratory was established in 1981 by Kaya Yaman and Selami
Yaman from the family with the title of Merkez Dental Depot. Our
company specializing in the needs of dentists and dental technicians equipment and supplies which has proven itself as a brand
and quality in the world is a distributor of many manufacturers firms
in Turkey. We are distributors of our brands in different regions of
our country in the local dental depots wholesale, as well as in Ankara, we also offer retail sales in our store. More than 30 years have
passed since the establishment of our company. Within this period,
our priority principles have been to work with honesty and firm confidence in our customers, which we regard as our business partners
besides the quality product and service approach. In line with these
principles, we will be excited to further develop our company and
deliver it to future targets. We would like to thank all our business
partners on behalf of our company for your support that we have
given our company today. On behalf of the sector, in the hope of
more profitable and healthy days...

ZİYA GÖKALP CADDESİ DR. MEDİHA ELDEM SOKAK NO: 38/1-2 KIZILAY / ANKARA
Tel: +90 312 430 19 76 • Fax: +90 312 431 31 19
e.posta: merkezdis@merkezdis.com.tr • web: www.merkezdis.com.tr
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Mert Diş Deposu
1983 ten beri değerli diş hekimlerimizin hizmetindeyiz.
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Since 1983 we have been in the service of our valuable dentists.

İSTİKLAL CAD. ÖZGÜR ÇOCUK PARKI YANI AKKURT APT. NO: 5 K: 2 D: 4 MERSİN
Tel: +90 324 232 11 98 • Fax: +90 324 233 83 33
e.posta: mertdisdeposu@hotmail.com

Metco Dental
Metco Dental 1991 yılında İstanbul’da Türk
diş sağlığı sektöründeki profesyonellerin ihtiyaç
duyduğu cihaz, sarf malzemesi ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması için kurulmuştur. Firmamız Japon Morita, Alman Melag gibi büyük ve alanında önemli dünya markalarının Türkiye distribütörüdür. Metco Dental
bulunduğu sektörde yaptığı altyapı yatırımları, istihdam
ettiği üst düzey insan kalitesi ve yenilikçi vizyonu ile kurumsallaşmış, organize bir firmadır. Metco Dental müşterilerine bütünleşik çözümler sunmaktadır. Bu çerçevede ihtiyaca uygun ürün önermek, bu ürünü yapılan
ön keşfin gerektirdiği şekilde teslim etmek, kurmak ve
kullanıcıyı doğru şekilde eğitmek hizmetlerimizin temelidir. Bu safhalardan sonra ise model güncellemesi, yükseltmeler ve müşteri ile devam eden iletişim sayesinde
bilgilendirme ve eğitiminin sürdürülmesi takip eden hizmet aşamalarıdır.

Metco Dental was established in 1991 in Istanbul to provide
the equipment, consumables and technical support services
needed by professionals in the Turkish dental health sector. Our
firm is Turkey distributor of big and important global brands in their
fields, such as Japanese Morita and German Melag. Metco Dental is an organized company with infrastructure investments, high
quality human resources and innovative vision in the sector. Metco Dental offers integrated solutions to its customers. After these
phases, model updates, upgrades and ongoing communication with
the customer are the service steps that follow the continuation of
information and training.

CAFERAĞA MAHALLESİ ALBAY FAİK SÖZDENER CAD. NO: 13 KAT: 3 KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: +90 216 345 74 24 • Fax: +90 216 349 93 68
e.posta: metco@metcodental.com • web: www.metcodental.com
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Metek Teknik
1986 Yılından bu yana Diş Hekimliğine hizmet
veriyoruz. Etik Değerlere Bağlılık: Amacımız
ticari kaygılardan ziyade, sağlık sektörünün etik değerlerine bağlı kalarak tıbbi cihaz kullanım ve bakım konularında tüketicilerin bilinçlendirilmelerine aracı olmaktır.
Müşteri Odaklılık: Sorunlara yüzeysel çözümler bulmanın beraberinde yeni sorunlar getireceğinin bilincinde
olup, sorunlara köklü çözümler getiriyor, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz. Yüksek Teknoloji:
Türkiye’de hiçbir teknik serviste olmayan, Avrupa’da
sayılı olan Dental sektöre özel olarak üretilmiş kalibrasyon cihazlarına ve donanımlarına sahibiz. Yedek Parça
Garantisi: Her marka ve model için 3 farklı kalitede yedek parça stokuna sahibiz. Bütün servis işlemlerini garantili olarak yapmaktayız. Yetkili Servis: Sektörümüzde
bulunan önde markaların “Kavo, Bienair, Anthogyr, 3M”
Türkiye yetkili servisiyiz, diğer tüm markaların özel servis hizmetlerini vermekteyiz.
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Since 1986 we have been serving dentistry. Commitment
To Ethical Values: Our aim is to be instrumental in raising
awareness of consumers on medical device use and maintenance,
rather from commercial concerns, adhering to the ethical values of
the healthcare sector. Customer Focusing: We know that finding superficial solutions to the problems will bring new problems, bringing
long-term solutions to problems, keeping customer satisfaction at
the top level. High Technology: We have specifically produced calibration devices and equipment especially produced in the Europe
with limited number for the usage of the dental sector. Spare Parts
Guarantee: We have 3 different quality spare parts for every brand
and model. We guarantee all service operations. Authorized Service:
We are “Turkey Authorized Service” of leading brand in our industry
i.e. “Kavo, Bienair, Anthogry and 3M”. We provide exclusive service
of all other brands.

MOLLA GÜRANİ MAH. LÜTFÜPAŞA SOK. NO: 35 D: 2 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 531 27 85 • Fax: +90 212 531 27 84
e.posta: info@metekteknik.com • web: www.metekteknik.com

Metin Diş Deposu
1978 yılında Bursa ve çevresindeki diş hekimlerinin ve teknisyenlerinin cihaz ve sarf malzeme ihtiyaçlarını karşılamak
amacı ile Metin Cantürk ve Oğlu Recep Cantürk tarafından Adalet
Mahallesinde Oturdukları evin Alt katında ki küçük bir dükkânda kurulmuştur. 2 Yıl gibi çok kısa bir sürede Diş sektöründe verdiği hızlı,
güvenilir servis hizmeti ve geniş ürün yelpazesi ile adını duyuran Metin
Diş Deposu, Ailenin diğer çocukları İbrahim Cantürk, Murat Cantürk
ve Emire Cantürk’ün de katılmasıyla tam bir aile şirketine dönüşmüş ve
1980 yılında Ünlü caddedeki yerlerine taşınmışlardır. Müşterilerimize
daima düşük fiyat ve yüksek kalitede ürünler sağlamış olmamız büyümemizin ve başarılarımızın devam etmesinin en etkili nedeni olmuştur.
Diş sektöründe 40 yıldır Türkiye’nin önde gelen tüm ithalatçılarının
tüm Türkiye de bayiliğini yapan Metin Diş Deposu, 2017 yılında çağın
gerektirdiği ticari kurumsallıkta hizmet vermek, temsil ettiği markaların
prestijini müşterilerine daha iyi gösterebilmek, şirket politikası olan sistematik ve disiplinli çalışma prensiplerini fiziki olarak ta sağlamak adına,
Bursa’nın kalbi Nilüfer ilçesinde Yaklaşık 500 m2 alana sahip 4 katlı yeni
bir tesis yatırımı yapmış ve şirketin genel merkezini buraya taşımışlardır. Ünlü caddede bulunan yerinde Osmangazi şubesi olarak devam
ettirme kararı alan firma yöneticileri, bu sayede şehrin hem doğusunda
hem de batısında bulunan müşterilerine çok daha hızlı hizmet verme
imkânı sağlamışlardır. Personel kadrosunu ve servis ağını her geçen gün
büyüten Metin Diş Deposu, diş sektöründe Türkiye’nin en geniş ürün
yelpazesine ve ürün stokuna sahip olma özelliği ile de müşterilerinin
daima tercih sebebi olmuştur.

Our company was established in 1978 in order to meet the
equipment and consumables requirements of Bursa and its
surroundings for its dentists and technicians in a small shop on
the ground floor of the house where they live in Adalet district by
Metin Cantürk and his Son Recep Cantürk. Metin Dental Depot
has announced its name in a very short period like 2 years in the
dental sector thanks to its fast, reliable service and its wide range
of products. Our company has become a full family company with
the participation of other children İbrahim Cantürk, Murat Cantürk
ve Emire Cantürk. Our company moved to its new place in 1980.
Metin Dental Depot makes the dealership of all the leading brands
in the Turkish dental industry for over 40 years. The company’s
headquarters was moved to its own building in Nilüfer district of 4
floors with a 500 m2 area in 2017. The company’s headquarters
was moved to its own building in Nilüfer district of 4 floors with a
500 m2 area in 2017. Metin Diş Deposu Increases the number of
staff and service net every day.

İHSANİYE MAH. DERLEYEN SOK. BADE APT. NO: 8/1A NİLÜFER/BURSA
Tel: +90 444 4 633 • Fax: +90 224 220 78 20
e.posta: info@metindisdeposu.com.tr • web: www.metindisdeposu.com.tr
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Mine Diş Deposu
1985 Yılında kurulan firmamız diş hekimliği sektöründe uzun yıllardır hizmet vermektedir.
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Founded in 1985, our company has been serving in the dentistry sector for many years.

MİLLET CAD. KARAGÜL İŞ MERKEZİ NO: 62 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 525 06 61 • Fax: +90 212 534 88 74
e.posta: minedisdeposu@yahoo.com

Modern Ortodonti
Modern Dental Firması 2011 Yılından Bu
Yana Diş Hekimliği Alanında Faaliyet Göstermektedir. Satışını Yaptığımız Ürünler: Cerrahi Frezler,
Separeler, Özdiş El Aletleri, Elmas Frezler, Yumuşak
Doku Frezi, Dental Loupe, Parlatma Lastikleri ve Ortodontik Malzemeler Olarak Faaliyetini Sürdürmektedir...

Modern Dental Company has been active in the field of dentistry since 2011. Products We Sell: Surgical Drills, Separators,
Özdiş Hand Tools, Diamond Drills, Soft Tissue Frez, Dental Loupe,
Polishing Tyres and Orthodontic Materials.

KIZILAY 4 MAH. ATATÜRK BULVARI NEMUTLU İŞHANI NO: 72 D: 4 KIZILAY, ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 312 417 25 96 • Fax: +90 312 433 53 88
e.posta: info@modernortodonti.com • web: www.modernortodonti.com
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Nira Diş Deposu
Nira Diş San. Dış Tic. Ltd. Şti. 1973 yılından
bu yana diş hekimliğinde ve diş laboratuvarlarında kullanılan ürün ekipman ve yeniliklerin ithalat ve
ihracatını yapmaktadır. Nira Dental yenilikçi ve sektöründeki gelişimleri yakından takip eden paylaşımcı bir
firma olmaya devam ediyor.
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Nira Diş San. Dış Tic. Ltd. Şti. since 1973, has been importing
and exporting products and innovations used in dentistry and
dental laboratories. Nira Dental continues to be a innovative and
sharing company closely following developments in the sector.

ŞEHREMİNİ MAH. AHMET VEFİK PAŞA CAD. NO: 29/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 586 68 70 • Fax: +90 212 586 69 09
e.posta: niradentalbedir@superonline.com • web: www.niradental.com

Nuroğlu Diş Deposu
Nuroğlu diş deposu, 1998 yılında Harun, Ali
Haydar ve Veysel Nuroğlu kardeşler tarafından Kadıköy’de kuruldu. Özverili çalışmaları ve geniş
vizyonları sayesinde bu başarılı ortaklık dişçilik alanında
kendisini önde gelen bir müessese olarak kabul ettirdi. Nuroğlu Diş Deposu genç, dinamik, eğitimli ve
profesyonel kadrosu ile her zaman kendini geliştiren
ve yenileyen, İnsanların sağlıklı gülüşler elde etmesini
ve bunun kalıcı olması için bünyesinde barındırdığı en
yeni teknolojik ürün portföyünü kullanıcıların bilgisine
sunan, Satış öncesi ve sonrasında dahi siz diş hekimlerimizin yanında olan, yaptığı işin insan sağlığına yönelik
olduğu bilincini ve sorumluluğunu taşıyan ve bu tür
organizasyonlarda yer alan, Türkiye’nin sayılı firmalarının arasında yerini almıştır. Bu sıralar İstanbul Fatih
ilçesinde merkezimizi bulunduğu 200 m2 kapalı alanda
siz değerli diş hekimi ve tedarikçilerimize hizmet vermek için beklemekteyiz.

Nuroğlu Dental Depot was founded in 1998 by Harun, Ali
Haydar and Veysel Nuroğlu brothers in Kadıköy. Thanks to
their devoted studies and wide visions, this successful partnership
accepted itself as a leading institution in the field of dentistry. Nuroğlu Dental Depot has taken its place among the exceptional companies in Turkey with not only offering young, dynamic, educated
and professional staff that always develop and renew themselves
who submit the most innovative incorporated product portfolio to
our dentist’s information and stand by our dentist side both before
and after sales in order to ensure the people to have healthy smiles
that last forever, but also by recognizing the fact that offered work
is directed towards human health and carries this responsiblity with
taking place in related organizations. Currently, we are waiting for
you to serve our valuable dentist and our suppliers in 200 m2 closed
area where the Center is located in the city of Fatih in Istanbul...

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. NO: 27/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 635 17 18 • Fax: +90 212 534 19 92
e.posta: info@nurogludisdeposu.com • web: www.nurogludisdeposu.com
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Onur Diş Deposu
Kurulduğu 1998’den beri sürekli genişleyen
ürün yelpazesi, pazarlama ve teknik servis ağı
ile Kalite / Fiyat dengesinden ödün vermeyen öncü
markaları müşterilerinin hizmetine sunan Onur Diş
Deposu; yaygın bayii ağı ile Türkiye’nin her ilinde Diş
Hekimlerine, Polikliniklere ve Hastanelere hizmet ve
ürün temin etmektedir. Hedefimiz müşterilerimizin
memnuniyetini ve isteklerini ön planda tutan dürüst
ve yenilikçi bir yaklaşımla gelişen teknolojileri takip
ederek sektörde çözüm gerektiren her konuda ilk
akla gelen firmalar arasındaki yerimizi korumak ve
daha ileriye taşımaktır.
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Onur Dental Co. Ltd. was founded on 1998 and since then
it has been serving its customers by constantly expanding
the product range, marketing and technical support network and
supplying goods without compromising quality/price ratio balance of
leading brands in the dental market. Onur Dental supplies service
and products to Dentists, Polyclinics and hospitals throughout all of
Turkey with nationwide sub-dealer network. Our goal is to maintain
and improve our position as one of the companies that first comes
to mind in the dental sector by prioritizing our customer’s satisfaction and demands, honest and open minded approach and bringing
solution by following the latest technology.

MİLLET CAD. LÜTFÜPAŞA SOK. NO: 50/1 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 635 78 84 • Fax: +90 212 635 78 90
e.posta: info@onurdental.com • web: www.onurdental.com

Öner Diş Deposu
2001 yılında dental alanda hizmet vermeye başlayan Öner
Ltd. Şti. bugüne kadar sektörün ihtiyaçlarını ve teknolojik
gelişmeleri yerinde ve zamanında yürüttüğü ar-ge çalışmaları paralelinde yöneterek hedeflediği istikrarlı büyümesini yurt
içinde ve yurt dışında başarıyla tamamlamıştır. Elde ettiği bu vizyon
ile sektörün önde gelen firmaları arasındaki yerini almıştır. Öner Ltd.
Şti. 13 yıllık tecrübesini, modern çağın sunduğu hızlı teknolojik gelişmeler ile birleştirerek tüm ihtiyaçlara yönelik portföy seçeneklerini
sizlere yerinde ve zamanında sunmak gayretiyle önde gelen markaların distribütörlüklerini yapmaktadır. Bunu tecrübeli ve güvenilir satış
ekibi, web tabanlı sunduğu satınalma olanakları, vermiş olduğu yüksek kalite müşteri servis ağı sayesinde harmanlayarak müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap vermiş, global pazarda rekabet güçlerini
destekleyerek fayda sağlamıştır. Öner Ltd. Şti. olarak 13 yıllık zaman
diliminde bünyemizde oluşturduğumuz ürün seçeneklerinin sergilendiği teşhir bölümleri, bakım onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü
birim, eğitim salonları, üstün hizmet anlayışımızı hayata geçiren güçlü
teknik servis ağı müşterilerimize uzun vadeli iş birlikteliği garantisini
vererek, hedeflediği hizmet kalitesini müşteri memnuniyetini en üst
seviyede tutarak hayata geçirmiştir. Kuruluşumuzdan itibaren yola
çıktığımız felsefe doğrultusunda şirketimiz tüm ihtiyaçlara, uluslararası standartlarda müşteri odaklı hizmet anlayışından, saygın, güvenilir,
kaliteden ödün vermeden sektörde en yenilikçi hizmetleri sunmaya
devam edecektir. Öner Ltd. Şti. olarak bünyemizde oluşturduğumuz
ürün seçeneklerinin sergilendiği teşhir bölümleri, bakım onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü birim, eğitim salonları, üstün hizmet anlayışımızı hayata geçiren güçlü teknik servis ağı ile hizmetinizdeyiz.

Öner Ltd. Şti. has Started to provide services in dental field in
2001 and has directed the sector’s needs and technological developments in parallel to the researches carried out in place and on
time. The company successfully completed its stable growth aimed at
domestic and abroad. With this vision, it has taken its place among
the leading companies of the sector. Öner Ltd. Şti. who has a 13 years
of experience he is the distributor of the leading brands in the sector. Our company always follows the rapid technological developments
which modern age offers. Our company makes an effort to present the
portfolio options for all needs to you in on time. With its experienced
and reliable sales team, web-based purchasing capabilities, high quality,
customer service network, our company blends and meets all the needs
of our customers.. Our company has benefited by supporting its competitiveness in the global market. We provide our customers with a guarantee of long-term business cooperation. We have put into the practice by
keeping customer satisfaction at the highest level in line with our targets.
In line with our philosophy that we have set out since our establishment,
our company will continue to provide services in the sector with the most
innovative international standards. We have always focused on meeting
all the needs of our Clients. We have always focused on meeting all
the needs of our Clients. In principle, we have a reputable and trustworthy place in the sector with a service understanding that does not
compromise on quality. Öner Ltd. Şti. is at your service with the display
sections where the product options we have created within our structure
are exhibited, the unit where the maintenance and repair activities are
carried out, the training rooms, the superior service understanding and
the strong technical service network.

TURGUT REİS MAH. BARBAROS CAD. TEKSTİL KENT TİCARET MERKEZİ A 17 BLOK NO: 25 ESENLER / İSTANBUL
Tel: +90 212 231 03 20 • Fax: +90 212 231 02 80
e.posta: info@onerdisdeposu.com • web: www.onerdisdeposu.com
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Öncü Dental
Öncü Dental olarak 2001 yılı Ocak ayında; Diş Hekimliği
Malzemeleri sektöründe faaliyet göstermek amacıyla, halen faaliyetlerimizi de yürüttüğümüz merkezimiz olan Fındıkzade’de
çalışma hayatımıza başladık. Her geçen gün büyüyen yapımızda ticaretine aracılık ettiğimiz ürün gamını da sürekli arttırmaktayız. Portföyümüzde yer vermek üzere yaptığımız ürün seçim tercihlerimizde
diş hekimlerimizin çalışma hayatlarında işlerini kolaylaştıracak ve
başarılarını artıracak ürünler olmasına özen gösteriyoruz. Seçimlerimizde ürünlerin taşıması gereken kalite standartları yanında yapılmış
çalışmalar ve inceleme raporlarını da özenle incelemekteyiz. Ürünlerimiz kadar verdiğimiz hizmetle de ön plana çıkma arzusu ile sürekli
olarak kendimizi geliştirmek üzere eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Gelecekte sektörde hizmetlerimizin artarak devam edebilmesi için eğitimimize ve organizasyonumuzun gelişimine yatırım yapmaya devam
ediyoruz. Geleceklerini bugünden tahminleyen ve planlamalarını bu
yönde yapan kişi ve kurumların sektörümüz ve ülkemiz adına fayda
sağlayabileceğini ve faaliyetlerine bu suretle devam edebileceklerine
inanıyoruz. Ticari olarak faaliyette bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlarla düzeyli bir ilişki geliştirmek ve bir güven unsuru olmak istek
ve arzusunu taşımaktayız. Bu istek ve arzumuzu kendimizle birlikte
sektörümüze de benimsetmek suretiyle ülkemiz ağız ve diş sağlığı
sosyo-ekonomisini hak ettiği yere gelmesi için çalışıyoruz. Sizlerden
gelen görüş ve önerilere her zaman açık olan Öncü Ailesi olarak
bundan sonra da aynı çizgide çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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As Öncü Dental, We started our work life in January 2001 in
Fındıkzade at our center where we currently carry out our activities in order to operate in the dental material sector. We are constantly
increasing our product range, which we have been actively trading in
our production day by day. In our selection of products to make room
for our portfolio, we take care that our dentists will make their work
easier in their working lives and products that will increase their success.
In addition; to the quality standards that our products should carry,
we carefully examine the studies and examination reports. With our
services as much as our products, we continue to train ourselves continuously to improve ourselves with the desire to come to the forefront.
We continue to invest in our education and the development of our
organization so that our services can continue to grow in the future. We
believe that The people and institutions that can predict their future
today and plan their way therefore they can benefit from our sector and
our country and that they can continue their activities in this wise. We
have the wish and desire to develop a level in scope of a relationship
with all the people and institutions that we operate commercially and
to be a trust element. We hope that our industry will adopt this with us
as well. Correspondingly, We work in order for the place of our country
deserves the right oral and dental health socio-economics level We will
continue to work in the same line as the Öncü Family, which is always
open to the views and suggestions from you.

OĞUZHAN CAD. NO: 45 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 444 66 28 • Fax: +90 212 523 39 49
e.posta: info@oncudental.com • web: www.oncudental.com

Öz Global Dental
2006 beri diş hekimliği sektörüne hizmet vermekteyiz. Ekolab ve Deren ilaç firmalarının
dental Türkiye genel distribütörlüğünü yapıyoruz.

Since 2006 we have been serving the dentistry sector. We
are doing the general distributor of dental Turkey Deren
Ekolab and pharmaceutical companies.

KIZILAY MAHALLESİ, SELANİK-2. CAD. NO: 49 D: 12 ÇANKAYA / ANKARA
Tel: +90 312 424 13 06 • Fax: +90 312 418 59 95
e.posta: globaldentalmed@gmail.com
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Özel Edip Karaoğlan
Z.E. Dental 2009 yılında diş hekimi Edip Karaoğlan ve Zekeriya Madak tarafından kurulmuştur. 5 yıldır dental sektörde hizmet veren Z.E.
Dental firması hekimlerin ve hastaların memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktadır.
Firmamızın kuruluş amacı dental sektörde yeni ürünlerin ithalatı, tantımı ve diş hekimlerine olabilecek en
uygun fiyatlarla ulaştırılmasıdır.

Z.E. Dental was founded by dentists Edip Karaoğlan and
Zekeriya Madak in 2009. Z.E. Dental company has been
serving in the dental sector for 5 years and keeps the satisfaction of
physicians and patients at the highest level.
The aim of our company is to introduce new products in the dental
sector with importation, promotion and the most reasonable prices
for dentists. The fact that our company is open to innovation will
continue to make a difference day by day as it closely follows up
the technology.

Firmamız yeniliklere açık olması, teknolojiyi yakından
takip etmesiyle gün geçtikçe fark yaratmaya devam
edecektir.
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HACI HALİL MAH. 1218 SOK. CUMHURİYET MEYDANI BEŞİROĞLU İŞ HANI KAT: 1 NO: 34, GEBZE / KOCAELİ
Tel: +90 262 641 66 88 • Fax: +90 262 646 12 82
e.posta: info@karaoglandis.com • web: www.karaoglandis.com

Paşa Dental
Diş Hekimliği Klinik Cihazlar ve Sarf Malzemeleri İthalatı, Pazarlama ve Satış.

Dental, Clinical Devices and Consumables Import, Marketing
and Sales,

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. UYGAR SOK. NO: 12/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 531 29 71 • Fax: +90 212 531 00 33
e.posta: info@pasadental.com.tr • web: www.pasadental.com.tr
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Piramit Dental
Piramit Dental Malzemeleri 2002 yılında Diş
Hekimliği Malzemeleri sektöründe Türkiye
geneline faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.
Piramit Dental büyüyen yapısı ile ticaretine aracılık
ettiği ürün gamını sürekli arttırmaktadır. Ürün tercihlerinde kalite seviyesine de önem veren firma, sektörün önde gelen markalarını portföyüne katmış ve bu
çizgisinde devam etmektedir.
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Piramit Dental Supplies Dental Supplies sector in Turkey was
established in 2002 to operate in general. Piramit Dental is
constantly increasing its range of products that it is actively trading
with its growing structure. The company attaches importance to the
quality level in product preferences and has added leading brands
of the sector to its portfolio and continues in this line.

MOLLA GÜRANİ MAH. GUREBA HAST. CAD. NO: 34 ÇAPA, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 491 11 55 • Fax: +90 212 491 13 00
e.posta: info@piramitdental.com • web: www.piramitdental.com

Rem Röntgen
Türk Dental Sektörü’nün mihenk taşı firmalarından biri olan Rem Röntgen Elektromedikal
Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 45 seneyi aşkın bir
süredir Türk diş hekimlerine hizmet vermektedir. Rem
Ltd., ilk yerli dental koltuğu üretmesinden bu yana kalite ve üretkenliğinden bir şey kaybetmeden, sektör
lideri firmalardan biri olarak aktivitelerini devam ettirmektedir. Rem Dental, Rem Ltd. Şti.’nin sektördeki
uzmanlık ve tecrübesini dental cihazların distribütörlük, satış ve hizmetlerinin sağlanmasına aktarmak için
kurulmuş olan koludur. Firmamız, en gelişmiş dental
cihazların satış ve servisinin sağlanmasında deneyimli
kadrosu ve profesyonel anlayışıyla Türk hekimlerinin
hizmetindedir.

Rem Rontgen Elektromedikal Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd.
Sti., one of the milestones of the Turkish Dental Sector, has
been serving Turkish dentists for more than 45 years. Rem Ltd. has
been continuing its activities as one of the leading companies in
the sector without losing quality and productivity since producing
the first Turkish domestic dental chair. Rem Dental of Rem Ltd. is
a company established to transfer the expertise and experience of
the sector to the distribution, sales and services of dental devices
and equipment. Our company is, with its experienced stau and
professional understanding, is at the service of Turkish physicians
in providing sales and service of the most advanced dental devices.

DEFTERDAR MAH. ÇAYCILAR SOK. NO: 42 EYÜP / İSTANBUL
Tel: +90 212 289 09 84 • Fax: +90 212 289 09 82
e.posta: info@remdental.com • web: www.remdental.com
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Rotaks-Dent
Rotaks-Dent Dişçilik San. ve Tic. A.Ş. Diş laboratuvar malzemeleri konusunda 1976’dan
beri deneyime sahiptir. Kurucuları ve çalışanları kaliteden taviz vermeyen çalışma anlayışı ile Türkiye’de söz
sahibidir. Günün koşullarına göre kendisini yenileyen,
teknoloji değişimlerine ayak uyduran anlayış içerisinde hizmet vermektedir. Kendisine kaliteli ve dayanıklı
cihazlar üretmeyi ilke edinmiştir. Ürün portföyünü
genişleterek müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı başaran
Rotaks-Dent Dişçilik San. ve Tic A.Ş. yüksek kalitedeki ürünlerini yurtdışındaki müşterilerine ulaştırmayı
hedeflemektedir. Türkiye çapında her ihtiyaca cevap
verebilecek bayi ağına sahiptir.
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Rotaks-Dent Dişçilik San. ve Tic. A.Ş. has an experience of
(1976) years in field of Dentistry Laboratory materials and
equipments. In their characteristics of giving strict importance to
quality level, the founders and the actual staff of the Company have
a leading position in Turkish market. The Company is rendering service within the frame of a mentality which renovates itself in compliance with the technological innovations and development conditions
of our days. The company has adopted as a fundamental principle
of manufacturing appliances of high quality and high level of resistance. Rotaks-Dent Dişcilik San. ve Tic. Aş. which has been successful
in satisfying its customers requirements as by extending its products
portfolio aims to convey its products of high quality to its customers
from abroad. The Company has a distribution network sufficient for
satisfying any request accross the whole territory of Turkey

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. ZAFER APT. NO: 12/4 FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 255 21 66 • Fax: +90 212 250 83 10
e.posta: info@rotaksdent.com.tr • web: www.rotaksdent.com.tr

Sebiya Dental
Uzman doktor Sayın Gökhan Yamaner’in
2015 yılının eylül ayında kurucularından olduğu Sebiya Dental İç ve Dış Ticaret Ltd. firması sektörünün öncü firmalarından olan ‘Zero ppm’ (Parça
başına sıfır hata) sistemini kullanan Ditron İmplant’ın
Türkiye temsilcisidir.

Sebiya Dental Internal and External Trade Ltd. company
founded by Expert doctor Mr. Gökhan Yamaner in September of 2015 is one of the leading companies of the sector also Turkey’s representatives using the system as’Zero ppm (zero defects
per piece) which is named Ditron Implants.

19 MAYIS MAH. HALASKARGAZİ CAD. ÜNSAL ÇARŞISI NO: 172/228 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel: +90 212 343 00 50
e.posta: gokhanyamaner@hotmail.com
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Selis Dental
2007 yılında kurulan firmamız diş hekimliği
cihaz ve ekipmanlarının ithalatını ve satışını
yapmaktadır. Her zaman kaliteli ürün ve hizmet sunmayı amaç edinen şirketimiz tecrübeli satış kadrosu ve
bünyesinde bulunan teknik servisi ile diş hekimlerine
güvenilir ve kaliteli hizmetler vermektedir.
Misyonumuz: Diş hekimlerine yüksek kaliteli ürün ve
hizmetleri sunmak, satış öncesi ve sonrasında güvenilir
teknik servis hizmeti vermek ve gittikçe daha da küreselleşen pazarda hem ürün hem de hizmet konularında müşteri memnuniyeti sağlamak.

Our company founded in 2007 imports and sells the dental
device and equipments. Our company aiming to present always good quality product and service provides reliable and quality
service to dentist with its experienced sales staff and technical service there in.
Our Mission: Our mission is to present high quality product and services to dentist; to provide reliable technical service before and after
sales and to ensure customer satisfaction about both product and
service the market which is becoming global day by day.
Our Vision: Our vision is to follow the changing desires and requirements by means of the relation that we established with univesity
and dentists; to put the high quality products that will be able to
meet the said desires and requirements on the market of Turkey.

Vizyonumuz: Üniversite ve diş hekimleri ile kurduğumuz ilişkilerle değişen istek ve ihtiyaçları takip etmek,
bu istek ve ihtiyaçları karşılayabilecek yüksek kaliteli
ürünleri Türkiye pazarına sunmak.
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HASEKİ SULTAN MAH. TURGUT ÖZAL MİLLET CAD. NO: 41/B FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 588 89 73 • Fax: +90 212 588 89 74
e.posta: info@selisdental.com.tr • web: www.selisdental.com.tr

Semih Medikal
Diş hekimliği alanında kullanılan demirbaş
ve sarf malzeme ihtiyacını, uygun fiyat ve en
yüksek kaliteyi birleştirerek karşılamak amacıyla 2012
yılında kurulan firmamız, siz diş hekimlerimizin desteğiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Our company, which was established in 2012 in order to
meet the need of equipments and consumables used in the
dentistry field by combining appropriate price and highest quality,
continues its activities with the support of you dentists.
You can contact us without hesitation in the supply of all consumables, especially dental hand tools.

Başta dental el aletleri olmak üzere tüm tüm sarf malzemelerinin tedariğinde çekinmeden bize başvurabilirsiniz.

MOLLA GÜRANİ MAH. İ. MÜTEFERİKA CAD. BUZLU APT. 40/1 FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 531 30 82 • Fax: +90 212 531 30 83
e.posta: info@semihmedikal.com.tr
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Sevenler Diş Deposu
1978’de İstanbul’da faaliyetine başlayan ve o
günden beri kaliteli, güvenilir hizmet vermeyi
ilke edinen firmamız, geniş ürün yelpazesi ile siz müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır.
Sektörün ihtiyacına cevap vermek ve yenilikleri takip
etmek amacıyla dünyanın birçok ülkesindeki üretici
firmalarla distribütörlük ve bayilik anlaşması yapmıştır.
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In 1978 our company has been established in Istanbul, Turkey. Our main principles are being trustworthy as a company
and having a wide and qualified catalogue of products, for our gentle costumers.
For innovation and requirement, we agreed and signed with many
companies around the world to being an agency and distribution
contracts.

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. NO: 22/2 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 521 44 74 • Fax: +90 212 521 62 47
e.posta: sevenlerdis@gmail.com • web: www.sevenlerdis.com

Sis Diş Deposu
Sis Diş Deposu San. Tic. Ltd. Şti. Türkiye genelinde
faaliyet gösteren, uluslararası dental alanda yaptığı
araştırmalar sonucunda yüksek kalitede ürünlerin ithalatını yapan bir firmadır. 2009 yılında kurulmuş olan şirketimiz
Sis Diş Deposu olarak halen faaliyetine devam etmektedir.
Deneyimi, dinamik ve güler yüzlülüğe önem veren kadrosuyla Türkiye’de dental sektöründeki yerini almıştır. Firmamız
zamanında talep karşılama ve verilen sözü yerine getirmeyi
prensip olarak benimsemiştir. Müşterilerinin isteklerini hep
ön planda tutmuş ve taleplerini profesyonel yaklaşımla kalite
standartlarına uygun olarak sunmuştur, Bu yaklaşımıyla müşterilerinin artan ihtiyaçlarına karşılamayı kendisine ilke edinmiştir. Sis Diş Deposu San. Tic. Ltd. Şti. geçmişte olduğu gibi
önümüzdeki yıllarda da yenilikleri takip eden, rekabetçi ve
yaratıcı çözümler sunan yaklaşımını, içinde bulunduğu topluma karşı duyduğu sosyal sorumluluk anlayışı ile sürdürecektir.
İthal edilen ürünlerin bazıları: Coltène, Dürr, Bausch, Speiko, Hahnenkratt, IDS, Tecnofar, Defend, Gapadent, Anger,
Pol-Intech, Trihawk, TPC, vs.

Sis Diş Deposu San. Tic. Ltd. Şti. is operating throughout
Turkey. By studying international dental sector Sis Dental is
importing and exporting high quality products. Sis Dental has been
founded in 2009. With its experienced, dynamic and cheerful team
Sis Dental is taking part on dental sector in Turkey. Keeping promises and meeting demands are our principles. We are focussing on
the desires of our customers and meet their demands by keeping
high quality standarts. Sis Dental will keep its attitude to follow innovations and offer competitive and creative solutions. The desires of
the customers has been always its priority. These desires have been
fulfilled with a professional, high quality keeping approach. With this
approach meeting the customers increasing needs has became a
principle. Some of the imported products are: Coltène, Dürr, Bausch,
Speiko, Hahnenkratt, IDS, Tecnofar, Defend, Gapadent, Anger,
Pol-Intech, Trihawk, TPC, etc.

MOLLA GÜRANİ MAH. AKKOYUNLU SOK. 23/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 621 22 85 • Fax: +90 212 621 22 86
e.posta: info@sisdisdeposu.com.tr • web: www.sisdisdeposu.com.tr
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Sistem Dental Medikal
Sistem Dental Medikal Sanayii ve Limited Şirketi 1998 yılında kurulmuştur. Diş üniti, dental
koltuk, çocuklar için diş üniti, klinik dolap sistemleri
ve diş laboratuvar masaları ile üniversiteler için preklinik sınıfları ekipmanları üretmektedir. 19 yılına geldiği
bu günlerde Türk Dişhekimliğine Dünya’da ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ekipman ve malzemelerin satışını ve imalatını yaparak hizmet vermekten
gurur duyar. Amacımız imalatını ve genel dağıtıcısı
olduğumuz ürünleri sizlere uygun fiyatlarla ve servis
güvencesiyle sunmaktır.
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Sistem Dental” has been established in 1998 by. “Sistem
Dental” has been manufacturing dental units, dental chairs,
clinic cabinets, laboratory tables and dental study simulations systems. On this day which is celebrating its 19th anniversary, the Company is proud and pleased to render service by making sales and
manufacturing of equipment and materials which have been widely
used in the World and in Turkey in the field of Dentistry. Our objective and target is to provide and supply the products which have
been manufactured and distributed by us to you at best prices and
under service guarantee.

MELİH GÖKÇEK BULVARI 32. SOKAK NO: 3 YENİKENT- SİNCAN / ANKARA
Tel: +90 312 395 54 00 • Fax: +90 312 395 67 57
e.posta: sistemdentalmed@hotmail.com • web: www.acdental.com.tr

Spot Diş Deposu
DisDepoMarket.com diş hekimleri ve profesyonellerin kullandığı klinik sarf malzemelerinin
temini için 2016 yılında kuruldu.

It was founded by Metin Aktaş for the supply of materials
to dentists in İstanbul Fatih Fındıkzade district in 2011. Our
company, which was established to supply dental needs to our dentists, continues to sell to our dentists at affordable prices.

Kurulduğu günden bu yana büyük bir emek ve azimle
değerli hekimlerin hizmetinde olan DisDepoMarket.
com, hekimlerimizin istekleri ve önerileri doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir.
DisDepoMarket.com, hekimlerimize hem kaliteli hizmet vermek hem de aradıkları medikal malzemelere
kolayça ulaşmasını sağlamak için çalışmaktadır.
Spot Diş Depo güvencesiyle kaliteli hizmet için büyük
özveriyle çalışan ekibimiz, ürünleri güvenli bir şekilde
hekimlerimize ulaştırmayı ilk edinmiştir.

MOLLA GÜRANİ MAH. ÇAĞANAK SOK. NO: 4/A FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 491 20 09
e.posta: destek@disdepomarket.com • web: www.disdepomarket.com
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Sudemed
Sudemed Dental, sterilizasyon, matriks bantları ve disposable ürünlerde üretici olan firmamız, yurt içinde hem perakende hem toptan satışları aynı zamanda yurt dışı ihracat faaliyetleri ile her
geçen gün satış ağını güçlendirerek hem kendini hem
de çalıştığı noktaları büyüten yenilikçi, rekabetçi bir
firmadır.
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Sudemed dental selling sterilization flat rolls, automatrix
bands and other disposable products.

ÇİFTLİKKÖY MAH. 32324 SOK. ASİL 1 APT. NO: 2/2 YENİŞEHİR / MERSİN
Tel: +90 850 227 5753 • Fax: +90 850 227 5753
e.posta: sudemedfirat@gmail.com • web: www.sudemeddental.com

SunRay
2005 yılında kurulan “SunRay Dış Ticaret Limited Şirketi”; Türkiye’nin Dental sektöründe
faaliyet göstermeye başlamış ve sektöre yeni bir soluk
ve yeni bir anlayış getirerek daha kaliteli hizmet vermeyi amaç edinmiştir.
Teknolojinin hızla geliştiği dünyada, yenilikleri SunRay
güvencesiyle, Türkiye Dental Sektörüne etkin ve verimli olarak ulaştıran ve getirdiği teknolojik ürünler ile
her zaman daha ileriye bakan yeni bir oluşum...

Founded in 2005, “SunRay Foreign Trade Company” has
started to operate in Turkish dental industry. Our company has aimed to provide better quality service by bringing a new
breathing, new understanding to the sector.
What’s new in the world where technology is developing rapidly is
delivered effectively and efficiently in Turkey Dental Sector thanks to
the assurance of Sunray. A new formation that always looks ahead
with technological products brought...
More quality service, presentation of new Technologies... Always
ahead...

Daha kaliteli hizmet, yeni teknolojilerin sunumu ve
hep daha ileriye...

SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CAD. BİL APT. 75/7 KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: +90 216 347 28 53 • Fax: +90 216 449 15 55
e.posta: info@sunray.com.tr • web: www.sunray.com.tr • web: www.disbankasi.net
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Şafak Diş Deposu
1990 yılında kurulan Şafak Diş Deposu, başarılı
geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen diş depoları arasında yer almakta ve sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir. Şafak Diş Deposu; diş hekimliği
sarf, cihaz ve ekipmanlarının ithalatı ve üretimi ile ilgili faliyet
göstermekte ve alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini
sürdürmektedir. Şafak Diş Deposu’nun ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim
yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil,
bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir. Şafak Diş Deposu, hizmet
verdiği müşterilerine; üstün teknoloji, yüksek marka kalitesi
ve dinamik bir insan kaynağı sunmaktadır. Şafak Diş Deposu,
markalarının değerini sadece Türkiye sınırları içinde değil, bölgesel ve küresel ölçekte de yükseltmeyi hedeflemektedir. Şirket, özellikle dental hizmet sektöründe bölgesel bir lider olma
vizyonunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de değişimin öncüleri
arasında yer alan Şafak Diş Deposu, tüm bu birikim ve iş birliklerinin bir ürünü olarak, dünya çapındaki gelişmelere hızla
uyum sağlamaktadır. Şirket, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve
iş birliği ağını en iyi şekilde değerlendirmektedir.
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Şafak Dental, which continues its operations with strong
international cooperations in the sector it serves, continues
its activities in 11 countries with 25 brands with world standards.
Founded in 1990, Şafak Dental, is among Turkey’s leading dental
depots and successful history with the vision of being a regional
leader in the sector. Şafak Dental is active in importing and manufacturing of dental consumables, devices and equipment and continues to grow with new investments in its field. Behind the Şafak
Dental’s success there is a management approach that focuses on
customer focus and efficiency. This approach evolves not only with
material gains but also with the awareness of institutional citizenship that the entire society benefits Şafak Dental, provides services to its customers; superior technology, high brand quality and a
dynamic human resource. Şafak Dental, is not only the value of its
brands within the borders of Turkey, aims to raise at a regional and
global scale. Şafak Dental, located in Turkey among the pioneers of
change, as a product of all this knowledge and cooperation, which
adapt quickly to changes in the world. The company is optimally
evaluating its extensive network of services, information and business associations.

OĞUZHAN CAD. NO: 19 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 523 19 13 • Fax: +90 212 523 20 53
e.posta: info@safakdental.com • web: www.safakdental.com

Şanlılar
NucleOSS markasının üreticisi olan Şanlılar Ltd. Şti.
2001 yılında İzmir’de kurulmuş ve Türkiye’nin ilk dental implantını üretmiştir. 2001’de AR-GE çalışmalarına başlayan
Şanlılar/NucleOSS, 3 yıllık Ar-Ge ve tasarımından sonra ilk prototipleri üretmiştir. 2005 yılında AB’ye denetleme için başvurmuş;
2006 yılında Avrupa Birliğinden ISO 13485 ve CE belgeleri alarak
üretime başlamış ve ürünlerini pazara sunmuştur. 2009 yılında
Türkiye’nin Türk Malı ibareli ilk dental implant ihracatını gerçekleştiren NucleOSS günümüzde 15’den fazla sayıda ülkeye ihracat
yapmaktadır. Titiz AR-GE çalışmalarının ve bilgi birikiminin, dünya
standartlarındaki hassas üretim protokolü ile birleştirerek sizler
için üretilmektedir. Operasyon kalitesini yükseltmek ve daha
konforlu tedavi süreçleri sağlamak için kaliteli ve yenilikçi ürünler
tasarlamakta, geliştirmekte ve sizlerle buluşturmaktayız. Devam
eden AR-GE çalışmalarının etkinliğini arttırmak için kurduğumuz
TFI Academy aracılığı ile, klinisyen ve akademisyen hekimlerimizle
bilgi, deneyim ve bilimsel veriler ve araştırmalarımızı paylaşmaktayız. NucleOSS olarak, şeffaf, etik, ilkeli yönetimle güvenilir, kaliteli
ve müşteri odaklı üretimi benimsemekteyiz. İlerlemenin ve büyümenin birinci koşulu olarak; değişime açık ve yenilikçi yaklaşımımız
çerçevesinde her gün daha fazla çalışmaktayız. Önceliğimiz olan;
insana değer veren yönetim ve üretim anlayışımızla; yeni ürünler
tasarlıyor, sürekli değişiyor ve gelişiyoruz.

NucleOSS Dental Implants are produced as a combination
of precision production protocol in world standards with meticulous R&D works and knowledge. we design develop and present
well-qualified & innovative products on the purpose of improving
the quality of the surgery and providing more comfortable treatments. We share knowledge, experiments and researches with
practitioners and academicians through TFI Academy in order to lift
effectiveness of ongoing R&D studies. As NucleOSS, we embrace a
well-qulified, confidential and customer-oriented production with a
visible, ethical and pirincipled management. In the light of these; we
work more and more as the primary requirement of progression and
development with in the scope of our innovative and open-minded
approach. By means of our management perspective which primarily values the human; we design new products, change continuously
and develop.

TEKELİ MAH. 10018 SOK. NO: 7 ITOB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MENDERES / İZMİR
Tel: +90 232 799 03 04 • Fax: +90 232 799 03 06
e.posta: info@nucleoss.com • web: www.nucleoss.com
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Şirin Dental
Şirin Dental 2002 yılında kurularak bu alanda Kızılay / Ankara adresinde hizmet vermeye başlamıştır.
Firmamız bünyesinde altı değişik ülkeden ithalatını yaptığımız
Distribütörlük, Temsilcilik ve Bayilik vardır. Firmamız Diş Protez Laboratuvarlarının ihtiyacı olan her türlü demirbaş ve sarf
malzemelerinin İthalat, Üretim ve İhracatını yaparak hizmet vermektedir. Bu ürünlerin yurt içinde toptan ve perakende satış
ve pazarlamasını yapmaktadır. Daha sonra 15.08.2007 tarihinde
fabrikamızın da bulunduğu İvedik Organize Sanayi Sitesindeki
yeni yerine taşınmıştır. Şirketimiz adına tescilli Smurf ve Nano
Dent markalı yaklaşık yirmi farklı ürünün üretimini ve ihracatını
yapmaktayız. Bu ürünlerin Diş Protez Laboratuvar çalışmalarında
çok önemli ve hassas bir yeri vardır. Çünkü Üretim ve İhracat
ülkemizin en önemli önceliklerinden ve ilkelerinden birisi olmalıdır. Biz bu anlamda ne kadar katkıda bulunabilirsek o oranda
ülkemize ve ekonomimize destek olmuş olacağız. Firmamız bu
sektörde kısa bir sürede yirmi farklı ürün çeşidiyle İhracat yapar konuma gelmiştir. Ürünlerin daha fazla yurt dışı pazarlara
satılması konusunda çalışmalarımız gelişen çağa ve teknolojiye
paralel olarak devam etmektedir. Firmamız bünyesinde bulunan
fabrikamızda sürekli yeni ürün arayışı ve üretimi konusunda araştırmalarımız sürmektedir. Özellikle Orta Asya, Ortadoğu, Doğu
Bloku ülkeler ile Balkan Devletlerine ihracat için sektörümüzle
ilgili piyasa araştırması yapıyoruz.

144

Şirin Dental was founded in 2002 and started to serve on
this field in Kızılay / Ankara. Our company has Distributorship, Representation and Dealership in which we import from six
different countries. Our company serves by importing, manufacturing and exporting all kinds of fixtures and consumables required by
our Dental Prosthesis Laboratories. Serves by importing, manufacturing and exporting all kinds of fixtures and consumables required
by our Dental Prosthesis Laboratories. Later on 15.08.2007, our
factory moved to its new location in the İvedik Organize Sanayi Sitesi. We produce and export approximately twenty different Smurf
and Nano Dent registered products on behalf of our company.
These products have a very important and sensitive place in the
Dental Prosthesis Laboratory work. Because Production and Exports
should be one of the most important priorities and principles of our
country. In this sense, how much we can contribute, we will support
our country and our economy. Our company has been in this sector
for a short time to export with a variety of twenty different product types. Our efforts to sell more products to foreign markets are
continuing in parallel with the developing age and technology. Our
factory, which is located in our company, is constantly searching for
new products and production. We are doing market research for
our sector especially for Central Asia, Middle East, Eastern Bloc
countries and exports to the Balkan States.

İVEDİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1354. CADDE 1346. SOKAK NO: 24 YENİMAHALLE / ANKARA
Tel: +90 312 394 63 10 • Fax: +90 312 394 63 12
e.posta: sirindental@gmail.com • web: www.sirindental.com

Tek Metal
Bosphorus Dental Frezlerinin üretiminde
kullanılan tüm materyaller ve ham maddeler
dünyanın saygın, bilinen kuruluşlarından temin edilmekte ve en gelişmiş teknolojiler kullanılarak üretim
gerçekleşmektedir. Üretim entegrasyonu; Bosphorus
frez üretiminin her aşamasında ISO standartlarının
üstünde kalite kontrol teknikleri ile kontrol edilme
avantajı vermesi kullanıcılara daha güvenli ve daha
dayanıklı ürünler sunmamızı sağlamaktadır. Bosphorus frezler salgısız, vibrasyonsuz, keskin ve dayanıklı
üretildikleri için çok düzgün kesim yüzeyi oluşturarak
mükemmel kesim etkinliği sağlar. Bir Bosphorus marka frez aldığınızda dünya çapında bir üreticiden yüksek kalitede bir ürün aldığınızdan emin olabilirsiniz.

All of the raw materials which have been used in production
of Bosphorus Dental Burs have been supplied from respective and well-known companies, and its production has been made
using high technologies. Having integrated production lines for Bosphorus burs, provides us great deal of advantages to have higher
standards and furthermore, it helps us to present more reliable
and more durable products for the users with our quality control
techniques beyond ISO Standards and also with supervising stages
of production processes. In the combination of no precession and
vibration, besides sharpness and durability features of Bosphorus
Burs give you advantages of perfect cutting activity by creating
smooth surfaces. When you buy a Bosphorus brand name bury, you
can be sure that you have supplied a high quality product.

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DEMİRCİLER SAN. SİT. C-2 BLOK NO: 209-B BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
Tel: +90 212 671 51 04 • Fax: +90 212 549 70 32
e.posta: info@bosphorus.com.tr • web: www.bosphorus.com.tr
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Tekmil
1943 yılından itibaren, Türkiye’nin ilk diş
üniti ve koltuk üreticilerinden biri olarak, siz
değerli dişhekimlerimize kaliteli ürün ve servis vermekteyiz. 73 yıllık tecrübelerimizin bize öğrettiği en
önemli nokta; üretimde ve serviste kaliteden ödün
vermemektir. Firma politikamız olarak odak noktamız sadece ürün satışı değil müşteri memnuniyetidir;
bu sebeple de firmamız sattığı her ürünün arkasında
durup, ürünlerimizi uzun yıllar boyu gönül rahatlığıyla
kullanmanızı sağlar. Kendi üretimimiz olan diş üniti ve
koltuğu yanı sıra %100 İtalyan malı O.M.S olan dişçi
ünitleri, Mocom Otoklavlar, Mectron Piezosurgery
ve el aletleri Dürr Cerrahi ve Kompresör Sistemleri, Werther Kompresorleri, Newlife Görüntüleme
Sistemleri vb. ürünlerinin de Türkiye temsilciliklerini
yapmaktayız.
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Since 1943, as one of the 1st dental chair & unit manufacturer in Turkey, we are serving our customer high quality products and services. The most important thing that we have
learned from our 73 years experience is do not compromise from
our quality both for our products & technical services. As a company policy our focus is not product selling, actually our main aim
is customer satisfaction therefore our company is always support;
by this way we provide our customer to use our products for very
long years. In addition to our dental chair and unit production, we
are Turkey dealer of %100 Italian OMS dental chair, Mocom autoclaves, Mectron Piezosurgery and Dürr surgical aspirator & compresors, Werther compresores etc.

İNÖNÜ MAH. HARBİYE ÇAYIRI SOK. NO: 43 HARBİYE, ELMADAĞ / İSTANBUL
Tel: +90 212 230 49 86 • Fax: +90 212 231 72 77
e.posta: info@tekmil.com.tr • web: www.tekmil.com.tr

Teknogem
Teknogem 1997 yılında kurulmuş bir limited
şirkettir. Şirketimiz radyoloji sektöründe kullanıcı ile imalatçı arasında köprü görevi görmektedir.
Ürün gruplarında en üst segment kaliteli ve teknolojik
ürünlerle çalışmaktadır. Hizmette kaliteyi kültürel bir
değer kabul etmek Karar verme kültürünü geliştirmek
Bilim ve teknolojideki gelişmelere bilgi ve birikimlerimizi de katarak Cone Beam Radyoloji alanında ve
projelerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en üst
seviyede karşılamak Hizmetlerimizin gelişimini ve sürekliliğini sağlamak. Ekonomik ve sorunsuz bir hizmet
sunmak Yurtiçinde bu alanda lider olmak Kurumsal
mükemmelliğin ön koşulu olan ekip mükemmelliği ile
birlikte Radyoloji konusunda Türkiye’de verdiğimiz
hizmetlerin gelişimini ve sürekliliğini sağlamak ve kamu
kurumları ile özel sektör hizmet alanlarında küresel bir
şirket olarak yetenek ve bilgilerimizi sunmaktır.

Teknogem is a limited liability company established in 1997.
Our company is a bridge between the user and the manufacturer in the radiology sector. The top segment in product groups
is working with high quality and technological products. Our targets
are to accept quality as a cultural value in service, Developing a decision-making culture, to meet customer needs and expectations at
the highest level in the field of Cone Beam Radiology and projects
by adding our knowledge and know-how to developments in science
and technology, To ensure the development and continuity of our
services. Providing an economical and problem-free service, To be
the leader in this field in the country, excellence in radiology team
with the prerequisite for the development of corporate excellence
and ensure the continuity of the services we provide in Turkey and
to present our capabilities and knowledge as a global company in
public institutions and private sector service areas.

BAHARİYE CAD. İLERİ SOK. UFUK APT. 25/1 KADIKÖY / İSTANBUL
Tel: +90 216 330 89 43 • Fax: +90 216 330 89 44
e.posta: info@teknogem.com • web: www.teknogem.com
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Temdent
Dr. Walser matriks sistemleri, Exa Dent matriks sistemleri, Meteor elmas frezleri, cerrahi
frezler, yeni nesil wave vedge kamalar, hassas tutucu
ataçmanları ithalatını yapan firmamız 30 yıldır sektörde bulunmaktadır.
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Our company has been in the sector for 30 years that is importing Dr. Walser matrix systems, Exa Dent matrix systems,
Meteor diamond drills, surgical drills, new generation wave wedges,
sensitive Clip retainer.

GÜNAYDIN MAH. DEMİRCİLER CAD. NO: 10 BANDIRMA / BALIKESİR
Tel: +90 266 713 50 49 • Fax: +90 266 713 50 49
e.posta: info@temdent.com • web: www.temdent.com

Temed Dental
Temed Dental 1984 yılından bu yana İstanbul’da yerleşik olarak, diş hekimliği sektöründe faaliyet göstermektedir. Teknik hizmetler ve yedek parça konusunda sektörün öncü kuruluşlarından
olmanın getirdiği sorumlulukla hareket eden firmamız, müşteri memnuniyetini ana ilke olarak belirlemiştir. Temed Dental, diş hekimlerimize daha kaliteli
hizmet verebilmek için, gelişen teknolojiyi yakından
izlemekte ve sürekli kendini yenilemektedir.
Temed Dental, sektöre en uygun alternatif ürünleri sunmak ve kullanıcıların mesleki faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmak için deneyimli kadrosu,
bilgi birikimi ile her zaman yanınızdadır. Tecrübesi ile
teknolojiyi birleştiren Temed Dental, diş hekimlerinin
teknik ihtiyaçları için farklı çözümleri hızlı ve uygun
şekilde sunmaya devam edecektir.

Since 1984, Temed Dental has been active in the dentistry
sector. Our company, which acts with the responsibilities of
being one of the leading companies in the field of technical services
and spare parts has determined customer satisfaction as the main
principle. Temed Dental is looking forward to developing technology
and constantly renewing itself in order to provide better service to
our esteemed dentists.
Temed Dental offers you the most suitable alternative products. We
are always at your side with our experienced staff and knowledge
to contribute to the development of your professional activities. By
combining experience and technology, Temed Dental will continue
to offer alternative solutions for our dentists’ technical needs.

TURGUT ÖZAL MİLLET CAD. LÜTUF PAŞA SOK. NO: 45/A FINDIKZADE, FATİH /İSTANBUL
Tel: +90 212 523 45 00 • Fax: +90 212 523 44 01
e.posta: temed@temed.com.tr • web: www.temed.com.tr
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TMS Teknoloji
2010 yılında faaliyete başlayan firmamız endüstride proje bazlı birçok firma ile partner
olarak üretim geliştirmeleri, makine, kalıp, havacılık
sektörü, savunma sanayiinde birçok geliştirme yapmıştır. 2015 yılında ise dental sektöre giriş yapmıştır.
Dental sektör bünyesinde dijital CAD/CAM cihazların projelerini yaparak 2017 yılında satışına ve destek
kısmına da başlamıştır.
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Our company, which started its activities in 2010, has made
many developments in the defense industry in the fields of
machinery, mold, aviation sector as a partner with many companies
based on industrial projects. Our company entered the dental sector
in 2015. The company started its sales and support department in
2017 by making the projects of digital CAD/CAM devices in the
dental sector.

İMES O.S.B. C BLOK, 305 SOK. NO: 1 / B YUKARI DUDULLU, ÜMRANİYE / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 20 01 • Fax: +90 216 540 20 02
e.posta: info@tmsteknoloji.com • web: www.tmsteknoloji.com

Tolga Diş Deposu
Tolga Diş Deposu, 2014 yılı Ocak ayında Tolga Göçmez tarafından kurulmuştur.
Misyonumuz, değerli diş hekimlerimize en uygun fiyatlara en hızlı şekilde hizmet vermektir.

Our mission is to provide the fastest service to our valuable
dentists with reasonable prices.
Our vision is to find high-value products / price indexes all over the
world and present them to the dentist sector.

Vizyonumuz, tüm dünyada fiyat/fayda endeksi yüksek
ürünleri bulmak ve diş hekimliği sektörüne sunmaktır.

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. ÇAĞANAK SOK. NO: 5 D.: 4 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 532 70 80 • Fax: +90 212 533 70 81
e.posta: tolga@tolgadisdeposu.com • web: www.tolgadisdeposu.com
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Topçu Dental
Topçu Dental genel merkezi İzmir de bulunan ancak sağlamış olduğu bölgesel dağıtım
zinciri altyapısı ile Türkiye geneline hizmet veren 3M
Espe, Dentsply, Voco gibi dünya markalarının dağıtımının yanında detaylı analiz ve araştırmalar kapsaminda ithal edilen Helmut Zepf el aletleri, Dr. Kim Işıklı
looplar, Lares Yüksek Hızlı Aeratör başlıkları Litemedics Diot lazer, gibi kendi ithal ürünlerimiz ile arttırılan
ürün çeşitliliğimizi ve rekabetçi fiyatlarımızı siz değerli
diş hekimlerimizin beğenisine sunuyoruz.
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Head Ouice is located in Izmir City and providing service
to whole Turkey via its efficient regional distribution chain.
Besides regionally distributed of world wide brands like 3M Espe,
Dentsply, Voco, Topçu Dental will be launching new and innovative own imported lines like Helmut Zepf Instruments, Dr. Kim F.O
Loupes, LARES High Speed Handpieces, Litemedics Diode Lasers...
You are cordially welcome to visit us at Expodental 2017. Large
variety of products will be presented with special exhibition prices.

MİMAR SİNAN MAHALLESİ 1408 SOK. NO: 5/A ALSANCAK / İZMİR
Tel: +90 232 464 85 13 • Fax: +90 232 465 07 54
e.posta: topcudental@hotmail.com • web: www.topcudental.com.tr

Toros Dental
Firmamız 1994 yılından günümüze kadar uzanan
tecrübe ile Akrilik diş imalatında öncü ve liderdir.
Toros Dental ürünleri Türkiye geneli ve dünya ülkelerinde geniş bir yelpazede satışa sunulmaktadır. Toros Dental olarak Sektöre sunduğumuz ürünler çok sıkı kontroller
altında üstün teknolojiyle üretilmektedir Meyer CE 1984
Sertifikasına, ISO13485:2003 ve ISO 9001:2008 Kalite güvencesine sahiptirler. Bir realite der ki; İnsanlar yaş ilerledikçe doğru orantılı olarak dişler kaybedilir. Bu bilinçle
Toros Dental olarak asil görevimiz kaliteli ürünleri insanlığın hizmetine sunmaktır. Toros Dental Tıbbi üretimin bir
güven ve tecrübe işi olduğu bilinciyle üretimin yasal gerekliliklerini yerine getirmektedir. Akrilik dişler tıbbi cihaz
yönetmeliğinde sınıf II a kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu vesile ile Avrupa yasalarında belirtildiği gibi CE 1984
ibareli (1. sınıf tıbbi üretim için ve ll a sınıf işaretine girişimine) ve DIN EN ISO 9001 (Uluslararası standart) sertifikalıdır. Bununla güvenceyi ve geleceğe dair kalite yönetimi
sistemin avantajlarını sunar.

Our company is the pioneer and leader in the production of
Acrylic tooth with experience ranging from 1994 to present
day. Toros Dental products are sold in Turkey and across a wide
range of countries in the world. As Toros Dental The products we
offer in the sector are produced with superior technology under
very strict controls and have Meyer CE 1984 Certificate, ISO13485:
2003 and ISO 9001: 2008 Quality Assurance. A reality says; As
people age, teeth are lost in direct proportion. With this consciousness as Toros Dental, our main task is to present quality products to
the service of humanity. Toros Dental Meets the legal requirements
of production with the knowledge that medical production is a trust
and experience business. Acrylic teeth are assessed under class
II a in the medical device directive. It is hereby certificated as CE
Marked 1984 (for first class medical production and ll a class sign,
initiative) and DIN EN ISO 9001 (International standard) certification as specified in European legislation. This provides the advantages of a quality management system of assurance and future.

TAHILPAZARI MAH. 459 SOKAK NO: 20/101 KARABOĞA MELLİ İŞHANI MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: +90 242 247 76 16 • Fax: +90 242 244 02 14
e.posta: info@torosdental.com • web: www.torosdental.com

153

Triadent
Triadent, sektörde uzun yıllar deneyimli, farklı kulvarlardaki insanların ortak bir vizyon etrafında birleşmeleri ile 2006 yılında kuruldu. Hizmet ve ürün kalitesinde
fark yaratmak, profesyonel ürün bilgi desteği yanında diş hekimi ve teknisyenlere kendi kulvarında “çözüm ortağı” olarak
hizmet üretmek bu vizyonun temel öğesini oluşturmuştur. Bu
bağlamda hedef; şirket yapılanması, teknik destek ve hizmet
ağı organizasyonlarını, yıllar içerisinde müşteri portföyünden
birebir elde edilen geri besleme sayesinde yeniden dizayn
ederek “Triadent” farkını yaratmak olmuştur. Triadent ürünleri lansman öncesi mutlaka malzeme kalitesi, ürün-fiyat rasyosu ve üretici firma teknik destek kapasitesi gibi, iç pazarda
direkt olarak müşteri memnuniyeti ve aynı zamanda dolaylı
olarak hasta memnuniyeti hedefi gözetilerek irdelenmekte ve
onaylanmaktadır. “Hastalar yeni müşteri grubudur” paradigmasından hareketle Triadent, diş hekim ve teknisyenlerimizin
“iş ortağı” olmak hedef ve gururunu profesyonelliğin gereği
olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, eski çağın “tek adresten
alışveriş” mantığı dışında kalarak uzmanlaştığı ürün gruplarında en iyi hizmeti üreterek iş ortakları ile birlikte büyümek
Triadent’in uzun vadeli hedefidir.
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Triadent was founded in 2006 with many years of experience in the sector and the convergence of people in different
lanes around a common vision. Creating a difference in service and
product quality, providing professional product information support
as well as serving as “solution partner” in dentists and technicians
in its own lane constitutes the basic element of this vision. In this
context; target company structuring, technical support and service
network organizations, through years of feedback from the customer portfolio, to create “Triadent” awareness. Triadent products are
examined and approved before the launch by taking into consideration customer satisfaction directly at the internal market and
indirectly patient satisfaction at the same time, such as material
quality, product-price ratio and manufacturer’s technical support
capacity. From the paradigm of “Patients are a new customer
group”, Triadent has accepted the goal and proud prosperity as
the “business partner” of our dentists and technicians. As a result, it
is the long-term goal of Triadent to grow together with its business
partners by producing the best service in specialized product groups
by staying out of old-fashioned “one-stop shop”.

OĞUZHAN CAD. NO: 4 / B FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 523 25 10 • Fax: +90 212 523 25 14
e.posta: info@triadent.com.tr • web: www.triadent.com.tr

Turan Uysal
Turan Uysal şirketi, diş hekimliği malzemeleri
sektörüne Türkiye genelinde hizmet vermek
amacıyla Dr. Turan Uysal tarafından 1963 yılında
İstanbul’da kurulmuştur. Uzun yıllar dental klinik ve
laboratuar sarf malzemeleri ve ekipmanları ithalatını
kapsayan ticari faaliyetlerine son 6 altı yıldır markalaşma aşamasını da eklemiş, kendi markaları ile hem
yurtiçi hem de yurtdışı satışlarını artan bir ivme ile
sürdürmektedir. Turan Uysal şirketi sektördeki 50
yıllık tecrübesini çağın gerekleri ile birleştirip, ürün çeşitliliğini ve ülke içindeki bayii ve şube ağını her geçen
gün genişletmektedir. 85 yıllık ömrünü daha uygar
yarınlara adamış bir öncü olarak, Dr Turan Uysal en
çok değer verdiği özlemleri ile yaşam süresi içinde
başardıklarının birbirleri ile özdeşleştiğini görmenin
de mutluluğunu yaşamıştır.

We have been in dental business for 54 years as importer
and wholesaler. As a result of these years we are proud of
having close business relationship with lots of very well known worldwide companies.

MİLLET CAD. ŞAİR MEHMET EMİN SOK. SAMANYOLU APT. NO: 2/2 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 586 52 79 • Fax: +90 212 585 18 98
e.posta: info@turanuysal.com • web: www.turanuysal.com
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Turkuaz Dental
Turkuaz Dental, gelişen teknolojiyi ve yenilikleri yakından izleyerek dental sektöre katkı sağlamak amacıyla kuruluşundan bu yana bilimsel
çalışmaları rehber kabul ederek faaliyetlerine devam
etti. Teknolojinin ulaştığı son basamakları hedef seçmiş bir firma olarak bilim ve sanatın ortaya çıkardığı
çözümleri dental profesyonellere sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Multi-disipliner dijital dişhekimliği ve dental porselen marketinde Türkiye’de lider konumda olan Turkuaz Dental Kuraray-Noritake, Dental Wings, EOS
GmbH, Yenadent, Smile-Line, DEKEMA, DWS, Yamahachi, Upcera gibi firmaların eksklüzif distribütörüdür. Turkuaz Dental yine dijital dişhekimliği çözümleri
için 3M ESPE, Dentaco ve Age-Solutions gibi firmaların da bayisidir.
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Turkuaz Dental has been following new technologies and
innovations closely in order to provide technological advancements to the dental sector under the guidance of scientific studies.
We are happy to present solutions that are crafted by fine arts and
positive sciences to dental professionals.
Turkuaz Dental is a leader in multi-disciplinary digital dentistry solutions and dental ceramics market in Turkey. Turkuaz is sole distributor of companies like Kuraray-Noritake, Dental Wings, EOS GmbH,
Yenadent, Smile-Line, DEKEMA, DWS, Yamahachi and Upcera.
Turkuaz Dental non-exclusively distributes digital dentistry products
from 3M ESPE, Dentaco and Age Solutions.
Operated only by dental professionals, Turkuaz Dental’s mission
is to keep on representing global trends in the local market and
develop sophisticated dental workflows.

KÜLTÜR MAHALLESİ, 1389 SOK. NO: 10 K: 1 D: 3 ALSANCAK, KONAK / İZMİR
Tel: +90 232 464 06 66 • Fax: +90 232 464 28 88
e.posta: bilgi@turkuazdental.com • web: www.turkuazdental.com

Ufuk Diş Deposu
Ufuk Diş Deposu 1996 Mayıs ayında dental
sektörde Türkiye genelinde perakende dağıtım yapmak üzere Üsküdar’da 3 ortak olarak faaliyete başlamıştır. Depomuz, gecen 20 yıl içerisinde
sektörün önde gelen markalarını portföyüne katarak;
bunları en hızlı ve ekonomik şekilde müşterilerine
ulaştırılmasını gaye edinmiştir. Bu itibarla müşteri
memnuniyetini hep ön planda tutmuştur.

Based in Üsküdar/İstanbul Ufuk Dental Company was established by three co-founders in 1996 in order to distribute
dental products in retail market across Turkey. Within the past 20
years, by extending its portfolio, the company have aimed to provide the customers with the best products in a most quick and
economic way, In this respect customer satisfaction has been the
first and the most important priority.

SULTANTEPE MAH. CUMHURİYET CAD. NO: 9B ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tel: +90 216 343 95 66 • Fax: +90 216 391 67 91
e.posta: info@ufukdis.com • web: www.ufukdis.com
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UMG Uysal
UMG Uysal, 1999’dan günümüze dental sektörde
Ortodonti ve İmplant Departmanları ile hizmet veren
Umg Uysal, “En Kaliteli Ürün, En Avantajlı Fiyat, En İyi Servis, Ömür Boyu Garanti ve Sürekli Eğitim Desteği” felsefesiyle
sektörün lider ve en çok tercih edilen firmalarındandır. Kurulduğumuz günden bugüne bizler Umg Uysal olarak sizlerin beklentilerine nasıl en iyi cevabı verebiliriz, nasıl en mükemmelini
yapabiliriz sorularını sürekli gündemimizde tutarak sizlerden
gelen öneri ve eleştirileri, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi hemen
hemen Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıran ekiplerimizle değerlendirerek ve projeler üreterek sizlere en iyisini sunabilmenin yollarını arıyoruz. Umg Uysal’ın ulusal başarılarıyla birlikte
uluslararası arenada da aldığı ödüller bizleri onurlandırdı. BioHorizons Global Distribütörler Toplantıları’nda 2007 yılından
bugüne, her yıl üst üste, 85’den fazla ülke içerisinde “En İyi
Distribütör-Satış Ödülü” ile “CEO’nun Onur Ödülleri” ni ülkemize getiren Umg Uysal, büyük bir başarıya da imza atmış
oldu. Bu noktaya ulaşmamızdaki en önemli etken ise şüphesiz
siz değerli diş hekimlerimizin Umg Uysal’ı tercih etmesiydi. Bu
başarıyı sizlerle paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Umg Uysal’ı tercih etmeniz için çok sebebiniz var, sizi de Umg Uysal
ailesine bekliyoruz.

Umg Uysal, who served with Orthodontics and Implant Departments in the daily dental sector since 1999, is the industry’s leading and most preferred company with the philosophy of
“Best Quality Product, Most Valuable Price, Best Service, Lifetime
Warranty and Continuous Education Support” We are constantly
on the agenda to ask how we can give the best answer to your
expectations and how we can do the most perfect. We deliver our
products and services, our team is almost at all corners of Turkey.
We are looking for ways to offer you the best by evaluating suggestions and criticisms from you and by producing projects. We
are looking for better ways and newer ways to offer you the best
by evaluating suggestions and criticisms from you. Therefore we
are producing new projects. Umg Uysal’s National achievements
and international awards have honored us. Because Umg Uysal
has also achieved great success Since 2007, Bio Horizons Global
Distributors’ Meetings have brought the “Honorary Awards of the
CEO” to our country with “Best Distributor-Sales Award” in more
than 85 countries every year. The most important factor in reaching
this point is undoubtedly our valuable dentists prefer Umg Uysal.
We live the rightful pride of sharing this success with you. There
are many reasons to choose Umg Uysal. We are waiting for you at
Umg Uysal Family.

®
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MİLLET CAD. DERVİŞ PAŞA SOK. BURÇ APT. NO: 10-1, ÇAPA / İSTANBUL
Tel: +90 444 4 864 (umg) • Fax: +90 212 632 36 95
e.posta: info@umguysal.com • web: www.umguysal.com

Umutsan
Firmamız 1976 yılında dişçilik ve kuyumculuk
el aletleri üretmeye başlayarak bu alanda yerli
üretimin ilk örneğini oluşturmuştur. Dişçilik alanında
kullanılan ekipmanların büyük çoğunluğunun ithal olduğu ülkemizde, bu eksikliği görerek başladığı üretimini 35 yılı aşkın süredir başarıyla sürdürmektedir.
Seri üretim teknolojisi, yurt içi ve yurt dışı hızlı servis
uygulaması, sınırsız yedek parça olanağı, ürünlerinin
kısa zamanda uluslararası standartlara uygun olarak
stoktan teslim edilmesi Umutsan müşterilerine doğal
olarak sunulan hizmetlerden sadece bir kısmıdır. 100’
den fazla ürün çeşidi ile aralıksız sürdürdüğü AR-GE
çalışmalarıyla Umutsan, geniş bir ürün yelpazesi sunduğu müşterilerinin gereksinimlerini en üst düzeyde
karşılamaya her zaman hazırdır.

Our company started to produce dental and jewelery hand
tools in 1976, making this field is the first example of domestic production. In our country, where the vast majority of the
equipment used in the field of dentistry is imported, our company continues its production successfully for over 35 years. Mass
production technology, domestic and international fast service applications, unlimited spare parts opportunity, products delivered in
stock in accordance with international standards in a short time is
a service naturally presented to the Umutsan customers. Umutsan,
continues to work continuously with more than a hundred kinds of
products thanks to R & D. With a large product range, the company
is always ready to meet the needs of its customers at the highest
level with large product range.

PANCAR MAH. GÖL SOK. NO: 52/A TORBALI / İZMİR
Tel: +90 232 257 66 15 • Fax: +90 232 257 66 92
e.posta: info@umutsan.com • web: www.umutsan.com
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Unimed
2000 Yılında Enver Atalı tarafından kurulan
Unimed, Dental alanda sert ve yumuşak doku
lazer cihazları dünya lideri Amerikan Biolase firmasının Türkiye’ deki tek yetkili temsilcisidir. Unimed
ayrıca Avustralya menşeili Hogies Loupe firmasının
ülkemizdeki temsilciliğini yapmaktadır.
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Unimed, has established in year 2000 by Enver Atalı. Company has been distributing American Biolase dental hard and
soft tissue laser company for 17 years which is leading company
in dental laser market. Unimed also represents Australian Hogies
Loupe Company in Turkey.

ŞEHREMİNİ MAHALLESİ ZİYA GÖKALP SOKAK NO: 42/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 589 73 00 • Fax: +90 212 589 19 79
e.posta: unimed@unimedltd.com • web: www.unimedltd.com

Ünaldı Medikal
Anahtar teslim Diş Hekimliği Fakülteleri Projelendirilmesi ve Kurulumu, Muayenehane, Klinik projelendirme ve cihazların tefrişatları. Sınıfının en iyilerinden
olan 12 markanın Türkiye tek mümessilliği. Kuruculuğunu
Sayın Ali Büyükünaldı’nın yaptığı firmamız 1972 yılından
bu yana sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Firmamız
Lawton GmbH Co&Kg, Stoma Storz Am Mark, Planmeca
Oy, Futudent Oy, Dürr Dental, Steriset Wagner, SciCan,
LM dental Oy firmalarının Türkiye Distribitörlüğünü yapmaktadır. Teknoloji ve teknik destek odaklı bir düşünce
yapısı içinde çalışan firmamız önce teknik servis sonra satış
temel prensibi ile hareket etmektedir. Firmamız Lawton
firmasına ait açık cerrahi aletler, endoskopik aletler; Stoma firmasına ait Dental cerrahi aletler ve Planmaca firmasına ait Diş Ünitleri Diş Görüntüleme sistemleri (Dental
Tomografi, Panoramik, VG vs.) cihazlarının satış ve teknik
hizmetini vermektedir. Firmamız kalite güvence sisteminin
EN ISO 9001:2000 standartlarına uygunluğunu TSE Hizmet Yeri Yeterliliği ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterliliği onaylanmıştır.

Project designs and installations of Faculties of Dentistry and
Clinics. Distributorship of 12 brands which are the best or one
of the best of their industries.

MALTEPE MAH. EDİRNE ÇIRPICI YOLU SOK. MİRA REZİDANS NO: 5/3 D: 6 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
Tel: +90 212 621 32 71 • Fax: +90 212 621 32 21
e.posta: info@unaldimedikal.com.tr • web: www.unaldimedikal.com.tr
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Varpa
Varpa Şirketi; orta ölçekli bir aile olup 1998
yılında Ankara’da kurulmuştur. Şirket; Dental ve Medikal sektörlerinde İmalat, İthalat ve İhracat
yaparak ticari faaliyetlerini 20 yıldır sürdürmektedir.
Varpa; müşteri memnuniyetini, ürün ve hizmet kalitesini; gelişerek değişen şartlara göre sürekli yükseltmeyi hedeflemektedir. İleri teknoloji ve yüksek ahlak
prensibi ile çalışan firmamız 2004 yılında kendi tesisini
kurarak hijyen amaçlı dental ve medikal alanında kullanılan tek kullanımlık ürünlerin üretimine başlamıştır.
Şirketimiz, tescilli markaları olan Dessirex ve Varpa
markaları ile ürünlerini yurt içi ve yurt dışında satmaktadır. Sorunsuz ürünlere, hızlı teslime ve güvenilir bir
tedarikçiye hatta iş ortağına ihtiyaç duydunuzda her
zaman ve her yerde yanınızdayız.
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Varpa is a medium sized family owned company which was
founded in 1998 in Ankara city. The company has been involved in manufacturing, import and export in Dental and Medical
sector for 20 years. Varpa company’s goal is to continuously upgrade customer satisfaction, product and service quality according
to evolving and changing business conditions. Our company, which
works with advanced technology and high moral principles, established its own factory in 2004 and started producing disposable
products used in dental and medical practices for hygienic purpose.
Our company sells its products with registered trademarks Dessirex
and Varpa in domestic market and abroad. We are immediately
beside you whenever and wherever you nedd reliable products, fast
delivery trustable supplier and even business partner.

FEVZİ ÇAKMAK 2. SOK. NO: 27/7 KIZILAY ANKARA
Tel: +90 312 232 42 85 • Fax: +90 312 232 42 83
e.posta: varpa@varpa.com • web: www.varpa.com

Vatan Diş Deposu
Dental hayatı şekillendiren yeni keşiflerin öncülüğünü üstlenerek daha iyi bir dental çalışma ortamının standartlarını oluşturmak için çalışan
Vatan Diş Deposu, 1998 yılında kuruldu. Destek verdiği tüm alanlarda, sorumluluklarının bilincinde olan
Vatan Diş Deposu, topluma öncü ve örnek olma
amacıyla hareket ederken, yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyor. Vatan Diş Deposu
standartları belirleyen, keşfederek ilerleyen küresel
bir oyuncu olma vizyonuyla, ülke ekonomisine faydalı
olacağına inandığı iş birliği ve yatırım fırsatlarını incelemeye devam ediyor.

Vatan Diş Deposu, founded in 1998, sets standards for a
better working by being at the forefront of discoveries that
shape dental practice. Vatan Diş Deposu acts with the vision of
leading the community by example, and contributes to the economy and employment through its investments. Vatan Diş Deposu,
driven by its vision of becoming a global player that sets the standards and advances through explorations, continues to consider the
partnership and investment opportunities that might be beneficial
for the nation’s economy.

OĞUZHAN CAD. NO: 21-6.1 FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 523 19 13 • Fax: +90 212 523 20 53
e.posta: vatandisdeposu@gmail.com
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Yenadent
Amerika, İngiltere, Almanya v.s ülkelerinden
CNC makine İthalatı yaparak 1996 yılında
markete giren Yena 4 yılda 300 üzerinde makine
satmıştır. 2000 yılında üretime başlayan Yena, yerel
pazarda 200’den fazla makina satmıştır. 2003 yılında
Alman firması adına ilk dental makine üretimimize
başladık. 2008 yılında Yenadent’i kurmamızla birlikte
yeni makinemiz D40’ı kendi markamızla tüm dünyaya
satmaya başladık. Bugün 60’ın üstünde ülkeye toplam 1000’den fazla makine satarak faaliyetine devam
eden Yena, aynı zamanda Fransa bayimiz olan Yena-Europa ortağı bulunmaktayız. Ürettiğimiz ürünlerin yazılımını da ortağı olduğumuz Fransa PicaSoft
firmasıyla yapmaktayız.
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Yena has imported CNC machine from America, England,
Germany and other countries and entered the market in
1996 that sold over 300 machines in 4 years. Yena, who started
producing in 2000, has sold more than 200 machines in the local
market. We started our first dental machine production in 2003
on behalf of the German firm. In 2008 we founded Yenadent and
started to sell our new machine D40 to the whole world with our
own brand. Today we are continuing our activities by selling more
than 1000 machines to more than 60 countries. As Yena, we are
the partner of Yena-Europa, who is also our French dealer. We
are making the software of the products we produce with PicaSoft
France which is our partner.

YUKARI DUDULLU MAH. NECİP FAZIL BULVARI KEYAP SİTESİ NO: 44 D: 122 G2 BLOK ÜMRANİYE / İSTANBUL
Tel: +90 216 527 14 85 • Fax: +90 212 381 76 68
e.posta: yena@yena.com

Yeşil Dental
Yeşil Dental olarak 2001 yılında Diş Hekimleri Malzemeleri sektöründe İstanbul’da faaliyet göstermek amacıyla başlamış ve 2009 yılında
şirketleşmiş bulunmaktayız. Üretim ve ithalatlarımız
ile büyüyen ve gelişen sektörümüzün ihtiyaçlarını,
portföyümüzde yer alan ürünlerimizin taşıması gereken standartlarını belirlemeye azami ölçüde özen
göstererek piyasaya arzını sağlamaktayız. Ürünlerimiz
kadar verdiğimiz hizmetle de ön plana çıkma arzusu
ile sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir yapıya sahibiz. Ticari olarak faaliyette bulunduğumuz tüm kişi
ve kurumlarla düzeyli bir ilişki geliştirme ayrıca kaliteli
servis ve hizmet verme istek ve arzusunu taşımaktayız. Sizlerden gelen görüş ve önerilere her zaman açık
olan Yeşil Dental ailesi bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarına devam edecektir.
Yusuf Yeşilbudak, Yönetim Kurulu Başkanı

As Yeşil Dental; we started to work in Istanbul in 2001 in
Dentistry Materials sector. We became company in 2009 afterwards. We meet the needs of our growing and developing industry with our production and imports. We take utmost care to ensure
that the products in our portfolio are of superior standards. Once we
have achieved this standard, we are introducing the product to the
market. We have a structure that constantly develops and renews
itself in order to get to the forefront with the service we give as
much as our products. We focus on developing a level relationship
with all persons and institutions that we operate commercially and
providing quality service. The Green Dental Family, which is always
open to your views and suggestions from you, will continue to work
with the same sensitivity at all times.
Yusuf Yeşilbudak / Chairman of the Board of Directors

MOLLA GÜRANİ MAH. OĞUZHAN CAD. NO: 25/A FINDIKZADE, FATİH / İSTANBUL
Tel: +90 212 532 44 92 • Fax: +90 212 532 44 92
e.posta: yesildental@gmail.com
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• Sektörünüzle ilgili sorunları en üst platformda
gündeme taşımak istiyorsanız
• Etik kurallara uygun iş ve standartlarla kaliteli
üretim ya da ithalat yapıp haksız rekabetten
şikayet ediyorsanız
• Yurtiçinde ve yurtdışında sektörün kurallarının/
yasal düzenlemelerinin oluşumuna katkı-görüş
koymak istiyorsanız
• Dış pazarlarda aktif olmak ve her anlamda birlikte
hareket etmek istiyorsanız
• Sektörün gündemini herkesten önce takip etmek,
stratejilerinizi kurgulamak istiyorsanız
• Sektörün araştırma raporlarını takip etmek
istiyorsanız
• Firmanızı sektörün lider firmaları arasına
konumlandırmak istiyorsanız
• Büyük ve güçlü bir ailenin parçası olmak
istiyorsanız

DİŞSİAD ÜYELERİ ARASINA

siz de katılmalısınız.
facebook.com/dissiad

twitter.com/dissiad

youtube.com/dissiad

Turgut Özal Cad. No: 41 Cumhuriyet Apt. K: 5 D: 8 Fatih – İstanbul
Phone: (+90 212) 588 15 53 Fax: (+90 212) 588 15 54
www.dissiad.org.tr • dissiad@dissiad.org.tr

facebook.com/dissiad

twitter.com/dissiad

youtube.com/dissiad

Turgut Özal Cad. No: 41 Cumhuriyet Apt. K: 5 D: 8 Fatih – İstanbul
Phone: (+90 212) 588 15 53 Fax: (+90 212) 588 15 54
www.dissiad.org.tr • dissiad@dissiad.org.tr
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