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GENEL BİLGİLER

GENERAL INFORMATION
Kongre Tarihleri - Congress Dates
8-11 Eylül/September 2022
Kongre Merkezi - Congress Venue
İstanbul Kongre Merkezi - Istanbul Congress Center
Expodental 2022 Sergi Alanı - Expodental 2022 Exhibition Area
Kongre merkezi içerisinde, sponsor ve katılımcı firmaların oluşturduğu sergi alanları
kongre süresince açık olacaktır.
An industrial exhibition will be available throughout the congress. The exhibition will take
place at the B5 floor of Istanbul Congress Center and will be open during congress hours.
Bilimsel Program - Sciantific Program
8 Eylül 2022, Persembe
8 September 2022 Thursday

10:30 - 18:15
10:30 - 18:15

9 Eylül 2022, Cuma
9 September 2022 Friday

09:00 - 18:00
09:00 - 18:00

10 Eylül 2022, Cumartesi
10 September 2022 Saturday

09:00 - 19:00
09:00 - 19:00

Türk Dishekimleri Birliği Standı - Turkish Dental Association Booth
Türk Dishekimleri Birligi standı B2 katında yer almaktadır. Sizleri TDB standında görmekten memnuniyet duyarız.
Turkish Dental Association booth is located on B2 floor. We would be glad to see you at
TDA booth.
Merkez - Head Office
Türk Dishekimleri Birligi (TDB)
Turkish Dental Association (TDA)
Kızılırmak Mah. 1446. Cad.
Alternatif Is Merkezi No:12/38
Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Phone: +90 312 435 93 94
Fax: +90 312 430 29 59
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail

: 3M Sanayi Tic.
:
:
:
:
:
:
:
: www.3m.com.tr
:

Firma Tanıtım
Masaj, spor ve sağlık ürünleri alanlarında hizmet vermekteyiz. Sektöre yön veren lider bir
firmayız. Ultra premium masaj koltukları, masaj minderleri, ayak-bacak masaj ürünleri
ve spor aletleri (vibrasyon makinalı modeller) ürün gamımızın genelini oluşturmaktadır.
Dünya’nın en iyi, en prestijli, en lüks modellerini ülkemize getiriyoruz ve seçkin müşteri
portföyümüzle buluşturmayı hedefliyoruz.
“Hayat Masajla Başlar..”
Our company;
We provide services in the fields of massage, sports and health products. We are a
leading company that directs the sector. Ultra-premium massage chairs, massage
cushions, foot-leg massage products and sports equipment (models with vibration
machines) constitute our entire product range. We bring the best, most prestigious and
most luxurious models of the world to our country and we aim to bring them together
with our distinguished customer portfolio.
“Life Begins With Massage.”
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Firma Adı - Company Name : AB Dental ve Tıbbi Cihazlar
San.Tic.Ltd.Şti
Yetkili Kisi - Representative :
Ünvanı - Title
:
Adres - Address
:
İlçe - District
:
İl - City
:
Telefon - Phone
:
Faks - Fax
:
Web Sayfası - Website
:
E-posta - E-mail
:
Firma Tanıtım
2019 Yılında faaliyet başlayan firmamız, güvenilir ve tecrübeli kadrosuyla Dental
İmplant ve İmplant teknolojisi ile Dental Dijital Cihaz çözümleri konusunda hizmet
vermektedir. 2004 yılında bu yana yeni nesil yüksek dental teknolojisi ve çözümleri ile
pazara öncülük etme misyonuyla yola çıkan sektörün tecrübeli firmalarından A.B Dental
Devices Ltd.’nin ve Projeksiyon teknolojisinde dünya lideri olan BenQ firmasının Dental
firması olan BenQ AB DentCare firmasının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti
distribütörüdür. Merkez ofisi İstanbul’da olmakla beraber Türkiye’nin dört bir yanına
hizmet verebilmektedir. Pazarın ihtiyaçlarına göre yenilikçi ileri teknolojik ürünleri sunar
ve hizmetini verir.
Company Profile
Our company was founded in 2019. We provide service and solutions about dental
implant, implant technology and digital dental devices, by our trustful and experienced
personnel. We are the distributor in Turkey and Northern Cyprus, of A.B. Dental Devices
Ltd., which was founded in 2004 with the aim of being a leader in the market with its
new generation, high dental technology; and BenQ AB DentCare company, which is the
dental company of BenQ, a worldwide leader in the projection technology. Our central
office is in Istanbul, but we provide service everywhere in Turkey. We serve modern
technologic products according to the needs of the market.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail

: AGS Medikal Ürün. İth. İhr. Tic. A.Ş.
: Selçuk Köylü
: Ürün Müdürü / Product Manager
: Katip Salih Sok Numara 111 Koşuyolu
: Kadıköy
: İstanbul
: 02165460078
: 02165460078
: www.implance.com
: selcukkoylu@agsmedikal.com

Firma Tanıtım
AGS Medikal Türkiye’de dental implant sektöründe 15 yılı aşkın bir süredir, kaliteden
ödün vermeden hizmet vermektedir. İlklerin markası olan Implance İmplant sistemlerinin
Türkiye’de Trabzon’da bulunan üstün kalite standartlarına sahip Avrupa’nın sayılı büyük
üretim parkurlarından birisine sahip tesislerinde üretimini ve dünya genelinde satışını
gerçekleştirmektedir.
Ayrıca Merkezi İsviçre’de bulunan Novodent firmasının Yverdon Y- Parc içerisinde
bulunan üretim tesislerinde ürettiği Implantswiss, I-System, Mono Implant ve I-Linq
markalarının da Türkiye distribitörlüğünü yürütmektedir.
Diş hekimlerinin dental implant alanında tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürün
çeşitliliğine sahiptir. Yapmış olduğu Ar-Ge çalışmalarıyla her geçen gün yenilikçi
çözümler geliştirerek büyümesini sürdürmekte ve dünyanın lider firmaları arasında yer
almayı hedeflemektedir.
Company Profile
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail

: Akti Farma
: Beril Öztoprak
: Süreç İyileştirme Sorumlusu
: Kuşbakışı Cad. No:29 / 1- 2
: Üsküdar
: İstanbul
: 0216 474 46 48
:
: www.aktident.com.tr
: boztoprak@aktifarma.com

Firma Tanıtım
2015 yılı itibariyle Aktident ve Aftamed markalarının Türkiye distribütörlüğünü
yapmakta olan Akti Farma, ürün yelpazesinde Ağız ve Diş Bakım Ürünleri, Diş Protez
Bakım Ürünleri ve Ağız Sağlığı Ürünleri bulundurmaktadır. Sunduğumuz ürün kalitesi ile
hastaların çok daha hızlı ve etkili bir şekilde tedavi görmesini sağlamaktadır. Bu özelliği
sayesinde kullanıcılara diş hekimleri ve eczanelerin tavsiyeleri ile ulaşan ürünlerimiz
yarattığı fark ile kendi pazarını oluşturmaktadır. Hayatıma Değer Katan Gülücük sloganı
doğrultusunda herkese ulaşmayı hedeflemektedir.
Company Profile
Since 2015, Akti Farma is the distributor of Aktident and Aftamed brands. With it’s
Dental Care, Denture Care and Oral Health product range and product quality, it ensures
rapid and effective cure for patients. Our products reach users by recommendation of
dentists and pharmacists under favour of this feature and create their own market with
the difference they make. We intend to reach everyone with the The Smile That Adds
Value To My Life perspective.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail

: Aler Medikal
: Ersin Kurt
: Şirket Müdürü
: Mecidiyeköy İş Merkezi Kat 11 Daire 114 Mecidiyeköy
: Şişli
: İstanbul
: 0212 274 36 88
: 0212 274 36 87
: www.alermedikal.com
: info@alermedikal.com

Firma Tanıtım
Aler Medikal, dental implant sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarından Intra-Lock’un
Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır. Intra-Lock 2018 Ekim ayından itibaren dünyaca
saygın sağlık kuruluşlarından Henry -Schein firmasının bünyesinde hizmet vermektedir.
Aler Medikal ayrıca L-PRF®,Ossean Surface® Blossom® özellikleri ile dental sektörde
çığır açan Intra-Lock’un, implant teknolojilerinde kullanılan 10’dan fazla patentli
ürünününde Türkiye mübessilidir. İmplant teknolojilerinde ve cerrahisinde uzun yıllardır
hizmet veren firmamızın hedefi mübessili olduğu ürünlerdeki kaliteyi, sektöründe en iyi
hizmet kalitesi ile müşterilerine en hızlı şekilde sunmaktır.
Company Profile
Aktident is an Akti Farma brand which broke into Turkish market in 2015. With it’s Dental
Care, Denture Care and Oral Health product range and product quality, Aktident ensures
rapid and effective cure for patients. Our products reach users by recommendation of
dentists and pharmacists under favour of this feature and create their own market with
the difference they make
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
1/99 Kat:26
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail

: Align Technology Turkey
: Evren Köksal
: Genel Müdür
: Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:
: Sarıyer
: İstanbul
: 0212 365 09 90
:
: www.invisalign.com.
: cs-tr@alingtech.com

Firma Tanıtım
Align Technology, dünyadaki en gelişmiş şeffaf hizalama sistemi olan Invisalign
sistemini, iTero ağız içi tarayıcıları ve hizmetlerini ve exocad CAD/CAM yazılımını
tasarlar, üretir ve sunar. Bu teknoloji yapı taşları, 217 binden fazla doktor müşterisi için
hasta sonuçlarını ve uygulama verimliliğini iyileştirmek için gelişmiş dijital ortodontik
ve restoratif iş akışlarına olanak tanır ve Align’ın dünya çapındaki 500 milyon tüketici
pazarı fırsatına erişmesinin anahtarıdır. Align, doktorların Invisalign sistemiyle yaklaşık
12,8 milyondan fazla hastayı tedavi etmesine yardımcı oldu ve hastalar, ortodontistler,
diş hekimleri ve laboratuvar partnerleri için kusursuz, uçtan uca bir çözüm olarak
sunulan benzersiz, tescilli teknolojiler ve hizmetlerden oluşan entegre paketimiz olan
Align Digital Platform aracılığıyla dijital diş hekimliğindeki değişimi yönlendiriyor.
Company Profile
Align Technology designs and manufactures the Invisalign® system, the most
advanced clear aligner system in the world, iTero® intraoral scanners and services,
and exocad® CAD/CAM software. These technology building blocks enable enhanced
digital orthodontic and restorative workflows to improve patient outcomes and practice
efficiencies for over 217 thousand doctor customers and is key to accessing Align’s 500
million consumer market opportunity worldwide. Align has helped doctors treat over
12.8 million patients with the Invisalign system and is driving the evolution in digital
dentistry through the Align Digital Platform, our integrated suite of unique, proprietary
technologies and services delivered as a seamless, end-to-end solution for patients
and consumers, orthodontists and GP dentists, and lab/partners.
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: Alma Dent
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
1998 yılında kurulan şirketimiz, 24 yıldır kaliteli ürünleri ile ön plana çıkmıştır. ArGe çalışmalarıyla, sektörümüzdeki yenilikleri Alma-Dent güvencesi ile sizlerle
buluşturmaktadır.
Zirkon üretiminde ve kalitesinde lider, alman Whitepeaks firması, hammadde gereksinimi
yalnızca Japon Tosoh firmasından sağlamaktadır. Ürünlerimiz CE 0483, DIN EN ISO
13485, FDA gibi, en yüksek standartlara göre sertifikalandırılmıştır.
Alma-Dent, Zirkonyum üretimini, hızla değişen Dental CAD/CAM teknolojisine göre
sürekli geliştiren Whitepeaks’in Türkiye distribütördür.
Satışını yaptığımız başlıca ürünler:
-9 katman dahil tüm Zirkon çeşitleri
-Renklendirme sıvıları, makyaj setleri
-Scan spray
-Opak çeşitleri,
-3D Printer reçine çeşitleri
-Zirkon ve Softmetal hızlı sinterleme fırınları ve ekipmanları
Company Profile
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: And İlaç
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Şirketimiz 2004 yılında İstanbul›da kurulmuştur. İlk bilimsel araştırmaları Hacettepe
Üniversitesi Hemotoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu ve ekibi
tarafından yürütülürek 2007 yılında yüzlerce Türk bilim insanın katkısıyla modern bir
hemostatik ajan olarak Tıp literatürüne ürünümüz yerleşmiş ve Sağlık Bakanlığı›nın
ara ürün izni ile belgelendirilmiştir. Aynı yıl The Journal of International Medical
Research ve Blood dergilerinde makalelerin yayınlanması uluslararası bilinirliğimizin
başlangıcı olmuştur. 2013 yılında ilk CE (Certification of Europe) kalite belgesini alan
firmamız 2017 yılında faz çalışmalarını tamamlayarak ilaç ruhsatına sahip olmuştur.
Ürünümüz T.C Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilk ve tek orijinal yerli ilaçtır. Günümüze
kadar uluslararası kabul görmüş yayınlarda ve hakemli dergilerde 350’ye yakın bilimsel
makale yayınlanmıştır.
Company Profile
Company was established in 2004 in Istanbul. First scientific researches were carried
out by Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, Hacettepe University Head Hematology
Department, and his team. Our product was established in the medical literature as
a modern hemostatic agent with the contribution of hundreds of Turkish scientists in
2007 and was documented with the intermediate product permission of the Ministry of
Health. The publication of articles in The Journal of International Medical Research and
Blood in the same year marked the beginning of our international recognition.
First CE (Certification of Europe) quality certificate received in 2013, phase studies
completed in 2017 and obtained a pharmaceutical license. Our product is the first
and only original local medicine licensed by the Ministry of Health of the Republic of
Turkey. Up until now nearly 350 scientific articles have been published in internationally
accepted publications.
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: Apeks Pharma
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Apeks Pharma 2014 yılında İmaj Ecza Deposu çatısı altında kurulmuş. 70 personel ile
tüm Türkiye ve Kıbrıs’ta faaliyet gösteren, 2021 yılında ise ağız ve diş sağlığı alanında
Tandex firması ile anlaşıp Danimarka menşeili Tandex ürünlerinin tanıtım, satış ve
pazarlama faaliyetlerini tüm Türkiye genelinde sürdürmeye devam etmektedir.
Company Profile
Apeks Pharma was established in 2014 as a sub-group of İmaj Pharmaceuticals. In
2021, Apeks Pharma and Danish company TANDEX signed an exclusive reseller
agreement. The agreement shall provide Apeks Pharma with an exclusive marketing
and sales of the oral and dental health products by Tandex.
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: Aquapick Türkiye
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Samsung Güvencesinde Dünya Ağız Duşu Lideri Aquapick
Ağız duşu sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmış
olan AQUAPICK, fırçalamadan daha fazlasını gerektiren diş bakımına, etkili ve kolay
çözümler sunarak ağız sağlığını korumak ve geliştirmek için 32 yıldır çalışmalarına
aralıksız devam etmektedir.
65 ülkede 32 yıldır ağız duşu dünya sektör lideri olan AQUAPICK, 1990’lardan bu yana
dünyada ilk ağız duşu üretimini gerçekleştiren firmalardan olup, devamlı ürün yeniliği ve
Ar-Ge’ye yaptığı yoğun yatırımlar sayesinde daha iyi kalite ve servis ile müşterilerine daha
fazla memnuniyet devamlılığı sözü vermiş ve üniversitelerce kanıtlanmış geliştirdiği
dünyanın en güçlü ve en etkili atış tekniği ile SAMSUNG güvencesinde patentli ağız
duşu üretimine devam etmektedir.
Türkiye’de servis, yedek parça, 7/24 müşteri hizmetleri sunarak kusursuz müşteri
memnuniyeti yaratan Aquapick, 6yılda 100bin den fazla ürün satarak tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de hem diş hekimlerinin hem de hastalarının 1 Numaralı Ağız
Duşu tercihi
Company Profile
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Company Profile

: Arda Dent
:
: Tuncer Şahbaz
: Genel Müdür
: İçel Sk. 13 /3 Kızılay
: Çankaya
: Ankara
: 0312 431 01 71
: 0312 431 01 72
: www.ardadentmedikal.com.tr
: ardadent@hotmail.com
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: ARES ECZA DEPOSU TİCARET LTD. ŞTİ.
: VELİ TEKPINAR
: Satış Müdürü
: Ostim osb mah.243. Cadde no:7
: Yenimahalle
: Ankara
: 0312 222 30 31
: 0312 222 24 11
: www.aresecza.com.tr
: info@aresecza.com.tr

ARES
AED

ECZA DEPOSU

Firma Tanıtım
Ares Ecza Deposu 2013 yılında sağlık sektörüne hizmet vermek amacıyla Ankara’da
kurulmuştur. Eczacı mesul müdür sorumluluğunda, periyodik olarak bakanlık tarafından
denetlenen, ürünlerin saklama koşulları takip edilen, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bir ecza
deposudur. Ares Ecza Deposu; devlet hastanelerine, özel hastanelere, ağız ve diş sağlığı
merkezleri ile polikliniklerine hizmet veren bir kuruluş olmuştur. Kurulduğu günden
bugüne Türk sağlık sektörünün içinde, sağlıklı bir toplum için çalışan, en iyi hizmeti en
ekonomik koşullarda, süreklilik içinde, karşılıklı memnuniyeti sağlayarak gerçekleştirmeyi
ilke edinmiştir. Toplumsal sorumluluk bilinci ile faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri için
kalıcı, tercih edilir bir tedarikçi olmak ve mutlu, güvenli, sağlıklı bir iş ortamı yaratmak
şirket politikası haline gelmiştir.
Company Profile
Ares Pharmaceutical Warehouse was established in 2013 in Ankara to serve the health
sector. It is a pharmaceutical warehouse licensed by the Ministry of Health, under the
responsibility of pharmacist responsible manager, periodically audited by the ministry,
the storage conditions of the products are monitored. Ares Pharmaceutical Warehouse;
has been serving to public hospitals, private hospitals, oral and dental health centers
and polyclinics. It has adopted the principle of providing the best service in the most
economic conditions, in continuity and by providing mutual satisfaction within the
Turkish health sector since the day it was founded. It has become a company policy
to sustain its activities with a sense of social responsibility, to become a permanent,
preferable supplier for its customers and to create a happy, safe and healthy business
environment
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: Arsan Dental
: Hakan Artuç
: Firma Sahibi
: Ziya Gökalp Cad. Ataç Sk. 64/12 Kızılay
: Çankaya
: Ankara
: 0321 433 09 08
: 0312 435 02 59
: www.arsandental.com
: arsan@arsandental.com

Firma Tanıtım
Firmamız 2004 yılında Ankara’da kurulmuş olup, Dental sektörde yerini almış ve siz
değerli Hekimlerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için kadrosunu güçlendip,
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. Amacımız, sağlıklı gülüşler için hızlı, kaliteli, güler yüzlü
ve güven veren firma profiliyle hizmet vermektir.
Company Profile
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 endeavoning to expand its product range by continuing its imports
from vanious 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.
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: Atident
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Atident, Türkiyede Liyofilizasyon yöntemiyle üretilen ilk ve tek insan kaynaklı kemik
greftidir. Atigen-cell A.Ş. tarafından Trabzon laboratuvarlarında üretilmekte olup, Neraz
Medikal A.Ş. tarafından dağıtımı yapılmaktadır.
Company Profile

TDA 26th INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS
Firma Adı - Company Name : Atik Diş Deposu Tıbbi Ürünler
Sağlık Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.
Yetkili Kisi - Representative : Yahya Atik
Ünvanı - Title
: Şirket Sahibi
Adres - Address
: Dizdariye Mah.Aslı Sokak No:6/A Büyükçekmece /
İstanbul
İlçe - District
: Büyükçekmece
İl - City
: İstanbul
Telefon - Phone
: 0212 881 11 72
Faks - Fax
: 0212 881 11 73
Web Sayfası - Website
: www.atikdental.com
E-posta - E-mail
: atikdental@hotmail.com
Firma Tanıtım
Şirketimiz ilk olarak 2002 yılında İstanbul Karagül İş Merkezinde kurulmuş ve sektöre ilk
adım bu şekilde atılmıştır. 2004 yılında çalışma alanını genişletmek amacıyla İstanbul
Büyükçekmece ilçesine taşınan ve halen daha bu bölgede çalışmalarını sürdüren
şirketimiz dental sektör içerisinde önemli bir portföye sahip olmuştur. Şirket olarak
sağlık sektörü gibi hassasiyet ve titizlik gerektiren bir noktada bulunduğumuzun farkında
olarak birlikte çalıştığımız tüm hastaneler diş hekimleri ve diş depoları ile ilişkilerimizde
bu çerçevenin dışına çıkmamaya gayret göstermekteyiz. Kuruluşumuzdan bu yana
çalışma alanımızı hızla genişleterek bugün İstanbul dışında Türkiye’nin her noktasında
Diş depoları ,Diş Hekimleri, Özel Hastaneler, Devlet Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezleri, üniversiteler, Sağlık Ocakları, Dispanserler ve Tıp Fakülteleri ile birlikte
sektörü daha ileriye taşıyabilmek adına ortak çalışmalar yürütmekteyiz.
Company Profile
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: Atlas Diş Deposu
: Osman Erhan Kanoğlu
: Şirket Sahibi
: MİLLET CAD. LÜTÜFPAŞA
SOK. 48/A FINDIKZADE
: Fatih
: İstanbul
: 0212-4911046-47
: 0212-4911075
:
: atlasdental@gmail.com

Firma Tanıtım
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.
Company Profile
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 soluion,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 seriel stories, published from
Çikolata Publishing-house, called “The Tumburlups are at the Dentist” which aims to
form a friendly bond between children and dentists.
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: Azeri Dental
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firmamız 2005 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Yurtdışından tıbbi cihaz
ürünleri getirmekteyiz. Kendi markalarımız; TUDOR , PHOENIX Our company has been
operating since 2005. We bring medical device products from abroad. Own brands;
TUDOR; PHOENIX
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: Bahadır Dental
: Muhammed Enes Bahadır
: Yönetici
: Oğuzhan Cad. Akkoyunlu Sok. No: 21 / 2
: Fındıkzade
: İstanbul
: 0212 621 11 35
: 0212 621 04 77
: www.bahadirdental.com
: info@bahadirdental.com

Firma Tanıtım
Firmamız geçen 21 yıldır diş hekimlerinin kullandığı Cerrahi, İmplant, Muayene,
Periodontal, Endodonti, Restorasyon, Anestezi, Çekim, Ölçü, Laboratuar, Ortodonti ve
Sterilizasyonda kullanılan El Aletlerini temin etmiştir.
El Aletlerine Karıştırma Uçları, Mikro Uçlar, Kanal Eğesi, Guttapercha, Paper Point, Bistüri
Ucunu da ilave ederek ürün yelpazesini genişletmiştir. Jensen JP-1 ve OCEAN firmamızın
tescilli markalarıdır. Dünyanın değişik ülkelerindeki lider üreticilere kendi markasında
OEM üretim yaptırmaktadır. Buna ilave olarak firmamız, alanında dünya markası Italyan
Falcon ürünlerinin de Türkiye temsilcisidir. Çeşit ve kalitesi ile ürünlerimiz Diş Hekimleri
tarafından aranan bir marka olmuştur. Bundan sonra da onların güvenlerine layık
olmaya çalışacağız.
Company Profile
Last 21 years, our company provided Dental Instrument such as Surgical, Implant,
Diagnosic, Periodontal, Endodontics, Restorative, Anaesthesia, Extraction, Laboratory,
Orthodontic and Sterilization to professionals in this field.In addition of Dental
Instruments, we also provided very recently Mixing Tips, Micro Brush,Endodontic Rooth
Canal Files, Guttapercha, Paperpoint and finally Surgical Blades. These are now most
wanted products in the market. Jensen JP-1 and OCEAN brands are our company
registered private labels. Leading manufacturerprovide us dental products in OEM
bases in the World. We add Italian manufacturer Falcon which has a comprehensive
variety of instruments to our supplier list. We are exclusve dealer of Falcon in Turkey.
Honestly, we are a favorite brand names with a variety and quality in the market in the
eye of Dental Professionals. We try our best to achieve to deserve dental practitioner
trust.
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: Bamiteks Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti.
: Hüsnü Yılmaz
: Pazarlama Müdürü
: MTK Sitesi 6014 Ada 5746 / 5 Sok. Çamdibi
: Bornava
: İzmir
: 0232 431 15 91
: 0232 431 15 03
: www.bamiteks.com.tr
: satis@bamiteks.com.tr

Firma Tanıtım
* Renkli Ameliyathane Takımları * Ameliyathane Boks Gömlekleri * Ameliyathane
Elbiseleri * Hasta Önlükleri * Doktor Formaları * Hemşire Formaları * Personel Kıyafetleri
Company Profile
PRODUCTS * Operation Set in Divers Coulers * Operation Overall * Operation Clothers *
Patient Clothers * Vocational Clothing For Madical Doctor * Vocational Clothing Nurses
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: Basmacı Diş Deposu
: Kemal Tomakin
: Yetkili Müdür
: Turgut Özal (Millet) Cad. Şair Mehmet Emin Sok. Yaşar
Apt. No: 4 Daire: 3/4
: Fındıkzade
: İstanbul
: 0212 529 65 55 / 66 46
:
: www.basmacidis.com.tr
: info@basmacidis.com.tr

Firma Tanıtım
Firmamız 1938 yılında kurulmuş olup,diş hekimliği ve diş labaratuar malzemeleri
alanında 84 yıldır aralıksız olarak,Türkiye’nin her bölgesinde ithalat ve pazarlama
faaliyetlerini son 22 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
gelmektedir. Vizyonumuz;
Türk ekonomisine,iş ahlakı ve kurum kültürü normlarında kıymet yaratarak; müşteri
istekleri ve kalite hedeflerimiz doğrultusunda , müşterilerimizin beklentileri ötesinde
değer yaratarak ve müşteri memnuniyetini esas alarak,sektörde örnek öncü bir kuruluş
olmak…
Company Profile
Our company was founded in 1938 and we have been continuously importing and
marketing dentistry and dental laboratory materials for the last 84 years all around
Turkey and have been located in Fındıkzade- Istanbul for the last 22 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 and WP Dental. 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.
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: BaşerMed
: Hakan Baykuş
: Başermed Sağlık Ürünleri
: Atalar Mah. Akcan Sok. No: 10 / A
: Kartal
: İstanbul
: 0216 488 00 84
: 0216 374 19 54
: www.basermed.com
: info@basermed.com

Firma Tanıtım
Başermed Sağlık Ürünleri; Sağlık sektöründe 20 yılı aşkın tecrübe ve birikimini 2015
yılında kendi adıyla Başermed sağlık ürünleri olarak kurulma kararı alarak sektörde
söz sahibi olmuştur. Faaliyet alanımız içinde Disposable Ameliyat örtüleri ve Dental
Cerrahi’ de kullanılan her türlü Biomateryal’ lerin(greftler-membranlar-meshler) satışını
gerçekleştirmektedir.
Company Profile
Basermed health products, With more than 20 years of experience and knowledge in
the health sector, it has decided to establish Basermed health products under its own
name in 2015 and has become a voice in the sector. In our field of activity, we sell
disposable surgical drapes and all kinds os biomaterials(graft-membrane-mesh) used
in Dental Surgery.
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Firma İsmi / Company Name : BEGO IMPLANT TÜRKİYE
Yetkili Kişi / Representative : HAKAN GÖRGÜN
Ünvanı / Title
: GENEL MÜDÜR
Adres / Address
: Halaskargazi Cad. Demir Baytekin İş merk. No:127/5-9
İlçe / District
: Şişli
İl / City
: İSTANBUL
Telefon / Phone
: 0850 441 1890
Faks / Fax
: 0212 296 37 94
Web Sayfası / Website
: www.bego.com.tr
E-posta / E-mail
: info@bego.com.tr
Firma Tanıtım
BEGO Implant; üstün Alman teknolojisi ile uzun ömürlülüğü, servis kalitesi, güvenirliliği
ve geniş üst yapı ürün yelpazesi ile dental sektörde yerini almaktadır. Implant dış dizaynı,
uyumlu
implant-abutment bağlantısı, modern yüzey teknolojisi ve cerrahi konsepti ile
hekimlerimiz ve partnerlerimize kaliteli çözümler sunar.
Company Profile
BEGO is a globally-operating company with an outstanding reputation within the dental
industry. Equipment and materials “Made by BEGO”, the proven BEGO system und
BEGO know-how are synonymous with top-quality products which combine safety and
reliability.
The name Bremer Goldschlägerei is still a reminder of the origins of the company
which go back to 1890. Since then, the company proved extreme success within the
dental industry. Today, tradition and pioneering spirit are still both an incentive and an
obligation for management and employees.
BEGO has set a new course in order to satisfy customer’s needs with outstanding
products and services. In over 100 countries, the name BEGO stands for highlydeveloped and high-quality products.
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: BEYAZ TIBBİ MALZEME
: YILDIRAN GÖKGÖZ
: SATIŞ
: SOĞANLIK YENİ MAH. Ş.ERDEM KAYAKLI SOK. NO:19/A
: KARTAL
: İSTANBUL
: 0216 452 14 33
:
: info@beyaztibbi.com
: www.beyaztibbi.com

Firma Tanıtım
BEYAZ TIBBİ MALZEME,
2011 yılı Ekim ayı itibari ile faaliyete geçmiştir. Dürüst, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı,
uygun fiyat politikası ve 20 yıllık tecrübesi ile sektöründe ilerlemektedir. Satışını
yaptığımız ürünler ; kemik grefti, membran, implant anguldruvası, endodontik kanal
eğeleri, endo motor, endoactivatör, gutta pen kesici, fiber post, tek kullanımlık steril ve
non steril örtüler, ameliyat örtü setleri ve hekim önlükleri, hasta önlüğü, tabla örtüsü,
hasta koltuk örtüsü, sütur, bistüri ucu, hidrofil gazlı bez, rulo tampon pamuk, maske,
protez kutusu, sterilizasyon rulosu ve indikatör, Anios marka tüm dezenfektan ürünleri,
el kurulama için pamuklu havluların satışını yapmaktadır.
Company Profile
BEYAZ TIBBİ MALZEME,
It became operational as of October 2011. It is advancing in the sector with its honest, fast
and reliable service understanding, reasonable price policy and 20 years of experience.
The products we sell; bone graft, membrane, implant contra-angle, endodontic canal
files, endo motor, endo activator, gutta pen cutter, fiber post, disposable sterile and
non-sterile drapes, surgical drape sets and physician aprons, patient apron, table cover,
patient seat cover, sells suture, scalpel tip, hydrophilic gauze, roll pad cotton, mask,
prosthetic box, sterilization roll and indicator, all Anios brand disinfectant products,
cotton towels for hand drying.
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: Bilimplant
: Orhan Akar
: Proimtech Sağlık Hizmetleri San. Tic. LTD. Şti.
: Dudullu OSB Mah. İmes San. Sit. 305. Sok. C Blok No:3
: Ümraniye
: İstanbul
: 0216 999 50 41 - 44
:
: www.bilimplant.com
: orhanakar@bilimplant.com

Firma Tanıtım
2014 yılında kurulan ProimTech A.Ş., bilimplant markasıyla pazara sunduğu dental
implantlarla kişilerin yaşam ve sağlık kalitesini yükselterek bir Dünya markası olma
yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bilimin ışığında en yeni teknolojileri kullanarak
kapsamlı Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden sürdüren firmamız, dünya standartlarında
bilimsel ve yüksek nitelikli üretim/kalite kontrol prosesleri sayesinde yerli implantların
standartlarını her geçen gün yükseltmektedir. Bünyesinde akademide uzun yıllar başarılı
çalışmalara imza atmış öğretim üyeleri de barındıran firmamız, iç pazardaki başarısını
dünya pazarında da yakalamaya başlamıştır. Bilimplant, dental implant sektöründe
güven-kalite-fiyat performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.
Company Profile
Founded in 2014, ProimTech incorporated company continues its efforts to become a
world brand by increasing the quality of life and health of people with dental implants
offered to the market under the brand of Bilimplant. Our company, which continues its
extensive R&D studies without slowing down by using the latest technologies in the
light of science, raises the standards of domestic implants day by day. ProimTech Inc.
includes faculty members who have accomplished successful studies in the academy
for many years- has started to catch its success also in the world market. Bilimplant
continues to impress with its trust-quality-price performance in the dental implant
industry.
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: Bioport Biyolojik
: Selva Hızıroğlu
: Genel Müdür
: Büyükdere Cd. Subay Evleri 9. Blok D1
: Esentepe
: İstanbul
: 0212 272 75 77
: 0212 272 76 25
: www.bioport.com.tr
: selvahiziroglu@bioport.com.tr

Firma Tanıtım
Şirketimiz 1997 yılında kurulmuştur. Türkiye›de ilk diş implantları ve biyomateryal ürün
ithalatçılarından biridir. Üç markanın münhasır distribütörlüğünü yapmaktayız; Geistlich
Pharma, Thommen Medical ve Southern Implants. Geistlich Pharma AG, kemik ve
dokunun yenilenmesi için biyomateryalde uzmanlaşmış bir firmadır. Hastalara daha
iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla tıbbi cihazlar geliştirmekte ve üretmektedir.
Öncü ürünleri olan Geistlich Bio-Oss® ve Geistlich Bio-Gide® ile şirket, 40 yılı aşmış
rejeneratif biyomateryal pazarını kararlı bir şekilde şekillendirmiştir. İmplant alanında
Thommen Medikal, İsviçre hassasiyeti, inovasyon ve fonksiyonel tasarım konusunda
benzersiz bir üne sahip bir tasarım ve dental implant sistemleri üreticisidir. Southern
Implants ise, daha fazla seçenek isteyen birinci sınıf profesyonel kullanıcılara odaklanan
eşsiz ve yenilikçi dental implant ürünlerinin lider sağlayıcılarındandır. Southern’in dental
implantların araştırma, geliştirme ve üretme konusundaki uzmanlığı, tedavi sürelerini
azaltacak ve hasta sonuçlarını iyileştirecek yenilikçi tedavi çözümleri sunmamızı
sağlar. Bioport olarak amacımız, müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunarak
çalışmalarına değer katmak için kalitesi kanıtlanmış ürünler sunmaktır.
Company Profile
Our company was established in 1997. It is one of the first importers of dental implants
and biomaterials products in Turkey. We are the exclusive distributor of three brands;
Geistlich Pharma, Thommen Medical Implants and Southern Implants. Geistlich
Pharma AG is specialized in biomaterials for the regeneration of bone and tissue and
develops and manufactures medical devices and pharmaceuticals with the goal of
giving patients a better quality of life. With the pioneering products Geistlich Bio-Oss®
and Geistlich Bio-Gide®, the company has decisively shaped the market for regenerative
biomaterials for decades. Thommen Medical is a Swiss designer and manufacturer of
dental implant systems with a unique reputation for Swiss precision, innovation and
functional design. Southern Implants is a leading provider of unique and innovative
dental implant products with a focus on top-end professional users who want more
choices. Southern’s expertise in research, development and manufacturing of dental
implants allows us to provide Innovative Treatment Solutions that will reduce treatment
times and improve patient outcomes. Our aim is to serve highest quality products to
satisfy our customers’ high standards for safety, esthetics and add value to their work.
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: Boğaziçi Dental
: Melih Günal
: Satış ve Pazarlama Müdürü
: MOLLA GÜRANİ MAH.
UYGAR SOK. NO:17/B FINDIKZADE
: Fatih
: İstanbul
: 02125233518 / 05065315890
: 02125233518
: www.davye.com
: bogazicidental@hotmail.com

Firma Tanıtım
Melih Günal tarafından kurulan ve 2004 yılından bu yana dental sektöründe hizmet veren
Boğaziçi Diş Deposu, dünyanın en iyi ürünlerini, GRIFFIN, QUEEN DENTAL, SAVANA
markaları çatısı altında toplayarak ülkemizde OEM sistemi ile faaliyet gösteren öncü
şirketlerden biridir. 2012 yılında dünya devi Chifa-Zoo (BBraun) ile anlaşan firmamız,
GRIFFIN 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.
Company Profile
Boğaziçi Diş Deposu, which was founded by Melih Günal and has been serving in the
dentistry sector since 2004, sells the world’s best products under the GRIFFIN, QUEEN
DENTAL, SAVANA brands. Our company, which signed an agreement with the world’s
giant Chifa-Zoo (BBraun) in 2012, has brought innovations to the dental sector with
its GRIFFIN brand hand tools and high quality “detergent stopper brushes”, a first in
Turkey. -technology facilities. Our company, whose product range mainly consists of
hand tools, produces radical solutions for the needs of our dentists by combining its
innovative spirit, dynamic staff and experience in the field of engineering.
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: BOZ (Skyteks Tekstil Sağlık ve Matbaa Malz.)
: Erdem Çelik
: Ürün Sorumlusu
: Oruç reis mah. Barbaros cad. 19.sok. No: 14-16
Giyimkent
: Esenler
: İstanbul
: 0212 438 76 14 - 0536 710 089
: 0212 438 76 14
: www.boztipi.com
: erdem.celik@skyteks.com

Firma Tanıtım
Dental sektöre 2016 yılında giriş yapan firmamız çözüm odaklı,kaliteden ödün vermeden,
dürüst hizmet anlayışıyla ürettiğimiz ürünlerle sektörde yerini almıştır. Disposable
Cerrahi Örtü Grubu, Dental Promosyon Baskılı Çeşitli Ürünler ve Çocuk Dental Hediyelik
seçenekleriyle Diş Hekimlerimizin ve Diş Depolarının ihtiyaçları doğrultusunda üretim
hizmetine devam etmektedir.
Company Profile
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: Bydental Diş Deposu
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Dental sektöre 2016 yılında giriş yapan firmamız çözüm odaklı, kaliteden ödün vermeden,
dürüst hizmet anlayışıyla ürettiğimiz ürünlerle sektörde yerini almıştır. Disposable
Cerrahi Örtü Grubu, Dental Promosyon Baskılı Çeşitli Ürünler ve Çocuk Dental Hediyelik
seçenekleriyle Diş Hekimlerimizin ve Diş Depolarının ihtiyaçları doğrultusunda üretim
hizmetine devam etmektedir.
Company Profile
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: CODELLA SAĞLIK
:
:
:
:
:
:
:
: WWW.CODELLA.NET
: ksingin@gmail.com

Firma Tanıtım
Codella sağlık firması olarak dünya çapında sağlık sektöründe kullanılan kaliteli ve
istikrarlı ürünleri Türk diş hekimlerinin hizmetini sunmaktan mutluluk duyar
Company Profile
As we, Codella Healthcare Company are happy to offer the stabil and top quality
products which have been using in worldwide health sector to use for the Turkish
dentists.
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Firma Tanıtım
Company Profile

: Colgate
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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: Çapa Dental
: Serkan YILMAZ
: Çapa Dental Ve Tıbbi Cihazlar Pazarlama Tic.Ltd.Şti.
: Molla Gürani Mah. Oğuzhan Cad. No:4/C Fındıkzade
: Fatih
: İstanbul
: 0212 621 51 68
: 0212 621 51 67
: www.capadental.com
: info@capadental.com

Firma Tanıtım
Çapa Dental, Uzun yıllar sektörde hizmet vermiş olmanın verdiği tecrübe ile sektörün
ihtiyaçlarını, eksiklerini bilerek, ona uygun kadrolaşma ve altyapı oluşturarak kurulmuştur.
Dünya çapında ün yapmış markaların temsilciği ve satışını yapmaktadır. Dental
sektörünyakından tanıdığı Ultradent, Spident, Acteon, Dr.Schumacher, Katsan, JPS
markalarının tek ana yetkili distribütör firmasıdır. Ayrıca, Kulzer, Dentsply Sirona,
Zhermack, WH, Woodpacker ,markalarının bölge distribütör firmasıdır. Zengin marka
çeşitliliğinden de anlaşılacağı gibi; dental sektöründe ihtiyaç duyulabilecek diş
beyazlatma ürünleri, sarf malzemeleri, cihazlar ve teknik donanımların tedarikçisi
konumundadır. Avrupa, Asya ve Amerika orijinli markaları ve ürünleri sektörde özellikle
tercih edilmektedir. 25 kişilik satış&tanıtım ekibi ile Türkiye’nin her köşesinde yer alan, diş
klinikleri, diş laboratuvarları, ecza depoları, devlet kurumlarına hizmet verebilmektedir..
Company Profile
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: Dent Mimarlık
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
DENT MİMARLIK, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini mimarinin temel doğrularıyla
birleştirerek, sağlık sektörüne özel, yaratıcı ve yenilikçi tasarım ve uygulamaları sunar.
Her müşteriye özel farklı bir konsept ile hazırlanan yüksek üretkenli tasarımlarımız,
doğru malzeme, doğru uygulama ve doğru bütçe ile kısa sürede gerçekleştirilerek,
yatırımlarınızın işlevselliğini ve ömrünü artırır.
DENT MİMARLIK tarafından konuya hakim kurgulanmış ve iyi uygulanmış konsept bir
mimari tasarım, kliniklerin hizmet sektöründe kalıcı başarıyı yakalamasını, tercih edilir
olmasını ve ticari anlamda hızlı bir ivme kazandırarak müşteri portföyünü artırmayı ve
müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı kolaylaştıran, katma değer yaratan itici bir güç
oluşturur.
Vizyonumuz
Türkiye genelinde ve yurt dışında projelere imza atan genç-dinamik profesyonel bir
kadro tarafından kurulmuş, özverili ve yenilikçi çalışma prensipleri ile kalitede zirveyi
hedeflemiştir.
Misyonumuz
Müşteri odaklı, özgün tasarımları doğru ve yenilikçi modern malzemeler kullanarak
kusursuz bir uygulamayla birleştirmek.
Company Profile
DENT ARCHITECTURE combines the needs and expectations of its customers with
the fundamental truths of architecture, offering creative and innovative designs and
applications specific to the healthcare industry.
Our highly productive designs, prepared with a different concept specific to each
customer, are realized in a short time with the right material, the right application and
the right budget, increases the functionality and longevity of your investments.
A concept architectural design, well-executed and designed by DENT ARCHITECTURE,
enables clinics to achieve lasting success in the service sector, It creates a driving force
that creates added value and makes it easier to increase the customer portfolio and
maintain customer satisfaction by gaining a rapid commercial momentum.
Our Vision
Established by a young and dynamic professional staff who have signed projects
throughout Turkey and abroad, it has aimed at the summit in quality with its devoted
and innovative working principles.
Our Mission
Combining customer-oriented, original designs with a flawless application using
accurate and innovative modern materials.
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: DENTAL EXPERT
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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: DENTAL STORE
: GÜRKAN BALCI
: FİRMA SAHİBİ
: Çavuşoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:50/A
: KARTAL
: İSTANBUL
: (0216) 652 12 46
:
: www.dentalstore.com.tr
: info@dentalstore.com.tr

FİRMA TANITIM
Kurulduğu günden itibaren diş hekimliği sektöründe daima güleryüzlü hizmet ,
zamanında teslimat ve uygun fiyat prensipleriyle hizmet sunan firmamız başta
sterilizasyon , dezenfeksiyon ve diğer tüm sarf malzemelerin satışını yapmaktadır.
Hizmette dürüstlük ve sürekliliğin teminatıyla hareket eden firmamız bugün ve gelecekte
sizlere hizmet vermeye devam edecektir.
COMPANY PROFILE
Our company performs saling sterilization, disinfection and all other metarials on time
delivering ,suitable price principle with goodhumored from foundation to now on dentist
sector.Our company will go on to present to respectful customers at today and at the
future within honesty and permanency.
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: Dentalx
: Ayşe KOÇ
: CEO
: G.O.P. mah M. Akif ERSOY cad no 15
: Niksar
: Tokat
: 0850 885 06 07
:
: www.zerosimplant.net - www.dentalx.com.tr
: dentalx@outlook.com.tr

FİRMA TANITIM
Dentalx ailesi olarak siz değerli diş hekimlerine ve uzun yıllardır hizmet etmenin sevinci
ile katalog yazımızı yazıyoruz. Dentalx Zeros İmplant(Güney Kore) firmasının Türkiye ve
Ortadoğu distribütörlüğünü yapmaktadır. - www.zerosimplant.net . Ayrıca www.dentalx.
com.tr adresinden ana uzmanlık alanı ağız diş sağlığı olan kişisel bakım ürünlerinin
satışını yapmaktadır. Dentalx en son büyük bir yatırım gerçekleştirmiş ve Türkiye’nin
önder ağız diş sağlığı firması olarak easy aligner firmasını bünyesinde yeşerterek
kurmuş ve siz değerli diş hekimlerimize online olarak şeffaf plak hizmeti sunmaya
başlamıştır. www.easyaligner.net websitesi üzerinden hasta tedavi planlamasını
yaptırabilir ve plak siparişlerinizi teslim alabilirsiniz.
COMPANY PROFILE
As the dentalx family, we are writing this article with the joy of serving you, our
esteemed dentists, for many years. Dentalx is the Turkey and Middle East distributor
of Zeros Implant (South Korea). - www.zerosimplant.net . It also sells personal care
products whose main area of expertise is oral and dental health at www.dentalx.com.tr.
Dentalx has recently made a big investment and established the easy aligner company
as Turkey’s leading oral dental health company and started to offer Aligner service
online to our esteemed dentists. You can make patient treatment planning and receive
your plaque orders on the www.easyaligner.net website.
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: DENTDESTEK
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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: DENTECH MEDİKAL
:
:
:
:
:
:
:
:
:

FİRMA TANITIM
Firmamızın temel amacı, dental sektörde gerekli cihaz ve ekipmanların teminini
sağlamak ve dolayısıyla doğru adrese ulaştırmaktır.
Gelişen teknolojik imkanlarla beraber, sürekli güncellenen ürün kataloğumuzu yenilikçi
ve modern dişhekimlerine ulaştırmak asli amacımızdır.
Dental malzeme alanında 2005 yılından beri, Diş kliniği, Hastane ve Dental Laboratuar
deneyimimiz ile her daim büyüyerek yenilenen ve gelişen sektörün öncü ismi haline
gelme sözümüz ile birlikte iddiamızı sürdürmekteyiz…
Dentech Medikal Tıbbi Cihazlar SAN ve Tic. Ltd. Şti. Kalitenin doğruluğunu tespit ederek
sizlere sunmaya devam edecektir…
COMPANY PROFILE
The main purpose of our company is to provide the necessary devices and equipment
in the dental sector and therefore to deliver them to the right address.
With the developing technological opportunities, our main goal is to deliver our
constantly updated product catalog to innovative and modern dentists.
In the field of dental materials since 2005
With our dental clinic, Hospital and Dental Laboratory experience, we are continuing
our claim together with our promise to become the leading name of the sector that is
constantly growing, renewing and developing…
Dentech Medical Medical Devices SAN ve Tic. Ltd. Şti. By determining the accuracy of
the quality, we will continue to offer you…
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: Dentist Diş Kliniği
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Firmamız, Ağız ve Diş Sağlığı alanında, 20 yılı aşan klinik tecrübeye sahip profesyonel
Diş Hekimlerinin desteğiyle yola çıktı.
Öncelikle hastaların kullandıkları bakım ürünlerinden beklentileri doğrultusunda
yaptığımız AR-GE çalışmaları, doğru ve faydalı bir içerik oluşturmamızı sağladı.
Çeşitli uluslararası literatür ve laboratuvar çalışmalarıyla da bu içeriğimizin etkinliğini
destekledik. Ürünümüzün değerli tüketicilere ulaşması için; tasarım, ambalajlama ve
sunumu aşamalarında yine aldığımız geri bildirimleri gözeterek, büyük bir titizlikle
çalıştık.
Yıllar önce bu sektörde yerli üretimin yeterli olmadığını gören ve kurduğu hayali bugün
hayata geçiren Kadın Girişimci Nihan Mutlu Üçkardeşler liderliğinde A&B NANO WHİTE
markası yaratıldı.
‘’Hayata Gülümseyerek Bak!’’ sloganı ve tüketici dostu ürünlerle karşınıza çıktığımız bu
serüvenimize dahil olmanız dileğiyle…
Company Profile
Our company has set out with the support of professional Dentists with more than 20
years of clinical experience in the field of Oral and Dental Health.
First of all, the resarch and development studies we have carried out in line with the
expectations of the care products used by the patients, have enabled us to create
accurate and useful content.
We have also supported the effectiveness of this content with various international
literature and laboratory studies. In order for our product to reach valuable consumers;
We have worked with great care, taking into account the feedback, we have received at
the stages of design, packaging and presentation.
A &B NANO WHITE brand was created under the leadership of Female Entrepreneur
Nihan Mutlu Üçkardesler, who saw that domestic production was not enough in this
sector many years ago and realized her dream today.
‘Look at Life Smiling!” we wish you to participate in this adventure that we have come
up with with the slogan and consumer-friendly products…
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: Dentreal Market
:
:
:
:
:
:
:
:
: info@dentrealmarket.com

Firma Tanıtım
Dentrealmarket 2007 yılı Ocak ayında; Diş Hekimliği Malzemeleri sektöründe Türkiye
geneline faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Dentrealmarket adıyla faaliyet
göstermektedir. Dentrealmarket, 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
Company Profile
Dentreal has been established in 2007 in Turkey. and it is your one-stop-shop for all your
dental equipment needs. As the leading Dental Supplies Supplier in Turkey, we supply our
customers with cutting edge dental tools at reasonable prices. Here at Dentrealstore.
com, we value our customers and go above and beyond to make sure they are satisfied
with their purchase. We are fueled by our commitment to customer satisfaction and
strive to exceed our clients’ expectations. At Dentrealstore.com, quality is our mission.
No matter what you’re looking for, we’re committed to bringing you exactly what you
need, when you need it. Our customers love working with us because we produce high
quality products with an exceptionally fast turnaround. Reach out today to get an initial
quote and start working together
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: Dentsply Sirona
: Barış Akalın
: Genel Müdür
: Barbaros mah. Halk cad. Şen sok. No:6
: Batı Ataşehir
: İstanbul
: 0216 688 36 72
: 0216 688 04 72
: www.dentsplysirona.com
: turkey-info@dentsplysirona.com

Firma Bilgileri			
Dentsply Sirona, Sirona Dental Systems (1877) ve DENTSPY (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.
Company Profile		
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.
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: DTI Implant Sistemleri San.Tic.A.Ş
: Talat Buğur
: CEO
: Merkez Mh. Çavuşbaşı Cd. Aytekin Sk. No:5/1-2
: Çekmeköy
: İstanbul
: 0216 642 95 95
:
: www.dtiimplant.com.tr - www.dtiimplant.com
: info@dtiimplant.com

Firma Tanıtım
Türkiye’nin yapay diş köklerindeki ithalat bağımlılığına son vermek amacıyla 2012
yılında İstanbul ‘da kuruldu,Yurtdışından gelen yüksek taleplere cevap verebilmek için
üretimini 2016 yılında Tubitak Kocaeli’deki serbest bölgeye MARTEK’e taşıdı.TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu SLA ve SLA
Aktif yüzeyli yerli yapay diş kökleri geliştiren DTI implant, 2018 yılında Amerikan Gıda ve
İlaç Dairesi’nden (FDA) onayını aldı.Bugün 25 ülkeye ihracat yapmakta olan DTI implant,
Kuru SLA yüzeyli diş implantlarının dünyadaki tek üreticisi konumundadır. DTI Active
adını verdiği yüzey teknolojisini kullanarak üretim yapan firmanın geliştirdiği ürünler
emsallerinden 5 kat fazla raf ömrüne sahiptir.
Company Profile
The company was established in 2012 in Istanbul, in an attempt to cease Turkey’s
import dependence on artificial dental roots.
In order to meet the high demand from abroad, the production was moved to the Tübitak
free zone MARTEK in Kocaeli in 2016.
As a result of the R&D works with Tübitak Marmara Research Center (MAM), DTI
implant has developed artificial dental roots with SLA and SLA active surface in Turkey
and obtained it’s FDA (American Food and Drug Administration) approval in 2018.
Today, DTI implant exports to 25 countries and is the sole producer of dry surface SLA
dental implants in the world. DTI products, developed using the company’s trademark
surface technology DTI Active, have a 5 times longer shelf life than others in the market.
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: Dual Dental
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Bilgileri		
DD Tıbbi Gereçler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ‘’Dual Dental ‘’ markası ile Türk Diş
hekimliği sektörüne perakende satış yapmak amacı ile kurulmuştur. Firmamız Avrupa
ve Amerika’nın önde gelen üreticilerin Türkiye Exclusive distribütörlüğünü yapmaktadır.
İstanbul geneline kendi profesyonel satış ekibimiz ile hizmet vermekte olup Türkiye’nin
diğer bölgelerine bayiler kanalı ile ürünlerimizi ulaştırmaktayız.
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.
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.
Company Profile		
DD Medical Devices İndustry and Trade Limited Company was established with the
brand of ‘’ Dual Dental ‘’ to make retail sales to the Turkish Dentistry sector. Our company
is the Turkey Exclusive distribütör of the leading manufacturersof Europe and U.S.A.
We provide services throughout İstanbul with our own Professional sales team and we
deliver our products to other parts of Turkey through dealers.
Operating in the dentistry sector , Dual Dental has been offering its own imported ‘’
new ,high quality,colorful and advanced technology’’ products to dentists with its
Professional team since its establishment.
Dual Dental , with its emphasis on education,supports its own staff and dentists at least
twice a year with training meetings organized at Turket and abroad.

TDA 26th INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS
Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Duru Dental
Duru Dental
: Serkan TEKİN
: Genel Müdür
: Meşrutiyet Mah. Vali Konağı Cd. Hacı Mansur Sk. MİM
Plaza A Blok N:10/72 Nişantaşı
: Şişli
: İstanbul
: 0212 241 11 17
: 0212 241 11 71
: www.durudental.com
: info@durudental.com

Firma Bilgileri		
Duru Dental, diş hekimliğinin tüm branşlarına yönelik geniş ürün yelpazesi ve ileri
tekniklerle uygulama yapma imkanı sağlayan, özel tasarım ileri cerrahi ürünleri ile
2005 yılından itibaren dental sektörde faaliyet göstermektedir. Duru Dental, dünyadaki
son ve yeni sistem cerrahi uygulamalarda kullanılan, dünya lideri markaların Türkiye
distribütörlüğünü yapmaktadır.
PROCUT -El Aletleri
SERAG WIESSNER- Cerrahi Sütürler ve PTFE sütürler
SWANN MORTON– Bistüri uçları
TECHNO CUT– Bistüri uçları
MJK INSTRUMENTS–Mikro bistüri uçları
DENTAK -Cerrahi Frezler
PR-Fix – PRF Cihazı
Company Profile
Duru Dental operates with wide range of products for all branches of dentistry and
provides the opportunity to practice with using advanced techniques, with special
designed advanced surgical products, in dental field since 2005. Duru Dental is worldleader brands’ Turkish distributor which have latest and new systems that are used in
surgical applications.
PROCUT - Surgical Instruments
SERAG WIESSNER- Sutures ve PTFE sutures
SWANN MORTON– Scalpel Blades
TECHNO CUT– Scalpel Blades
MJK INSTRUMENTS–Micro scalpel blades
DENTAK –Surgical Burs
PR-Fix – PRF Machine
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: Dünya Dental
: Ömer Polat
: Şirket Sahibi - Genel Müdür
: Dr. Mediha Eldem Sok. No 68-16
: Çankaya
: Ankara
: 0312 430 55 16
: 0312 430 55 17
: www.dunyadental.com
: info@dunyadental.com

Firma Bilgileri		
2008 yılında kurulan dünya dental kurulduğu günden beri fiyat / fayda endeksi
en yüksel ürünleri, dünyanın dörtbir yanından tedarik edip diş hekimliği
sektörüne kazandırmayı kendine ilke edinmiştir. Firmamız, 01.01.2014
tarihinde istanbul fındıkzade de açtığı şubesiyle istikrarlı büyümesini
sürdürmeyi
hedeflemekte
ve
hedefine
emin
adımlarla
ilerlemektedir.
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...
Company Profile
Dünya Dental established in 2008 and has adopted the principle of supplying the
products with the best price / benefit index from all over the world and bringing them
to the dentistry sector since the day it was founded. Our company aims to maintain
its stable growth with the branch opened in Istanbul Fındıkzade on 01.01.2014 and is
advancing to its target with strong steps. As Dünya Dental, we will continue to follow
all the innovations and developments in the Dentistry Sector with our young, dynamic
and educated staff and continue to supply our valuable dentists. Employees of our
company are continuously trained and continue to receive training in order to maintain
the highest quality standards and to provide the best possible services in this wide
product range...
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: Easmar Dental
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Bilgileri		
Easmar dental ltd.şti olarak 2018 yılından beri üretici firma olarak Türkiye’de sektöre
hizmet etmekteyiz Misyonumuz, dental sektöründeki tüm yenilik ve gelişmeleri
yakından izleyerek geçmiş başarılarımızdan aldığımız güçle geleceğe ışık tutmaktır.
Bu anlamda sürekli yenilenen ve genişleyen ürün yelpazemiz teknolojik ve ekonomik
gelişmeler sayesinde şekillenmektedir.
Company Profile
As Easmar dental ltd.şti, we have been serving the sector in Turkey as a manufacturer
since 2018.
Our mission is to shed light on the future with the strength we derive from our past
successes by closely monitoring all innovations and developments in the dental
industry. In this sense, our product range, which is constantly renewed and expanded,
is shaped by technological and economic developments.
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: Efes Dental Medikal
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Bilgileri		
Biz, EFES DENTAL MEDİKAL olarak sadece başarıyı hedefleyen bir şirketiz.
Misyonumuz, ADDCOSIL DENTAL SİLİKONLARIMIZIN dünyanın her yeri için
ulaşılabilir kılmaktır. Materyal araştırmasından başlayarak paketlemesine kadar, her
adımında ürünlerimizin mükemmel olduğuna emin olmak bizim asıl hedefimizdir.
ADDCOSIL DENTAL SİLİKONLARIMIZ, son kullanıcıların en iyi deneyimi yaşaması
ve en iyi sonucu alabilmeleri için yönetmeliklere uygun ortamlarda, özenilerek
üretilmektedir. Şirketimiz Türkiye’ de kurulmuştur, 15’ ten fazla ülkede temsilciliği olan
ve her zaman sektörel trendleri yakalayıp son kullanıcılara en iyi deneyimi sunmaktadır.
Company Profile
We, as EFES DENTAL MEDICAL are a company that only aims to success. Our mission
is to make all of our ADDCOSIL IMPRESSION MATERIAL to be reachable for the
globe. Starting from the research of the materials to finishing till the packaging and
making sure the quality is perfect is our constant goal. Our ADDCOSIL IMPRESSION
MATERIAL are designed perfectly for end users to have the best experience and best
result. Founded in Turkey, having local representatives in over 15 countries and always
trying to catch the market trends to evolve to get the best feedbacks from end user.
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: Elin Diş Ürünleri
: Berna Uzkan
: Genel Müdür
: Mecidiyeköy Mh. Musadayı Sok. Çiçek apt No:6/a
: Şişli
: İstanbul
: +90 212 217 2323
:
: www.elingrup.com
: info@elin15.com

Firma Tanıtım
ELİN, ağız ve diş sağlığı ürünlerinin pazarlanması, satışı ve dağıtımını gerçekleştirmek
üzere 1999 yılında kurulan dinamik bir ithalatçı firmadır. Bu zamana kadar distribütörü
olacağı markalarda aradığı en büyük ortak özellik dünya pazarında kendi alanlarında
lider markalar, daha da önemlisi “markalaşmış” markalar olmasıdır. ELİN’in misyonu,
diş sağlığı ve ağız bakım endüstrisindeki güçlü ve deneyimli yapısı ile uzun dönemli,
detaylı pazarlama ve satış stratejileri gerçekleştirerek, dünya çapında tanınmış, sonuç
odaklı, etkili ilave markalarla tüketicilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktır. ELİN,
bu anlayış ile TePe markasının 14 yıla yakın bir zamandır Türkiye’de distribitörlüğünü
yapmaktadır. ELİN, markalarını diş poliklinikleri, muayenehaneler ve eczane gibi satış
kanalları aracılığıyla hedef kitleleriyle buluşturmaktadır. Tüketicilerini ürünleriyle
buluştururken dikkat ettiği en önemli nokta; tüketicilerinin kendileri için en doğru ürünü
kullanarak, en etkili sonuçları elde etmesidir.
Company Profile
WE CARE HEALTHY SMILES!
•ELİN, the marketing of oral and dental health products, will purchase and distribute
to perform my brand established in 1999 is a dynamic importing company. This time
leading up to the biggest distributor will be a common feature in their fields in the world
market is looking for brand names, more importantly “branded” is that brands.
•Our mission as an ELİN, building on our strong experience in dental care and oral care
industry, long-term, develop a detailed marketing and sales strategies, known throughout
the world, results-oriented, fully meet the needs of consumers with additional brand
effectively.
•TePe brands in this sense is a time of close to 22 years we have been the distributor
in Turkey.
•ELİN brands; polyclinic of teeth, through the sales channels as examination
and pharmacies are to their target audience. The most important point of
note who introduces the consumption of the product; using the right product
for the consumers themselves is to achieve the most effective results.
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: Enfa Farma İlaç
: Gökçe Tahtalı
: Şirket Müdürü
: Altınşehir Mah. Çiğdem Sok. No 36/A-B
: Ümraniye
: İstanbul
: 0216 527 60 35
: 0216 527 60 45
: www.enfafarm.com
: info@enfafarm.com

Firma Tanıtım
Enfa Farma İlaç Ecza Deposu,
Enfa Farma İlaç Ecza Deposu, lokal anestezik ilaçlar, dental ürünler ve medikal malzeme
satışı üzerine faaliyet göstermekte olup, diş hekimleri, ağız diş sağlığı merkezleri ve
devlet hastaneleri›nin dental ürünler ve ilaç ihtiyaçlarını uygun fiyat ve süratli bir şekilde
tedarik etmeyi prensip edinmiştir. Satış ve pazarlamasını yaptığımız ürünler, Türkiye’nin
her köşesine kargo ücreti firmamız tarafından karşılanarak gönderilmektedir.
Enfa Farma İlaç Ecza Deposu, insan sağlığına hizmet etmenin sosyal sorumluluğunun
bilinci ile topluma, çevreye ve ülke ekonomisine faydalı olmayı ilke edinmiş, kurum
felsefesini ve organizasyon yapısını bu çerçevede şekillendirmiştir.
Company Profile
Enfa Pharma Pharmaceutical Wholesaler, Enfa Pharma, operates on the sale of local
anesthetic products, dental products and medical supplies, and has adopted the
principle of supplying dental products and pharmaceutical needs of dentists, dental
health centers and goverment hospitals at an affordable price and speed. Sales and
marketing products that we are shipping charge to every corner of Turkey sent by
our company are met.Enfa Pharma, with the awareness of the social responsibility
of serving human health, has adopted the principle of being beneficial to the society,
the environment and the national economy, and shaped the corporate philosophy and
organizational structure within this framework.
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: Ergül Dental Diş Deposu
: Mustafa Ergül
: Firma Sahibi
: Fidanlık Mah. Adakale Sok. Adakale İş Hanı No 25/35
: Kızılay
: Ankara
: 0506 886 34 09
:
:
: mustafaerguldental@gmail.com

Ankara Merkez: Kültür Mah. Sağlık 2 Sk.
No:73/A Kızılay - ANKARA

İstanbul Şube: Molla Güran Mah.
Oğuzhan Cad. No:39/3 Fat h/İSTANBUL

Firma Tanıtım
Misyonumuz: Diş hekimliğinde kullanılan sarf malzeme ve cihazları, dünya ile aynı anda
optimum şekilde Türkiye ve dünya pazarına sunmak.Vizyonumuz: Diş hekimliğinde
kullanılan sarf malzeme ve cihazları faydalı bir katma değer oluşturarak, Türkiye’de
üretiminin sağlanması ve Türkiye pazarına “Kaliteli, Güvenilir, Etkin, Hızlı” şekilde
sunmak.
Company Profile
Our company has been serving in the dental sector since 2014. Import, wholesale and
retail sales of consumables and devices used in dentistry.Our mission: consumables
and devices used in destistry, at the same time Turkey market with world-quality, safe
and effective way to ensure our pysicians meet with precious teeth.Our Vision: To
reduce the labor force of our dentists and to offer them new technology products
under optimum conditions.Our gol: To be the Pioneer in customer staisfaction and after
sales services in dental sector.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: ESAS Group Medikal Dental Ltd
: Sevgi YILDIZ
: Yönetim Kurulu Üyesi
: Oguzhan Cd. No:10/3 Fındıkzade
: Fatih
: Istanbul
: +90 212 525 46 46
: +90 549 525 46 46
: www.esasgroup.com
: info@esasgroup.com

Firma Tanıtım
Esas Group Medikal Dental firmasının vizyonu “İnsan sağlığına en uygun, en kaliteli, en
işlevsel, kullanımı en kolay ürünleri; en uygun fiyatlarla, en hızlı ve güvenli bir şekilde Diş
Hekimlerimize ulaştırmak ve gereken en kaliteli hizmeti vermektir.”
Premier Dental/USA ve Micerium/Italya firmalarının distribütörlüğünü yapmaktayız.
Ürün gruplarımız; Cosmetic/Beyazlatma, Restorative/Restorasyon Malzemeleri,
Adhesive/Adeziv Sistemler, Post/Core Sistemleri, Simanlar/Yapıştırıcılar, Endodonti,
Finishing ve Polishing/Bitirme ve Cilalama Ürünleri, El Aletleri, Hijyen/Perio, Frezler ve
Prosthetic/Çift taraflı Ölçü Kaşıkları Estetik Kompozit ve kompozit cila sistemleri gibi
grupları kapsayan pek çok sarf malzemesinden oluşmaktadır.
Company Profile
We at Esas Group are focused on the needs of health-care providers and we are
available and prepared to assist with product information. Products Line: Office Tooth
Whitening, REV Home Whitening, Premier Implant Cement, NexTemp, CompCoreAF
Core Build-up, IntegraPost, RC-Prep, Instruments, Hygiene/Perio, Enamel Pro varnish,
Enamel Pro, Glitter, Two Striper Diamonds-Burs, Finishing/Polishing, Diamond Twist
SCL/SCO, Poli-Pro Disks, Composite Anatomy, Compo-Strip&Compo Disk, Alfa, Triple
Tray, Enamel Plus HFO & HRi, Enamel Plus Shiny, EnaPost
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Farko Dental
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
2004 yılında faaliyete geçen firmamız, diş hekimliği laboratuarı sektöründe cihaz ve
ekipman imalatı alanında hizmet vermektir. Firmamızın hedefi, tamamen veya kısmen
yenilik içeren ürünleri arge çalışmalarından sonra patent tescilini yaparak üretmek ve
piyasaya sunmaktır.
Company Profile
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Firma Adı - Company Name : FOURDENT SAĞLIK
MALZMELERİ SAN. LTD. ŞTİ. /
TÜRKİYE
FOURDENT SAĞLIK CO. LTD.
Yetkili Kişi / Representative : İbrahim YILMAZ / Erdal ŞEN
Ünvanı / Title
: Firma Ortağı / Partner
Adres / Adress
: Cevizli Mah. Savaş Sk. Entel Sitesi E Blok No:23/A
İlçe / District
: Maltepe
İl / City
: İstanbul
Telefon / Phone
: +90 216 504 06 44
Faks / Fax
:
Web Sayfası / WebSite
: www.fantadentalturkiye.com / www.fourdent.com
E-posta /E-mail
: info@fourdent.com
Firma Tanıtım
Fourdent Sağlık Malz. Ltd. ortakları olarak 25 yıldan fazla süredir dental sektöründe
faaliyet sürdürmekteyiz. Tecrübelerimiz ışığı altında müşteri memnuniyeti ilkesini ön
planda tutarak, uygun fiyat ve kalite anlayışıyla endodontik tedavi ekipmanları ve graftmembran biyomateryallerinin ithalat-satışını gerçekleştirmekteyiz.
Bu deneyimler altında;FOURDENT Sağlık Malz. Ltd. şirketi; Deniz Diş Deposu ve DCI
Dental firmalarının birleşmesi sonucunda 2018 yılında kurulmuştur.
FOURDENT Sağlık Malz. Ltd. 2018 yılında FANTA DENTAL endodontik tedavi ekipmanları
Türkiye distribütörlüğünü bünyesine katmış bulunmaktadır.
FOURDENT Sağlık Malz. Ltd. 2018 yılında IBI-SA Smartbone kemik graftleri ve
pericardium membranları Türkiye distribütörlüğünü bünyesine katmış bulunmaktadır.
FOURDENT Sağlık Malz. Ltd. 2018 yılında IBI-SA Smartbone kemik graftleri ve
pericardium membranları Türkiye distribütörlüğünü bünyesine katmış bulunmaktadır.
FOURDENT Sağlık Malz. Ltd. 2021 yılında TISS’YOU Atycollegen membranları Türkiye
distribütörlüğünü bünyesine katmış bulunmaktadır.
Değişen ve her gün kendini yenileyen dental sektöründe;
FOURDENT Sağlık Malz. Ltd. Türkiye genelinde tüm iş paydaşları ile sektörün endodontik
döner alet ve manuel kanal açma eğeleri ile biyomateryal ihtiyaçlarını tedarik ederek
geleceğe ayak uydurmaktadır.
Bu misyonumuz ışığı altında temel sorumluluğumuz olan profesyonel, tam çeşitlilik ve
güvenilir çözüm ortağı olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
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Company Profile
Fourdent Sağlık Malz. Ltd. as partners, we have been operating in the dental industry
for more than 25 years. In the light of our experience, we carry out the import-sale
of endodontic treatment equipment and graft-membrane biomaterials with an
understanding of affordable price and quality, keeping the principle of customer
satisfaction in the foreground.
Under these experiences;
FOURDENT Sağlık Materials. Ltd. company; It was established in 2018 as a result of the
cooperation of Deniz Diş Deposu and DCI Dental.
FOURDENT Sağlık Materials. Ltd. It has incorporated the FANTA DENTAL brand as
endodontic treatment equipments Turkey exclusive distributor in 2018.
FOURDENT Sağlık Materials. Ltd. It has incorporated the SMARTBONE brand as bone
grafts and pericardium membranes biomaterials Turkey exclusive distributor in 2018.
FOURDENT Sağlık Materials. Ltd. It has incorporated the ATYCOLLEGENE brand as
collagene membranes biomaterials Turkey exclusive distributor in 2021.
In the renewing dental sector;
FOURDENT Health Materials. Ltd. is adapting to the future by supplying endodontic
rotary instrument and manual root canal files and biomaterial to the industry with its
business partners all over Turkey.
In this mission, we continue our activities as a professional, pricesely and reliable
solution partner, which is our main responsibility.
In addition to the information we have mentioned above, our company has 17 subdealers spread throughout Turkey. We direct and follow our sales through our dealers.
In addition to these, we have 2 consultant dentists for the promotion of our FANTA
DENTAL endodontic canal files and we organize introductory seminars and courses all
over Turkey with these dentists.
We wanted to share this information in order to introduce ourselves to you better.
We want you to know that your products have caught our attention, and if you have a
business partnership idea in Turkey, we want you to know that we are interested in it.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: GC Europe
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
GC, tüm insanların sağlık içinde yaşama sevincini paylaştığı bir gelecek için çalışan bir
firmadır.100 yıllık tecrübenin oluşturduğu bilgelik, genç ve vizyoner bakışla birleşerek
ağız sağlığı aracılığıyla genel insan sağlığına ve dolayısıyla küresel refaha hizmet
etmektedir. Yaklaşık 600 çeşit ürün üretmekte ve bunları dünya çapında 100’den fazla
ülkede satmaktadır. Her pazardaki farklı gereksinimler nedeniyle GC, Avrupa, ABD
ve Asya operasyonlarını çok bilinçli bir şekilde yerelleştirmiştir. GC, bir yandan yerel
bir işletme olarak her ülkenin diş hekimliği endüstrisi birliklerine aktif olarak katılma
yükümlülüğünü yerine getirirken, diğer yandan yerinde faaliyetlerini optimize ederek
çalışmaktadır. Ürünlerinin kalitesinin dünyada referans olması bunun ne güzel kanıtıdır.
Company Profile
GC is a company that works for a future where all people share the joy of living in health.
Wisdom created by 100 years of experience, combined with a young and visionary
perspective, serves general human health and therefore global welfare through oral
health. Due to the different requirements in each market, GC has very deliberately
localized its European, US and Asian operations. While GC fulfills its obligation to
actively participate in the dental industry associations of each country as a local
business, GC works by optimizing its on-site activities.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Global Dental Medikal LTD. STİ.
: Yusuf Vargün
:
: Selanik Cad. 49/12 Kızılay
: Çankaya
: Ankara
: 0312 424 13 06-07
: 0312 418 59 95
:
: globaldentalmed@gmail.com

Firma Tanıtım
Yüz, kimliğimizin ve duygularımızın merkezinde yer alır. Tanınmamızı sağlar ve onun
aracılığıyla her gün kendimizi gösteririz.
Her hasta benzersizdir ve kendilerine sunulan tüm tedavi çözümlerinden, yüksek
beklentilerini karşılamasını talep etme hakkına sahiptir.
Global-D olarak çenenin fonksiyonel ve estetik rehabilitasyonu için çözüm ve hizmet
portföyü tasarlıyoruz. Global D bir Fransız şirketidir. Tüm ürün gruplarımızla ve deneyimli
uygulayıcılarımızla yakın işbirliği içinde, hastalarınıza her gün en iyi tedavi çözümlerini
sunmak için 30 yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz.
Maksillofasiyal cerrahi, dental implantoloji ve ortodontiyi birleştiren benzersiz deneyim
ve bilgi birikimiyle desteklenen, orofasiyal alana özel bir küresel yaklaşımımız var.
Dünya çapında implante edilen 8 milyondan fazla implantımız mevcuttur. Ayrıca
Global-D ürünleri, dünya çapında 20.000 üzerinde kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
Maksillofasiyal cerrahide ve Osteosentez cerrahi de Fransa’da %40 pazar payı
bulunmaktadır.
Sahra Tıbbi Malzemeler olarak Global D firmasının Türkiye Distrübütörlüğünü 10 yılı
aşkın süredir üstlenmekteyiz. Yaygın personel ve bayi ağı ile ülkemizin dört bir tarafında,
müşterilerimize hizmet sağlamaktayız.
Company Profile
The face is the centre of our identity and our emotions. It’s what lets people see us as
“us”, through which we reaffirm our sense of self every day.
Each patient is unique, and has every right to demand that all of the treatment solutions
available to them meet their highest expectations.
Global D is a French company. We design and sell a portfolio of solutions and services
for functional and aesthetic rehabilitation of the jaw. For more than 30 years, every
one of our product ranges has been designed in close partnership with seasoned
practitioners.
Boasting a unique blend of expertise, encompassing maxillofacial surgery, dental
implantology, and orthodontics, we deliver comprehensive solutions for the entire
orofacial area.
We have more than 8 implants implanted worldwide. In addition, Global-D products
have over 20,000 products used by the user worldwide.
It has a 40% market share in Maxillofacial surgery and Osteosynthesis surgery in France.
As Sahra Medical Materials, we have been the Turkey distributor of Global D company
for more than 10 years. We provide services to our customers all over the country with
our extensive staff and dealer network.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: GREFTÇİ MEDİKAL
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma tanıtım yazısı:
2012 yılından beri dental sektörde faaliyet gösteren GREFTCİ A.Ş.
özellikle
dental
biyomateryal
alanındaki
tecrübesi
ve
uzmanlaşmış
kadrosuyla tüm Türkiye genelindeki hekim ve kliniklere hizmet vermektedir.
Uluslararası faaliyet gösteren pek çok saygın firmaya ait ürünlerin Türkiye genelindeki
satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten şirketimiz, kaliteli ürün-doğru fiyat prensibi
çerçevesinde, ürün portföyünü her geçen gün genişletmekte ve son kullanıcı olan
hekimlerimizin değerli görüş ve önerilerini dikkate alarak, ürün ve fiyat politikasına yön
vermektedir.
Hizmet
verdiğimiz
tüm
klinik
ve
hekimlerimizi
müşterilerimiz
değil,
iş ailemizin bir parçası olarak kabul ediyor ve her geçen gün daha
da
büyüyen
ailemizin,
daima
yanında
olacağımıza
söz
veriyoruz.
Birlikte, daima ileriye…
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: GSK Tüketici Sağlığı
:
:
: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza
No:1 D:173 B Blok, 34394 Şişli
: Şişli
: İstanbul
: (0212) 339 44 00
:
: tr.gsk.com/tr-tr/
:

Firma Tanıtım
GSK Tüketici Sağlığı 2007 yılında kurulmuştur. Ağız Bakım Sağlığı ve İyi Yaşam
Kategorileri’nde yer alan Sensodyne, Sensodyne Promine, Parodontax, Corega, Voltaren,
Theraflu, Otrivin, Sinecod gibi markaları bünyesinde barındırır.
Company Profile
GSK monitors email communications sent to and from GSK in order to protect GSK,
our employees, customers, suppliers and business partners, from cyber threats and
loss of GSK Information. GSK monitoring is conducted with appropriate confidentiality
controls and in accordance with local laws and after appropriate consultation.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: GÜLOĞUZ DİŞ DEPOSU
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Gülsa
: Mustafa İlker Aktaş
: Genel Müdür
: Pancar OSB 9. Cadde No 10
: Torbalı
: İzmir
: 0232 469 00 33
: 0232 469 09 00
: www.gulsa.com.tr
: info@gulsa.com.tr

Firma Tanıtım
İthalat ve toptan satış yapmak amacıyla 42 yıl önce kurulan Gülsa Tıbbi Cihazlar ve
Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş., kendi alanlarında dünyanın en iyileri arasında gösterilen
markaların ürünlerini ithal etmekte ve bunları Türkiye çapında dağılmış diş depoları
aracılığı ile kamu ve özel sektör içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların hizmetine
sunmaktadır. Kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinin yaptığı başarılı çalışmalar
sonucunda, sektörde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimlerini global pazarlarda
markalaştırmak yolunda attığı emin adımlar neticesinde, Gülsa Tıbbi Cihazlar ve
Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. tüm kıtalara ihracat yapan bir şirket haline gelmenin
haklı gururunu yaşamaktadır. 31 Markanın üretimini ve distribütörlüğünü yapan Gülsa;
müşteri memnuniyetini kendine temel ilke olarak almış, dünya pazarındaki en kaliteli
ürünleri, kusursuz hizmet anlayışı ile genç ve uzman kadrosuyla sizlere ulaştırır.
Company Profile
Gülsa Medical Devices and Supplies Industry and Trade Co.which had been founded
to import and make wholesale, imports the dental products from 10 country and 25
different brands and commercialize these products via 200 dealers have been scattered
throughout Turkey. As a GULSA Corparete Group, Our vision: To be an international
company wants to become esteemed and reliable, facing to the future, rising from the
past on the basis of faith and aim of regeneration and having global targets in dental
sector. Our mission: To take action regarding to customer intimacy and intending to
position itself in the best place and also serving the best quality products in the world
with his young and professional staff with perfect service concept.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Güney Diş Deposu
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
1950 yılından bu yana dental ürünler alanında hizmet veren Güney Diş Deposu, dental
klinik ve diş laboratuvar ekipmanları ile sarf malzemeleri satışlarını kapsayan ticari
faaliyetlerini 72 yıldır sürdürmektedir. Merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan şirketimiz,
ürün seçeneklerinin sergilendiği teşhir bölümleri ve eğitim salonu ile diş hekimlerine
ürünler ile ilgili kapsamlı bilgiyi sunma ve ürünleri test etme olanakları 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.
Company Profile
Güney Diş Deposu, which has been serving in the field of dental products since 1950,
has been continuing its commercial activities for 72 years, including sales of dental
clinic and dental laboratory equipment and consumables. Headquartered in Istanbul
Ataşehir, our company provides dentists with the opportunity to present comprehensive
information about the products and test the products with its display sections and
training hall where product options are exhibited. Güney Diş will continue its approach
that offers innovative, competitive and creative solutions in the future, as it has in the
past, with its sense of social responsibility towards the society it is in
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Güvenç Dental
: Hasan Sami Güvenç
: Firma Sahibi
: Molla Gürani mah. Oğuzhan Cad. Uygar Sokak No:8/A
: Fatih
: İstanbul
: 0212 532 0 347
:
: www.guvencdental.com
: guvencdental@gmail.com

Firma Tanıtım
Sektörün en genç firmalarından olan GÜVENÇ DENTAL, kurulduğu günden bu yana ürün
yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. Özellikle Elmas frez kaleminde, sektörün
ilk akla gelen firmalarından biri olmayı başarmıştır. Siz değerli müşterilerine en iyi
hizmeti vermek için, çalışmalarına ilk gün ki aşkla devam eden GÜVENÇ DENTAL her
zaman övgünüzü almak için elinden geleni yapacaktır.
Company Profile
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: i-Dent Diş Deposu
: Mürsel ŞAD
: GENEL MÜDÜR
: Kültür mah. Ataç 2 Sokak 50/1
: Çankaya
: Ankara
: 05061672723
:
:
: info@i-dentdis.com

Firma Tanıtım
i-Dent Diş Deposu diş hekimliği sarf, cihaz ve ekipmanlarının ithalatı ve pazarlaması ile
ilgili faaliyet göstermekte ve alanındaki yeni yatırımlarıyla da büyümesini sürdürmektedir.
Avrupa ve uzak doğudan birçok firmadan en kaliteli ve güvenilir ürünleri dental sektörün
hizmetine sunmaktadır. i-Dent 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.
Company Profile
i-Dent Dis Deposu 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. i-Dent 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.
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Firma Adı - Company Name
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Adres / Adress
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Web Sayfası / WebSite
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: IMD MEDİKAL
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: IMPLATECH
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
2007 yılında kurulan Implatech Implant Teknolojileri Limited Şirketi’nin hedefi,
dental implantoloji alanında kaliteli ürün ve kaliteli hizmet önceliği ile sektöre yön
veren lider bir Türk markası olma vizyonu ile ürünlerimiz, çözümlerimiz ve satış
sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin ilk tercihi olarak pazar payımızı genişletme
misyonumuzu gerçekleştirmektir. Şirketin kuruluş amacı, dental implant sistemleri
ile bağlantılı tüm ürün gruplarının yüksek kalite ve istikrardan taviz vermeksizin temin
edilebileceği bir merkez haline gelebilmektir. Implatech, hedeflediği geniş ürün yelpazesi
ile kullanıcılarına çözüm sunarken bu ürünlerin doğru kullanımına yönelik yurt içinde
ve yurt dışında uygulamalı workshop, kadavra kursları, tezli yüksek lisans programları
ile kullanıcılarının meslektaşları arasında farklılaşmasına öncü olmaktadır. Sizleri de
çözüm ortaklarımız arasında görmek dileği ile…
Company Profile
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: ORAL B
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde diş hekimliği yapan Dr. Robert W. Hutson (1920–2001)
tarafından tasarlanan ve patenti alınan Oral-B diş fırçası 1950 yılından bu yana diş
hekimlerinin ve ağız sağlığına önem veren tüketicilerin hizmetindedir. Yumuşak,
naylon ve yuvarlatılmış uçlu Oral-B diş fırçası ağız sağlığında yeni bir sayfa açmıştır.
Özgün bir diş fırçasıyla başlayan Oral-B bugün toplam değeri 5 milyar doları aşan
küresel fırçalama pazarının lideridir ve dünyada diş hekimlerinin tavsiye ettiği 1
numaralı markadır. Halen çocuklar ve yetişkinler için şarjlı ve manuel diş fırçaları,
diş macunları, ağız duşları, diş ipleri ve ağız bakım sularından oluşan zengin bir ürün
portföyüne sahiptir. Bir diş hekimi tarafından kurulan Oral-B ağız sağlığında bilimsel
ve profesyonel titizliğini korumaktadır. Oral-B’nin bütün ürünleri diş hekimleriyle
birlikte tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. Oral-B, dünyanın en büyük kişisel bakım ve
temizlik ürünleri şirketlerinden Procter&Gamble bünyesinde faaliyet göstermektedir ve
ağız bakım ürünlerindeki inovatif yaklaşımını değerli diş hekimleriyle işbirliği halinde
sürdürmektedir.
Company Profile
Designed and patented by Dr. Robert W. Hutson (1920–2001), a dentist in California,
USA, Oral-B toothbrush has been presented to dentists and those consumers who are
keen on their oral health since 1950. With its soft, end-rounded nylon bristles, Oral-B
opened a new page in oral health. Having started as a unique toothbrush, Oral-B today
is a leader in the over USD 5 billion global brushing market and it is the #1 dentistrecommended brand worldwide. Currently the brand has a strong portfolio of products
including electric and manual toothbrushes, toothpastes, rinses, flosses and gum and
enamel care mouthwashes. Founded by a dentist, Oral-B still maintains its scientific
and professional rigor in oral health. All Oral-B products are designed and developed
with dentists. As part of Procter&Gamble, one of world’s leading consumer goods
company in personal care and hygiene, Oral-B is continuing its innovative approach for
oral care products with the collaboration of dear dentists

2022

2022

Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Işık Dental
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
25 yıldır Dental sektörde farklı firmalarda çalışmış Özgür Işık ve Özcan Işık kardeşler
tarafından 2020 yılında kendileri kurduğu IŞIK DENTAL marka şirketi, ithalat, ihracat,
imalat, perakende ve toptan satış ile başladığı girişimcilik serüvenini e-ticaret ile
güçlendirmeyi kısa bir zamanda, ileri boyuta taşımıştır. Sunduğumuz kullanıcı öncelikli
stratejilerimiz ve ayrıcalıklı müşteri portföyü ile değerini paha biçilemez şekilde ikiye
katlayarak, marka değerimizi hassasiyetle zirveye taşımayı hedeflemektedir. Dünya
standartlarını göz önünde bulundurarak çözüm ve güven içerikli ilkemiz ile yola
çıktığımız bu serüvende; otorite rayından çıkmayarak, istikrarlı şekilde sayısız müşteriye
en iyi markayı sunmaktadır. Kuruluşundan günümüze süregelen profesyonellik, empati
odaklı, dürüstlük ve gelişime açık bakış açımız ile istikrarlı büyüme sergileyerek, e-ticaret
dünyasında saygın bir konuma yükselmeyi hedeflemektedir. Markamız; RAİTO alanında
en kaliteli ürünleri, tüketiciye en uygun fiyat ile sunma amacıyla kurulmuş olup, geride
bıraktığımız 2 yıl boyunca da, sektörde yaklaşımımızı aynı titizlik dâhilinde korumaya
devam etmekteyiz. Markamız üzerinden gerçekleştirdiğiniz tüm alışverişlerinizde;
mağduriyet içermeyen, hızlı teslimat, iptal/iade/değişim bilinci ile yaklaşımını en keyifli
alışveriş deneyimini yaşamayı mümkün kılıyoruz. Sektördeki son gelişmeleri ve kullanıcı
alanındaki güncel talepleri takip ederek, çağdaş düzeydeki teknolojiyle kaliteli ürünleri
sizlere sunuyor, güçlü ve profesyonel idari yönetimimiz ile takibini gerçekleştirerek,
tüketici haklarını en iyi şekilde yaşamanızı elde etmenizi sağlıyoruz. Örnek nitelikle
misyonunu genişleterek, projelerini hayata geçirmeye devam eden markamız,
standartların üstünde kaliteyle öncülük ederek, birçok memnuniyet beraberinde başarılı
işlere imzasını atarak başarısına başarı katacak, sorun odaklı çalışma prensibi ile
organizasyonel şekilde sizin memnuniyetinizi sağlamaya devam edecektir.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Ivoclar
:
:
: Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Nişantaşı Plaza No: 40
Daire: 31-32
: Şişli
: İstanbul
: 0212 343 08 02
:
: www.ivoclarvivadent.com
:

Firma Tanıtım
Dental çözümlerde standartları belirliyoruz
Ivoclar olarak, sizleri bir birey ve diş hekimliği profesyoneli olarak tanıyoruz. Hastalarınıza
bugün ve gelecekte mümkün olan en iyi yaşam kalitesini sunabilmeniz için tutku ve
hedeflerinizi destekliyoruz. Yaptığımız işi seviyor ve başkalarına ilham veriyoruz.
Company Profile
We Set Standards in Dental Care
We at Ivoclar recognize you as a dental professional and as an individual. We support
you in your work as a dentist, dental technician or dental hygienist so that you can fulfill
your passion and purpose: to ensure that people have the best possible quality of life
today and in the future. You are an inspiration. Together we strive for excellence.
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Firma Adı - Company Name : İda Dental Ürünleri Ürerim
Pazarlama San. Tic. Ltd.
Yetkili Kisi - Representative : Nilgün Sayılı
Ünvanı / Title
: Satış Müdürü
Adres / Adress
: İvedik OSH Mah. 1435. Sok. Cad. No:39
İlçe / District
: Yenimahalle
İl / City
: Ankara
Telefon / Phone
: 0312 394 74 04
Faks / Fax
:
Web Sayfası / WebSite
: www.idamed.com.tr
E-posta /E-mail
: idanilgun@hotmail.com
Firma Tanıtım
Kurulusunun 15. Yılında İDA Dental ürünler hız kesmeden dental sektörde yeni ürün
yelpazesi ile diş hekimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda üretimine devam etmektedir.
Kaliteden ödün vermeden ürettiğimiz ürünleri tüm Türkiye ve 12 ülkeye ihraç etmekteyiz.
Sektörün lider üretici firmalarından biri olan İDA Dental Ürünler önümüzdeki süreçte
de siz diş hekimlerimizin istekleri doğrultusunda ürün yelpazesini genişleterek hem
ülke ekonomisine fayda sağlayıp hem de hekimlerimizin kaliteli ve uygun fiyatlı ürün
kullanmasına olanak sağlaması için yatırımlarını arttırmaktadır. Sektörümüzdeki
tüm diş depoları ADSM’ler üniversiteler ve diş hekimlerimize ürünlerimize olan ilgi ve
güvenlerinden dolayı teşekkür ederiz.
Company Profile
Within the 15 th year of its establishment, İDA Dental Products continues manufacturing
for dental market with its new product range based on the various needs of dentists.
We are manufacturing our products according to high quality standards and export
them to 12 different countries in addition to marketing them all around Turkey. Being
one of the leader manufacturing companies in our market, we increase our investments
to enhance our product range according to the needs of dentists. By this way, we aim
not only to contribute to the national economy, but also to provide quality products with
affordable prices to the dentists. On this note, we want to mention that we are so much
appreciative to all dental warehouses, oral and dental health centers, university dental
hospitals, and private dentists for their interest and confidence in our products.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: İnci Dental
: Gürsel Altuntaş
: Genel Müdür
: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. E Blok Sit. No: 74 / 4
: Eyüpsultan
: İstanbul
: 0212 632 63 45
:
: www.incidental.com.tr
: info@incidental.com.tr

Firma Tanıtım
İnci Dental, 1994 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dental sektörün köklü ve güvenilir
firmaları arasında yer almakta olan İnci Dental, Endodontik ve Restoratif materyaller
başta olmak üzere Diş Hekimlerinin kullandığı sarf malzemelerin yerli üretimini yapmayı
ve sürekli ürün gamını genişletmeyi ilke edinmiştir. Kurulduğu yıldan günümüze yerli
üretimde yüksek kalite anlayışını benimseyen İnci Dental, TUBİTAK ile oluşturduğu iş
birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarına yaptığı ciddi yatırımlarla sektörün öncü firmalarından
biri olmuştur.
İnci Dental, ülkemizde birçok dental ürünün ilk ve tek üreticisi konumundadır. Yurt içi
çalışmalarımızın yanı sıra üretimini yapmış olduğumuz dental sarf malzemelerin 50’den
fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirmekteyiz.
İnci Dental ailesi olarak faaliyetlerimizi sürdürürken bize destek olan çalışanlarımızın
büyük bir bölümünü kadın iş gücü oluşturmaktadır.
Company Profile
Inci Dental was founded 1994 in Istanbul. Since then the company produce a variety
of consumable materials. Since 1994, the concept of quality is established, always
giving priority to customer satisfaction, the production process by making significant
investments in R & D activities, cooperate with universities and Scientific and
Technological Research Council of Turkey, made production as newest and unique
products, in the sector so has achieved a leading place.
The company is only producer of variety materials in Turkey. Inci Dental is manufacturer
of Dental amalgam filling material, dental composites filling material, endodontic rotary
files, fiber posts, polishing discs, articulating paper and etc. We export our products
more than 60 countries in the World.
Our quality assurance approve by European Union with the certificates of ISO 9001, ISO
13485 and the EC.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
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İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: İNTEROS MEDİKAL
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Dental sektörde faaliyet gösteren, KOLAYGREFT İNTEROS MEDİKAL LTD. ŞTİ. özellikle
dental biyomateryal alanındaki tecrübesi ve uzmanlaşmış kadrosuyla tüm Türkiye
genelindeki hekim ve kliniklere hizmet vermektedir.
Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren POWERBONE-BONEGRAFT firmasına
ait ürünlerin Türkiye genelindeki satış ve dağıtım faaliyetlerini tek elden yürüten
şirketimiz, %100 yerli, kaliteli ürün-doğru fiyat prensibi çerçevesinde, son kullanıcı olan
hekimlerimizin değerli görüş ve önerilerini dikkate alarak, ürün ve fiyat politikasına
yön vermektedir. Ülkemizde yerli üretimde bulunan Avrasya Doku Bankası Allogreft
lerinin yetkili satış ve dağıtım bayisidir. İtalya dan ithal edilen collagen - pericardium
membranların ve xenograft lerin yetkili satış ve dağıtıcısıdır. Gelişmeye açık altyapımız
ve eğitimli kadromuz, dental teknolojileri ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve ilgili
tüm fuar ve kongrelere katılım sağlayarak, ürünlerimizin kullanıldığı operasyonlardaki
cerrahi çıktıları da geliştirerek iş ailemizin bir parçası olarak kabul ettiğimiz siz tüm
klinik ve hekimlerimize hasta sağlığı ve cerrahi başarıda katkıda bulunmaktadır. Sağlık
sektöründe saygın ve aranılan bir firma olma yolunda sizlerin de desteğiyle emin ve
kararlı adımlarla hiç durmadan çalışmalarımızı sürdürüyor ve sürdüreceğiz…
https://ma l.google.com/ma l/u/0/# nbox/FMfcgzGpHHSGWHrHPHwkRDCcFVVTzJvb?projector=1&messagePartId=0.1

Company Profile
Operating in the dental sector, KOLAYGREFT İNTEROS MEDİKAL LTD. STI. It provides
service to physicians and clinics all over Turkey with its experience and specialized
staff especially in the field of dental biomaterials.Our company, which carries out the
sales and distribution activities of the products of the POWERBONE-BONEGRAFT
company, which operates in the national and international areas, from a single source
throughout Turkey, takes into account the valuable opinions and suggestions of our
end-user physicians, within the framework of the principle of 100% domestic, quality
product-correct price, and adopts the product and price policy. gives direction. It
is the authorized sales and distribution dealer of Eurasia Doku Bank Allografts in
domestic production in our country. It is the authorized sales and distributor of
collagen - pericardium membranes and xenografts imported from Italy. Our developing
infrastructure and educated staff closely follow dental technologies and developments,
participate in all relevant fairs and congresses, and contribute to the success of patient
health and surgery to all our clinics and physicians, whom we consider as a part of
our business family, by improving the surgical outputs in the operations in which our
products are used. On the way to becoming a respected and sought-after company in
the health sector, with your support, we continue and will continue our work with sure
and determined steps...
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Firma Adı - Company Name : İzmir Utc Diş Tıp Araç ve Gereçleri
Serv. Taş. San. Tic. Ltd. Şti.
Yetkili Kisi - Representative : Ezel Uzunnar
Ünvanı / Title
: Müdür
Adres / Adress
: Kazım Dirik Mah. 375. Sok. No:18 Z. 10 Piramit İşm.
İlçe / District
: Bornova
İl / City
: İzmir
Telefon / Phone
: 0232 436 00 65
Faks / Fax
:
Web Sayfası / WebSite
: www.izmiruycdis.com.tr
E-posta /E-mail
: info@izmirutcdis.com.tr
Firma Tanıtım
2007 yılında İzmir de kurulmuş olan firmamız dental sektördeki yenilikleri yakından
takip edip, değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.
Company Profile
Established in 2007, Izmir UTC Dental; provides sales and after-sales services to
dentists with various brands and product groups. Apart from our well-known brands
such as VOCO, ZHERMACK, which we are the dealership of Aegean region, we continue
to grow by following the technology and innovations to the needs of the dental sector
with our own import products such as UTCDENT, TPC and 9 SEPTEMBAR MEDICAL and
developing ourselves every day
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Johnson & Johnson
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
1886 ‘da ABD’nin New Jersey eyaletinin New Brunswick şehrinde Johnson kardeşler
tarafından kurulan Johnson & Johnson, dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip
üreticisidir.
Dünyanın 60 ülkesinde, yaklaşık 125,000’den fazla çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Johnson and Johnson bünyesinde tüketici sağlığı, Medikal cihazlar ve ilaç alanında
faaliyet gösteren 3 ana şirket bulunmaktadır.
İnsanların sağlığını ve esenliğini ileriye götürmek için yenilikçi fikirler, ürünler ve
hizmetler üreten Johnson & Johnson, her gün dünyanın her yerinden bir milyarı aşan
insanın yaşamlarına dokunmak için çalışmaktadır.
Company Profile
Founded in 1886 by the Johnson brothers in New Brunswick, New Jersey, USA, Johnson
& Johnson is the manufacturer with the widest range of products in the world. It
operates in 60 countries around the world with more than 125,000 employees. Johnson
and Johnson has three main companies operating in consumer health, medical devices
and pharmaceuticals.By creating innovative ideas, products and services to advance
people’s health and well-being, Johnson & Johnson works every day to touch the lives
of more than one billion people around the world.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail

: Juya Industries
: Pejman Golestani
: Şirket Sahibi
: Molla Gürhani Mah. Akkoyunlu Sok. No 25A Fındıkzade
: Fatih
: İstanbul
: 0549 551 55 21
:
: juyaindustries
: info@juya-industries.com

Firma Tanıtım
Geçtiğimiz 11 yıldan beri Dental cerrahi el aletleri imalatı yapan Juya Industries ltd
uluslararası şirketimizi genişletmek amacıyla Türkiye de Istanbulda faaliyete başlamış
bulunmaktayız.Müşterilerimize en iyi kaliteyi sunduğumuzu göstermek amacıyla tüm
ürünlerimizde geçerli olmak üzere 5 yil garanti vermekteyiz.
Company Profile
I would like to introduce our company “Juya Industries Ltd.” that has been Manufacturing
Dental Instruments for the past 11 years. Our manufacturing unit “Juya Instruments”
was stablished in 2007 In Sialkot-Pakistan and since then manufacturing and exporting
Instruments with an excellent track record for the best customer satisfaction. We have
never compromised on the quality and the services provided to the customer. We
believe in keeping the customers happy and providing them with products at a very
competent
price.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail
Firma Tanıtım
Company Profile

: Kent Dental
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail
Firma Tanıtım
Company Profile

: KERR - NOBEL BIOCARE
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Firma Adı - Company Name : KESGİN DENTAL VE
METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Kişi / Representative : ÖZKAN KESGİN
Ünvanı / Title
: FİRMA SAHİBİ
Adres / Adress
: ÇİFTE HAVUZLAR MH. ESKİ LONDRA ASFALTI CD.
NO:153/2
İlçe / District
: ESENLER
İl / City
: İSTANBUL
Telefon / Phone
: 0212 544 10 56
Faks / Fax
: 0212 544 10 46
Web Sayfası / WebSite
: www.kesgindental.com
E-posta /E-mail
: info@kesgindental.com
Firma Bilgileri			
1982’den bu yana sektördeki tecrübesiyle 2000 yılında kurulan firmamız, 2008
yılında bir adım daha atarak klinik ve labaratuar sistemleri imalatına başladı. İmalat
ve satış konusunda da başarılı bir ivme kazanan KESGİN DENTAL, bugün yenilikçi ve
kalite anlayışı ile siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Öncelikle müşteri memnuniyetini baz alan KESGİN DENTAL, yüksek kalite standartları
anlayışıyla: klinik dolap sistemleri ve laboratuar 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.Yurt içi ve dünya pazarında emin adımlarla ilerleyen
firmamız sektördeki yerini siz değerli müşterilerimizin memnuniyetiyle daha da ileriye
taşımaktadır.
Company Profile			
Founded in 2000, with experience in the sector since 1982, our company went a step
further in 2008 started the production of clinical and laboratory systems. As a KESGİN
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 KESGİN DENTAL, high quality standards and an understanding
of: clinical closet systems and laboratory systems; Clinical Cabinets, Tables Technician
is to make the production of sterilizers 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 Surely advancing our company in the domestic and
international market place with the satisfaction of our valued customers in the industry
carries further.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Kibar Dental
: Engin Kibar
:
: Molla Güreni Mah. Karakoyunlu Sok. No:14 / 10
: Fatih
: İstanbul
: 0212 631 70 54
:
: www.kibardental.com
: dentalkibar@yahoo.com.tr

TIBBİ MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Firma Bilgileri			
1999 yılında İstanbul Fındıkzade’de kurulan Kibar Dental, diş hekimliği malzemeleri
imalatının yanı sıra 21 yıldır toptan ve perakende olarak malzeme satışını
gerçekleştirmektedir. Kaliteli, hijyenik ve güvenilir malzemeleriyle sektörde önemli
bir yer turan firma, yerli ürettiği birçok ürünle başta hekimler olmak üzere sektör
bileşenlerinin hizmetindedir. Ürün yelpazesinde başlıca, bölmeli cam petri, cam gode,
siman camı, cam alkol lambası, endobox, endoblok, engogrip, muhtelif frez kutuları,
paslanmaz küvet, paslanmaz bol kaşığı, paslanmaz alçı kaşığı, bol, yanmaz kırılmaz
şeffaf petri kutuları, şeffaf yüz siperlikleri, matrix sistemleri, artikülasyon kağıtları, kron
sökücüler ve koruyucu yüz maskeleri vardır.
Company Profile			
Kibar Dental, founded in 1999 in Findikzade, Istanbul, has been manufacturing dental
materials as well as selling materials wholesale and retail for 21 years. The company,
which occupies an important place in the sector with its high-quality, hygienic and
reliable materials, is at the service of sector components, especially physicians, with
many products it produces domestically. In the product range of the main-pane glass
petri dish glass gode, cement, glass, glass alcohol lamp, endobox, endoblok, engogrip
various boxes burs, stainless tub, plenty of stainless spoon, stainless steel spoon
plaster, divide, petri unbreakable fireproof boxes transparent transparent face visors,
Matrix systems, articulation Paper, Crown removers, face masks and Protective are
there.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail
Firma Tanıtım
Company Profile

: Kindos Medikal
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail

: Kral Diş Deposu
:
:
: 15 Temmuz mahallesi 148119 nolu sokak
no:5/A-7/A 27000
: Şehitkamil
: Gaziantep
: (0342) 231 14 23
:
:
:

Firma Tanıtım
1993 yılında diş laboratuvarı olarak başlayan iş hayatımızı 2004 yılında Kral Diş Deposu
Toptan Diş Malzemeleri Satışı olarak tüm diş hekimleri ve tüm kamu hastanelerine tıbbi
cihaz ve tıbbi sarf malzemeleri tedarik etmektedir. Hedefimiz doğru, kaliteli ve güvenilir
bir hizmet vererek Dental Sektöre kazançlı ve sağlıklı bir ortam sağlamaktır.
Company Profile
Our business life, which started as a dental laboratory in 1993, has been supplying
medical devices and medical consumables to all dentists and all public hospitals as
Kral Diş Deposu Wholesale Dental Materials Sales in 2004. Our goal is to provide a
profitable and healthy environment for the Dental Sector by providing an accurate,
quality and reliable service.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kisi - Representative
Ünvanı - Title
Adres - Address
İlçe - District
İl - City
Telefon - Phone
Faks - Fax
Web Sayfası - Website
E-posta - E-mail

: Kuzey Dental Tıbbi Malzemeler
: Adem Güner
: Şirket Sahibi
: Manavkuyu Mah. 282 Sok. No: 12 / A
: Bayraklı
: İzmir
: 0232 347 77 78
:
:
: info@kuzeydental.com

Firma Tanıtım
Kuzey Dental Olarak, diş hekimlerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün tedariğinde kaliteli
ve hesaplı ürünler sunmaktayız. Yaptığımız ARGE yatırımlarıyla hekimlerimizin ve
hastalarının hayatını kolaylaştıracak ürünler sunabilmeyi hedeflemekteyiz. Yarının
diş hekimliği için neler yapabileceğimiz her zaman önceliğimizdir. Diş hekimliğinde
kullanılan ürünlerin doğru tanıtımı için kendimizi geliştiriyor ve öğrendiğimiz her doğru
bilgiyi hekimlerimize en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz.
Company Profile
AS Kuzey Dental,we offer quality and affordable products in the supply of products for
the needs of dentists. Whit our R&D investments.we aim to offer products that will make
the lives of our physicians and theiar patients easier. What we can do for tomorrow’s
dentsitry is always our priority. We are improying ourselves for the coorect promotion of
the products used in dentsitry and we try to convey every correct information we have
learned to our dentists in the best way possible.
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Firma Adı - Company Name
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İl / City
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Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
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: Leo Implantology Store
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Leo Implantology Store 2018 yılında Kayseri, Türkiye’ de kurulan bir dental ticaret
şirketidir. Dental cerrahi alanında uzmanlaşan şirket diş hekimlerine ve diğer sağlık
profesyonellerine bu alanda geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. İthalatçı ve ihracatçı
kimliğiyle şirket; gerek iç pazarda gerekse yurtdışı pazarındaki payını önemli ölçüde
artırmıştır ve kalitesinden ödün vermeden kendi markası ‘ Leobone ‘ ile pazar payını
artırmakta da kararlıdır. Leo Implantology Store’ un resmi web sitesi ‘ www.greftburada.
com’ da aynı şekilde dental e ticaret sahasında öncü bir duruşa sahiptir ve spesifik
dental cerrahi ürünleri temin/tedarik ederek ve bu ürünlere ulaşmayı kolaylaştırarak diş
hekimlerinin klinik başarılarını artırmayı hedeflemektedir. Kuruluşumuzdan günümüze
kadar vizyonumuz olarak benimsediğimiz şekilde, Leo her daim diş hekimliğini hem
hasta hem hekim açısından kolaylaştıran ve daha konforlu hale getiren en modern,
inovatif ve kullanışlı dental cerrahi ürünleri araştırmak, temin/ tedarik etmek ve sektörün
beğenisine sunmak konusundaki hedeflerini başarıyla tamamlayacaktır.
Company Profile
Leo Implantology Store is a dental trading company based in Kayseri, Türkiye, founded
in 2018. The company is specialized in the dental surgical field offering a wide variety
of preferences. As an importing and exporting company, our share has been climbing
up dramatically both in domestic and overseas markets and we are fully determined to
expand our market territories worlwide without making any concessions in our quality
policy under our trademark “Leobone”. Leo Implantology Store’s official web site “ www.
greftburada.com” has a pioneering stance in the field of dental e-commerce as well,
paving the way of dental professionals to clinical success by making it easier to reach
specific surgical equipments. As a family owned business, Leo Implantology Store’ s
legacy has been carried forward in a rich tradition of knowledge and experience. As we
have already adopted as our vision, Leo will always keep achieving its goals to provide
the most modern, innovative and useful dental surgical products which makes dentistry
easier and more comfortable for both the dentists and the patients.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
Fındıkzade
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Mannas Dental
:
:
: Oğuzhan Cad. Ahenk Apt. No: 39 / 1-2-3-5 Pk 34096
: Fındıkzade
: İstanbul
: 0 (212) 635 77 26
: 0 (212) 635 77 28
: https://www.mannas.com.tr
: info@mannas.com.tr

Firma Bilgileri			
Mannas Dental, diş hekimleri için her türden tıbbi operasyonu mümkün kılacak teknoloji
çözümleri üretir. Tüm çözümlerin zeminini sürdürülebilir kullanıcı tatmini oluşturur. Bu
yüzden Mannas Dental, sahip olduğu tüm endüstriyel kazanımları, mümkün olan en
tatmin edici deneyimin hekimlere sunulabilmesi için kullanır. Mannas Dental, kendisini
kurumsal ölçekte bu kurucu ilkeyle tanımlar, marka kimliğini bu hedef üzerine inşa eder.
Company Profile
Mannas Dental produces technology solutions that will make all kinds of dental
operations possible for dentists. Sustainable user satisfaction constitutes the basis
of all solutions. That is why Mannas Dental uses all the industrial achievements it has,
in order to provide the most satisfactory experience possible to the dentists. Mannas
Dental defines itself with this founding principle on a corporate scale and builds its
brand identity on this goal.
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İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: MDT Dental
: Hasan Yavuz
: Sorumlu Müdür
: Ziya Gökalp Cad. İçel Sok. No:7/4 Kızılay
: Çankaya
: Ankara
: 0 312 431 89 91
: 0 312 431 89 77
: www.mdtdental.net
: mdtdental@hotmail.com

Firma Bilgileri			
2010 yılında şirketleşen firmamız; teknik servis, satış hizmetleri ile Ankara’da hizmet
sunmaktadır.
Çin, Brezilya, Japonya’dan ithal ettiğimiz ürünlerimizle sizlere optimum kalite ve fiyatta
ürünler sunmaya çalışıyoruz.
İthalatını yaptığımız markalardan bazıları:
Fussen
Roco
Nakamura Dental ND
CICADA
Microdont
ESALA
Fengdan
Company Profile
We choose products for imports which is present econimical and quality. We serve the
needs of our experienced technical staff for your after sales service and spare parts for
repair services.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Medicasimple
:
:
: Esentepe, Atom Sk. No:2 Kat:4, 34394
: Şişli
: İstanbul
: +90 212 281 69 64
:
:
: destek@medicasimple.com

Firma Bilgileri
Diş Kliniğinizi yönetmek Medicasimple ile günde 10 dakika, akıllı klinik konseptiyle tanışın.
Medicasimple; online randevu, faturalandırma, tedavi planlaması, mobil uygulamala
ve daha fazlası için bulut tabanlı bir çözümle kliniğiniz için daha iyi iş akışları sağlar.
Gelecekteki
randevuları
otomatik
olarak
planlayın,
hasta
ödemelerini
sorunsuz bir şekilde toplayın, mutlu hastalardan daha fazla yorum
alın
ve
saatlerce
uğraşmadan
recall
listenizin
tamamına
ulaşın.
Medicasimple, her yerden çalışmanıza, kliniğinizi düzene sokmanıza ve değerli
zamanınızı efektif kullanmanıza olanak tanır.
Company Profile
All in One cloud-based dental practice management software. Medicasimple
provides better workflows for your practice with a cloud-based solution for
charting, online scheduling, billing, treatment planning, mobile apps and more.
Automatically
schedule
future
appointments,
seamlessly
collect
payment balances, get more reviews from happy patients, and add
your personal touch to follow-ups without hours of housekeeping work.
Medicasimple allows you to work from anywhere, streamline your clinic and free up
valuable time.
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: Medikal Pos
:
:
: Katip Salih Sok Numara 113/1 Koşuyolu
: Kadıköy
: İstanbul
: 02165460078
: 02165460078
: www.medikalpos.com
: info@medikalpos.com

Firma Bilgileri
Medikal Pos bir pos’dan daha fazlası. Tek ekran ve tek işlemde hastalarınızdan kredi
kartı ile ödemelerinizi alırken, aynı anda tüm ödemelerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.
Hekimlerimizin ve hastalarının hayatını kolaylaştıran MedikalPos, birçok avantajı içinde
barındıran özel bir online tahsilat sistemidir.
Company Profile
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Firma Adı - Company Name : Mediko Medikal Sağlık
ve Tıbbi Cihazlar A.Ş.
Yetkili Kişi / Representative : Ufuk ALTINBAŞ
Ünvanı / Title
: Genel Müdür
Adres / Adress
: İnkılap Mah. Yelkenciler Sok. Sof İstanbul sitesi.
No: 6 C/18
İlçe / District
: Ümraniye
İl / City
: İstanbul
Telefon / Phone
: 0216 519 65 12
Faks / Fax
:
Web Sayfası / WebSite
: www.mediko.com.tr
E-posta /E-mail
: info@mediko.com.tr
Firma Bilgileri
Firma Tanıtım Mediko Medikal Sağlık ve Tıbbi Cihazlar A.Ş; Genç ve dinamik yapısıyla,
2018 yılında sağlık sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren çok ortaklı yatırımcılar
tarafından faaliyete başladı. Mediko.com.tr’yi bünyesinde barındıran şirketimizin
distrübütörü olduğu markalar arasında, Ritter İmplant, Pwortho Ortodonti ürünleri ve
Metro Medical cerrahi el aletleri markaları bulunmaktadır. Distribütörü olduğumuz
markaların Türkiye, Azarbeycan ve KKTC Ülkelerinde tek satışa yetkili şirketiz. Dental
sektöre ait medikal ürün gamını sürekli geliştirerek, siz değerli doktorların aradığı ve
ihtiyacı olan tüm ürünleri pratik bir şekilde tek sitede bulabilmesini amaçlamaktayız.
Distribütör olduğumuz markalarımız ve bayilerimizle, sağlık alanında en iyi medikal
hizmeti vermeyi amaçlayan bir şirket politikamız mevcut. İnsan odaklı hizmet
anlayışımızla sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz.
Company Profile
Mediko Medikal Sağlık ve Tıbbi Cihazlar A.Ş. was established as a multi-partner
structure with experienced people in the sector. Our company is the owner of mediko.
com.tr dental product web site. Turkey, KKTC, Azerbaijan we are the only authorized
distributor; Ritter İmplant, Pwortho Orthodontic Prodact and Metro Medical surgical
hand tools. We cooperate with our esteemed stakeholders with human-oriented service
approach
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Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Mega Diş Deposu
:
:
: Molla Gürrani mahallesi Sarayhamamı sokak no 32\B
: Fındıkzade
: İstanbul
: +90 212 532 00 41
:
: http://www.megadisdeposu.com
:

Firma Bilgileri
Mega Diş Deposu olarak 20 yılı aşkın süredir bu sektörde bulunmakta ve hizmet
vermekteyiz. Nexobio firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapmaktayız. Maquira, UDG,
Bondent ve dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok firmayla iş birliği yapıp en kaliteli ve
yenilikçi ürünleri Türk diş hekimleri ve kliniklerimizle buluşturmaktayız.
Company Profile
As Mega Diş Deposu, we have been in this sector for more than 20 years and we have
been serving. We are the distributor of Nexobio in Turkey. We cooperate with Maquira,
UDG, Bondent and many companies from various countries of the world and bring the
best quality and innovative products to Turkish dentists and clinics.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Meta Dental
:
:
: Fevzi Çakmak 1. Sk No:19/D
: Kızılay
: Ankara
: 0312 232 2818
: 0312 232 2919
: www.metadental.com.tr
: info@metadental.com.tr

Firma Bilgileri
Meta Dental kurulduğu günden bu yana kalite fiyat / fayda endeksi çerçevesinde ürünleri
Dünya’nın dört bir yanından tedarik edip diş hekimliğine yönelik teknolojik ürünleri
sektörüyle buluşturmaktadır.Firmamız ülkemizde Koro ismi ile tanınan diş ünitelerinin
üreticisi olan Guangzhou Sunlight Medikal firması ile Türkiye pazarında yeni bir girişime
imza atmış 2019 yılı itibari ile Meta Dental diş malzemeleri distribütörlüğü aracılığı ile
Türkiye’deki faaliyetlerine üretici firmanın bizzat kendisine ait ürün yelpazesi ve markası
ile devam etmektedir.
Meta Dental olarak bundan sonraki hedefimiz güven ve hizmeti misyon edinerek genç,
dinamik ve eğitimli kadromuz ile diş hekimliği sektöründeki tüm yenilik ve gelişmeleri
takip edip siz değerli diş hekimleriyle buluşturmaya devam edeceğiz.
Company Profile
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: Metco Dental
: Cemal Milani
:
: Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. Çetintaş İş
Merkezi No:13/3
: Kadıköy
: İstanbul
: (0216) 345 74 24 – 348 74 82
: (0216) 349 93 68
: www.metcodental.com
: metco@metcodental.com

Firma Bilgileri
Metco Dental müşterilerine bütünleşik çözümler sunmaktadır. Bu çerçevede diş sağlığı
hizmeti verilen yerlere 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 özellikle baştan sonra bir diş kliniği kurmak isteyenlere gerekli tüm temel ekipmanları
sağlamaya yönelik hedefi doğrultusunda klinik cihazlarında uzmanlaşmıştır.
Temsilcilikler:
MORITA (Japonya) >> dental radyoloji cihazları; endodonti cihazları
MELAG (Almanya) >> otoklavlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazları
RITTER (Almanya) >> diş ünitleri ve enstrümanları, otoklavlar, periapikal röntgenler
METASYS (Avusturya) >> Dental cerrahi aspiratörler
IMAGE LEVEL (Belçika) >> dijital görüntüleme; RVG cihaz ve yazılımları
EKOM (Slovakya) >> kompresör ve aspiratörler
APPLE DENTAL (Çin) >> diş ünitleri ve enstrumanları, portatif X-ray cihazları
SUN (Çin) >> otoklavlar, sterilizayon ekipmanları
MEYER (Çin) >>dental tomografi cihazları
AIR TECHNIQUES (A.B.D.) >> fosfor plak tarayıcılar
SCHOTTLANDER (İngiltere) >> akrelik dişler
G.COMM (İtalya) >> beyazlatma lambası
Company Profile
Metco Dental offers integrated solutions to its customers. In this frame, the basis of our
services is to offer the appropriate product to the dental care places, to deliver it, to set it up
and educate the user in the correct way as required by the preliminary reconnaissance. After
these phases, model updates, upgrades and ongoing communication with the customer are
the service steps that follow the continuation of information and training. Metco has been
specialised on supplying all basic clinic equipment for building up a complete dental clinic.
Distributorships:
MORITA (Japan) >> dental radiology devices, endodonty devices
MELAG (Germany) >> autoclaves, disinfection and sterilization devices
RITTER (Germany) >> dental units and instruments, periapical x-ray devices
METASYS (Avusturya) >> Dental surgical sucitons
IMAGE LEVEL (Belgium) >> digital imaging; RVG devices and software
EKOM (Slovakia) >> compressors and aspirators
APPLE DENTAL (China) >> dental units and instruments, portable x-ray devices
SUN (China) >> autoclaves and sterilization equipment
MEYER (China)>>dental tomography devices
AIR TECHNIQUES (U.S.A) >> phosporus plate scanners
SCHOTTLANDER (England) >> acrylic teeth
G.COMM (Italy)>> whitening lamp
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Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
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: MGM Implant
: Ömer Kemal Aydemir
: CEO
: Giesenheide 43, 40724 Hilden / Germany
: Hilden
: Hilden
: +49 174 86 168 44
:
: www.mgmimplant.de
: info@mgmimplant.de

Firma Bilgileri
Dental implant üretim ve satımı.
Company Profile
We are selling dental implants allover the world. We are looking distribitors for all
countrys. Mgm implants from Germany.		
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: MTK Dental
:
:
: Yenidoğan mahallesi Saadet sokak no:31/A
: Sancaktepe
: İstanbul
:
:
:
:

Firma Bilgileri
1998 yılından bu yana sürekli gelişen yapılanmaların yanında sektöründe kalite,
dayanıklılık ve maliyet dinamikleri ile ürün yelpazesini genişletmeye devam ederek
yeni atılımlar yapan ve bu alan da risk almaktan çekinmeyen bir işletmedir. Teknoloji
ve üretim alanında yaptığı yatırımlar ve profesyonel çalışan kadrolarıyla gerek yerli
üretim konularında gerekse de sektörün global yeniklerin en yakın takipçisi olarak
güçlü atılımlarını gerçekleştirmeye devam etmektedir. Misyonumuz, Diş sektöründeki
tüm yenilik ve gelişmeleri yakından izleyerek geçmiş başarılarımızdan aldığımız güçle
geleceğe ışık tutmaktır. Bu anlamda sürekli yenilenen ve genişleyen ürün yelpazemiz
teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli yenilenmektedir.
Hedefimiz, müşterilerimizin isteklerini ve seçimlerini ön planda tutarak dürüst, güvenilir,
şeffaf ve yenilikçi yaklaşımlarımızla siz hekimlerimizin, diş klinikleri, muayenehanelerin
ve diş hastanelerinin mutluluğunu ve uzun vadeli kazancını her şeyden önde tutarak
kaliteli hizmet vermektir.
Company Profile
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: MyMed Ecza Deposu
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Bilgileri
MyMed Ecza Deposu, tüm Türkiye çapında, dental sağlık alanında faaliyet gösteren
özel muayenehane ve kliniklere, özel ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerine,
kamu hastaneleri ve diş hekimliği fakültelerine anestezik ilaçlar tedarik eder. Orijinal ve
jenerik ilaç alternatiflerinden oluşan geniş ürün portföyü ile daima partnerlerinin talep
ve beklentilerine uygun seçenekler sunar. Güven duygusunu ve yüksek hizmet kalitesini
önceleyen MyMed Ecza Deposu, profesyonel iş sonuçlarına amatör ruhu ve heyecanını
koruyarak ulaşmayı hedefler.
Company Profile
MyMed Pharmaceticual Wholesalers is supplier of anesthetic drugs in Turkey. Our
expertise is delivering pharmaceticual products to especially private and all dental
clinics.
Mymed Pharmaceticual Wholesaler give professional service to all field of dental
health which are private, dental health centers, public hospitals and dental faculties
throughout Turkey.
With its wide product portfolio consisting of original and generic drug alternatives, it
always offers options that meet the demands and expectations of its partners.
Prioritizing the feeling of trust and high service quality, MyMed Pharmaceutical
Warehouse aims to achieve professional business results by preserving spirit and
enthusiasm.
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: Myplant Dental
:
:
: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3K/13
Vadistanbul 2B Blok Kat: 2,
: Sarıyer
: İstanbul
: +90 212 706 02 29
:
:
: info@myplant-dental.com

Firma Bilgileri
Myplant GmbH olarak bizler, myplant two implant sistemi ile hem hastalara hem de
kullanıcı hekimlerimize mümkün olan sürdürülebilir yumuşak ve sert doku stabilitesi ile
uzun süreli implant başarısını sağlamayı kendimize görev edinmiş bulunuyoruz.
Dental implant üretimi ve ARGE konusunda olduğu kadar implantların satış ve
pazarlamasında da 30 yılı aşkın tecrübeye sahip myplant GmbH, mekanik olarak stabil,
uzun dönem fonksiyonel olduğu kadar doku uyumlu ve çok yönlü gelişmiş estetik
çözümleri birlikte sunan Myplant two implant sistemi ile kullanıcı memnuniyetini
temin eden bir işbirliği sunmaktadır. Myplant two implant sistemi, yıllar içinde başarısı
belgelenmiş mevcut implant sisteminin, yine Prof. Dr. Nentwig ve Dr. Moser tarafından
günümüz kriterlerine uygun ve geleceği hedefleyen bir konseptle geliştirilmiş şeklidir.
Prof. Dr. Nentwig ve Dr. Moser tarafından 30 yıl önce geliştirilmiş olan iki parçalı
titanyum implant sistemi, özel ekspansiyon yivleri ve kendiliğinden kilitlenen konik
abutment bağlantısı ile bugünkü klinik uygulamalar için son şeklini almıştı. Yüksek
primer stabilitesi, mikro hareketlere izin vermeyen yapısı, bakteri sızdırmazlığı sağlayan
implant- abutment birleşimi ve derin platform switch özellikleri sayesinde kemik ve
yumuşak doku stabilitesinin sağlanmasında üstün bir performans ve uzun süreli
başarının temininde istisnai bir garanti oluşturduğunu kanıtlamıştır.
Company Profile
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Yetkili Kişi / Representative
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Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Nucleoss
: Güliz Yenigün
: Medya ve Pazarlama Yöneticisi
: 10018 Sk. No:7 İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tekeli,
: Menderes
: İzmir
: 0232 799 0304
: 0232 799 0306
: www.nucleoss.com
: guliz.yenigun@nucleoss.com

Firma Bilgileri
Türkiye’nin güvenilir ilk yerli diş implant üreticisi NucleOSS, 2001 yılında Şanlılar Ltd.
ŞTİ. tarafından İzmir’de kurulmuştur. NucleOSS size güzel bir gülüş kazandırmak
isteyen, yüksek standartlarda bir dental implant sistemidir. Kaliteli ürünü erişilebilir
fiyatlarla sunan ve herkesin gülüşüne güvenmesini sağlayan bir marka olmak öncelikli
hedeflerimiz arasındadır. Titiz AR-GE çalışmalarımızı ve bilgi birikimimizi, dünya
standartlarındaki hassas üretim protokolü ile birleştirerek, sizler için en iyi, en bio
uyumlu ve en temiz diş implantlarını geliştirdik. Operasyon kalitesini yükseltmek ve daha
konforlu tedavi süreçleri sağlamak için yenilikçi ürünler tasarlamakta, geliştirmekte ve
sizlerle buluşturmaktayız. NucleOSS ailesi olarak önceliğimiz insana verilen değerdir. Bu
anlayışla ilkeli, etik, şeffaf yönetim anlayışı ile müşteri odaklı üretimi benimsemekteyiz.
Büyüme ve ilerlemenin birinci koşulu olan değişime açık yaklaşımımız çerçevesinde,
14 distribütörümüz ile Türkiye’nin tüm bölgelerine sunduğumuz etkin satış ağımız ve
Happenheim-Almanya’daki satış ofisi ve farklı ülkelerdeki 20’den fazla distribütörümüz
ile ihracat ağımızı her geçen gün geliştirmekteyiz.
Her gün daha fazla çalışıyor, yeni ürünler tasarlıyor, sürekli gelişiyor ve sektörümüze
katkı sağlıyoruz.
Company Profile
Turkey’s first reliable domestic dental implant brand NucleoSS, is produced in İzmir,
since 2001 by Şanlılar Ltd. Şti. NucleOSS is a high standard dental implant system that
wants to give you a beautiful smile. Offering quality products at affordable prices and
being a brand that makes everyone trust their smile is among our primary goals.
NucleOSS has developed the best, most biocompatible and cleanest dental implants for
you by combining meticulous R&D studies and knowledge with a world-class precision
manufacturing protocol. We continue to design, develop and distribute innovative
products to improve operational quality and provide more comfortable treatment
processes. As NucleOSS we adopt trusty, quality and customer oriented production
with our ethical, transparent and principle management. As the first condition of
development and growth, we are working more and more everyday with our open to
change and innovative approach. We design, manufacture and develop constantly with
our human oriented production and management understanding.
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Firma Adı - Company Name : Nuroğlu Diş Deposu Tıbbi
Malz. San. ve Tic.Ltd.Şti.
Yetkili Kişi / Representative : Harun Nuroğlu
Ünvanı / Title
: Genel Müdür
Adres / Adress
: Molla Gürhani Mah. Oğuzhan Cad. No 27/A Fındıkzade
İlçe / District
: Fatih
İl / City
: İstanbul
Telefon / Phone
: 0212 635 17 18
Faks / Fax
: 0212 534 19 92
Web Sayfası / WebSite
: www.nurogludisdeposu.com
E-posta /E-mail
: info@nurogludisdeposu.com
Firma Bilgileri
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 Merkezimin bulunduğu 200 m2 kapalı alanda siz değerli
diş hekimi ve tedarikçilerimize hizmet vermek için beklemekteyiz.
Company Profile
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.
Nuroglu Dental Depot has taken its place among the exceptional companies in Turkey
with not only ouering young, dynamic, educated and professional stau that always
develop and renew themselves who submit the most innovative incoporated 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 ouered 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.
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Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: O.T. Genç Dental
: Engin Öner
: Firma Sahibi
: Molla gürani mahallesi, gureba
hastane caddesi, no:65 b Çapa
: Fatih
: İstanbul
: 0212 491 11 44
: 0212 491 11 44
: www.gencdental.com
: gencdentalengin@gmail.com

Firma Tanıtım
Engin Öner tarafından kurulan şirketimiz, uzun yıllardır dişçilik sektörüne A kalite ürünler
sunmayı misyon edinmiştir.
O.T Genç Dental, diş hekimliği ortodontik, endodontik sarf malzeme ve cihaz
ekipmanlarının ithalatı ve üretimi ile ilgili faliyet göstermekte ve alanındaki yeni
yatırımlarıyla da büyümesini sürdürmektedir,
Türkiye›nin hemen hemen her bölgesinde 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 ORTHO TECHNOLGY- NİC SUPERLİNE –SOCO –TEALTH –DMG - gibi
firmalar bulunmaktadır.
Hızlı servisi, deneyimli satıcıları ile O.T GENÇ DENTAL dişçilik sektöründe Türkiye’nin en
başarılı firmalarındandır.
Güler yüzlü çalışanlarımız ve yardımsever satış ekibimiz sayesinde sizlere en kısa
sürede hizmet vereceğimize emin olabilirsiniz.
Company Profile
The founder of our company Engin Oner has been working for years in sector of dentistry
that has obtain a mission to offer A quality products.All products can be reached in
all over the country with in 1-2 days cooperating with branches and partners in every
regions of Turkey. Our company is one of the companies that cooperate with domestic
and foreign partners.The brands we distribute are the market leaders and successful
brands of their segments. These are: Ortho Technology , Hubit , DMG , abd Henry Schein
.Quick service and sellers with experience make Genc Dental in dental sector one of the
most successful company in Turkey.Thanks to our friendly stuff and helpful sales team
you can be assured that we will serve you as soon as possible.
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Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: On Dental
: Kutay Eryılmaz
: Şirket Yetkilisi
: Meşrutiyet Mah. Şair Nigar Sok. No: 6 / 25
: Şişli
: İstanbul
: 0212 231 31 39
:
: www.ondental.com
: kutay@ondental.com.tr

Firma Bilgileri
On Dental Türkiye’nin dental ve medikal konularında deneyimli kişileri tarafından 2015
yılında İstanbul’da kurulmuştur. Tüketicinin “Kaliteli ama uygun fiyata olsun” talebini
kaliteden ve doğruluktan ödün vermeden yerine getirmeye çalışan firmamız hem özel
sektöre hem de devlet kurumlarına hizmet vermektedir. Amacımız Dental İmplant
sektörüne yeni bir soluk getirerek, müşteri ile aynı dili konuşabilen onların ihtiyaçlarını
gerektiğinde çözüm paketleri ile karşılayabilen, sadece implant satış firması değil
çözüm odaklı bir firma ile tanıştırmak. Alışılagelmiş hizmet çözümlerinden çok daha
farklı bir deneyi yaşamak ister misiniz? Sizinle ürün çeşitliliğimiz ve fikir zenginliğimiz
ile klasik bir hizmet anlayışının dışına çıkmak istiyoruz.
Company Profile
On Dental was established in Istanbul in 2015 by the experienced people of Turkey in
dental and medical fields. Our company, which tries to fulfill the consumer’s demand
for “Quality but at an affordable price” without sacrificing quality and accuracy, serves
both the private sector and government institutions.
Our aim is to bring a new breath to the Dental Implant sector. Introducing not just
an implant sales company but also a solution-oriented company, that can speak the
same language with the customer and meet their needs with solution packages when
necessary. Would you like to experience a completely different experience than the
usual service solutions? We would like to go beyond a classical service understanding
with you, with our product variety and richness of ideas.
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Yetkili Kişi / Representative
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İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Ormmak
:
:
: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat : 5 No :394
: Şişli
: İstanbul
: +90 (212) 255 49 59- 530 448 00 84
: +90 (212) 255 49 59
:
: info@tugodental.com

Firma Bilgileri
Ormmak, 20 yıllık dental tecrübesi olan Oğuz Ormancı tarafından İstanbul’da kuruldu.
Birçok cihaz firmasının teknik servisliğini yürütürken WH Dental Türkiye’nin tek yetkili
servisi oldu.
2021 yılından beri yetkili servisliğin yani sıra WH Dental Türkiye İstanbul Anadolu yakası
bayisi olarak diş hekimlerine hizmet vermeye devam etmektedir.
Ormmak’in mottosu kaliteli ve zamanında hizmettir.
Company Profile

TDA 26th INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS
Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Ortho Club Medikal
:
:
:
:
:
: +905455204777
:
: www.orthoclub.com.tr
:

Firma Bilgileri
Ortho Club Medikal Tic. Ltd. Şti. ortodonti alanında pandemi sonrası ortaya çıkan
e-ticaret talebine karşılık vermek üzere 2022 yılında İstanbul’da Mecidiyeköy’de
ortodonti alanında 20 yıllık tecrübe ışığında kurulmuştur. Safir ve metal braketler, NiTi
ve SS ark telleri ve pensler başta olmak üzere neredeyse tüm ortodontik malzemeleri
tedarik etmektedir. Sektörde kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunarak ortodonti
uzmanlarına yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edecek Ortho Club,
Sayın Diş hekimlerinin desteğiyle kısa zamanda hak ettiği pazar payını yakalamayı
hedeflemektedir.
Company Profile
Ortho Club Medikal Tic. Ltd. Sti. was established in 2022 in Mecidiyeköy, Istanbul, in
the light of 20 years of experience in the field of orthodontics, in order to respond to
the e-commerce demand that emerged after the pandemic in the field of orthodontics.
We supply almost all orthodontic materials, mainly sapphire and metal brackets, NiTi
and SS archwires and pliers. Ortho Club, which will continue its sales and marketing
activities for orthodontists by offering quality products at competitive prices in the
sector, aims to capture the market share it deserves in a short time with the support of
Dentists.

2022

2022

Firma Adı - Company Name
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: ORTHO WORLD ORTODONTİ
: Abdulhamit Elgin
: Firma Sahibi
: Mecidiyeköy Mah. Şehit Er Cihan Namlı Cad. Yıldız Apt.
No 24 D 1
: Şişli
: İstanbul
: 0212 211 21 96
:
: www.orthovorld.com
: ortho-world@hotmail.com

Firma Bilgileri
2010 yılından bu yana ortodonti ürün tedarik ve pazarlama konusunda hizmet vermekte
olan Orthoworld Ortodonti Malzemeleri firmamız siz değerli müşterilerimize daha
üst düzey hizmet vermek amacıyla 2016 yılında sanal mağazasından aktif satışlara
başlamıştır.
Orthoworld Ortodonti firmasının temel felsefesi; hizmet kalitesinin sürekliliği, koşulsuz
hasta memnuniyeti, bilimsellik, dürüstlük ve güler yüzlü bir hizmettir.
Company Profile
Established in 2010, our company imports and sells orthodontic materials in the dental
sector. It has become a company that provides a wide range of products and services
in orthodontics to dentists in the fastest and most effective way, and keeps customer
satisfaction above all else.
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: Ortomert Diş Malzemeleri
: Aziz Mert
: Genel Müdür
: Mecidiyeköy Mah. Mecidiye Aralığı Sok.
No: 2 / 20
: Şişli
: İstanbul
: 0212 273 24 18
:
: www.ortomert.com
: ortomert@gmail.com

Firma Bilgileri
2012 Yılında kurulan Firmamız Ortodontik malzemeler, ortodonti laboratuvarlarına
yönelik ürünlerin ve Dental malzemelerin ithalatını ve satışını seçkin kaliteli markalarıyla
yapmaktadır.
MARKALARIMIZ:
* RS MEDİCO
* BİODİNAMİCA
* LEWA DENTAL
* MORELLİ LTDA.
ÜRÜN GRUPLARI:
* ORTODONTİK BRAKETLER, TELLER
* ORTODONTİK YAPIŞTIRICILAR
* ORTODONTİK APAREY VİDALARI
* ORTODONTİK EL ALETLERİ, PENSLER
Company Profile
Our Company has been established in 2012 and impoting and selling exculisive quality
brands of ortodontic materials and Dental metarials for ortodontic laboratories.
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Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Ortonomi Diş Malzemeleri
: Veli Yalçın
: Firma Sahibi
: Orta Mah. Yavuz selim Cad. Yalçın Apt. No: 9 / 1 Kat: 4
: Kartal
: İstanbul
: 0553 845 85 80
:
: www.ortonomi.net
: ortonomi@hotmail.com

Firma Tanıtım
Ortonomi Toptan Diş Malzemeleri, Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da, Diş Hekimlerimize
kaliteli ortodonti ürünlerinin satışını uygun fiyatlarla sağlamak amacıyla kurulmuştur.
İlkelerimiz: Dürüstlük, Saygı, Sorumluluk, Dayanışma, Tarafsızlık ve Devamlılık.
Company Profile
Ortonomi is a company established in Istanbul in October 2018 to provide the sale of
high quality orthodontic products at affordable prices.
Our Principles: Honesty, Respect, Responsibility, Solidarity, Objectivity and Continuity
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: Osstem Implant
: Gizem Erenay
: Pazarlama Sorumlusu
: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 Ev Kocabaşı
İş Hanı Kat:2
: Şişli
: İstanbul
: 0212 347 20 97
: 0212 347 20 98
: www.osstem.com.tr
: gizemerenay@osstem.com

Firma Tanıtım
1997’de Dr. Choi, tarafından kurulan Osstem, diş ürünleri, ekipmanları ve bilişim
teknolojileri ile müşterilerine en iyi tıbbi tedaviyi uygulamak için çalışmaktadır. Osstem
Ar-Ge çalışmalarında tedavi süresinin kısaltılması, tedavi yöntemlerinin yenilenmesi,
klinik doğruluğun ve uygunluğun arttırılması ve estetik sonuçların geliştirilmesine
odaklanılmaktadır. Teknolojisi, yüksek hassasiyet ve verimlilik ile dijital yakınsama
çözümleri geliştiren cerrahi kitler ile pazara liderlik etmektedir. Firmamız kurulduğu
günden beri dijital ve fundamental teknolojileri birleştirerek, biocaoating (yüzey
kaplama) ve implant dizayn alanında dünya lideri olmayı hedeflemektedir. Güçlü Ar-Ge
stratejileri ile başarının anahtarını; sürekli yatırım, mükemmel araştırma gücü, odak
ve hedef belirleme, en son teknoloji arayışı ve uzmanlar arası ağ olarak belirlemiştir. ,
günümüzde Asya - Pasifik bölgesinde 1. sırada, dünya sıralamasında ise 5. sıradadır ve
2023’de dünya birinciliğini hedeflemektedir.
Company Profile
Osstem, established in 1997 by Dr Choi, DDS is working to apply the best medical
treatment to the customers with dental products, equipments and information
technology. Osstem R & G focuses on shortening the duration of treatment, renewing
treatment methods, increasing clinical relevance, and improving aesthetic outcomes.
The technology leads the market with surgical kits that develop high precision and
efficiency and digital convergence solutions. Since the day it was founded, our company
aims to be the world leader in biocaoating (implant) and implant design by combining
digital and fundamental technologies. The key to success with strong R & D strategies
is; Continuous investment, excellent research power, focus and goal setting, the search
for the latest technology and the network between experts. OSSTEM is now ranked 1st
in the Asia-Pacific region, 5th in the world rankings and targets world first in 2023.
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: Park Diş Deposu
:
:
: Kültür Mah. Ataç 2 Sok. No:53/A
: Kızılay
: Ankara
: +90 312 435 61 28
: +90 312 435 61 30
:
: parkdental@hotmail.com

Firma Tanıtım
1996 yılında çok ortaklı olarak girdiğimiz sektöre, 2007 yılında Park Diş Deposu olarak
kurduğumuz şirketimizle devam etmekteyiz. Yaklaşık 25 yıllık tecrübemizle diş hekimliği
sarf, cihaz ve ekipmanları ithalatı ve pazarlaması alanında faaliyet göstermekte ve
alanındaki yenilikçi yatırımlarıyla büyümesini sürdürmektedir. Avrupa ve uzak doğudan
en kaliteli ve güvenilir ürünleri dental sektörün hizmetine sunmaktayız.Firmamız yüksek
kalitede ürünleri, sektördeki yenilikleri ve teknolojileri müşterilerimize genç dinamik bir
kadroyla buluşturma hedefindedir. Firmamız pazarlamakta olduğu ürünlerin çeşitliliğini
her geçen gün artırmakta olup, fiyat / fayda endeksi en yüksek ürünleri, dünyanın çeşitli
ülkelerinden tedarik edip, diş hekimliği sektörüne kazandırmayı kendisine ilke edinmiştir.
Company Profile
In 1996, we entered as a multi-partner in the sector, and in 2007, we continue our
company as Park Diş Deposu. With nearly 25 years of experience, Dentistry operates
in the field of consumables, equipment and equipment import and marketing and
continues to grow with its innovative investments in the field. We offer the best quality
and reliable products from Europe and the Far East to the dental sector. As a company,
we aim to continue our customers with high quality, innovative technology and young
dynamic staff. Our company is increasing the variety of products being marketed day
by day, the price / benefit index, the highest products, from various countries around the
world to supply the dental industry has adopted the principle.
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Firma Tanıtım
Company Profile

: Paktürk Diş Deposu
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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: Paşa Dental
: Hakkı Kara
: Yönetim Kurulu Başkanı
: Oğuzhan Cad. Uygar Sok. No 12/A
: Fındıkzade
: İstanbul
: 0212 531 29 71
: 0212 531 00 33
: www.pasadental.com.tr
: info@pasadental.com.tr

Firma Tanıtım
Paşa Dental Tıbbi Cihazlar ve Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak ilk başladığımız
günkü heyecanla sektördeki başarılarımızın haklı onuru ve gururuyla siz değerli
hekimlerimizin desteği ile 35 yılı geride bıraktık. Bu deneyim ve tecrübemizle her geçen
gün ürün yelpazemizi geliştirerek ve büyüyerek yolumuza devam etmenin mutluluğunu
yaşıyoruz.
Paşa Dental Tıbbi Cihazlar ve Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş toptan ve perakende satış
yapmak amacıyla kurulmuş olan, 10 ülkeden 17 farklı firmanın Türkiye distrübütörlüğünü
üstlenerek, ürünlerini ithal etmekte ve bunları Türkiye geneline dağılmış 30 ayrı Diş
Deposu aracılığı ve satış ekibiyle doğrudan pazarlamaktadır.
Company Profile
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: Philips Sonicare & Philips Zoom
:
:
:
:
:
: 08502227445
:
:
:

Firma Tanıtım
Dünyanın dört bir yanındaki diş hekimleri tarafından önerilen Philips Sonicare &
Philips Zoom markaları olarak, hayatı kolaylaştırarak sağlıklı ve konforlu bir yaşam için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağız ve diş sağlığı bakımı konusunda sektörümüze katkı
sağlamak ve geliştirmek için çıktığımız bu yolda farkındalık yaratan çalışmalarımızı
sürdürmeye devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Philips Sonicare elektrikli diş fırçaları klinik araştırmalar sonucu geliştirilen rakipsiz
performansı, gelişmiş sonic teknolojisi ile manuel diş fırçasına göre 7 kata kadar* daha
fazla plak temizliği ve yalnızca 1 haftada* daha beyaz dişler sağlıyor. Philips Zoom
diş beyazlatma ise özel formülü sayesinde 45 dakikalık klinik beyazlatmasında 8 tona
kadar beyazlatma** sunuyor.
Siz de Philips ağız bakım ailemiz ile tanışmak için stant alanımızı ziyaret edebilirsiniz.
*Manuel diş fırçasına kıyasla.
**Philips Zoom WhiteSpeed ile Vita Beyazlık kılavuzunda ölçülen 8 tona kadar beyazlık.
Penchas, dosyadaki veriler, 2011. Hazırlanma zamanı hariç 45 dakika.
Company Profile
Philips Sonicare and Philips Zoom, as recommendation of dentists all around the world
we continue to work for a healthy and comfortable life by making life easier for everyone.
We are happy to continue our awareness-raising on this way that we start off to
contribute and develop our industry in oral and dental health care.
Philips Sonicare provides unrivaled performance developed as a result of clinical
research, advanced sonic technology, up to 7 times more* plaque removal than a
manual toothbrush and whiter teeth in 1 week*. Also, Philips Zoom teeth whitening
offers up to 8 shades of whitening in 45 minutes of clinical whitening with its special
formula.
*Compared to manual toothbrush.
**Whiteness up to 8 shades measured in the Vita Whiteness guide with Philips Zoom
WhiteSpeed. Penchas, data on file, 2011. 45 minutes excluding preparation time.
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: Quintessence
: Ertuğrul Çetinkaya
: Firma Sahibi
: Sakarya Apt. No:6/7 Şişli
: Şişli
: İstanbul
: +90 212 343 05 99
: +90 212 230 34 19
: http://www.quintessence.com.tr
: bilgi@quintessence.com.tr

Firma Tanıtım
Quintessence Yayın Grubu 1949 yılında Berlin de kuruldu. Şu anda dişhekimliği ve
maksillo fasial alanda lider olan bir yayın kuruluşudur. Quintessence nin amacı Türk diş
hekimlerine tüm alanlarda kullanabilecekleri yeni bilimsel ve pratik konuları en doğru
biçimde ulaştırmaktır.
Bu yayın grubu 22 ülkede 45 adet profesyonel diş hekimliği dergisi yayınlamaktadır.
Ayrıca 980 adet kitap yayınlamış ve 370 adet film hazırlamıştır.
Quintessence İstanbul ofisi 2001 yılında faaliyete geçmiş olup her iki ayda bir Türkçe
Quintessence dergisi yayınlamaktadır. Çeşitli konularda Türkçe kitap ve CD leri de
bulunmaktadır. 101 adet Türkçe diş hekimliği kitabı yayınlamıştır.
Sürekli eğitimin bir parçası olarak da Yumuşak Doku Yönetimi-İmplant-TMJ hastalıkları
ve tedavileri-Porselen Lamina – Kompozit restorasyonlar -Klinik yönetim konularında
da kişi sayısı sınırlı kurslar düzenlemektedir.
Company Profile
Founded in 1949 in Berlin, Germany, the company initially published German-language
journals and books in dentistry. The first English-language journal, Quintessence
International, was launched in 1969 following the opening of the company’s US office in
Chicago. Since then the company has expanded its operations worldwide, establishing
additional offices in London, Tokyo, Paris, Barcelona, São Paulo, Prague, Milan, Istanbul,
Warsaw, Moscow, and Delhi. In addition, publishing partners in Bulgaria, China, Greece,
Hungary, Indonesia, Korea, Malaysia and Romania oversee the publication of translated
editions of Quintessence books and journals.
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: R.O.C.S
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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: Dentaline (RF Sistem)
:
:
:
:
:
: 444 3001
:
: www.dentaline.com.tr
: info@dentaline.com.tr

Firma Tanıtım
Dentaline, 1999 yılından günümüze diş hekimliği alanında özelleşmiş olarak hizmet
vermektedir. Hasta Takip ve Klinik Otomasyon yazılımı başta olmak üzere diş hekimliği
alanında yazılım geliştiren firmamız Ağız içi kamera ve Dijital X-ray RVG sistemleriyle
birlikte ağız içi görüntülemeye yönelik profesyonel ve tam entegre çözümler sunmaktadır.
Firmamız 2012 yılından günümüze Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup veri gönderim
konusunda tam yetkiye sahiptir. SMS destekli hasta bilgilendirme servislerimiz ve Sağlık
bakanlığı bildirim servislerimiz %100 gönderim başarısı garantili olarak çalışmaktadır.
Bütün bunlara ek olarak Orthomagic markası adı altında çapraşıklık, örtülü kapanış, açık
kapanış, fırlaklık, diastema gibi ortodontik bozuklukların tedavisinde kullanılan şeffaf
plak planlama ve üretim hizmetini ISO standartlarında yapmakta ve Türkiye’yle birlikte
tüm dünyaya hizmet vermekteyiz. Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Company Profile
Since 1999, in our region Dentaline is one of the most known and popular dental practise
managment software and intraoral imaging solution company. We serve professionally
for intra oral cameras, intraoral Digital X-ray sensors and practice management systems
as a total integrated solution. Orthomagic is our Clear Aligner brand for cosmetic
orthodontic
treatments. We own international certificates and we serve to our customers mainly
in Turkey , USA ,Greece , Albania ,Bulgaria , Romania , Kosovo , Sudan , Sweden ,
Jordan, Iran and Azerbaijan.
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Firma Tanıtım
Company Profile

: SeDenta
:
:
: 19 Mayıs Mah. Operatör Raif Bey Sokak 30/2
: Şişli
: İstanbul
: 0090 212 233 52 37 0090 538 928 29 50
: +90 212 224 92 38
: www.sedenta.com
: info@sedenta.com
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: Sekizbit
: Eren Demir
: Genel Müdür
: Maslak Mh. Büyükdere Cd. No:205 USO CENTER Kat:15
No:55
: Sarıyer
: İstanbul
: 0212 337 72 93
:
: www.dentalbulut.com
: info@sekizbit.com.tr

Firma Tanıtım
DentalBulut hasta ilişkilerinizi güncel tutmak ve hastalarınızın muayenehanenize gelme
sıklıklarını artırmak için tasarlanmış gelişmiş bir hasta takip programıdır. İnternet
üzerinden çalışan kullanıcı dostu yapısıyla işlemlerinizi 7/24 her yerden yapabilmenize
olanak sağlayan DentalBulut, uzman bulut bilişim kurumları bünyesinde barındırılan
sunucuları sayesinde verilerinizin güvenliğini artırırken yatırım maliyetlerinizi de düşürür.
DentalBulut ile hasta bilgileri takibi, randevu takibi, gelir gider takibi, raporlamalar,
arşivleme gibi muayenehanenizde ihtiyaç duyduğunuz bütün işlemleri kolaylıkla
gerçekleştirebilir, bilgisayarınızın bozulması, virüs girmesi veya çökmesi gibi durumlarda
veri kaybı yaşamazsınız. DentalBulut’da veri güvenliğiniz SSL sertifikaları ve üst düzey
güvenlik duvarları ile güvence altına alınırken herhangi bir doğal afet ihtimaline karşılık
dünyanın 2 farklı bölgesinde yedeklenir.
Company Profile
DentalBulut is an advanced patient relationship management tool which aims to keep
relations up to date with patients to increase the frequency of follow-ups. DentalBulut’s
user-friendly design, cloud hosted servers from top-shelf companies and availability
over internet 24/7 allows you to reduce costs while increasing data security. DentalBulut
allows you to keep track of patient info, appointments, income, reporting and archiving
which you require for your daily operational needs. With DentalBulut all these data are
prone to corruptions, computer viruses, crashes which cause data loss. DentalBulut
uses SSL certificates, top-level data security firewalls and backups copied to two
different regions of the world in case of
disasters
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: Selis Dental
:
:
: Haseki Sultan Mah. Turgut Özal
Millet Cad. No:41/B
: Fındıkzade
: İstanbul
: 0212 588 89 73
: 0212 588 89 74
:
:

Firma Tanıtım
2007 yılında kurulan firmamız diş hekimliği cihaz ve ekipmanlarının ithalatını ve satışını
yapmaktadır.Dental sektörde hizmet veren şirketimiz , tüm diş hekimliği anabilim dallarını
kapsayan (endodonti, ortodonti,pedodonti ve restoratif diş tedavisi gibi ) ekipman
ve malzeme ihtiyacını karşılamaktadır.Selis Dental ailesi olarak sterilizasyondan
görüntüleme cihazlarına, diş ünitlerinden gerekli tüm ekipmanlara kadar bir kiliniğin ya
da hastanenin ihtiyacı olan tüm cihaz desteğini karşılamaktayız .Her zaman kaliteli ürün
ve hizmet sunmayı amaç edinen Selis Dental , tecrübeli satış kadrosu ve bünyesinde
bulunan teknik servisi ile diş hekimlerine güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.
Company Profile
Established on 2007, our company imports and sells dental devices and equipment.
Our company, which serves in the equipment and material needs covering all dentistry
departments (endodontics, orthodontics,pedodontics and restorative dental treatment
etc.) . As Selis Dental family , we satisfy all the device support that a clinic or hospital
needs, from sterilization to imaging devices, from dental units to all necessary
equipments.Selis Dental, which always aims to provide quality products and services
, provides reliable and quality service to dentists with its experienced sales staff and
technical service.
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: Semih Medikal
: Ömer Akdağ
: Müdür
: Molla Gürani Mah. 1. Müteferrika Cad.
Buzlu Apt. No:40/1
: Fatih
: İstanbul
: 0536 963 76 06
: 0212 531 30 83
: www.semihmedikal.com.tr
: semihdisdeposu@gmail.com

Firma Tanıtım
Krowne marka diş hekimliği el aletlerimiz, yüksek kalitedeki çelikten üretilip en ufak
detaylar düşünülerek dizayn edilmiştir. Misyonumuz: mükemmel kaliteye sahip
ürünlerimizi en uygun fiyatlarla siz değerli müşterilerimize sunmaktır.
Company Profile
Krowne brand of dentıstry hand ınstruments, have been produced from highest
quality staınless steel and all our products have been designed wıth the care of the
smallest detaıls. Our mıssıon : to offer premıum qualıty krowne hand ınstruments to our
costumers wıth the best price.
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: Sevenler Diş Deposu
: Metin Kuyumcu
: Genel Müdür
: Molla Gürani Mh. Oğuzhan Cd. No: 22/2
: Fatih
: İstanbul
: 0212 534 57 13
: 0212 521 44 74
: www.sevenlerdis.com
: sevenlerdis@gmail.com

Firma Tanıtım
1978 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başlayan ve o zamandan beri kaliteli, güvenilir
hizmet sunmayı ilke edinen firmamız, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerimizin
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.Sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek ve
yenilikleri takip etmek için dünyanın birçok ülkesindeki üreticilerle distribütörlük ve
bayilik anlaşması.
Company Profile
Our company, which started its activities in Istanbul in 1978 and has adopted the
principle of providing quality, reliable service since then, is trying to meet the needs of
our customers with its wide product range.In order to respond to the needs of the sector
and follow the innovations, it has made a distributorship and dealership agreement with
manufacturers in many countries of the world.
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: SGS Dental
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Company Profile
SGS Dental had been incorporated in Liechtenstein, with aim to offer the customers
a comprehensive range of innovative, science-based dental solutions. SGS Dental
Implant System is not only a dental product, but it is about art and experience in clinical
practise as well. Thanks to qualitative Swiss technology SGS Dental Implant System
provides excellent products on competitive prices with strong support. We use the
most precise tools and equipments with the best raw material, that is why SGS became
one of market leaders in the dental implant industry and nowadays our system is used
by thousands of professionals all around the world. Each our product meet the most
stringent international quality standards, inspected with very precise triple quality
control. Besides of high quality European products SGS Dental Implant System gives
best quality service, guarantees affordable price and takes care of all Partners, always
intending to be in close business relationship with them. We are very proud of our well
educated distributors providing high-level professional support to their partners. Hold
in high esteem practical knowledge and education in 2013 we have opened our SGS
Medical Centre, where medical educational trainings, implantology courses can be
provided for oral surgeons visiting us from different part of the world.
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: Sigmadent
: Hikmet Al
: General Manager
: Oğuzhan Cd. Akkoyunlu Sk. 7/B 34093 Fındıkzade
: Fatih
: İstanbul
: 0212 533 50 00
: 212 533 50 00
: http:www.sigmadent.com.tr
: info@sigmadent.com.tr

Firma Tanıtım
Asfarma çatısı altında olan firmamız Sigmadent markası ile 2000 yılında kurulmuştur.
Şirketimiz dental malzeme ithalat, toptan satış ve pazarlamasında faaliyet
göstermektedir. Şirketimiz %80 oranında dental laboratuvar, %20 oranında diş hekimliği
malzemeleri üzerinde yoğunlaşan bir çalışma içerisindedir. İstanbul merkezli olan
firmamız Almanya, İsviçre, Belçika, Bulgaristan, Belarus, Rusya, Tayvan ve Çin gibi
dünyanın birçok ülkesinden ithalat yapmaktadır. Türkiye’nin her bölgesinde daha çok
ara toptancılarla çalışan firmamız aynı zamanda Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerinden
birçoğuna, Ortadoğu ülkelerinin neredeyse tamamına satış yapmaktadır.
Company Profile
Our company, which is under the roof of Asfarma, was established in 2000 wtih the
Sigmadent brand. Our company operates in the import, wholesale and marketing of
dental materials. Our company is in a study that focuses on 80% dental laboratory and
20% dentistry materials. Based in Istanbul, our company imports from many countries
of the world such as Germany, Switzerland, Belgium, Bulgaria, Belarus, Russia, Taiwan
and China. Our company works mostly with intermediate wholesalers in every region of
Turkey, also sells to many of the North African and Balkan countries and almost all of
the Middle East countries.
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Türkiye’nin bilinen ağız bakım markası Signal, 80 yıllı aşkın tecrübesiyle farklı ağız
bakım ihtiyaçlarına klinik olarak kanıtlanmış formülleri ile çözümler sunar. Bembeyaz bir
gülüşün kendimizi her an her yerde özgüvenle ifade etmek için önemli olduğuna inanır
ve bunu en büyük motivasyon kaynağı haline getirir. Bembeyaz bir gülüşün olmazsa
olmazı ise yıllardır Signal White Now! Mavi-safir pigment içeren formülü ile anında
bembeyaz dişleri ilk fırçalamada sağlamaya yardımcı olmasının yanında, zamanla
dişlerinde oluşan renk kusurlarını da düzetilmesine yardımcı olur. Şimdi ise portföyüne
yeni katılan Signal White Now Sensitive ürünü ile hassasiyet sorunlarına da beyazlıktan
vazgeçmeden çözüm sunuyor. Anında beyazlık sağlayan White Correct teknolojisine ek
kompleks mineralli ActivRelief teknolojisi içeren formülü ile Signal White Now Sensitive
dişlerin hassas bölgelerine ulaşarak, hassasiyete karşı rahatlama sağlamaya yardımcı
oluyor. Signal White Now ile bembeyaz ve özgüvenli gülüşler sizinle!
Company Profile
With over 80 years of experience, Turkey’s well-known oral care brand, Signal, offers
clinically proven formulas to meet a variety of oral care needs. It believes that a white
smile is essential for expressing ourselves confidently at any time and in any place, and
make this the greatest source of motivation. Signal White Now has been a must-have
for a white smile. With its formula containing blue-sapphire pigment, it not only helps
to provide whiter teeth at the first brushing, but also helps to correct the color defects
that occur in the teeth over time. With the Signal White Now Sensitive product, a new
addition to its portfolio, it now offers solutions to sensitivity issues without sacrificing
whiteness. With its formula containing ActivRelief technology with complex mineral in
addition to White Correct technology that provides instant whitening, Signal White Now
Sensitive helps to provide relief against sensitivity by reaching the sensitive areas of the
teeth. Signal White Now brings you white and confident smiles!
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: Sistem Dental
: Şehriban Akannaç
:
: Kızılay Mah. Elgül Sok. Tuğaç
İş Merkezi 11 / 60
: Çankaya
: Ankara
: 0554 886 30 21
:
:
: sehribanakannac@hotmail.com

Firma Tanıtım
Sevgili Diş Hekimleri,Sistem Dental, 2012 yılı başında faaliyete başlamış olup, genç
şirketi, deneyimli kadrosu ve yaygın çalışma ağı ile siz diş hekimlerine hizmet vermeyi
amaçlayan Sistem Grubu›nun bir üyesiyiz.Kaliteli ürün ve doğru tedarikçi, kaliteli hizmet
ve doğru fiyat prensiplerini benimsemiş olan Sistem Dental’e, siz diş hekimlerimizin
tavsiye ve ihtiyaçları dikkate alarak oluşturulan organizasyona, giderek artan ilgi ve alaka
ile devam etmektedir.Sistem Dental, sektöründe, kalite, müşteri memnuniyetini ön plana
çıkarmış ve kendini ispatlamış BUSCH (Almanya), EDENTA (İsviçre), HAHNENKRATT
(Almanya) ve DELTAMED (Almanya) firmaları ile iş birliği içindedir. Siz diş hekimlerimizin
de bu iş birliğine bulunacağınızı ümit ettiğimiz, ürünlerin geliştirilmesi ve yeni ürün
tavsiyeleri gibi katkılarınızla gelişerek büyüyen bir yapıya kavuşacağımız inancını
taşımaktayız.Sizlerin hastalarınıza ve bizlerin de sizlere karşı olan sorumluluklarımızın
bilinci en büyük yol göstericimiz olacaktır.
Company Profile
Dear Dentists,Sistem Dental started operations at the beginning of 2012 and we are
a member of Sistem Group which aims to serve you dentists with its young company,
experienced staff and widespread working network.Sistem Dental which has adopted
the principles of quality products and the right supplier, quality service and the right
price, continues with increasing interest and relevance to dental, the organization
created by taking into account the advice and needs of you dentists. Sistem Dental
cooperates with BUSCH (Germany), EDENTA (Switzerland), HAHNENKRATT (Germany)
and DELTAMED (Germany) companies that have brought quality, customer satisfaction
to the forefront and proved themselves. We believe that we will develop and grow
with your contributions such as the development of products and new product
recommendations.The awareness of your patients and our responsibilities to you will
be our greatest guide.
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Firma Tanıtım
Company Profile

: Splat Global
:
:
: Gümüşsuyu Mah. Dünya Sağlık
Sok. No:25 Opera İş Merkezi K:6
: Beyoğlu
: İstanbul
: +90 212 2445534
:
:
: info-TR@splatglobal.com

TDA 26th INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS
Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Adress
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Straumann Group
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Company Profile
Straumann Group, which is the market leader in the world with its innovative,
uncompromising approach to dental implantology for more than 65 years, provides
unique benefits to dentists with its extensive service network, competent sales and
support staff in Turkey. Straumann Group, which has grown even more in recent years
by incorporating world-renowned brands reflecting its quality, aiming to direct the
future of dentistry with strategic collaborations in the fields of digital processes and
biomaterials, has created the same group structure in Turkey in 2017. Straumann®
Superior Swiss quality, precision and innovation that provides confidence in dentistry…
We present the latest breakthrough innovations that are industry benchmarks, backed
by long-term scientific evidence. We are pushing the boundaries to provide the next
generation of dental care.
Legendary Swiss Engineering
Never satisfied with conventional solutions, at Straumann we think interdisciplinary and
out of the box. Our technological advancements are fundamentally changing the world
of dentistry. We have recently launched a groundbreaking, holistic new implant system
that combines innovation with our Straumann DNA.
This positions us as a total solution provider for esthetic dentistry. Straumann offers
a broad range of products and solutions for preventive, conventional and surgical
treatments, restorative and regenerative solutions, integrated digital workflows,
orthodontics and CADCAM restorations for natural esthetic outcomes with enhanced
patient comfort.
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: Sun-Ray
: Orhan Ateş
:
: Söğütlüçeşme Cad. Bil Apt. No:75/2
: Kadıköy
: İstanbul
: 0216 347 28 58
: 0216 449 15 55
: www.sunray.com.tr
: info@sunray.com.tr

Firma Tanıtımı
Sun Ray 2005 yılında kurulmuştur. Dental ve Medikal alanda ürün hizmeti sunmaya
devam etmektedir. Özellikle 2005 yılında taşınabilir röntgenler ile yeniliklerin öncüsü
olmuştur. Ardından dünyada ve ardından Türkiye de en çok satan Picasso lazer ile
dental ürünlerde “ kaliteyi uygun fiyat ile al “ sloganı il büyük başarı elde etmiştir. cgf
medıfuge kök hücre santrifüj, pıezo cerrahi, dişten kemik graft elde edilen Vacuasonic
sistemin yetkili temsilcisidir. Dental Hediyelik ürün grubunda Türkiye ve Dünyada en
fazla çeşite sahip firma olarak online satış ile de hizmet vermeye devam etmektedir.
Company Profile
Sun Ray was founded in 2005. It continues to provide product services in the dental
and medical field. Especially in 2005, it became the pioneer of innovations with
portable x-rays. Then, with the Picasso laser, which is the best-selling in the world and
then in Turkey, the slogan of “buy the quality at an affordable price” in dental products
has achieved great success. cgf medifuge is the authorized representative of stem
cell centrifuge, piezo surgery, Vacuasonic system obtained from tooth bone graft. It
continues to serve with online sales as the company with the most variety in Turkey and
in the World in the Dental Gift product group.
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Firma Adı - Company Name : Tekmil Sanayi Müessesi
Arto Ono Bapuçoğlu
Yetkili Kişi / Representative : Arto Ono Bapuçoğlu
Ünvanı / Title
: Genel Müdür
Adres / Adress
: İnönü Mah. Çayır Sok. No:43
İlçe / District
: Harbiye
İl / City
: İstanbul
Telefon / Phone
: 0212 233 78 27
Faks / Fax
: 0212 231 72 77
Web Sayfası / WebSite
:
E-posta /E-mail
: satis@tekmil.com.tr
Firma Tanıtım
1943 yılından itibaren, Türkiye’nin ilk diş üniti ve koltuk üreticilerinden biri olarak, siz
değerli diş hekimlerimize kaliteli ürün ve servis vermekteyiz.79 yıllık tecrübelerimizin
bize öğrettiği en önemli nokta; üretimde ve serviste kaliteden ödün vermemektir.
Yurtdışında Tekmil marka ürünlerimizin birçok ülkede distribütörlüğü bulunmaktadır.
Bu sayede yurtdışında da birçok diş hekimliği üniversitesi ve diş hekimleri ürünlerimizi
kullanmaktadır. Firma politikamız olarak, odak noktamız sadece ürün satışı değil müşteri
memnuniyetidir; bu sebeple de firmamız sattığı her ürünün arkasında durup, ürünlerimizi
uzun yıllar boyu gonul rahatlığıyla kullanmanızı sağlamak isteriz. Kendi üretimimiz
olan diş üniti ve koltuğu yanı sıra %100 İtalyan malı İtalyan Mectron (Piezosurgery
ve el aletleri), İtalyan O.M.S (Diş Üniti ve Koltugu),İtalyan Mocom ( Otoklav) ,İtalyan
Werther ( Kompresor sistemleri), İtalyan Faro ve İtalyan G.comm ( Dental Reflektor ),
İtalyan Luzzani ( Sprey ve cerrahi aspirtor motorlar), Alman Dürr ( Cerrahi Aspirator ve
Kompresor sistemleri,) firmalarının da Türkiye temsilciliklerini yapmaktayız.
Company Profile
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 79 years experience not to compromise from our quality both
for our products & technical services. Our Tekmil brand products have distributorships
in many countries abroad. In this way, many dental universities and dentists abroad
use our products. 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.
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: Tolga Diş Deposu
:
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:
:
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:
:
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Firma Adı - Company Name : TRIADENT SAĞLIK CİH.
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Yetkili Kişi / Representative : Uğur Kulikoğlu
Ünvanı / Title
: Genel Müdür / General Manager
Adres / Address
: Oğuzhan Cad. No:4/B Fındıkzade
İlçe / District
: Fatih
İl / City
: İstanbul
Telefon / Phone
: +90 (212) 523 25 10
Faks / Fax
: +90 (212) 523 25 14
Web Sayfası / WebSite
: http://www.triadent.com.tr
E-posta /E-mail
: info@triadent.com.tr
Firma Bilgileri			
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 etmiştir.
Company Profile			
Triadent was founded in 2006 with the long experienced people from different fields
who came together for a common vision.
Making difference with the product and service quality, Professional product information
support beside of servicing to the dentists and technicians in their fields as “solution
partner” have formed the main item of this vision.
At this point the target; organizing the company structuring, technical support and
service network organizations with the feedbacks which are coming from the clients
with the one to one interviews and that is what is creating the “Triadent” difference.
Triadent products are explicated and confirmed before launching to the clients such
as quality of product, product-price ratio and capacity of manufacturer company which
is for the satisfaction of the client and indirectly satisfaction of the patient. At one go
from the paradigm of “the patients are new client group” Triadent, has accepted the
target and proudness of being “business partner” of dentists and technicians as a must
of professionality
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Firma Adı - Company Name : TURKUAZ DENTAL
Özel Diş Hekimliği Hizmetleri, İth.,
İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti
Yetkili Kişi / Representative : Dt. Hakan HEKİMOĞLU
Ünvanı / Title
: Firma Yöneticisi / Company Manager
Adres / Address
: Tuna Mah. Yavuz Selim Cad. A-Blok No:8/11, Çamdibi,
35090
İlçe / District
: Bornova
İl / City
: İzmir
Telefon / Phone
: +90 232 464.06.66
Faks / Fax
: +90 232 464.28.88
Web Sayfası / WebSite
: www.turkuazdental.com | www.e-turkuazdental.com
E-posta /E-mail
: info@turkuazdental.com
Firma Tanıtım
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, ağız-içi fotoğrafçılık ve dental porselen marketinde
Türkiye’de lider konumda olan Turkuaz Dental Kuraray-Noritake, Camcube, Smile-Line,
Dental Wings, DEKEMA ve Yamahachi gibi firmaların eksklüzif distribütörüdür.
Sadece dental profesyoneller tarafından işletilen Turkuaz Dental’in hedefi küresel
trendleri ulusal sınırlar içinde temsil etmek ve sofistike iş akışları geliştirmeye devam
etmektir.
Company Profile
Turkuaz Dental has been following new technologies and innovations closely in order
to provide technological advancements to the dental sector under the guidence 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, intra-oral
photography and dental ceramics market in Turkey. Turkuaz is sole distributor of
companies like Kuraray-Noritake, Camcube, Dental Wings, Smile-Line, DEKEMA and
Yamahachi.
Operated by dental professionals, Turkuaz Dental’s mission is to keep on representing
global trends in the local market and develop sophisticated dental workflows.
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: TürkDenta
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Firma Tanıtım
Firmamız 2010 yılında Bursa’da TürkDenta adıyla kurulmuştur. Kısa sürede yapılanarak
Türkiye genelinde doktorlarımıza ve ortodontik malzeme ihtiyacı duyan resmi kayıtlı
hastalara güvenle hizmet vermeye başlamıştır. Firmamız ithalatçı firma olup toptan
ve perakende olarak satış yapmaktadır.TürkDenta olarak 2010 yılından itibaren diş
hekimliğinin ortodonti alanında 1963 yılından beri kendi üretimlerini yapan Amerika
menşeli OC Orthodontics firmasının Türkiye Exclusive Distribütörlüğünü yapmaktayız.
OC Orthodontics, kendi hammaddesini üreten ve ‘’Metal Injection Molding’’,’’Nano
Teknoloji’’ gibi ileri üretim teknolojileri ile ürünlerini dizayn edip , son derece güvenilir
ürünleri hastaların tedavi konforu ve doktorların çalışma konforunu sağlayan ve
yenilikleri ile ortodonti sektörüne katkılar sunan profesyonel ekibi ile dünya genelinde
120’den fazla ülkede hizmet veren uluslararası bir Amerikan firmasıdır.Yüksek
teknolojik,güvenilir ve ekonomik ürünleri sunması ile dünya çapında haklı bir beğeni
kazanmış bir firmadır. TürkDenta olarak biz de aynı prensipler ile sizler için çalışmaktayız.
Etik ve deontolojik prensipleri sürekli uygulayarak firmamızın tanıtımını ve satışlarını
kesintisiz olarak yapmaktayız. Bilimsel kongre ,kurs ve toplantılara destek vermekteyiz.
Distribütörlüğünü yaptığımız OC Orthodontics’in ürünlerini Sağlık Bakanlığı Ürün Takip
Sistemi’ne kayıt ettirerek hastalarımıza ve doktorlarımıza güvenilir ve onaylı ürünler
sunmaktayız.
Amacımız aynı prensiplerle iş hayatına devam ederek sağlık sektöründe kazanmış
olduğumuz haklı seviyeyi daha da yaygın ve ileri aşamalara getirmektir.
Gülümse Hayata...
Company Profile
Our company was established in Bursa in 2010 under the name TürkDenta. It was
restructured in a short time and started to serve safely to our doctors and officially
registered patients who need orthodontic materials throughout Turkey. Our company is
an importer company and sells wholesale and retail.
As TürkDenta, we have been the Turkey Exclusive Distributor of OC Orthodontics, which
has been making its own productions in the field of orthodontics in dentistry since
1963.
OC Orthodontics is a professional company that produces its own raw materials and
designs its products with advanced production technologies such as “Metal Injection
Molding”, “Nano Technology”, and contributes to the orthodontics sector with its highly
reliable products, which provide the treatment comfort of patients and the comfort of
work of doctors, and contribute to the orthodontic sector with its innovations. It is an
international American company that provides services in more than 120 countries
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around the world with its team. It is a company that has justifiably gained worldwide
acclaim with its high-tech, reliable and economical products. As TürkDenta, we work
for you with the same principles. Ethical and deontological principles are constantly We
promote and sell our company without interruption. We support scientific congresses,
courses and meetings. By registering the products of OC Orthodontics, which we
distribute, to the Ministry of Health Product Tracking System, we offer reliable and
approved products to our patients and doctors.
Our aim is to continue the business life with the same principles and to bring the right
level we have gained in the health sector to even more widespread and advanced
stages.
Smile for life...
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: Ufuk Diş Deposu
: İSA AYDIN
: GENEL MÜDÜR
: Cumhuriyet cd. No:9/B
: ÜSKÜDAR
: İSTANBUL
: 0216 343 95 66
: 0216 391 67 91
: www.ufukdisdeposu.com
: ufukdisdeposu@gmail.com

Firma Tanıtım
Ufuk Diş Deposu 1996 yılında Türkiye genelinde perakende dağıtım yapmak üzere
Üsküdar’da kurulmuştur. Depomuz geçen süre içerisinde sektörün önde gelen
markalarını pörtföyüne katarak büyümüştür.
İlkemiz hekimlerin ihtiyaçlarını en hızlı ve ekonomik şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır.
Bu itibarla müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmuştur.
Önemli temsilciliklerimiz arasına GC, ZHERMACK, PENTRON ve DİADENT gelmektedir.
Company Profile
Ufuk Diş Deposu was founded in Üsküdar/TURKEY to dispenser the dental products
around the Turkey. Our firm has been expanding by adding famous brands in dental
world one by one.
Our goal is reaching the dendist’s needs with the fastest and econemic way. By this
goal, our firm keeps the happiness of consumers.
GC, ZHERMACK, PENTRON and DİADENT are in our famous disturibution.
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Yetkili Kişi / Representative
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İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Ulusal Ecza Deposu
: Uğur GÜMÜŞ
: Firma Sahibi
: Reis Mah. Şükrü Karaduman Cad. No:35-39/A Yeşilyurt
: Karabağlar
: İzmir
: 0232 244 59 52- 56
: 0232 244 59 53
: www.ulusalecza.com
: info@ulusalecza.com
ECZA DEPOSU A.Ş.

Firma Tanıtımı
Ulusal Ecza Deposu; müşteri odaklı yaklaşımı ile sağlık alanındaki faaliyetlerini 1991
yılından bu yana başarı ile sürdürmektedir.
İzmir merkez ofisi ve İstanbul ofisiyle Türkiye`nin hemen hemen tüm illerine müşterilerin
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün satışı, teminatı ve ürün ile ilgili bilgilendirme
yaparak uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuruluştur.
Hızla gelişen teknolojiyi de göz önünde bulundurarak müşterilerinin ihtiyaçları
doğrultusunda çalışanlarını koruyarak ve çevreye olan hassasiyeti ile birlikte
faaliyetlerine devam etmektedir.
VİZYONUMUZ
Ulusal Ecza Deposu, müşteri mutluluğunu temel prensip kabul ederek insan sağlığına
verdiği önemi, yapmakta olduğu bütüncül kalite anlayışı ve güvenilir ürünleriyle üzerine
düşen görevi en iyi şekilde yapmaktır.
MİSYON
İçinde bulunduğumuz sektörü gelişen en ileri teknoloji ile birleştirerek, 81 ilde hizmet
vermekte olduğumuz müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını uzman kadromuz, tüm
enerjimiz ve gücümüzle karşılayabilmektir.
Company Profile
Our company was established in 1991 in İzmir,Turkey. Our aim is to cater to the
anaesthetic needs of the oral and dental health centres, private oral health clinics and
dentists throughout the whole of Turkey. We also serve beauty centres, dermatologists,
plastic surgeons and medical aesthetic physicions with our wide range of products
that include Dysport(Botulinum Toxin Type A) dermal fillers(Hyaluronic Acid), PRP, PDO
thread lifts, mesothrapy, dermapen and dermaroller. Most of our products consist of
our imports. Our client portfolio also consists of dental warehouses who we address
the dental supply needs with our imported products.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Address
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Unimed
: Enver ATALI
:
: Şehremini Mahallesi, Ziya Gökalp Sokak 42/A
: Mevlanakapı/Fatih
: İstanbul
: 0212 589 7300
: 0212 589 19 79
: www.unimedltd.com
:

Firma Tanıtımı
Unimed, 2000 yılnda Enver ATALI tarafından kurulmuştur. Esas faaliyet alanı cerrahi,
oftalmik ve dental lazer cihazları ithalatı ve pazarlaması olan Unimed, aynı zamanda
göz tıbbına mahsus teşhis cihazları da ithal etmektedir. Unimed Kongre Sergisinde
Türkiye temsilcisi olduğu Amerikan menşeili Biolase Inc firmasının “Waterlase” Sert ve
Yumuşak Doku lazer cihazları ile “Epic X” dental yumuşak doku lazer cihazlarını, Çin
menşeili LAZON firmasının “SOLASE” dental diyot lazer cihazlarını ve Alman menşeili
Laserneedle GmbH firmasının “Laserneedle Touch” Düşük Dozlu Lazer Tedavisi (LLLT)
cihazlarnı teşhir edecektir.Unimed aynı zamanda, satılan lazer cihazlarının eğitimi ve
satış sonrası hizmetlerini de sağlamaktadır.
Company Profile
Unimed was founded in 2000 by Enver Atali. The main field of activity of the company
is surgical, ophthalmic and dental laser systems in addition to ophthalmic diagnoctic
equipments.Unimed will exhibit the “Waterlase” all tissue lasers and “EpicX” dental
diode lasers from Biolase Inc in USA, “SOLASE” Dental Diode lasers from LAZON lasers
in China and “Laserneedle Touch” Low level laser therapy (LLLT) lasers from Laserneegle
GmbH in Germany. Unimed also provides the after sales tachnşcal services and training
for the laser systems sold
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Firma Adı - Company Name : ÜNALDI MEDİKAL
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Kişi / Representative : BÜLENT BÜYÜKÜNALDI
Ünvanı / Title
: Yönetim Kurulu Üyesi
Adres / Address
: Maltepe mah. Edirne Çırpıcı Yolu sk. Mira Rezidans No:45-6
İlçe / District
: Zeytinburnu
İl / City
: İstanbul
Telefon / Phone
: 0 212 621 32 71
Faks / Fax
: 0 212 621 32 21
Web Sayfası / WebSite
: www.unaldimedikal.com.tr
E-posta /E-mail
: info@unaldimedikal.com.tr
Firma Tanıtım
1972 yılında Ali Büyükünaldı tarafından kurulan ve bu yıl 50. yaşını kutlayan firmamız
dünyanın önde gelen firmalarının temsilciliğini yapmaktadır. PLANMECA , Bien
Air, DÜRR, MELAG, SciCan, SARATOGA, BPR, LM, STOMA, S&T, BRAXON , Romsons,
STILLE, Synovis, GEM, RİBBEL, GTK, NULIFE, WAGNER markalarının Türkiye ve KKTC
‘de satış pazarlamasını ve teknik servis hizmetlerini vermektedir. Portföyümüzde
DİŞ ÜNİTLERİ,MOBİL DİŞ ÜNİTLERİ, PANORAMİK RÖNTGEN CİHAZLARI, DENTAL
TOMOGRAFİLER, CAD CAM SİSTEMLERİ, RVG, KOMPRESÖR VE ASPİRATÖRLER,
AİRATÖR BAŞLIKLARI, ANGLUDRUVA , İMPLANT ANGLUDURVASI, MİKROMOTOR,
PİYASEMEN, FİZYODİSPENSER, İMPLANT MOTORU , OTOKLAVLAR, STERİLİZAYON
SİSTEMLERİ, SİMÜLASYON ÜNİTLERİ, LABORATUVAR ve TEKNİSYEN MASALARI,
EĞİTİM MAKETLERİ, FANTOM CİHAZLARI , MİKRO CERRAHİ ALETLER , CERRAHİ
EL ALETLERİ, MEDİKAL SARF MALZEMELERİ, DERMAL MATRİKSLER,KONTEYNER
SİSTEMLERİ, VETERİNER CİHAZLARI yer almaktadır. Anahtar teslim birçok projeyi
tamamlayan firmamız markalarımız ile Türkiye’de en geniş referans listesine sahiptir.
Siz değerli hekimlerimizi en yeni inovasyonlarla buluşturarak çözüm ortağı olarak
hizmet vermekten mutluluk duymaktayız.
Company Profile
Founded in 1972 by Ali Buyukunaldi and celebrating its 50th anniversary this year, our
company is the representative of the world’s leading companies. We are the exclusive
distributor and technical service center of PLANMECA , Bien Air, DÜRR, MELAG, SciCan,
SARATOGA, BPR, LM, STOMA, S&T, BRAXON , Romsons, STILLE, Synovis, GEM, RİBBEL,
GTK, NULIFE, WAGNER brands in Turkey and Northern Cyprus. These brands portfolio
cover; Dental Chairs, Mobile Dental Chairs, Panoramic X-Rays, Dental CBCTs, CAD-CAM
Systems, RVG, Compressed Air and Suction Systems, Dental Turbines, Contra Angle
Handpieces, Micromotors&Motor Controllers, Implant Motors, Autoclaves, Simulation
Units, Dental Laboratory Furnitures, Surgical Instruments, Micro Surgery Instruments,
Consumables, Dermal Matrixes, Containers, Veterinary Equipments. With turnkey
completion of many projects, our company has the most extensive list of references in
Turkey with our brands. We are happy to serve as a solution partner by bringing you dear
doctors together with the latest innovations.
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Firma Adı - Company Name
Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Address
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Voco
:
:
:
:
:
: 00800 / 44 444 555
:
: www.voco.dental.tr
:

Firma Tanıtım
Araştırma ve geliştirme alanında çalışan bir firma olarak ürünlerimize olan beklentiniz
ve güveniniz bizim için çok önemli. Ister muayenede ister laboratuvarda kullanın,
bizim için ürünlerimizin basit kullanıma, güvenirliliğe, bireyselliğe ve tabiiki yüksek
kaliteye sahip olmaları önemlidir. Bu unsurlar geniş endikasyon alanına sahip, yüksek
kalitedeki ürün yelpazemizi oluştururken temel aldığımız noktalardır. Ürün gamımız
içinde; profilaktik ürünlerden, geniş kompozit seçeneklerine, bond materyallerine,
simantasyon maddelerinden geçici yapımında kullanılan materyallere kadar birçok
çeşit bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere VOCO olarak bizler yüksek beklentiye
sahip diş hekimleri ve teknisyenler için tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere bir ürün
gamı oluşturmaya gayret ediyoruz. Kataloğumuzda restoratif, koruyucu, protetik
ve dijital diş hekimliği alanında kullanabileceğiniz VOCO ürünleri hakkında ayrıntılı
bilgiler bulabileceğinizden eminiz. Kataloğumuzdaki ürünlerimiz, Ağız bakımı, direkt
restorasyon, indirekt restorasyon, cihazlar
VOCO’nun yüksek kalite standartlarını keşfedin.
Company Profile
As a researching dental company our focus is first and foremost on you and your
expectations in respect of our products. No matter if they are put to use in the dental
surgery or in the laboratory – what counts are ease of working, reliability, individuality
and, of course, top quality. These features characterise our entire product portfolio,
which includes high-quality materials for a large range of indications: from products
for prophylaxis via a wide range of composites and bondings to luting materials or
materials for the fabrication of temporaries and impression taking. VOCO develops
products, which meet the highest demands of dentists and dental technicians.
Read on to find out more about our diverse portfolio for preventive, restorative,
prosthetic and digital dentistry. Acqaint yourself with our products in the following
areas; Oral Care, direct restoration, indirect restoration and devices
Discover VOCO’s top quality standards.
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Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Address
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İl / City
Telefon / Phone
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Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Yağmur Dental
: Ahmet Kara
: Şirket Sahibi
:
: Esenyurt
:
: 0541 531 12 11
:
: www.yagmurdental.com
: dentalpazar@gmail.com

Firma Tanıtım
Merhaba ,
Türkiye’de üretim yapan genç ve dinamik bir firmayız, sizlerin de desteğiyle üretimlerimize
ara vermeden devam edeceğiz.Yerli malların üretilmesi ve kullanılmasının temeli yurdun
bağımsızlığının korunması için 1923 yılında İzmir İktisat Kongresinde atılmıştır.İstanbul
Milli Sanayi Birliğinin yerli mallar sergisinde Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk
şunları söylemişti: ‹›Türk yurdu, Türk iktisadı, Türk eliyle, Türk tarihiyle yükselir. Türkler, TÜRK
MALI alınız, TÜRK MALI kullanınız,Türk parası Türk toprağında kalsın.Diş Hekimlerinden
ricam, Türkiye de üretimi yapılan,yapılabilen ürünleri,kullanmanızdır,sizlerin desteği ile
Türkiye de üretim artacak ve dışa bağımlılığımız azalacaktır.
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Yetkili Kişi / Representative
Ünvanı / Title
Adres / Address
İlçe / District
İl / City
Telefon / Phone
Faks / Fax
Web Sayfası / WebSite
E-posta /E-mail

: Yıldırım Dental
: M. Fatih Yıldırım
: Şirket Sahibi
: Kültür Mah. Ataç 2. No: 45 / 1
: Kızılay
: Ankara
: 0312 433 04 09
: 0312 433 04 09
: www.dentalyildirim.com
: yildirimdent@hotmail.com

Firma Tanıtım
2005 yılında çalışan olarak başladığımız bu sektörde, 2013 yılında kendi firmamızı
kurarak,emin adımlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğrululuk ve dürüstülük ilkelerini
benimseyerek yolumuza devam etmekteyiz.
Company Profile
In this sector, which we started as an employee in 2005, we continue our work with firm
steps by establishing our own company in 2013. We continue on our way by adopting
the principles of honesty and honesty.

WHITE CORRECT TEKNOLOJİSİ
İlk fırçalamada renk kusurlarını aşındırmadan düzelten
mavi safir pigment teknolojisi!
ACTIVRELIEF TEKNOLOJİSİ
Kompleks mineralli ActivRelief teknolojisi içeren formülü
dişlerin hassas bölgelerine ulaşarak hassasiyete karşı
rahatlama sağlamaya yardımcı olur.
Anında bembeyaz bir gülümseme için A Salonunda
yer alan Signal standımıza bekleriz.

