
                                       
 

Basın Bildirisi 

 

TURKUAZ DENTAL TÜRKİYE ÖZEL SATIŞ TEMSİLCİSİ OLARAK 
EOS DİSTRİBÜTÖR AĞINA KATILIYOR 

 
EOS’un yeni partneri endüstride ek üretime dayalı dental 

çözümlerin geliştirilmesi üzerinde odaklanıyor 
 

Krailling/İzmir, 1 Mart 2013— Endüstriyel uygulamalar için tasarım odaklı, entegre e-
Üretim çözümlerinin teknoloji ve piyasa lideri olan EOS Turkuaz Dental ile yaptığı yeni 
anlaşmasıyla dünya çapındaki dağıtım ağını genişletmiştir. Türkiye'deki Dental sektör 
için EOS sistemleri, materyalleri ve çözümlerinin tek satış temsilcisi olarak Turkuaz 
Dental, CAD/CAM işinin lokal teknik bilgilerinin yanı sıra güçlü ve kapsamlı bir satış ağı 
sunmaktadır. EOS’daki Medikal/Dental İş Geliştirme Müdürü Martin Bullemer, 
“Yaklaşık 75 Milyon nüfuslu, 22,000 diş hekimli ve 2.7 oranında yüksek DMFT endeksli 
(Çürük/Eksik/Dolgulu Diş) bir ülkede dental düzeltme için büyük bir ihtiyaç olduğunu 
gördüğümüzden Türkiye'deki lazer-sinterleme sistemlerine dayalı ek üretim çözümleri 
pazar potansiyeli çok yüksektir", dedi. EOS Bölgesel Müdürü José Greses,  “Turkuaz 
Dental’de bu büyümekte olan bölgede EOS’a gelişmiş dental çözümler sunmak ve 
mevcut müşteri tabanımızı büyüterek pazarda daha fazla yer edinmemizi sağlayacak 
mükemmel bir partner bulduk,” dedi.  
 
Turkuaz Dental’in Genel Müdürü ve sahibi Hakan Hekimoğlu, "İyi yapılandırılmış 
Turkuaz Dental CAD/CAM özelliklerine EOS tam dental zincir çözümlerinin eklenmesi 
bizim diğer dental şirketlerin Türkiye’de yaptıklarının ilerisine geçmemizi sağlamıştır. 
Aynı zamanda bu ortaklık, CAD/CAM portföyümüze EOS ürünlerini katarak biz ek iş 
fırsatları da getirecektir. Dahası her iki şirket de Türkiye’nin dental CAD/CAM alanında 
geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek için birlikte çalışıyor.” dedi. 

 
Köln’deki Uluslararası Dental Fuarda (IDS) Buluşalım 
Dental uygulamalar, dental laboratuarlar, uzman dental ticaret, dental endüstri ve 
araştırma ve geliştirme alanlarında söz sahibi kişilerin bir araya geldiği dünyanın en 
önemli ticari şov ve sektörel buluşma yeri olan Köln'de 12-16 Mart tarihleri arasında 35. 
Uluslararası Dental Fuarı (IDS) gerçekleşecek. Türkçe bilgi almak için her gün 14.00 - 
16.00 saatleri arasında salon 4.1, stant F050'deki EOS standında bizimle buluşun. 
Ziyaretler ve/veya müşteri toplantıları ayarlamak için Türkiye Alan Satış Müdürü 
Slobodan Ilic (slobodan.ilic@eos.info) ve/veya Dr. Hakan Hekimoglu 
(hakan.hekimoglu@turkuazdental.com) ile bağlantı kurun. Gazetecilikle ilgili olarak da 
Claudia Jordan ile bağlantı kurun (claudia.jordan@eos.info ) 

Tüm diğer endüstriyel sistemler ve uygulamalar için (Dental sektör hariç) Türkiye’deki 
tek EOS satış temsilcisi 3D Tasarım Teknolojileri Ltd olacaktır.  (www.3ddt.com.tr).   
 

 
 
 



                                       
 

 
Turkuaz Dental Hakkında 
Turkuaz Dental; genel dental tüketim maddelerinin yanı sıra CAD/CAM tarayıcıları, 
makineleri ve yazılımı için Türkiye'nin lider satıcısıdır. Turkuaz Dental’in ayrıca dijital 
devrimin Türkiye’de tam üretim çözümleri sunarak dental pazara getirdiği NDN üretim 
merkezleri kurma imkanı da vardır. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin. 
www.turkuazdental.com 
 
 
EOS Hakkında 
1989’da kurulan ve merkezi Almanya’da olan EOS, endüstriyel uygulamalar için tasarım 
odaklı, entegre e-Üretim çözümlerinin teknoloji ve pazar lideridir. EOS, bakım, eğitim, 
özel uygulama danışmanlık ve desteği gibi hizmetlerin yanı sıra sistemler, yazılım ve 
materyaller ve sürekli gelişimini içeren modüler bir çözüm portföyü sunar. Otoinşa  
(Additive manufacturing - AM veya "Endüstriyel 3B Yazma”) işlemi olarak 
tekrarlanabilir bir endüstri kalite seviyesindeki en yüksek kalitedeki parçaların hızlı ve 
esnek üretimine de izin verir. Bu güçlü teknoloji ürün tasarımı ve üretimde paradigma 
değişiminin yolunu açmaktadır. Ürün gelişimini hızlandırmakta, tasarım özgürlüğü 
sunmakta, parça yapılarını - kafes yapıları da sağlayarak - ve işlevsel entegrasyon ve 
benzerlerini optimize etmekte ve böylece de müşterileri için önemli rekabetkar avantajlar 
yaratmaktadır. Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret ediniz. www.eos.info.    
 
 
Bağlantılar 

Turkuaz Dental  
Hakan Hekimoğlu,  
1389 Sk. No:10/3 Kat:1 Alsancak,  
35220, Konak/İzmir, Türkiye,  
Telefon: +90 232 464 0666 
e-Posta: info@turkuazdental.com    
 
EOS GmbH Electro Optical Systems 
Claudia Jordan 
Halkla İlişkiler Uzmanı 
Telefon: +49 89 893 36 2134 
e-Posta: claudia.jordan@eos.info        
 


