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İmplant Fiyatları 2021 Yılında Ne Kadar 

Oldu? 
Türk diş hekimleri açıkladığı yeni fiyatlar çerçevesinde kliniklerin uyması gereken implant fiyatları 2021 

yılı için implant materyali hariç 2070 tl dir ve buna seçeceniğiz implant markasının belirlediği implant 

materyali eklenebilir. 

Türk Diş Hekimleri Odasınca Açıklanan İmplant Fiyatları 

İmplant Fiyatları 

KDV 

Dahil %8 

Kemik İçi İmplant fiyatları 2070 TL 

Sert doku greftleme ( Kemik Tozu ) 855 TL 

Overdenture Protez 3035 TL 

İmplant Üstü Veneer Kron ( Zirkonyum kaplama ) 715 TL 

İmplant Çıkartılması 540 TL 

Tam Seramik Kron ( Metal Desteksiz Porselen ) 715 TL 

Diş Çekimi 200 TL 
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İmplant Fiyatları 

https://www.implantdental.gen.tr/implant-fiyatlari.html
https://www.implantdental.gen.tr/zirkonyum-kaplama-fiyatlari.html
https://www.implantdental.gen.tr/implant-fiyatlari.html


 

 

 

 

İmplant Fiyatları 2021 Yılında Ne Kadar 

Olacak? 
Örnek vermek gerekirse  implant fiyatları 2021 yılı için 2070 tl + (x marka implant materyalı xxx tl) 

Toplam 1 implantın maliyeti : 2070 tl + implant materyali + zirkonyum kaplama ücreti olacaktır. 

2021 yılının sonuna kadar uygulanması gereken yasal ve güncel tarifesi aşağıdaki gibidir. Ayrıca diğer 

diş tedavileri için tdb tarifesini inceliyiniz. 

implant fiyatlarına kdv dahildir, zirkonyum ve implant metaryal fiyatları dahil değildir yasa gereği kliniğe 

danışmanız gerekir. 

İmplant Fiyatları Hesaplama Motoru 

Lütfen alttaki butondan implant fiyatları hesaplarken hangi kriterlere dikkat edilir ve kendi tedavinizin 

türk diş hekimleri fiyatları ile hazırlanmış özel yazılımdan inceleyiniz. 

İmplant Fiyatları Hesaplama Programı 

 

 

Klinik Olarak Kullandığımız İmplant Markaları  

İthal Uyguladığımız İmplant Markası ( Alman Medentika (Straumann Gruop) )  

Medentika implant son zamanlarda en fazla kullanılmakta olan implantlar arasında gösterilmektedir. 

Bunun nedenlerinin başında da dünyanın en iyi implant markasından olan Straumann implant 

bünyesinde olmasından. Ayrıca aklınıza takılan bir başka soru ise medentika implant hangi 

ülkenin sorusu gelir. Yöntem Alman teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır. Dünya üzerinde güvenilirlik 

anlamında en üst seviyede bulunan yöntemdir. 

 

 

https://www.implantdental.gen.tr/implant-nedir.html
https://www.implantdental.gen.tr/zirkonyum-kaplama-fiyatlari.html
http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/2020_Yili_Ucret_Tarifesi_1.GRUP.pdf
https://www.implantdental.gen.tr/implant-fiyatlari-hesaplama.html
http://www.medentika.com.tr/


 

 

 

 

Yerli İmplantımız ( İmplance İmplant ) 

Öncelikle teknolojiden destek alarak hazırlanır. Standart kalıpların dışına çıkarak kemik yapısını 

rahatlatmak ve ağız sağlığı açısından eksikliklerin farkına vararak farklı model ve seçeneklerde 

piyasaya sürülmektedir. Bu türleri diş hekiminiz sizin ağız ve çene yapınıza uygun olarak tercih 

edecektir. Yalnız implance implant söz konusu olan ağız sağlığı olduğunda ihtiyacınız olan her türlü 

ayrıcalığı düşünmektedir. 

 

 
 

 

Zirkonyum Diş Kaplamalar  

Zirkonyum Kaplama tedavisi köprü, implant üstü kaplamalar,  şekil bozuklukları ve bazı restoratif diş 

tedavileri için en estetik ve en doku dostu yöntemlerden biridir. Zirkonyum kaplama fiyatlarını 2021 

yılı için geçerli olmak üzere aşağıda inceledik. 

Zirkonyum fiyat listesini diğer kaplama modelleri ile karşılaştırın ve sizin için en uygun tedavi planını 

oluşturun. 

Zirkonyum Kaplama laboratuvarda nasıl yapılıyor merak ediyorsanız sayfamızdaki videoyu izleyin. 

Video için tıklayın. 

Zirkonyum kaplama hem estetik, hem eksik diş veya hasarlı diş tedavisi amaçlı dişiniz üzerinden belli 

bir miktar kesilip ölçü alınarak laboratuvarda üretilip kendi dişinize veya implant abutmenti üzerine 

yapıştırılan dişlerdir. 

 

https://www.implantdental.gen.tr/zirkonyum-kaplama-fiyatlari.html
https://www.implantdental.gen.tr/zirkonyum-kaplama-fiyatlari.html#Zirkonyum_Dis_Kaplama_Nasil_Yapilir
https://www.implantdental.gen.tr/wp-content/uploads/2021/02/implance-implant.png
https://www.implantdental.gen.tr/wp-content/uploads/2021/02/implance-implant-abutment.jpg
https://www.implantdental.gen.tr/wp-content/uploads/2021/02/implance-implant-arkayuz.jpg
https://www.implantdental.gen.tr/wp-content/uploads/2021/02/implance-implant-onyuz.jpg


 

 

 

Zirkonyum Kaplama Vaka Fotoğrafları 

 

 

 

Zirkonyum Fiyatları 

Zirkonyum Kaplama Fiyatlarını Hesaplama Aracı 

Alttaki butondan zirkonyum kaplama yaptırırken en merak edilen konulardan birisi olan tedavi fiyatlarını, 

tedavinize özel hesaplama aracı ile hesaplatabilirsiniz. Hesaplama aracına kaç adet zirkonyum kaplama 

ihtiyacınız olduğunu, ayrıca dolgu, kanal ve diş çekimi gibi işlemleri ekleyerek anında öğrenebilirsiniz. 

ZİRKONYUM KAPLAMA FİYATLARI HESAPLAMA ARACI  

https://www.implantdental.gen.tr/zirkonyum-kaplama-fiyatlari.html
https://www.implantdental.gen.tr/zirkonyum-dis-kaplama-fiyatlari-hesaplama.html


 

 

 

 

Zirkonyum Kaplama Fiyatları 2021 

2021 Yılı Güncel Zirkonyum Fiyat Listesi 

KDV 

Dahil %8 

Veneer Kron ( Zirkonyum kaplama fiyatları) 755 TL 

Veneer Kron ( Porselen kaplama fiyatları ) 755 TL 

Laminate Veneer ( Seramik ) 1730 TL 

İmplant Üstü Veneer Kron ( Zirkonyum kaplama ) 865 TL 

Geçici Kuron ( Tek diş ) 185 TL 

Tam Seramik Kron ( Metal Desteksiz Porselen ) 1660 TL 

Diş Çekimi 175 TL 

 

https://www.implantdental.gen.tr/zirkonyum-kaplama-fiyatlari.html

