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Yaşam Kal�tes�n� Gel�şt�ren
 Yen�l�kç� Adımlar

Bilimin ışığında etkin yöntemler ile insan sağlığına katkıda bulunarak,
hayat kalitesini artıracak önleyici tedaviler ve çözümler sunmak 

Misyonumuz

Temelini sürekli gelişimin oluşturduğu, güçlü üretme ve pazarlama
kapasitemiz ile sağlık sektöründe alanının öncüsü olmak

Vizyonumuz



Başkandan Mesaj

İlaç, Medikal, İşitme Cihazları, Dış Ticaret, Uluslararası Kongre ve Turizm, Bilgi Teknolojileri ve

Sağlık Hizmetleri sektörlerinde etik değerlerden ve kaliteden ödün vermeyen bir vizyonla hizmet

sunmaktadır.

Grubumuz kurulduğu ilk günden bu yana çağdaş, yeniliklere açık, bulunduğu tüm sektörlerde

daima en iyi ve en yeniyi hedeflemiştir.

Sadece kar amacı ile faaliyet göstermeyerek ülkemize ve yaşadığımız topluma sürekli pozitif

katkı sağlamak Grubumuzun en büyük öncelikleri arasındadır.

Değerli İş Ortaklarımız ve Değerli Çalışanlarımız;

Doğruluk Şirketler Grubu;

Saygılarımla

Volkan DOĞRULUK



İŞTİRAKLERİMİZ
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Doğruluk Medikal

Güven�l�r ve d�nam�k ek�b�m�z �le yanınızdayız

Yaşam kalitenizi artırma hedefi ile sağlık sektörünün en önemli
araçlarından olan önleyici ve tedavi edici medikal ürünler ile
hizmet vermekteyiz. Sağlığınız için iyileştirici çözümler sunarken
uluslararası standartlarda kaliteli ürünlere ulaşabilmeniz en
önemli hedeflerimizden biridir.

Kaliteli hizmet anlayışı ve uygun fiyat politikası ile en iyiyi hedef
alırken, gücümüzü medikal ihtiyaçlarınız için sahip olduğumuz
güçlü altyapıdan alıyoruz. 

www.dogrulukmedikal.com

http://www.dogrulukmedikal.com/


Ürünlerimiz

SAFEVISC ORTOPEDİK
ÜRÜNLER ARTCURE SARF

MALZEMELERİ



Hayat kalitenizi Doğruluk İşitme Cihazları ile yükseltin. İşitme
rahatsızlıkları ve çözümleri konusunda dünyanın en iyi işitme
cihazı markaları ile çalışıyoruz. Eskişehir ve Bursa’da bulunan 4
şubemiz ile son teknoloji ve kaliteli ürünleri sizlerle
buluşturuyoruz. 

Eskişehir işitme cihazı merkezleri arasında lider konumda
bulunan firmamız her zaman en kaliteli danışmanlık ve en
yenilikçi hizmet felsefesi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Doğruluk İşitme

Sevd�ğ�n�z Sesler H�ç Susmasın
 

www.dogrulukisitme.com



Ürünlerimiz

PHONAK BERNAFON PHILIPS



Kalite ve inovasyon odaklı çalışmalar ile hayatınızı kolaylaştırma
odaklı olan Doğruluk İlaç, hızlı ve etkin erişim ile her geçen gün
daha fazla hastaya ulaşmaktadır.

Yeni gelişen teknolojileri yakından izleyerek gelecek için daima
üreten ve geliştiren ekibimiz, önce sağlık anlayışı ile AR-GE
çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Doğruluk İlaç

İnovasyon Tutkumuz, Sürekl� Gel�ş�m Hedef�m�z

www.dogrulukilac.com



Ürünlerimiz

SAFEVISC
 

HIGH HYALPLUS
 

ARTCURE
 



Sahip olduğumuz tecrübe ve tüm bilgi birikimimiz ile firmanızın
yurtdışı pazarına açılmasında atılacak adımları birlikte
planlıyoruz. 

Heyecanımızı paylaşan firmalar ile iş birliği yaparak, en doğru
stratejileri belirliyor ve dünya çapında daha geniş bir kitleye
ulaşmanızı sağlıyoruz. Birlikte başarıya ilerleyebilmek adına,
alanında uzman Doğruluk Dış Ticaret ekibimiz tüm süreç
boyunca destekçiniz olmaya devam ediyor. 

Doğruluk Dış Ticaret

T�car� Faal�yetler�n�zde Güven�l�r Partner�n�z
 



Doğruluk Uluslararası Kongre hizmetimiz ile firmanızı, bulunduğu
sektöre yönelik ve yurtdışı pazarında gerçekleşen kongrelerde
temsil edebilmenizi sağlıyoruz. 

Birbirinden değerli global katılımcılarla sektörel bazlı
konuşmacıların yer aldığı, güncel gelişmelerin mercek altına
alındığı kongreler ile siz de yenilikleri kaçırmayın!

Doğruluk Uluslararası Kongre

Uluslararası Kongreler �le Sektörün Nabzını Tutun



Cassaba Modern Hoşnudiye
Mah .770.Sk No:4 B Blok
No:207 Tepebaşı/ESKİŞEHİR
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