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Sayın üyemiz,  

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) 

alınan 06/07/2021 tarih 438-7346 sayılı yazıda;   

  

15-18 Kasım 2021 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya’da düzenlenecek olan 

Medica Fuarı'na yönelik Türkiye milli katılım organizasyonunun T.C. Ticaret Bakanlığından 

onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda 12. kez İMMİB tarafından 

gerçekleştirileceği, yılda bir kez düzenlenen Fuar’da medikal cihazlar, ürünler, sarf 

malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler ile ilaç ve yazılım 

ürünlerinin de sergilenebileceği ve Medica 2021 Fuarı'na İMMİB organizasyonu altında 

katılacak firmalarımız için yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar 

alanında verilecek diğer hizmetler ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) 

nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren katılım bedelinin 760 €/m2 (nakliye hariç katılım bedeli 

730 € /m2’dir.) olarak belirlendiği bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla söz konusu Fuar’ın, T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı 

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında 

Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 140.000 TL’ye kadar desteklenebileceği, 

Fuar’ın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda ise destek limitinin 472.000 TL 

olacağı, bu kapsamda Fuar'a İMMİB organizasyonu dahilinde iştirak etmek isteyen 

firmalarımızın (ekte belirtilen şartları göz önünde bulundurarak ve peşin kabul ederek) 

https://tinyurl.com/medica2021 bağlantısında yer alan başvuru formunu doldurmaları ve ekte 

yer alan banka hesabına 1.000 € tutarındaki avans bedelinin yatırıldığına dair ödeme 

dekontunu en geç 30 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar canan.ersoy@ikmib.org.tr ve 

irem.degertekin@ikmib.org.tr e-postalarına göndermeleri gerektiği ifade edilmekte olup, 

katılım şartlarını içeren bilgilendirme metni ekte yer almaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Şahin KURUL 

Genel Sekreter T. 

Ek:  Banka hesap bilgileri ve katılım şartları (1 Sayfa)  
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Canan ERSOY - Uzman   
  

 
 

Banka Hesap Bilgileri: 
 

 
 

IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69 
SWIFT KODU:   TVBATR2A          

 
 

   30 Temmuz 2021 Cuma 
kadar https://tinyurl.com/medica2021  

rekmektedir. Online 
  

dekontun canan.ersoy@ikmib.org.tr ve irem.degertekin@ikmib.org.tr  e-  
 

 

 avans bedeli iade 
edilmeyecektir. 

 
banka
kabul edilmemektedir.   

 Hol ve stant  e  
yer

  gibi  erekli 
durumlarda 2

 
  

etme hakk   bedeller iade 
edilmektedir. 

 

. 
 

olarak, gayri kabil  
 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:70279036120217710111. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2021-07-07T14:01:57+0300
	ŞAHİN KURUL
	Pdf İmzalama


	



