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Sayın üyemiz, 

  

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 

05/03/2021 tarih 174-2645 sayılı yazıda; 

 

21 - 24 Haziran 2021 tarihleri arasında Dubai/BAE’de düzenlenecek olan Arab 

Health Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun, Birlikleri bünyesindeki İstanbul 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından gerçekleştirileceği, 

medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, hastane yönetim sistemleri, sarf 

malzemeleri, hastane mobilyaları, sağlık turizmi, bilişim sistemleri, cerrahi ekipmanlar, 

ortopedik ürünler, ilaç ve takviye edici gıdaların da sergilenebileceği ve senede bir kez 

düzenlenen “Arab Health” fuarına 2020 yılında 66 ülkeden 4142 firmanın katıldığı, sağlık 

sektörü ile ilgilenen yaklaşık 160.000 kişinin ziyaret ettiği fuarın Orta Doğu’da düzenlenen en 

büyük sağlık sektörü etkinliği olduğu ve 2020 yılında 149 Türk firmamızın iştirak ettiği Arab 

Health Fuarı'na İKMİB organizasyonu altında katılacak firmalar için yer kirası, özel stant 

konstrüksiyonu, kayıt ücreti, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler 

ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren 

katılım bedelinin 1.500 USD/m2, nakliye hariç katılım bedelinin ise 1.450 USD /m2 olarak 

belirlendiği bildirilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, yurtdışında düzenlenen fuarların 2021 yılında, T.C. Ticaret 

Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine 

ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 140.000 TL’ye 

kadar, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda 472.000 TL’ye kadar 

desteklendiği, bu kapsamda, Arab Health Fuarı 2021 yılı için belirlenen destek tutarının 

4.379.-TL/m2 olduğu, diğer taraftan Şubat ayında Gulfood Fuarıyla birlikte Dubai'de fuarların 

düzenlenmeye başlandığı ve pandemi sebebiyle bazı kısıtlamaların olmasının öngörüldüğü 

Arab Health Fuarına ilişkin bilgilere https://www.ikmib.org.tr/tr/arab-health-2021-fuari-milli-

katilim-organizasyonu.html bağlantısından ulaşılabildiği ifade edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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MM GENEL SEKR
bul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracat lar B

bul

Birli iniz tara an  2021 tarihleri ara zenlenmesi planlanan
ARAB HEALTH 2021 Milli at lma talebiyle stanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri hraca r  Birli i ne ba uyoruz.

Birli iniz ve Genel Sekreterli iniz ile payla isel veri veya zel nitelikli ki sel
veri  eden bilgilerimin irli i, ya lan etkinliklere veya seyahat kat l m ya da herhangi
ba  nedenle kurdu um il i, kapsam nda; kurdu um il inin amac  ile ba lant
bilgilendirme ya l  ve ileti  i in, kurulan il iden do an edimlerin ifa
edilmesi ve y l lerin yerine getirilmesi  dahil oldu um faaliyetler ile ilgili bilgi
verilmesi  seyahat acenteleri, ilgili et ve kurumlar veya sair idari veya adli makamlar
tara an getirilen y l lerin ka a la a, kulla l a,

la a, aktar lma lenmesine mevzuat kapsam  haklar  sa  kalmak
kay ile izin veriyorum.

Ad Soyad:
Tarih:

za:
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 Kat l m artlar  :  
 
 

 Fuar ba lant s nda 
yer alan ba vuru formunun doldurularak, talep edilen 1000 USD avans tutar n n yukar da yer alan 
hesaba yat r lmas  gerekmektedir. Online ba tirilmesi ve 

lacakt r.  

 lmas  gerekmekte olup, ba vuran firman  
durumunda, Birli imizce herhangi bir geri bildirim yap lmayacakt r. Takip sorumlulu u tamamen 
ba vuran firmaya aittir.  

 Ba vuru yap lmas n n ard ndan kat l denen avans bedeli iade 
edilmeyecektir.  

 Yap l mc  firman n banka hesab ndan Birli imizin banka hesab na bankac l k 
kanal yla yap lmas  gerekmektedir. Elden banka hesab m lmas  durumu kabul 
edilmemektedir.  

 Birli imiz ad na ayr i iklik yap labilecektir. Birli imiz, fuar 
organizasyonlar n , ba vuru say s na 

vuran firmalar i bedeller iade edilir.  

 imizce yap lacak olup; yerle imler esnas nda 
ba vuruda bulunan firmalar n ba vuru s ras , avans tutarlar n  yat rm  olmalar , Birli
durumlar i senelerde bu fuara Birli imiz ile kat lma s kl  gibi kriterler 

imiz ad na ayr
i iklik yap labilecektir. Bu konuda takdir hakk  Birli imize aittir.  

 T.C. Ticaret Bakanl n n 2017/4 say l  Yurt D tirilen Fuar Kat l mlar n n 
Desteklenmesine li nda belirtilen artlar  
faydalanabilirler.  

 Ba ndan doldurulmas  ve ba vuru avans n bu fuar 
duyurusundaki artlar ndan pe

i kabul olunur.  
 
 
 
Banka Hesap Bilgileri: 
 

  
 

 
 
IBAN ($) : TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45 
 
SWIFT(BIC) : TVBATR2A   
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