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FUAR SONUÇ RAPORU 
22 – 25 MART 2018 

         42 Ülkeden Katılımcı    

        850 Firma ve Firma Temsilcisi 

        90 Ülkeden Ziyaretçi 

              6.104 Uluslararası Ziyaretçi 

    35.832 Toplam Profesyonel Ziyaretçi 
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EXPOMED EURASIA 2018’de REKOR SEVİYEDE KATILIMCI VE ZİYARETÇİ ARTIŞI 
 
 

2017’ye göre %53 daha 

fazla Uluslararası Ziyaretçi 

2017’ye göre %20 daha 

fazla Katılımcı Firma 



Dr.  Mehmet Müezzinoğlu 
Turkish Minister of Health 

”By the end of 2017, the Ministry of Health will open new 

hospitals with a total bed capacity of 70 thousand. Our 

new strategy is to launch a period of long-term 

purchasing guarantee. We will provide regular purchases 

for our new hospital tenders and healthcare centers. No 

more than 4 years from now, we will have healthcare 

centers equipped with advanced medical technologies” 

@ Opening Ceremony of expomed Eurasia 2016  

Prof. Dr. Recep Akdağ 
Republic of Turkey  
Minister of Health 

Prof. Dr. Recep Akdağ,Minister of Health of Turkey, said that healthcare spending actually equals to a country’s investment in 
development. Akdağ noted that funders must consider this as a development item and continued: “This program, called Health 
Transformation, has proved highly successful over the last 10 years. Citizen satisfaction with healthcare services rose from 39 to 75 
percent. Maternal and infant mortality rates saw a sharp dip, down from 70 percent per one hundred thousand mothers/pregnant 
women to around 14 percent. We, at the Ministry, are set to further drop this rate. On the other hand, the system in place in Turkey is 
quite impeccable. Today, 80 million citizens are covered by protective public healthcare insurance. Citizens have smooth access to 
healthcare rights, both primary and secondary. The system that we established is low-cost and accessible to all” 

"We are carrying out activities on human resources, physical spaces, and medical devices in the healthcare sector. In the last five years, we have 
been renovating hospitals all around the country. We have improved each and every hospital, with primary focus on city hospitals. These efforts 

are underway at full speed. Within 3 years, no hospital which requires renovation will remain. In line with these efforts, we are creating a chain of 
hospitals containing 60,000 beds. With regards to human resources, we are making significant effort for physicians. In Turkey, human resources 

in the healthcare sector have increased from 250,000 in 2003 to 650,000 in present day; this number totals 1 million with the Health Ministry 
personnel. By 2023, we will have built a team of 200,000 physicians. There are currently 80,000 practicing physicians and 65,000 specialists 

offering healthcare services. We plan to increase the number of specialists to 100,000 by 2023. Another issue we place great importance on is 
medical devices.” 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ 
T.C. Sağlık Bakanı 

“Sağlık sektöründe insan kaynağı,  fiziki mekanlar ve sağlık cihazları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Son 5 yılda ülkemizdeki 
hastaneleri yenilemeye başladık. Şehir hastaneleri başta olmak üzere bütün hastanelerimizi elden geçirdik. Bu çalışmalarımız son 
hız devam ediyor. 3 yıl sonra yenilenmesi gereken hastane kalmayacak. Bu çalışmalarımız doğrultusunda 60 bin yataklı hastane 
zincirleri oluşturuyoruz. İnsan kaynağı konusuna gelirsek, hekimlerimiz için büyük yatırımlar yapıyoruz. 2003’te 250 bin olan insan 
kaynağımız bugün 650 bini Sağlık Bakanlığı çalışanları olmak üzere 1 milyona ulaştı. 2023 yılında 200 bin kişilik bir hekim 
ordumuz olacak. Şu an görev yapan 80 bin pratisyen, 65 bin uzman hekimimiz var. Uzman hekim sayımızı 2023’te 100 bine 
çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer önem verdiğimiz bir başka konu olan sağlık cihazları konusunda; ülkemizin ciddi bir cihaz kapasitesi 
var. Bu anlamda tüm sektörümüzü yerli alıma ve yerli üretime yönlendiriyoruz. 2015 yılının sonundan beri sağlık sektörünün 
yerelleşmesi için çalışıyoruz. Medikal malzeme ve tıbbı cihazda yerli üreticimizi destekliyoruz. Bunun haricinde Bakanlığımız 
ülkemizin sağlık sektörünün daha iyi gitmesi için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor.”  
 
                                                                  T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Expomed Eurasia 2018 Açılış Töreni 



Katılımcı İstatistikleri 

Genel Memnuniyet 

%57 %82 

Expomed Eurasia, fuar katılımcılarına hedeflerine ulaşabilmeleri için efektif bir platform sunuyor.                         

%79 

Uluslararası Katılımcı 
 Katılımcıların %82’si Expomed Eurasia 2018 

 katılımlarından tamamen memnun. 
Uluslararası Katılımcıların %79’u 

katılımlarından tamamen memnun.  

Katılım Devamlılığı 
%11 artış ile 2017’deki katılımcıların 
yarısından fazlası 2018’de de katıldı. 



Katılımcıların ve Temsilcilerin Ülkeleri 

ALMANYA  
ABD 

ARJANTİN 
 AVUSTURYA 

 BELÇİKA 
 BERZİLYA 

 BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

  BULGARİSTAN 
 ÇEKYA 

 ÇİN 

 DANİMARKA 
 FRANSA 

 GÜNEY AFRİKA 
 HİNDİSTAN  
HOLLANDA 

 HONG KONG 
  İNGİLTERE 

  İRAN 
 İRLANDA 
 İSPANYA 

 İSRAİL 
   

 

   

İSVEÇ 
 İSVİÇRE 
   İTALYA 

 JAPONYA 
 KANADA 

 KORE 
 LİTVANYA 

 MACARİSTAN 
 MALEZYA 

 MISIR 
 

 

 

 

NORVEÇ 
 PAKİSTAN 
 POLONYA 

 RUSYA  
SUUDİ ARABİSTAN 

 TAVYAN 
 TAYLAND 
TÜRKİYE 

 YUNANİSTAN 
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“Çok fazla sayıda ziyaretçi ile  

karşılaştık. Genellikle distribütörler 

ile toplantılar yaptık. Seneye de 

kesinlikle katılacağız. Fuar  

muhteşem geçiyor. ” 

”Türkiye’de ve çevre coğrafyasında 

distribütörler arıyoruz. Fuar bizim için 

yoğun geçiyor. Bilgi talebinde bulunan 

çok sayıda ziyaretçi var. Fuar oldukça 

verimli.” 

 

"Ziyaretçilerin sayısından ve kalitesinden 

fazlasıyla memnunuz. Önümüzdeki 

fuarlara da katılmaya da devam 

edeceğiz. Fuar organizasyonun 

fevkalade olduğunu söyleyebilirim.” 

  
TEAL PATENTS LTD 

İNGİLTERE 

ORTOTEK 

TÜRKİYE 

“Standımıza çok sayıda ziyaretçi geldi. Pek 

çoğu da profesyonel ziyaretçi. Genellikle 

üretici firmalar var. Bu da aslında potansiyel 

ortağımız olabilecek kişiler. Özetlemek 

gerekirse; fuar harika!" 

 HUBEI CHUTIAN MEDICAL DEVICES 
ÇİN 

MRK  HEALTHCARE  
HİNDİSTAN 

Katılımcılar Ne dedi? 



6.104 

Uluslararası 
Ziyaretçi 

35.832 
Toplam 

Ziyaretçi 

29.728 

Yerli 
Ziyaretçi 

Ziyaretçi İstatistikleri 

%83 
Ziyaretçi 

Memnuniyeti 

%88 
Ziyaretçi 
Bağlılığı 



%14 
Çok fazla sayıda B2B toplantısı yapmak için 

%20  
En yeni medikal teknolojiler hakkında bilgi edinmek için 

2 

7 

3 

1 

2 

4 

5 

1 

7 

1 

2 

6 

3 

4 

5 

2 

Neden Ziyaret ettiler? 

%17 
Mevcut ilişkileri  ve işimizi geliştirmek için 

3 %16 
Medikal alandaki iş çevresi ile sosyalleşmek için 

4 

5 %13 
İş ağımı genişletmek için 

6 %12 
Fuarda gerçekleşen etkinliklere katılmak için 

7 %9 
Belirli katılımcılarla toplantı yapmak için 

%20 

%17 

%16 

%14 

%13 

%12 
%9 



Uluslararası Ziyaretçilerin Coğrafi Dağılımı 

%18 

Asya 
Avrupa 

Orta Doğu 

Afrika 

Kuzey ve Güney Amerika 

%33 

%23 

%20 

%6 



İlk 10 Ziyaretçi Ülke 
QLİBYA QIRAK QSUUDİ ARABİSTAN QFAS QGÜRCİSTAN 

  
QÇİN QİRAN QÜRDÜN QLÜBNAN QMISIR 



 .  

400 Yerli ve 800 Uluslararası  
VIP Alım Heyeti 
 
 Kamu Hastaneleri Birliği Başkanları 
 Sağlık Bakanlığı Temsilcileri 
 Devlet ve Üniversite Hastanesi Müdürleri 
Ameliyat Hemşireleri 
 Tıbbi Direktörler 
 Satın alma Müdürleri 

VIP Alım Heyeti 

Uluslararası Alım Heyetlerinin Geldiği Ülkeler 
Arnavutluk 
Azerbaycan 
Belarus 
Bosna Hersek 
Cezayir 
Fas 
Filistin 
Gürcistan 
Hindistan 
Irak 
İran 
 

Özbekistan 
Rusya 
Senegal 
Sırbistan 
Somali 
Sudan 
Suriye 
Suudi Arabistan 
Uganda 
Ukrayna 
Umman 
Ürdün 

Karadağ 
Katar 
Kenya 
Kırgızistan 
Kosova 
Libya  
Lübnan 
Makedonya 
Mısır  
Moğolistan 
Mozambik   
 
 
 
 



Ziyaretçilerin İlgilendikleri Ürün Grupları 

Üst Seviye Yönetici 

 
 
 
 

Orta Seviye Yönetici 

 
Diğer Karar Vericiler 

 

%32 

%33 

%35 

Ziyaretçilerin Departmanları 

Araştırma ve Geliştirme 

Pazarlama ve Marka Yönetimi 

İthalat ve İhracat
 

%16 

%12 

%11 Satın alma
 

Ziyaretçi Profili 
Ziyaretçilerin Pozisyonu 

%18 

%10 IT / Teknik / Bakım-Onarım 

%33 Diğer 

%42 

%36 

%6 
%3 

%13 

MEDİKAL 
EKİPMAN 
İmalatçı, 
Distribütör,  
Bayii 

HASTANELER 
Kamu, Özel, Üniversite 

KLİNİKLER 
Terapi Merkezleri,  Bakım 
Evleri,  Sağlık Merkezleri 

DİĞER 
Eczaneler, Sigorta 
Firmaları, Vakıflar, 
Dernekler 

                       
SAĞLIK BAKANLIĞI 
YETKİLİLERİ 

12% 13% 

14% 

18% 
6% 

Ziyaretçilerin Faaliyet Alanları 

Elektro Medikal Ekipman 
ve Medikal ve Laboratuvar 
Teknolojileri 

Hastane Yapı ve Tıbbi 
Tesis Yönetimi 

Ortopedi - Rehabilitasyon 
- Fizyoterapi 

Sarf Malzeme ve Tek 
Kullanımlık Ürünler 

%63 

%63 

%23 

%23 

%26 

%29 

%29 

*Ziyaretçilerin birden fazla seçimlerine göre belirlenmiştir. 

%26 
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“Fuarın oldukça kapsamlı bir ürün grubu 

var. Salonlar çok akıllıca planlanmış. Bu 

sayede aradığınızı daha kolay 

bulabiliyorsunuz. Gelecek yıl da ziyaret 

edeceğim.“ 

”Farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı ile 

görüşebiliyorsunuz. İş bağlantılarınızı 

geliştirmek ve yeni tedarikçiler bulmak 

için mükemmel bir platform. Seneye yine 

ziyaret edeceğim.”  

“Katılımcılar çok profesyonel. Bu fuar 

sayesinde medikal teknolojilerin ne 

kadar hızlı geliştiğini görebiliyorum. 

Burada ülkemde temsilciğini 

alabileceğim üretici firmalar arıyorum.”   

MISIR 

SUDAN 

“Fuar çok ilgi çekici. Bence fuardaki 

ürün grupları çok kapsamlı. Katılımcılar 

oldukça yardım sever. Stantta bize 

yardımcı olan birini bulmak her zaman  

mümkün oldu.” 

GÜNEY AFRİKA 

AZERBAYCAN 

Ziyaretçiler Ne dedi? 
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Yeni: OTC Alanı 

 

 

 

BÜYÜYEN OTC PAZARI EXPOMED EURASIA 2018’DA 

Türkiye’deki reçetesiz ilaç pazarı, yapılan son araştırmalara göre 5 
milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Toplam ilaç sektörünün yaklaşık 
yüzde 26’sını üstlenen bu pazar, ciddi bir büyüme potansiyeline 
sahip olmasıyla ilaç firmalarının da gündeminde yer alıyor. 2013’ten 
2016 yılına %17 büyüyen pazarın 2019 yılında dünya çapında 29 
milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Avrasya Bölgesi’nin 
ve Türkiye’nin lider medikal fuarı Expomed, bu farkındalıkla OTC 
(reçetesiz ürünler) alanını bünyesine dâhil ederek, pazarın 
hedeflerine ulaşmasında önemli bir görev üstleniyor. 
 
Hem ulusal hem de uluslararası firmaların son 5 yıldır yoğun olarak 
yatırım yaptığı OTC, yani reçetesiz ilaç pazarı, her geçen yıl 
büyümesini sürdürülebilir kılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
Gün geçtikçe ilaç listesi de genişleyen pazarın, toplam ilaç 
sektörünün yaklaşık yüzde 26’sını üstlendiği öngörülüyor. Bu 
farkındalıkla Expomed Euarsia, OTC sektörünün tüm yeniliklerini 
90’in üzerinde ülkeden gelen ziyaretçilerle buluşturarak pazarın 
ihracat ağını genişletiyor. 
 
Expomed Eurasia Fuarı kapsamında Salon 6 ve 7 fuayede yer alacak 
OTC Alanı ile vitaminlerden sağlıklı yaşam ve diyet ürünlerine kadar 
geniş bir ürün yelpazesini fuar ziyaretçileriyle ile  buluşturdu. Orta 
Doğu, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere büyüyen yeni 
pazarlardan Expomed Eurasia Fuarı’na gelen OTC ürünler ile ilgili 
distribütörler, toptancılar, eczacılar, Ar-Ge uzmanları ve bilim 
insanları bu alanda katılımcılar ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 
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İnovasyon Alanı 

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi İ-SEK ve Tıbbi 

Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği MASSİAD destekleri 

ile Expomed Eurasia Fuarı’nda kurulan İnovasyon Alanı’nın 

bu yılki konuşmacısı Prof. Dr. Utkan Demirci oldu.  Türkiye 

ve dünyanın önde gelen kentlerinden İstanbul’a gelen 

sektör profesyonelini bir araya getiren organizasyonda 

‘Kısırlıkta Yepyeni Teknolojiler Artık Kapımızda’ konulu bir 

panele imza atan Prof. Dr. Demirci, kanser tanısı 

çalışmalarından bahsetti.  Çalışma arkadaşlarıyla birlikte 

yoğun çalışmalar sonucunda manyetik kaldıraç sistemini 

ortaya çıkardıklarını belirten Prof. Dr. Demirci, bu sayede 

kan hücreleri arasından kanser hücrelerinin tanısı rahatça 

konabildiğini söyledi. Var olan diğer tanı sistemlerine göre 

manyetik kaldıraç sisteminin büyük oranda daha kesin ve 

doğru bilgiye ulaşılmasına olanak tanıdığını aktaran Prof. 

Dr. Demirci, bu buluşun kanser hastalığının tanı ve tedavisi 

adına büyü önem taşıdığını ve manyetik kaldıraç sistemi 

sayesinde hücrelerin kişisel özeliklerine göre ayırt 

edebildiğinin altını çizdi. 

Geçen seneye göre daha da büyüyen İnovasyon Alanı’nda 
start-up firmalar fuar ziyaretçilerine geliştirdikleri ürün ve 
projelerini tanıtma fırsatı bulurken sunum alanında çeşitli 
seminer ve paneller gerçekleşti. 
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Etkinlikler 

Biyomedikalden Sağlıkta Kaliteye kadar oldukça 
çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Expomed 
Eurasia 2017 Etkinliklerine hem ziyaretçiler hem 
de katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 

2. Salonda yer alan İnovasyon Alanı’nda Start-up 
Firmalar ile birlikte yeni fikir ve uygulamalar 
ziyaretçilerle buluştu. 

 Endoskopik Ürünlerin Tekrar Kullanıma 
Hazırlanması, Değer Bazlı Tedarik , 
Radyolojideki Yenilikler,  Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından düzenlenen Ayakta Tedavi 
Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ve 
Medula Kullanımı Bilgilendirme Toplantısı fuar 
ziyaretçileri arasında ilgi gören etkinliklerdi. 

Radyoloji Semineri 

7. Biyomedikal Öğrenciler Sempozyumu 
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Sağlık Yönetim ve Eğitim Derneği (SAYED) tarafından her yıl 

geleneksel olarak düzenlenen Güncel Sağlık Sempozyumunun 

2018 yılı etabı Expomed Eurasia Fuarı sırasında tüm Türkiye’den 

Kamu Hastanelerinin Üst Düzey Yetkililerinin katılımı ile 24 Mart 

2018 günü gerçekleştirildi. 4 Panelden oluşan sempozyumun ana 

başlıkları şunlardı;   

 

 Sağlıkta Kümelenme Uygulamaları 
 Sağlıkta Yerli Üretim Süreçleri ve Güncel Gelişmeler 
 Şehir Hastaneleri Yönetimi  
 Sağlık Finansmanı  
 

Sempozyum hakkında da bilgiler veren SAYED Başkanı Fatma 

Aktaş, ”Bu sempozyumda sağlık yatırımı uygulamaları ile ilgili tüm 

detaylar masaya yatırılacak olup programımıza katılan sektör 

profesyonelleri gerek Türkiye ve gerekse dünya geneli yeni nesil 

hastanelerin bu alandaki yeniliklerini paylaşarak farkındalık 

yaratmayı düşünüyoruz’’ şeklinde konuştu. 



2019 

    
 28-30 Mart 

w w w . e x p o m e d i s t a n b u l . c o m  

Gelecek Buluşmamız 

Bizi takip edin 

https://www.facebook.com/expomedeurasia/?ref=hl
https://twitter.com/expomedeurasia
https://www.linkedin.com/company/expomed-eurasia?trk=company_name
https://www.youtube.com/watch?v=Lp__VnDqO20
http://www.reedtuyap.com.tr/en/index.php
https://www.instagram.com/expomedeurasia/

