
KATILIM ŞARTLARI VE ÜCRETLENDİRME

KİMLER KATILMALI?
1. Özel hastaneler, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri
2. Kaplıca tesisleri, 
3. Seyahat acentaları / aracı kuruluşlar ve asistan firmaları
4. Diğer tüm sağlık kuruluşları

Ücrete dahil olanlar:

1. Platformumuzun Fuar alanında açtığı stantta tanıtım dokümanlarınızı (Katalog. CD vb ) dağıt-
ma ve kuruluşunuzu anlatma fırsatı,

2. Fuar alanında ve otelde yapacağımız ve birçok kişinin katılacağı seminerlere katılıp, kurulu-
şunuzu 20 dk anlatma ve sunum yapma imkânı,

3. Her katılımcı için bir adet standart afiş, platformumuzca hazırlatılacaktır.  
4. Tüm katılımcılar stantta bulunan LCD ekranda tanıtım videolarını ve sunumları izlettirebile-

ceklerdir. 
5. Havaalanı /  fuar –otel ve sağlık kuruluşları transferlerini biz sağlayacağız.
6. Toplantılarda cafe-break ve yemekli katılım sunacağız.
7. İstanbul-Tebriz gidiş–dönüş uçak bileti.  
8.  4* veya dengi otellerde 5 gece SİNGLE ODA (kahvaltı dahil) konaklama

5 GÜN SÜRECEK OLACAK GEZİMİZDEKİ TÜM BU İMKÂNLARDAN FAYDALANMAK VE 
FIRSATLARI YAKALAMAK İÇİN KİŞİ BAŞI SADECE 2000 USD  ÖDEYEYECEKSİNİZ.  

Fuarın Önemi: 2013 yılında 6 ülkeden 170 katılımcı firmanın yer aldığı 14. TEBRIZ MED 
ULUSLARARASI MEDİKAL & SAĞLIK FUARI, seçimlerden sonra Tebriz’deki ilk sağlık fu-
arı olacaktır! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve İran arasındaki ambargonun 
yumuşatılmasıyla beraber İran’dan alım heyetlerinin ve hastaların Türkiye’ye akın ettiği 
böylesi bir ortamda zamanlaması itibariyle fuar daha bir önem arz etmektedir.

GENİŞ BİLGİ VE KAYIT İÇİN: 
Proje koordinatörü: Gamze Atalay: GSM: 0 541 932 36 59  TLF: 0 312 419 07 69 
ÇAĞRI MERKEZİ: 444 5 986  
E-posta: proje@ipsa.org.tr - www.ipsa.org.tr 

DERNEK BANKA HESAP NUMARASI: 

Türkiye İş Bankası Mithatpaşa Şubesi
Hesap Sahibi: Uluslararası Hasta Hizmetleri Derneği
Hesap IBAN:  TR 70 0006 4000 0024 2283 4011 01 (USD)
  TR 16 0006 4000 0014 2281 0200 49 (TL)
  TR 79 0006 4000 0024 2283 4021 03 (EURO)

www.ipsa.org.tr

TÜRKİYE - İRAN İLİŞKİLERİ

Resmi adı: İran İslâm Cumhuriyeti 

Nüfusu: 77.177.000 

Başkenti: Tahran (Nüfusu: 8.500.000) 

Diğer önemli şehirleri: Meşhed, Isfahan, Tebriz, Şi-
raz, Ahvaz, Abâdân, Hemedan, Kirmanşâh, Kum, Hur-
remşehr. 

Yüzölçümü: 1.648.195 km2 

Etnik yapı: % 66 Farisi (Pers), % 20 Türk, % 9.1 Kürt, 
% 3 Arap, % 0.3 Ermeni, % 0.3 Yahudi. Kalan nüfusu 
değişik etnik unsurlar oluşturmaktadır. 

Dil: Resmi dil Farsça’dır. Ayrıca azınlıkların dilleri de 
konuşulur. 

Türkiye - İran Siyasi İlişkileri

İran, 400 yıla yakın süredir değişmeyen 560 km’lik bir 
sınırı paylaştığımız önemli bir komşumuzdur. 

İran’la ikili ilişkilerimiz, iç işlerine karışmama, karşılıklı 
saygı ve iyi komşuluk ilkeleri zemininde geliştirilmekte 
ve genel olarak istikrarlı bir yükseliş çizgisi izlemekte-
dir. Bu çerçevede, Sayın Başbakanımız’ın 28-29 Ocak 
2014 tarihlerinde İran’ı ziyaretleri ile İran Cumhurbaşka-
nı Dr. Hasan Ruhani’nin 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde 
ülkemizi ziyareti ilişkilerimize ivme vermiştir. Bu ziyaret, 
1996 yılından bu yana İran’dan Türkiye’ye Cumhurbaş-
kanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyarettir.

Sayın Başbakanımız’ın İran’ı ziyaretleri sırasında ku-
rulması kararlaştırılan ve ilk toplantısı Cumhurbaşkanı 
Ruhani’nin ziyareti vesilesiyle düzenlenen Yüksek Dü-
zeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) ilişkilerimizi kurumsal bir 
çerçeveye oturtmuştur.

İran’ın Ekonomisi

İran ekonomisi yüksek oranda petrol gelirlerine (İran 
dünya petrol rezervlerinin % 10’una sahiptir) bağım-
lı görünmektedir. Devlet, genel olarak ekonominin % 
35’ini doğrudan, % 45’ini ise “bonyad” olarak adlandı-
rılan vakıflar aracılığı ile elinde tutmaktadır. Kalan % 
20’lik kesim ise, küçük çaplı ticaret erbabının (pazar) 
elindedir.

İran, Rusya’dan sonra en büyük doğalgaz rezervlerini 
elinde bulundurmasına karşın (İran dünya doğalgaz 
rezervlerinin % 17’sine sahiptir), doğalgaz alanında 
net ithalatçı konumundadır. Doğalgaz rezervlerinin 
sadece %48’lik bir bölümü işletilebilmektedir. Hâli-
hazırda İran, boru hattı kanalıyla ülkemize, Ermenis-
tan’a ve Azerbaycan’a (Nahçıvan) ihracat, Türkme-
nistan’dan da ithalat yapmaktadır.

Küresel mali ve ekonomik krizin etkisinin giderek his-
sedilmesiyle İran ekonomisinde 2009 yılında % 0,5 
daralma yaşanmış, ancak 2010 yılında (% 3 oranın-
da) tekrar büyüme trendine girmiştir.

İran’ın 2010 yılı GSYİH 412 milyar ABD Doları, kişi 
başına milli geliri ise (SGP’ye göre) 11.755 ABD Do-
ları düzeyindedir. 2011 yılsonu itibariyle işsizlik ora-
nının %14,1’e (2010’da % 13,2 idi) yükselmesi, 2010 
yılında 1,69 milyar ABD Doları olan İran’daki yaban-
cı yatırımın ise 2011 yılında 1,2 milyar ABD Dolarına 
düşmesinin beklendiği belirtilmektedir.

İRANhakkında geniş bilgi için:

http://tr.wikipedia.org/wiki/İran

www.ipsa.org.tr



BU PROGRAMA NİÇİN KATILMALISINIZ?GELECEĞİN EN BÜYÜK SAĞLIK TURİZMİ PAZARI 
TEBRİZ’E/İRAN’A GİDİYORUZ (03-08 EYLÜL 2014 )

Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır.

Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık turizminde başarı-
nın en önemli sırrıdır. Sağlık turizminde marka olmak, ilk akla gelen kuruluş olmak için, etkin tanıtım ve 
doğru pazarlama şarttır. Platform olarak sağlık turizminde en güçlü ve hızla gelişecek pazar ülkelerini 
tespit ederek, en verimli tanıtım etkinlikleriyle profesyonel yurtdışı tanıtımları yapacağız.

1-YURTDIŞINDA SAĞLIK TURİZMİ SEMİNER VE ÇALIŞTAYLARI

Sağlık turizminin ve ülkemizin sağlık turizmi ile ilgili imkânlarının ve fırsatlarının anlatıldığı, sağlık 
personelleri ve sağlık turizmi kuruluşlarının, yöneticilerinin, aracı kurumların, seyahat acentalarının ve 
pazarlama elemanlarının v.b katıldığı toplantılardır.

Yurtdışında düzenlenecek seminer ve çalıştaylarda, daha ziyade ülkemizin sağlık turizmi fırsatları 
anlatılarak, pazarlaması yapılacaktır. Yurtdışındaki sağlık kuruluşları gezilerek, gidilen ülkede varsa 
eşzamanlı olarak sağlıkla ilgili fuar ve kongrelere katılım sağlanacaktır. 

2-YURTDIŞINDAN İLGİLİ HEYETLERİNİN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ

Hedef ülkelerdeki ilgili kişi ve kuruluşlardan oluşturulan en az 8-10 kişilik sağlık turizmi ile ilgili alım 
heyetleri ülkemize getirilip, sağlık kuruluşlarımız ve sağlık turizmi ile ilgili idari ve yönetim kadroları ile 
görüşmeler sağlanacaktır. Bu grupta yabancı heyet, ülkemizdeki sunulan sağlık hizmetlerini yerinde 
görecek, gerekli işbirliği sözleşmelerini anında yapabilecektir.

 

3-YURTDIŞINDA TIBBİ KONULARDA BİLİMSEL TOPLANTILAR 

Yurt dışında bilimsel ağırlıklı sağlık turizmi panel ve seminerler toplantılar yapılacaktır. Bu grupta, 
ağırlıkta sağlık turizmi ile ilgili sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin katılımı olacaktır. Özellikle de 
ülkemizden ve yurtdışından, alanında ün yapmış hekimlerin ve akademisyenlerin katıldığı, spesifik 
alanlarda bilimsel ağırlıklı toplantılar olup sağlık turizmi tanıtımı olacaktır. Öncelikli olarak sağlık tu-
rizminde en önemli konuları kapsayan Beyin cerrahisi, Ortopedi, Onkoloji, Kardiyovasküler cerrahi ve 
Estetik cerrahisi ile ilgili toplantılar yapılacaktır.

Platformumuz, ülkemizdeki kurumsal olan, kaliteli sağlık hizmeti sunan özel hastanelerden, kamu 
hastaneleri, üniversite hastaneleri, aracı kurumları, sağlık seyahat acentaları, medikal firmaları, ilaç fir-
maları ve sağlığın tüm paydaşlarından oluşan heyetleri, yurtdışında tanıtım ve pazarlamasını yapacak-
tır. Böylece Türkiye’nin sağlık turizmi bayrağını, tüm yurtdışı sağlık turizmi pazarlarında dalgalandıra-
caktır. Tüm bu faaliyetlerimiz hakkındaki çalışmalarımızı www.ipsa.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.

DR. DURSUN AYDIN

PLATFORM BAŞKANI

Yaklaşık 80 milyon nüfuslu sınır komşumuz, vizesiz gidiş-gelişin olduğu, turizmimizde ilk 6 içinde 
yer alan ve bölgenin en büyük fuarının olduğu tarihlerde TEBRİZ/ İRAN’a gidiyoruz. Tebriz, Azeri 
Türklerin yoğunlukta yaşadığı bir yer olup, Türkiye ile ilişkilerin en yoğun olduğu bölgedir. Türkçe 
yaygın olarak konuşulur

AMAÇ:

Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeli, başta İran olmak üzere, fuar sebebi ile TEBRİZ’E gelen tüm 
çevre ülkelere tanıtılmış olacaktır. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizde tedavi gören 2012 yılında 
2703 İranlı hasta sayısını 5000’ün üstüne çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin sağlık kuruluşları 
ve kaplıcaları başta olmak üzere tüm sağlık turizmi paydaşlarının İran’da tanınırlığını artıracağız. 

GENEL BİLGİLER:

Platformumuz çatısı altında yaklaşık 10 kuruluşun katılımı planlanmıştır. (Hastane, Aracı kurum, 
seyahat acentası ve kaplıcalar vb.)

Bu program süresinde, otelde ve fuar alanında, İran’dan medikal, eczane, hastane yetkilileri, 
aracı kuruluşlar, üniversite-özel hastane yetkilileri ve Türkiye’den kaplıcaya ve hastaneye turist ge-
tirecek seyahat acenta ve aracı kurum temsilcilerinden oluşan kişilerle toplantılar yapılacaktır.

Bu etkinlikler süresince, başta fuarda olmak üzere medya tanıtımları (Tv, radyo, gazete, internet, 
dergi ve fuar alanlarında billboard reklamları) olacaktır. Ayrıca Tebriz’de hastane ve resmi kuruluş-
lardan 4- 5 noktaya yerinde ziyaret olacaktır.

HİÇ KİMSE BU FIRSATLARI BU FİYATLARLA SİZE SUNAMAZ. ÇÜNKÜ BİZ ÜLKEMİZİN 
SAĞLIK TURİZMİNİ YURDIŞINA TANITMAK İÇİN KURULMUŞ, KAR AMACI GÜTMEYEN BİR 
SİVİL TOPLUM KURULUŞUYUZ. 

HER ŞEY ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN… SAĞLIK TURİZMİNİN ÜLKEMİZDE GELİŞMESİ 
İÇİN… SİZLERİN KAZANMASI VE YUTRDIŞI PAZARLARINDA TANINMASI İÇİN…

5 GÜN SÜRECEK OLACAK GEZİMİZDEKİ TÜM BU İMKÂNLARDAN FAYDALANMAK VE 
FIRSATLARI YAKALAMAK İÇİN KİŞİ BAŞI SADECE 2000 USD ÖDEYEYECEKSİNİZ.  

ÜLKEMİZİN, BÖLGESİNDE LİDER BİR SAĞLIK TURİZMİ DESTİNASYONU OLMASI İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ.

1. İran ile ticari hacmimiz 2012 yılında 22 milyar USD olmuştur ve 2015 yılında hedefimiz 30 milyar 
USD’dır.

2. İran’dan ülkemize gelen turist sayısı 2012 yılında 1.186.343 olmuştur. 2015 yılında hedefimiz; 
yaklaşık 2 milyondur.

3. Türkiye’de tedavi gören İranlı yabancı sayısı 2012 yılında 2703 olmuştur. 2015 yılındaki hedefi-
miz 5000 İranlı hastadır.

4. Turizmde en cazip ülke olup; otellerimiz, kaplıcalarımız ve seyahat acentalarımız için en büyük 
pazardır.

5. Program süresince katılacağımız 14. ULUSLARARASI TEBRİZ SAĞLIK FUARI (03-08 EYLUL 
2014) bölgenin en büyük fuarlarından birisi olup özellikle bölge ülkelerden katılım olacaktır.

6. İran’a ambargonun esnetilmesi ile özellikle ilaç ve tıbbi malzemede ülkemizden İran’a ciddi oran-
da ihracat imkânı doğmuştur.

7. Ülkemizdeki kaplıcalar için en cazip yabancı ziyaretçi İranlılardır. Çünkü 2012 yılında 1732 İranlı, 
kaplıca otellerimizde konaklamıştır.

8. İran, estetik operasyonları en çok talep eden ülkeler arasındadır. 

TASLAK PROGRAM 
03 EYLUL 2014 (ÇARŞAMBA): ATATÜRK HAVAALANINDAN – TEBRİZE UÇUŞ VE OTELE 

YERLEŞİLMESİ

Saat 00.00 Uçağa biniş. THY (TK 882 SAAT 00.25 TEBRİZ UÇUŞU)

04 EYLUL 2014 (PERŞEMBE): TEBRİZ SAĞLIK FUARINA KATILIM    

05 EYLUL 2014 (CUMA): FUAR ALANINDAKİ SALONDA SEMİNER  VE İKİLİ İLİŞKİLER

“Türkiye’de sağlık turizmi imkânları ve Sağlık için Türkiye’yi ziyaret” paneli 

06 EYLUL 2014 (CUMARTESİ): OTELDE SEMİNER / SAĞLIK KURULUŞLARINI  ZİYARET

Türkiye–İran arasında sağlık turizmi işbirliği semineri ve Tebriz’deki sağlık kuruluşlarını 
ziyaret

07 MAYIS 2014 (PAZAR): SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI

“Tebriz’deki seyahat acentaları ve aracı kuruluşlar ile Türkiye–İran arasında sağlık turiz-
minin geliştirilmesi ve İran’ın beklentileri” Çalıştayı 

08 EYLUL 2014 (PAZARTESİ): OTELDEN AYRILIŞ VE DÖNÜŞ

Saat 05 30 TEBRİZ-İSTANBUL UÇUŞU (TK 883)

NOT:  Güncel program için www.ipsa.org.tr’ye bakınız.

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ 

www.ipsa.org.tr www.ipsa.org.tr www.ipsa.org.tr
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dergi ve fuar alanlarında billboard reklamları) olacaktır. Ayrıca Tebriz’de hastane ve resmi kuruluş-
lardan 4- 5 noktaya yerinde ziyaret olacaktır.

HİÇ KİMSE BU FIRSATLARI BU FİYATLARLA SİZE SUNAMAZ. ÇÜNKÜ BİZ ÜLKEMİZİN 
SAĞLIK TURİZMİNİ YURDIŞINA TANITMAK İÇİN KURULMUŞ, KAR AMACI GÜTMEYEN BİR 
SİVİL TOPLUM KURULUŞUYUZ. 

HER ŞEY ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN… SAĞLIK TURİZMİNİN ÜLKEMİZDE GELİŞMESİ 
İÇİN… SİZLERİN KAZANMASI VE YUTRDIŞI PAZARLARINDA TANINMASI İÇİN…

5 GÜN SÜRECEK OLACAK GEZİMİZDEKİ TÜM BU İMKÂNLARDAN FAYDALANMAK VE 
FIRSATLARI YAKALAMAK İÇİN KİŞİ BAŞI SADECE 2000 USD ÖDEYEYECEKSİNİZ.  

ÜLKEMİZİN, BÖLGESİNDE LİDER BİR SAĞLIK TURİZMİ DESTİNASYONU OLMASI İÇİN 
HİZMETİNİZDEYİZ.

1. İran ile ticari hacmimiz 2012 yılında 22 milyar USD olmuştur ve 2015 yılında hedefimiz 30 milyar 
USD’dır.

2. İran’dan ülkemize gelen turist sayısı 2012 yılında 1.186.343 olmuştur. 2015 yılında hedefimiz; 
yaklaşık 2 milyondur.

3. Türkiye’de tedavi gören İranlı yabancı sayısı 2012 yılında 2703 olmuştur. 2015 yılındaki hedefi-
miz 5000 İranlı hastadır.

4. Turizmde en cazip ülke olup; otellerimiz, kaplıcalarımız ve seyahat acentalarımız için en büyük 
pazardır.

5. Program süresince katılacağımız 14. ULUSLARARASI TEBRİZ SAĞLIK FUARI (03-08 EYLUL 
2014) bölgenin en büyük fuarlarından birisi olup özellikle bölge ülkelerden katılım olacaktır.

6. İran’a ambargonun esnetilmesi ile özellikle ilaç ve tıbbi malzemede ülkemizden İran’a ciddi oran-
da ihracat imkânı doğmuştur.

7. Ülkemizdeki kaplıcalar için en cazip yabancı ziyaretçi İranlılardır. Çünkü 2012 yılında 1732 İranlı, 
kaplıca otellerimizde konaklamıştır.

8. İran, estetik operasyonları en çok talep eden ülkeler arasındadır. 

TASLAK PROGRAM 
03 EYLUL 2014 (ÇARŞAMBA): ATATÜRK HAVAALANINDAN – TEBRİZE UÇUŞ VE OTELE 

YERLEŞİLMESİ

Saat 00.00 Uçağa biniş. THY (TK 882 SAAT 00.25 TEBRİZ UÇUŞU)

04 EYLUL 2014 (PERŞEMBE): TEBRİZ SAĞLIK FUARINA KATILIM    

05 EYLUL 2014 (CUMA): FUAR ALANINDAKİ SALONDA SEMİNER  VE İKİLİ İLİŞKİLER

“Türkiye’de sağlık turizmi imkânları ve Sağlık için Türkiye’yi ziyaret” paneli 

06 EYLUL 2014 (CUMARTESİ): OTELDE SEMİNER / SAĞLIK KURULUŞLARINI  ZİYARET

Türkiye–İran arasında sağlık turizmi işbirliği semineri ve Tebriz’deki sağlık kuruluşlarını 
ziyaret

07 MAYIS 2014 (PAZAR): SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI

“Tebriz’deki seyahat acentaları ve aracı kuruluşlar ile Türkiye–İran arasında sağlık turiz-
minin geliştirilmesi ve İran’ın beklentileri” Çalıştayı 

08 EYLUL 2014 (PAZARTESİ): OTELDEN AYRILIŞ VE DÖNÜŞ

Saat 05 30 TEBRİZ-İSTANBUL UÇUŞU (TK 883)

NOT:  Güncel program için www.ipsa.org.tr’ye bakınız.

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ 

www.ipsa.org.tr www.ipsa.org.tr www.ipsa.org.tr



BU PROGRAMA NİÇİN KATILMALISINIZ?GELECEĞİN EN BÜYÜK SAĞLIK TURİZMİ PAZARI 
TEBRİZ’E/İRAN’A GİDİYORUZ (03-08 EYLÜL 2014 )
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doğru pazarlama şarttır. Platform olarak sağlık turizminde en güçlü ve hızla gelişecek pazar ülkelerini 
tespit ederek, en verimli tanıtım etkinlikleriyle profesyonel yurtdışı tanıtımları yapacağız.
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personelleri ve sağlık turizmi kuruluşlarının, yöneticilerinin, aracı kurumların, seyahat acentalarının ve 
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DR. DURSUN AYDIN
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KATILIM ŞARTLARI VE ÜCRETLENDİRME

KİMLER KATILMALI?
1. Özel hastaneler, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri
2. Kaplıca tesisleri, 
3. Seyahat acentaları / aracı kuruluşlar ve asistan firmaları
4. Diğer tüm sağlık kuruluşları

Ücrete dahil olanlar:

1. Platformumuzun Fuar alanında açtığı stantta tanıtım dokümanlarınızı (Katalog. CD vb ) dağıt-
ma ve kuruluşunuzu anlatma fırsatı,

2. Fuar alanında ve otelde yapacağımız ve birçok kişinin katılacağı seminerlere katılıp, kurulu-
şunuzu 20 dk anlatma ve sunum yapma imkânı,

3. Her katılımcı için bir adet standart afiş, platformumuzca hazırlatılacaktır.  
4. Tüm katılımcılar stantta bulunan LCD ekranda tanıtım videolarını ve sunumları izlettirebile-

ceklerdir. 
5. Havaalanı /  fuar –otel ve sağlık kuruluşları transferlerini biz sağlayacağız.
6. Toplantılarda cafe-break ve yemekli katılım sunacağız.
7. İstanbul-Tebriz gidiş–dönüş uçak bileti.  
8.  4* veya dengi otellerde 5 gece SİNGLE ODA (kahvaltı dahil) konaklama

5 GÜN SÜRECEK OLACAK GEZİMİZDEKİ TÜM BU İMKÂNLARDAN FAYDALANMAK VE 
FIRSATLARI YAKALAMAK İÇİN KİŞİ BAŞI SADECE 2000 USD  ÖDEYEYECEKSİNİZ.  

Fuarın Önemi: 2013 yılında 6 ülkeden 170 katılımcı firmanın yer aldığı 14. TEBRIZ MED 
ULUSLARARASI MEDİKAL & SAĞLIK FUARI, seçimlerden sonra Tebriz’deki ilk sağlık fu-
arı olacaktır! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve İran arasındaki ambargonun 
yumuşatılmasıyla beraber İran’dan alım heyetlerinin ve hastaların Türkiye’ye akın ettiği 
böylesi bir ortamda zamanlaması itibariyle fuar daha bir önem arz etmektedir.

GENİŞ BİLGİ VE KAYIT İÇİN: 
Proje koordinatörü: Gamze Atalay: GSM: 0 541 932 36 59  TLF: 0 312 419 07 69 
ÇAĞRI MERKEZİ: 444 5 986  
E-posta: proje@ipsa.org.tr - www.ipsa.org.tr 

DERNEK BANKA HESAP NUMARASI: 

Türkiye İş Bankası Mithatpaşa Şubesi
Hesap Sahibi: Uluslararası Hasta Hizmetleri Derneği
Hesap IBAN:  TR 70 0006 4000 0024 2283 4011 01 (USD)
  TR 16 0006 4000 0014 2281 0200 49 (TL)
  TR 79 0006 4000 0024 2283 4021 03 (EURO)

www.ipsa.org.tr

TÜRKİYE - İRAN İLİŞKİLERİ

Resmi adı: İran İslâm Cumhuriyeti 

Nüfusu: 77.177.000 

Başkenti: Tahran (Nüfusu: 8.500.000) 

Diğer önemli şehirleri: Meşhed, Isfahan, Tebriz, Şi-
raz, Ahvaz, Abâdân, Hemedan, Kirmanşâh, Kum, Hur-
remşehr. 

Yüzölçümü: 1.648.195 km2 

Etnik yapı: % 66 Farisi (Pers), % 20 Türk, % 9.1 Kürt, 
% 3 Arap, % 0.3 Ermeni, % 0.3 Yahudi. Kalan nüfusu 
değişik etnik unsurlar oluşturmaktadır. 

Dil: Resmi dil Farsça’dır. Ayrıca azınlıkların dilleri de 
konuşulur. 

Türkiye - İran Siyasi İlişkileri

İran, 400 yıla yakın süredir değişmeyen 560 km’lik bir 
sınırı paylaştığımız önemli bir komşumuzdur. 

İran’la ikili ilişkilerimiz, iç işlerine karışmama, karşılıklı 
saygı ve iyi komşuluk ilkeleri zemininde geliştirilmekte 
ve genel olarak istikrarlı bir yükseliş çizgisi izlemekte-
dir. Bu çerçevede, Sayın Başbakanımız’ın 28-29 Ocak 
2014 tarihlerinde İran’ı ziyaretleri ile İran Cumhurbaşka-
nı Dr. Hasan Ruhani’nin 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde 
ülkemizi ziyareti ilişkilerimize ivme vermiştir. Bu ziyaret, 
1996 yılından bu yana İran’dan Türkiye’ye Cumhurbaş-
kanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyarettir.

Sayın Başbakanımız’ın İran’ı ziyaretleri sırasında ku-
rulması kararlaştırılan ve ilk toplantısı Cumhurbaşkanı 
Ruhani’nin ziyareti vesilesiyle düzenlenen Yüksek Dü-
zeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) ilişkilerimizi kurumsal bir 
çerçeveye oturtmuştur.

İran’ın Ekonomisi

İran ekonomisi yüksek oranda petrol gelirlerine (İran 
dünya petrol rezervlerinin % 10’una sahiptir) bağım-
lı görünmektedir. Devlet, genel olarak ekonominin % 
35’ini doğrudan, % 45’ini ise “bonyad” olarak adlandı-
rılan vakıflar aracılığı ile elinde tutmaktadır. Kalan % 
20’lik kesim ise, küçük çaplı ticaret erbabının (pazar) 
elindedir.

İran, Rusya’dan sonra en büyük doğalgaz rezervlerini 
elinde bulundurmasına karşın (İran dünya doğalgaz 
rezervlerinin % 17’sine sahiptir), doğalgaz alanında 
net ithalatçı konumundadır. Doğalgaz rezervlerinin 
sadece %48’lik bir bölümü işletilebilmektedir. Hâli-
hazırda İran, boru hattı kanalıyla ülkemize, Ermenis-
tan’a ve Azerbaycan’a (Nahçıvan) ihracat, Türkme-
nistan’dan da ithalat yapmaktadır.

Küresel mali ve ekonomik krizin etkisinin giderek his-
sedilmesiyle İran ekonomisinde 2009 yılında % 0,5 
daralma yaşanmış, ancak 2010 yılında (% 3 oranın-
da) tekrar büyüme trendine girmiştir.

İran’ın 2010 yılı GSYİH 412 milyar ABD Doları, kişi 
başına milli geliri ise (SGP’ye göre) 11.755 ABD Do-
ları düzeyindedir. 2011 yılsonu itibariyle işsizlik ora-
nının %14,1’e (2010’da % 13,2 idi) yükselmesi, 2010 
yılında 1,69 milyar ABD Doları olan İran’daki yaban-
cı yatırımın ise 2011 yılında 1,2 milyar ABD Dolarına 
düşmesinin beklendiği belirtilmektedir.

İRANhakkında geniş bilgi için:

http://tr.wikipedia.org/wiki/İran

www.ipsa.org.tr
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5. Havaalanı /  fuar –otel ve sağlık kuruluşları transferlerini biz sağlayacağız.
6. Toplantılarda cafe-break ve yemekli katılım sunacağız.
7. İstanbul-Tebriz gidiş–dönüş uçak bileti.  
8.  4* veya dengi otellerde 5 gece SİNGLE ODA (kahvaltı dahil) konaklama

5 GÜN SÜRECEK OLACAK GEZİMİZDEKİ TÜM BU İMKÂNLARDAN FAYDALANMAK VE 
FIRSATLARI YAKALAMAK İÇİN KİŞİ BAŞI SADECE 2000 USD  ÖDEYEYECEKSİNİZ.  

Fuarın Önemi: 2013 yılında 6 ülkeden 170 katılımcı firmanın yer aldığı 14. TEBRIZ MED 
ULUSLARARASI MEDİKAL & SAĞLIK FUARI, seçimlerden sonra Tebriz’deki ilk sağlık fu-
arı olacaktır! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve İran arasındaki ambargonun 
yumuşatılmasıyla beraber İran’dan alım heyetlerinin ve hastaların Türkiye’ye akın ettiği 
böylesi bir ortamda zamanlaması itibariyle fuar daha bir önem arz etmektedir.

GENİŞ BİLGİ VE KAYIT İÇİN: 
Proje koordinatörü: Gamze Atalay: GSM: 0 541 932 36 59  TLF: 0 312 419 07 69 
ÇAĞRI MERKEZİ: 444 5 986  
E-posta: proje@ipsa.org.tr - www.ipsa.org.tr 

DERNEK BANKA HESAP NUMARASI: 

Türkiye İş Bankası Mithatpaşa Şubesi
Hesap Sahibi: Uluslararası Hasta Hizmetleri Derneği
Hesap IBAN:  TR 70 0006 4000 0024 2283 4011 01 (USD)
  TR 16 0006 4000 0014 2281 0200 49 (TL)
  TR 79 0006 4000 0024 2283 4021 03 (EURO)

www.ipsa.org.tr

TÜRKİYE - İRAN İLİŞKİLERİ

Resmi adı: İran İslâm Cumhuriyeti 

Nüfusu: 77.177.000 

Başkenti: Tahran (Nüfusu: 8.500.000) 

Diğer önemli şehirleri: Meşhed, Isfahan, Tebriz, Şi-
raz, Ahvaz, Abâdân, Hemedan, Kirmanşâh, Kum, Hur-
remşehr. 

Yüzölçümü: 1.648.195 km2 

Etnik yapı: % 66 Farisi (Pers), % 20 Türk, % 9.1 Kürt, 
% 3 Arap, % 0.3 Ermeni, % 0.3 Yahudi. Kalan nüfusu 
değişik etnik unsurlar oluşturmaktadır. 

Dil: Resmi dil Farsça’dır. Ayrıca azınlıkların dilleri de 
konuşulur. 

Türkiye - İran Siyasi İlişkileri

İran, 400 yıla yakın süredir değişmeyen 560 km’lik bir 
sınırı paylaştığımız önemli bir komşumuzdur. 

İran’la ikili ilişkilerimiz, iç işlerine karışmama, karşılıklı 
saygı ve iyi komşuluk ilkeleri zemininde geliştirilmekte 
ve genel olarak istikrarlı bir yükseliş çizgisi izlemekte-
dir. Bu çerçevede, Sayın Başbakanımız’ın 28-29 Ocak 
2014 tarihlerinde İran’ı ziyaretleri ile İran Cumhurbaşka-
nı Dr. Hasan Ruhani’nin 9-10 Haziran 2014 tarihlerinde 
ülkemizi ziyareti ilişkilerimize ivme vermiştir. Bu ziyaret, 
1996 yılından bu yana İran’dan Türkiye’ye Cumhurbaş-
kanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyarettir.

Sayın Başbakanımız’ın İran’ı ziyaretleri sırasında ku-
rulması kararlaştırılan ve ilk toplantısı Cumhurbaşkanı 
Ruhani’nin ziyareti vesilesiyle düzenlenen Yüksek Dü-
zeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) ilişkilerimizi kurumsal bir 
çerçeveye oturtmuştur.

İran’ın Ekonomisi

İran ekonomisi yüksek oranda petrol gelirlerine (İran 
dünya petrol rezervlerinin % 10’una sahiptir) bağım-
lı görünmektedir. Devlet, genel olarak ekonominin % 
35’ini doğrudan, % 45’ini ise “bonyad” olarak adlandı-
rılan vakıflar aracılığı ile elinde tutmaktadır. Kalan % 
20’lik kesim ise, küçük çaplı ticaret erbabının (pazar) 
elindedir.

İran, Rusya’dan sonra en büyük doğalgaz rezervlerini 
elinde bulundurmasına karşın (İran dünya doğalgaz 
rezervlerinin % 17’sine sahiptir), doğalgaz alanında 
net ithalatçı konumundadır. Doğalgaz rezervlerinin 
sadece %48’lik bir bölümü işletilebilmektedir. Hâli-
hazırda İran, boru hattı kanalıyla ülkemize, Ermenis-
tan’a ve Azerbaycan’a (Nahçıvan) ihracat, Türkme-
nistan’dan da ithalat yapmaktadır.

Küresel mali ve ekonomik krizin etkisinin giderek his-
sedilmesiyle İran ekonomisinde 2009 yılında % 0,5 
daralma yaşanmış, ancak 2010 yılında (% 3 oranın-
da) tekrar büyüme trendine girmiştir.

İran’ın 2010 yılı GSYİH 412 milyar ABD Doları, kişi 
başına milli geliri ise (SGP’ye göre) 11.755 ABD Do-
ları düzeyindedir. 2011 yılsonu itibariyle işsizlik ora-
nının %14,1’e (2010’da % 13,2 idi) yükselmesi, 2010 
yılında 1,69 milyar ABD Doları olan İran’daki yaban-
cı yatırımın ise 2011 yılında 1,2 milyar ABD Dolarına 
düşmesinin beklendiği belirtilmektedir.

İRANhakkında geniş bilgi için:

http://tr.wikipedia.org/wiki/İran

www.ipsa.org.tr



KATILIM ŞARTLARI VE ÜCRETLENDİRME

KİMLER KATILMALI?
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