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Türkiye ile Pakistan arasında stratejik iş birliği kapsamında pek çok alanda olduğu gibi, sağlık 
alanında da güçlü iş birliği iradesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek 
2016 ziyaretlerinde, gerekse 13 Şubat 2020 ziyaretlerinde tekrar teyit edilmiştir. 

Pakistan ve Türkiye Hükümetlerinin güçlü iş birliği iradesinin tezahürü olarak PAKMEDICA 
Medikal Sağlık ve Kozmetik Fuarı ile Pakistan-Türkiye Sağlık İş Forumu; ilk olarak 28-30 
Eylül 2017 tarihlerinde Pakistan Pencap Eyaleti Lahor Şehri, Lahore Expo Center’de 
yapılmıştı.  

İlki 2017’de yapılan PAKMEDICA Fuar ve Forumu kapsamında; 39’u Pakistan’dan ve 54’ü 
Türkiye’den olmak üzere 100’den fazla katılımcı firma ve 3000’den fazla Pakistanlı sağlık 
yöneticisi, sektör temsilcisi ve doktordan oluşan ziyaretçi portföyü ile gerçekleştirilmişti.  

İki ülke sağlık sektörleri arasında önemli ticari görüşme ve iş birliklerine sahne olan 
PAKMEDICA’nın, 2023 yılı için iki ülke arasında hedef olarak belirlenen 5 Milyar Dolarlık 
ticaret hacmin yakalanmasında önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Her yıl daha büyük katılım ve daha zengin içerikle yapılmak üzere hazırlıkları sürdürülen 
PAKMEDICA Medikal, Sağlık ve Kozmetik Fuarı ve Forumu’nun yeniden düzenlenmesine 
yönelik olarak her iki ülke sektör temsilcileri nezdinde büyük bir beklenti olduğu bilinmektedir. 
Organizasyonun ikincisi, Pakistan’daki seçimler ve daha sonrasında ortaya çıkan Covid-19 
pandemisi sebebiyle ertelenmek durumunda kalmıştır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı ve organizasyon yetkilileri 4 – 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında 
Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirerek organizasyonun gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi 
hususunda en üst düzeyde resmi görüşmeler gerçekleştirmiş ve Pakistan makamları tarafından 
söz konusu organizasyona tam destek verileceği ifade edilmiştir. Yine Pakistan Başbakanı 
Sayın Şahbaz Şerif’in haziran ayında Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da T.C. 
Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca ile görüşmesinde Pakmedica etkinliğinin önemi 
gündeme gelmiş ve her iki ülke tarafından gerçekleştirilmesi yönündeki kararlılık ifade 
edilmiştir.  

PAKMEDICA Fuarı ve Forumu daha önce olduğu gibi; iki dost ve kardeş ülke olarak 
Pakistan ve Türkiye hükümet yetkililerinin himaye ve teşvikleri, ilgili kurum ve 
kuruluşların iş birliği ve USHAŞ organizasyonu ile 6-8 Ekim 2022 tarihlerinde 
Pakistan’ın Lahor şehrinde gerçekleştirilecek olup, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 
“Milli Katılım” kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. 

PAKMEDICA kapsamında yapılacak, Pakistan - Türkiye Sağlık İş Forumu ile iki ülke 
Sağlık Bakanlıkları, hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, paneller, 
çalıştaylar, kurslarla karşılıklı deneyim paylaşımında bulunulacaktır. Ayrıca bu 
Forumun iki ülke arasında sağlık alanında yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağı 
düşünülmektedir. 

PAKMEDICA’ya katılım şartları, program içeriği, katılımcı bilgileri gibi detaylı ve güncel 
bilgilere ulaşmak için www.pakmedica.com adresini ziyaret etmek yeterli olacaktır. Ayrıca 
etkinlik yetkili iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 



İki dost ülke sağlık sektörünün değerli mensuplarını ve kuruluşlarını PAKMEDICA 
Medikal, Sağlık ve Kozmetik Fuarı ve Forumu’na katılmaya ve iş birliğine davet amacıyla 
ilgili kurum, kuruluş ve yetkililere duyurulması hususunu arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

PAKMEDICA Etkinlik Sorumlusu: 
Emrah Karaca 
Tel: +90 5443062163  
E-posta: emrah.karaca@ushas.com.tr 
 
Ek: PAKMEDICA Kısa tanıtım broşürü 



PAKMEDICA Medikal, Sağlık 
ve Kozmetik Forumu ve Fuarı; 
iki ülke arasındaki dostluk köprülerini, ticari 
fırsatlara dönüştürecek...
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MEDİKAL, SAĞLIK ve KOZMETİK FUARI
12-14 MAYIS 2022, LAHORE / PAKİSTAN

DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR

Bölgenin lider ve vazgeçilmez ihtisas fuarı PAKMEDICA Medikal, Sağlık ve Kozmetik Fuarı ve 
Forumu sektörün tüm bileşenlerini yeniden bir araya getiriyor.

2017 yılında 39 Pakistanlı, 54 Türk firma olmak üzere 100 den fazla katılımcı firma ve 3000 den fazla 
Pakistanlı sağlık yöneticisi, sektör temsilcisi ve doktordan oluşan ziyaretçi ile başlayan yolculuğumuz, 
şimdi Pakistan ve Türkiye önde olmak üzere tüm bölge ülkelerinin sağlık sektörlerine de uzanmaya 
hazırlanıyor.

Her yıl daha büyük katılım ve daha zengin içerikle yapılmak üzere hazırlıklarını sürdüren 
PAKMEDICA Fuarı: büyük bir beklenti olmasına rağmen seçimler ve pandemi şartları nedeniyle 
ertelenmişti. PAKMEDICA Fuarı daha önce olduğu gibi 2022 yılında da; iki dost ve kardeş ülke 
olarak Pakistan ve Türkiye hükümet yetkililerinin himaye ve teşvikleri, ilgili kurum ve kuruluşların 
işbirliği ile yapılıyor. Fuar katılımcısı firmalar, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Milli Katılım” 
kapsamında özel olarak destekleniyor.

PAKMEDICA Fuarı kapsamında yapılacak, Pakistan - Türkiye Sağlık İş Formu ile iki ülke Sağlık 
Bakanlıkları, hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri bir araya gelerek, paneller, çalıştaylar, kurslarla 
deneyimlerini paylaşacaklar.

Pakistan’da sağlıkta büyük dönüşüm ve gelişimin tanığı ve parçası olmak için sağlık sektörünün 
değerli kuruluşlarını 6-8 Ekim 2022 tarihlerinde PAKMEDICA’ya katılarak yeni pazarlara açılmaya 
davet ediyoruz.

PAKMEDICA Medikal, Sağlık 
ve Kozmetik Fuarı Pakistan-Türkiye Sağlık 
İşbirliği Forumu; iki ülke arasındaki dostluk 
köprülerini, ticari fırsatlara dönüştürecek...

www.pakmedica.com



Pakistan gelişmekte olan bir Asya ülkesi 
olup, 21. yüzyılda dünyanın büyük 
ekonomilerinden biri olma potansiyeline 
sahiptir.
Yaklaşık 220 milyon nüfusuyla Güney 
Asya’da yer alan Pakistan dünyanın 
beşinci en kalabalık ülkesidir. Sürekli 
artan genç bir nüfusa sahiptir.
Sağlık altyapısı gelişmiş olmasına 
rağmen Pakistan doğal afetler ve terörle 
mücadele gibi zorluklarla baş etmek 
zorunda kaldığından sağlık hizmetlerine 
erişimde zorluklar çekilmektedir.
Pakistan'da sağlık hizmeti sunumu 
politikaları son zamanlarda hükümetin 
desteğiyle daha geniş kitlelere daha 
nitelikli bir sağlık hizmeti sunulmak 
hedefine yoğunlaşmıştır. 
Sağlık alanında reform çalışmalarına hızla 
devam eden Pakistan Sağlık sistemine 
destek olmak amacı ile taraflar tecrübe 
ve iyi uygulama örneklerinin karşılıklı 
paylaşılması hususunda kararlılıklarını 
beyan etmişlerdir.

PAKİSTAN HAKKINDA

Lahore International Expo Center

6-8 Ekim 2022
Lahore International Expo Center Lahore / PAKİSTAN

Hedef 
2023’te

5 milyar $
ihracat

SERGİLENECEK ÜRÜN VE HİZMETLER
•  Medikal cihaz, ekipman, tıbbi sarf ürünleri,
•  İlaç, aşı, eczacılık ürünleri ve ilaç yönetim sistemleri,
•  Sağlık bilişimi ve teknolojileri, yapay zeka ve 
 dijital sağlık uygulamaları,
•  Laboratuvar ekipmanları,
•  Sağlık yatırımları, mühendislik, mimari ve 
 finansal çözümler,
•  Hastane tekstili, koruyucu ekipman, tefrişat ürünleri,
•  Kozmetik, estetik, kişisel sağlık ve bakım ürünleri,
•  Sağlık turizmi, uluslararası hasta hizmetleri,
•  Diş hekimliği ürün ve ekipmanları,
•  Sağlık alanındaki en yeni trendler, 
 teknolojiler ve bilimsel etkinlikler.

ZİYARETÇİ PROFİLİ
•  Hükümet ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri
•  Medikal firma sahipleri, yöneticileri ve CEO’ları
•  Özel ve Kamu hastanelerinin satın alma müdürleri
•  Akademisyenler, doktorlar, hemşireler, 
 hastane müdürleri, klinik şefleri ve diş hekimleri
•  Medikal teknisyenler
•  Laboratuvar müdürleri ve teknisyenleri
•  Eczacılar
•  Distribütörler

PAKİSTAN - TÜRKİYE 
SAĞLIK İŞ FORUMU
 
Türkiye Pakistan sağlık sektörü temsilcilerinin karşılıklı 
deneyim paylaşımları, başarı hikayeleri, B2B, B2G ve 
G2G görüşmeleri, paneller, seminerler, yuvarlak masa 
toplantıları ile ortak yatırım ve ihracat fırsatları 
değerlendirilecektir. 
Pakistan - Türkiye hükümet ve sektör temsilcilerinin 
katılımı ile USHAŞ tarafından organize edilecek bu iş 
forumu, her iki ülkenin sağlık alanındaki işbirliğine ivme 
kazandırırken ortak pazar payının artırılmasına da katkı 
sağlayacaktır.
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Ticaret
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Pakmedica 2017

EKSPOTURK Fuarcılık A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A Blok No:1/5 
Zincirlikuyu / Şişli - İSTANBUL
Tel: 0212 216 08 31 Faks: 0212 216 08 32
www.ekspoturk.com

Bölgenin lider ve vazgeçilmez ihtisas fuarı 
PAKMEDICA Medikal, Sağlık ve Kozmetik Fuarı ve 
Forumu sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiriyor. 
Sizler de yerinizi ayırtın.

6-8 EKİM 2022, LAHORE / PAKİSTAN
MEDİKAL, SAĞLIK ve KOZMETİK FORUMU ve FUARI

DISCOVER EVENTS Fuar ve Organizasyon Ltd. Şti.
15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, 1436. Sokak No:4
Güneşli Bağcılar / İstanbul -TÜRKİYE
Tel: 0212 444 82 75 Fax: 0212 485 55 79
www.discoverevents.com.tr
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