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Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 41.Yılında
85.923 Ziyaretçiyi ağırladı
Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı
kapsayan bölgedeki en büyük, dünyada ise 5 büyük yapı fuarından biri olan yapı,
inşaat malzemeleri ve teknolojileri fuarı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’u bu sene
85.923 kişi ziyaret etti.
Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 8-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fuar,
WikiHouse Vakfı’nın kurucularından Alastair Parvin, mimar Asif Khan ve Achim
Menges gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye’den ve dünyanın dört bir
yanından 90’ın üzerinde ünlü mimar, endüstri uzmanı ve lideri bir araya getirdi.
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 41’inci yılında sosyal sorumluluk projesi
kapsamında önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Herkes İçin Mimarlık Derneği
işbirliği ile başlatılan proje kapsamında fuarda stand üretimi sonrası kalan atık
malzemeler geri dönüştürülerek oturma birimleri üretildi. Üretilen oturma birimleri
ve açık derslik üniteleri Uşak Eşme Güllü Köyü İlk ve Ortaokulu’na gönderilerek
yeniden kullanıma sunuldu.
Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan YEM
Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, bu sene 11 salon ve açık
alanda 17 ülkeden 1.000’e yakın katılımcı firmayı ağırladı.
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 41. yılına özel olarak hazırlanan İŞ GELİŞTİRME PLATFORMU
etkinliklerine ev sahipliği yaparak ‘YAPI SAHNE’ ve ‘YAPI ARENA’ programları ile birlikte ‘YAPI
UNPLUGGED’ atölye çalışması ve ‘YAPI MASTERCLASS’ mimari ustalık sınıflarıyla inovasyondan
teknolojiye, mimariden tasarıma kadar sektöre dair tüm konuları gündeme taşıdı. Bu seneki
etkinlik programı, katılımcı ve ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.
41. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ITE Group Bölge
Direktörü Kemal Ülgen: “40 yıldır olduğu gibi 41. yılımızda da çok başarılı bir fuarı geride
bıraktık ve 17 ülkeden 1000’e yakın katılımcı firmayı ağırladık. 5 gün boyunca sektöre dair pek

çok konuyu alanında uzman isimlerle masaya yatırdık. Alastair Parvin, Asif Khan ve Achim
Menges gibi dünyaca ünlü mimar ve tasarımcıları sektörümüzün takipçileri ile buluşturduk,hep
birlikte kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalandık. Fuarlardaki en büyük beklentilerden
biri de yabancı katılımcı ve ziyaretçilerdir. ITE Group’un global düzeydeki gücünü de arkamıza
alarak hem T.C. Ekonomi Bakanlığı hem de kendi bünyemizde uyguladığımız Alım Heyeti
Programları sayesinde ulaştığımız sonuçtan son derece memnunuz. Her iki alım heyeti
programı ile 50 ülkeden gelen 150’den fazla alıcıyı katılımcılarla buluşturarak yeni iş birliği
fırsatlarının yaratılmasına vesile olduk” dedi.
İhtiyaç sahibi okullar için atık malzemeleri geri dönüştürüyoruz…
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un 41’inci yılında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk
projesi kapsamındaki çalışmalardan bahseden Kemal Ülgen: “Fuar kurulumunda birçok atık
malzeme ortaya çıkıyor. Bunları anlamlı bir şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi düşündük.
Bu noktada yolumuz Herkes İçin Mimarlık Derneği (HİM) ile kesişti. Anadolu’da atıl kalmış
okullarla ilgili çok değerli projeler gerçekleştirdiklerini gördük. Fuar kapsamında Herkes İçin
Mimarlık ve Assemble’ın yürüttüğü Yapı Unplugged atölyesinde 50 üniversite öğrencisinin de
katılımıyla atık malzemelerden üretimler yapıldı. Ortaya çıkan oturma birimleri ve açık derslik
ünitelerini Uşak’taki Güllü Köyü İlkokulu’na gönderdik. Fuar sonrası çıkan atık malzemeler de
oldu. Bu malzemeleri de Temmuz ayı içerisinde Güllü Köyü İlkokulu’nda değerlendireceğiz.
Hedefimiz; her yıl bu projeyi başka okullara da taşıyarak ihtiyaç sahibi okulların
gereksinimlerini karşılamak ve eğitime olan katkının yanı sıra köy okullarının yeniden kullanıma
kazandırılmasına yardımcı olmak” dedi.
Fuara bu sene en çok katılım gösteren ülkeler arasında ise; Polonya, Almanya, İtalya, Rusya, Çin,
Tayvan ve Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

ITE Turkey Hakkında
ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 240 fuar ve
konferans düzenleyen, uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider
sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım
Hizmetleri ve Platform Uluslararası Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır.
Yapı, turizm, kozmetik, gıda, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde Türkiye’nin lider fuarlarını
düzenleyen ITE Turkey gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer
aldığı ITE Group’un küresel ağından alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel ağını içinde
yer aldığı her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, işbirliği ve satın alma fırsatları
yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyor.
www.ite-turkey.com
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