
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

 
   

                                                                                                            

 
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 40. Yılını 40 farklı etkinlikle kutluyor! 

 

40.Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul devam ediyor… 
Fuarda “Kuzey Afrika - Türkiye İnşaat Forumu ve  

İkili İş Görüşmeleri” gerçekleştirildi,  
En İyi Stand“Altın Mıknatıs” Ödülleri sahiplerini buldu! 

 
23 Mayıs’ta kapılarını açan Türk yapı sektörünün en büyük fuarı 40. Yapı Fuarı - Turkeybuild 
İstanbul etkinlikleri dolu dolu devam ediyor.  
 
Fuarın açılışının ardından ilk gün “Konuk Bölge Kuzey Afrika” kapsamında gerçekleştirilen “Kuzey 
Afrika - Türkiye İnşaat Forumu gerçekleştirildi. Forumun ardından bölgeden gelen alım heyetleriyle 
üretici firmalar ikili iş görüşmelerinde bir araya geldi.  
 
Fuar kapsamnda bu yıl 40 farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. Fuarın ilk iki gününde gerçekleşen 
toplantılar, konferanslar, seminerler ve demonstrasyonlar büyük ilgi gördü.  
 
Fuarın 40. Yılı olması sebebiyle yapılan kutlama töreninin ardından, geleneksel en iyi stand tasarım 
ödülleri olan “Altın Mıknatıs Ödülleri” sahiplerini buldu.  
 
YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 40. Yılını 40 farklı etkinlikle kutluyor. 
 

Konuk Bölge Kuzey Afrika Projesinde Fas, Tunus ve Cezayir Pazarları Değerlendirildi… 

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, “İş Geliştirme Platformu” etkinlikleri kapsamında, “Konuk Bölge Projesi”nde, 
bu yıl, hızlanan bir ekonomik büyümeye sahip olan Kuzey Afrika Bölgesi ülkeleri ağırlanıyor.   
 
Fuarın ilk günü, Türk inşaat sektörünün yurtdışındaki önemli pazarlarından biri olan Kuzey Afrika’da, yeni iş 
fırsatları ve yatırımcıya teşvik yaratacak platformlar yaratmayı amaçlayan Kuzey Afrika - Türkiye İnşaat Forumu 
ve İkili İş Görüşmeleri gerçekleştirildi. Etkinlikte Fas Başkonsolosluğu, Tunus Başkonsolosluğu, Fas, Tunus, 
Cezayir Müteahhitler Birliği yetkilileri, Fas, Tunus, Cezayir İş adamları dernek yetkilileri, Türkiye Müteahhitler 
Birliği Başkanı, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Eximbank Krediler Müdürlüğü’nden ve 
DEİK’ten üst düzey yetkililer konuşmacı olarak yer aldı.  
 
Dünyaca ünlü tasarımcı Ward Massa ile malzemenin farklı yönleri keşfedildi… 
 
Fuar kapsamında düzenlenen StoneCycling'in kurucu ortaklarından Ward Massa Atık; “Geleceğin En Heyecan 
Verici Yeni Yapı Malzemesi” konferansı büyük ilgi gördü. Kurucusu olduğu StoneCycling ile döngüsel ekonomi 
yaratarak önemli bir küresel harekete öncülük eden Ward Massa, kaynakların giderek tükendiği günümüzde, 
malzemenin farklı yönlerini, daha güçlü hale getirilmesini ve yeniden kullanılmasının yollarını aktardı. 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                            

 
   

                                                                                                            

  Altın Mıknatıs Stand Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu 
 

Yapı Fuarları – Turkeybuild’in geleneksel En İyi Stand Tasarım Ödülleri “Altın Mıknatıs Ödülleri”, fuarın ikinci 
günü sonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Birincilik ödülü; tasarımını Redpin Design’dan mimar Ozan 
Önal’ın gerçekleştirdiği Gentaş Grup-Genmar A.Ş standına verildi. İkincilik ödülü; tasarımını İdil Banu Space 
Solutions’dan İdil Banu Özcan’ın gerçekleştirdiği Türk Ytong San. A.Ş standının olurken üçüncülük 
ödülü; mimar Zafer Han tarafından tasarlanan Ege Semamik San ve Tic. A.Ş standına verildi. İç Mimar Çağrı 
Özalp’ın tasarladığı Akgün Seramik San. Ve Tic. A.Ş standı mansiyon ödülüne layık görüldü. YEM Fuarcılık özel 
ödülü ise Feltouch Yapı Tasarım San. Tic. A.Ş’den Şeref Özer’in tasarımıyla Stoq Elektronik ve Dış Ticaret A.Ş 
standının oldu. 
 
Fuarın diğer günlerinde gerçekleştirilecek dikkat çeken etkinlikleri: 

• Dünyaca ünlü, Hintli ödüllü mimar Anupama Kundoo, El Yapımı Mimarlık konferansıyla 26 Mayıs Cuma, 

Yapı Fuarı’nda! Malzeme üzerine yaptığı araştırma ve denemeleri ile tanınan, bu konuda ödülleri bulunan 

Anupama Kundoo fuarda El Yapımı Mimarlık: "Basit Malzemelerle Sürdürülebilir Binalar" başlıklı 

konuşmasını gerçekleştirecek. 

• Eğitim yapılarıyla adından sıkça söz ettiren “PAB Mimarlık; Alfabe’nin Malzemesi” başlıklı konferansta 

çalışmalarını paylaşacak. Çocukların ve gençlerin gün içinde zamanlarının çoğunu geçirdikleri iç ve dış 

mekanlardaki malzeme seçimlerine, bu seçimlerin mekan deneyimine etkilerine ve yarattığı mimarlığa 

odaklanılacak söyleşi, 25 Mayıs Perşembe günü Yapı Fuarı’nda! 

• Yapı sektörünün önemli çarkı “GAYRİMENKUL; Kimin İçin?” başlıklı panel 26 Mayıs Cuma Yapı 

Fuarı’nda! 

Kendi alanında uzman kişilerin bilgi ve birikimlerini paylaştığı bir mecra olan “bi-özet gayrimenkul” 

gazetesinde yer alan köşe yazarları ve uzmanlardan seçilen konuşmacıların yer alacağı etkinlikte Bi-Özet 

gayrimenkul gazetesi köşe yazarları gayrimenkul sektörünü değerlendirecek. 

• ŞANALARC Murat Şanal Endüstriyel İnovasyon, Malzeme ve Mimarlık odağında 27 Mayıs Cumartesi 

günü Yapı Fuarı’nda konuşacak! Söyleşide, yapım yöntemi, malzeme tercihleri ve tasarım yaklaşımlarında 

mimarlık stüdyosunu araştırma ortamı olarak örgütleyen SANALarc projeleri,  endüstriyel inovasyon, 

malzemeler ve mimarlık ekseninde konuşulacak. 

 

Dünyanın beş büyük yapı fuarından biri olan, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Balkanlar, BDT ülkeleri, 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük yapı malzemeleri fuarı” Yapı Fuarı – 

Turkeybuild İstanbul, 40. yılında da sektöre yeni iş ve işbirliği fırsatları kazandırırken sektör 

profesyonellerine de bilgi akışı sağlamayı hedefleyen etkinlikleriyle devam ediyor. 100.000 m2 kapalı ve açık 

alanda, 1.250 katılımcı firmanın sergilediği 18.640 ürünü, 105 ülkeden 111.000 yerli, yabancı ziyaretçi ile 



 
 
 
 
 

                                                                                                                            

 
   

                                                                                                            

buluşturan fuar 27 Mayıs’a kadar kapılarını açık tutuyor. 

 

 

 

40. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ait detaylı 

bilgiye http://www.yapifuari.com.tr’den ulaşabilirsiniz. 

 
 
 
YEM Fuarcılık A.Ş.                                                  
YAPI FUARLARI – TURKEYBUILD 40 yıldır Türk Yapı Sektörü ve Bölgenin En Büyük Buluşmaları 
YEM Fuarcılık A.Ş.; ITE Turkey’i oluşturan şirketlerden biri olarak Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, Yapı Fuarı - 
Turkeybuild Ankara ve Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir’i düzenlemektedir. YEM Fuarcılık 40 yıllık tecrübesini, 20 ülkede 32 
ofisle dünya çapında yılda 240 fuar ve konferans düzenleyen, küresel bir ağa sahip ITE Group’un sağladığı güçlü küresel ağ 
ile birleştirerek, fuar katılımcılarına ve sektöre yeni iş fırsatları yaratılmasına katkıda bulunuyor. Yapı Fuarları - 
Turkeybuild, Türkiye ekonomisinin odağında yer alan üç büyük kent; İstanbul, Ankara ve İzmir’de, Türkiye’nin ve 
bölgelerinin lider fuarlarını oluşturuyor. Ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir marka olan fuarlar, her geçen yıl 
büyüyerek, sektöre sağlanan faydayı artırmayı başarıyor. Yapı Fuarları - Turkeybuild sektöre yeni ihracat kapıları açıyor, 
yeni işbirlikleri ve satınalmalar için fırsatlar yaratıyor. Bu kapsamda ülkedeki en büyük yapı buluşması olan Yapı Fuarı - 
Turkeybuild İstanbul, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan 
bölgenin en büyük yapı malzemeleri fuarı” olma özelliğini taşıyor. YEM Fuarcılık Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği – Türkiye İMSAD üyesidir. Daha fazla bilgi için: www.yapifuari.com.tr 
 
ITE Turkey Hakkında 
ITE Turkey, uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuar 
organizasyonları düzenleyen ITE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri, ve Platform 
Uluslararası Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır. 
 
Yapı, turizm, kozmetik, gıda, moda, enerji, iş ve inşaat makineleri, 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. 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 240’ı aşkın fuar 
ve konferans düzenleyen ITE Group’un Türkiye ofisi olan ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel ağını, içinde yer 
aldığı her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, işbirliği ve satınalma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin 
gelişmesine katkıda bulunuyor.  
www.ite-turkey.com 
 
Bilgi için: Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı 
0212 282 40 85 
Özlem Bulut – ozlem.bulut@essance-istanbul.com/ 0530 955 11 67   
Nesrin Uysal – nesrin.uysal@essance-istanbul.com 
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