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Ahşap, yapıda kullanılan en eski malzemelerinden birisidir. Gelişen teknoloji ile 

birlikte ahşabın yerine plastik, metal, alüminyum, beton ve çimento mamulleri kullanılmasına 

rağmen görünüş, izolasyon ve istenilen şeklin kolayca verilmesinden dolayı, ahşap her 

zaman tercih edilmesi gereken bir yapı malzemesidir. Bu nedenlerden dolayı, yeni 

teknolojilerle ahşabı yeniden tanımalı ve ona gereken önemi vermeliyiz. 

  Ahşap yapıların kullanımı, Türkiye’nin deprem bölgesinde bulunması nedeni ile insan 

ve çevre sağlığı açısından önemlidir. 

Türkiye’de ahşap yapı uygulamasının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi yapı sektörü 

açısından önemli bir gelişme olacaktır.  

Amacımız yapı sektöründe ahşabın kullanımını arttırmada katkıda bulunmak ve 

ahşap ile ilgili ürünlerin ve yeniliklerin sergilemesini sağlamak ve ahşabın önemini, 

kullanımını arttırmaya yönelik seminerler düzenlemektir. YAPIDA AHŞAP & AHŞAP ÜRÜNLER 

FUARINI “sadece size ve sizi arayanlara özel bir fuar” sloganı ile ahşap sektörünün fuarı, haline 

getirmeyi misyon edinmiş bulunmaktayız. 

Fuar Alanı: ICC İstanbul Kongre Merkezi – Harbiye, Taşkışla Caddesi'nde, Kongre 

Vadisi adıyla anılmakta olan merkezi bir bölgede bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 

metropolü, sanayi devi olan, kültür şehri İstanbul’un en seçkin semtlerinin ortak kesişme 

noktasında yer almaktadır.   

İstanbul, uluslararası hava yollarının kolaylıkla ulaşabilmektedir. Avrupa kıtasında 

Atatürk Havalimanı ve Asya kıtasında Sabiha Gökçen Havalimanı sahip bir konumda yer 

almaktadır. Şehrin ticaret ve kültür merkezlerinin tamamı İstanbul Kongre Merkezi 

yakınındadır. ICC'ye şehir içi ulaşım metro, tramvay, otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma 

araçları ile kolayca yapılabilmektedir. 

 Uluslararası standartlarda, toplam 16.096 m2 olan salonu ile 11267 m2’lik stant 

kurulum alanına sahiptir. Salonda klima, elektrik hizmetleri ve diğer servisler standartlara 

uygun olarak yapılandırılmıştır. Çevresinde geniş otopark alanları bulunan fuar alanı, 850 

araçlık bir otoparka sahiptir. Ayrıca engelli misafirlerimiz için 7 araçlık alanımız da mevcuttur. 

Fuar süresince ziyaretçi araçlarına indirimli, katılımcı firma araçlarına ücretsiz hizmet 

verecektir. Konusunda uzman bir güvenlik ekibi tarafından 7 gün 24 saat korunmaktadır. 

İstanbul Kongre Merkezi'nde acil durumlar için ilk yardım müdahalesi hizmeti mevcuttur. 

Ayrıca ICC, İstanbul'un önde gelen sağlık merkezlerine birkaç dakika uzaklıktadır. İhtiyacınız 

doğrultusunda organizasyonumuzda gerekli host ve hostes hizmeti sağlanmaktadır. 

Fuarın Tanıtımı: 250.000 adet davetiye basılarak profesyonel meslek gruplarına 

gönderimi yapılacaktır. Gazete ilanları, sektörel dergi ilanları, merkezi noktalarda açık hava 

ilanları, afişler ve fuar haftasında radyo spotları ile fuar tanıtımı gerçekleştirilecektir. Fuar, 



resmi sitesi olan www.yapiahsapfuari.com ve www.newprocon.com veya 

www.kurefuar.com.tr adreslerinden takip edilebilecek ve online davetiye alınabilecektir. 
 
 

Ziyaret Saatleri:  Hafta İçi ve Hafta Sonu 11.00 – 19.00 

 
Ziyaretçi Profili: Mimar, Mühendis, Müteahhit, Proje Büroları, Uygulamacı, Satın 

alma, İthalat firmaları, İhracat firmaları, Belediyeler ve Kamu Kuruluşları ilgili birimleri. 
 

Fuar Etkinlikleri: Fuarın ikinci günü olan 05 Nisan 2013 tarihinde saat 19.00 – 

21.00 arası katılımcı firmalar için kokteyl verilecektir. Katılımcı firmalar ayrıca ICC İstanbul 

Kongre Merkezi içerisinde oluşturulan 70 – 100 kişi kapasiteli seminer salonunda fuar 

organizasyonunca sağlanacak olan görsel sunum hizmetiyle yeni ürünleri hakkında teknik 

bilgi verebileceklerdir. 

 

Katılımcı Profili: 
Ahşap Karkas Yapılar 
Ahşap Kent Mobilyaları  
Mobilyalar (Ev ve Ofis Mobilyaları)  
Kapı ve Pencere  
Zemin Kaplamaları 
Duvar ve Çatı Kaplamaları  
Ahşap Merdiven  
Mutfak ve Banyo Dolapları  
Havuz ve Sauna 
Peyzaj Malzemeleri: 
-Oturma Grupları, Pergola, Çitler, Oyun Grupları, Çöp Kutuları 
Yapısal Ahşap 
Ahşap Kimyasalları 
Ahşap Aksesuarları  
Lamine Kirişler 
Çatı Makasları 
Döşeme Kirişleri 
Duvar Panelleri 
Bağlantı Tekniği Ürünleri 

 
Katılım Bedelleri: 

 

       9  -  20 m2 127 € 

       21 - 40 m2 118 €  

       40 m2 + 109 € 
          
Fiyatlarımıza % 18 KDV dâhil değildir.               
Stant, organizasyon firması tarafından sağlandığı takdirde m2 başına 25 TL fark ayrıca talep 

edilecektir. Stantla katılım fiyatına İnternet, alın yazısı, her 3 m2 için 1 adet spot ve 100 watt 

elektrik enerjisi dâhildir. 

 

Ödeme Şekli: Nakit veya 30 – 60 - 90 gün vadeli çek. 
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