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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB 
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Ziyaret saatleri

21-22 Ekim 2021, Perşembe, Cuma 10:00-18:00 
 23 Ekim 2021, Cumartesi  10:00-17:00

IFAT Eurasia 2019
Fuar Tanıtım Videosu

Fuar alanı

IFM - İstanbul Fuar Merkezi 
Çobançeşme Kavşağı, 
Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul
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Avrasya’nın En Prestijli 
Çevre Teknolojileri Etkinliği

Marka gücünün temelini Almanya’da 52 yıldır Messe München 
GmbH tarafından düzenlenen IFAT Münih fuarından alan IFAT 
Eurasia, dünya genelindeki IFAT fuarlar zincirinin Avrasya ayağını 
oluşturmasıyla dikkat çekiyor.

Messe München ile Türkiye iştiraki MMI Eurasia’nın sahip oldugu 
uluslararası iş birliği ağı, farklı platformlarda tanıtım avantajları ile 
doğru kitleye ulaşma şansı sunuyor. IFAT Eurasia, Messe München’in 
6 iştiraki ve 70 temsilcilik ofisi ile yaklaşık 100 ülkeden sektörel ve 
genel basın mecralarında tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile yüksek 
potansiyele sahip pazarlara ve ilgili ziyaretçiye kolayca ulaşım fırsatı 
sunuyor!

IFAT Eurasia, çevre teknolojileri sektörü paydaşlarının Avrasya bölge-
sindeki buluşma noktası olma hedefi ile ilk kez 2015 Nisan ayında 
Ankara Congresium’da düzenlendi. Ses getiren prömiyer, ulusal ve 
uluslararası sektör liderlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını daha ilk 
yılında bir araya getirerek güçlü bir açılış yaptı.
 
2017 yılında İstanbul Fuar Merkezi salonlarında ikinci kez kapılarını 
açan IFAT Eurasia, yarattığı uluslararası iş  birliği imkanları ile sektöre 
hizmet etmeye devam etti. 28-30 Mart 2019 tarihlerinde çıtayı daha da 
yükselten IFAT Eurasia, 223 uluslararası katılımcı ve 1.654 uluslararası 
ziyaretçiyi sektörün ulusal aktörleri ile bir araya getirdi. IFAT Münih ile 
dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenlenen IFAT Eurasia, 2021’de 
dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
 
IFAT Eurasia, fuarla eş zamanlı düzenlenen yan etkinliklerle birlikte 
Avrasya’nın en prestijli çevre teknolojileri etkinliği olma özelliğini 
artırarak devam ettiriyor.

Neden katılmalısınız?
Bölgenin en önemli ve prestijli fuarına katılmanın
ayrıcalığını yaşayın, sektörün uluslararası temsilcileri ile
aynı mecrada olun
Profesyonel ziyaretçi profilinden yararlanın
Kamu ve özel sektörden gelen yetkilileri aynı çatı altında karşılayın
Ürün ve hizmetlerinizi tanıtın
Mevcut potansiyelinizi koruyun, satış olanaklarınızı artırın
Firmanızın ve markanızın bilinirliğini artırın
Yeni iş birliklerine kapı açın
Teknolojinizi, fiyatlarınızı, markanıza olan talebi test edin,
rakiplerinizle karşılaştırın
Ulusal ve uluslararası aktörlere aynı anda ulaşabileceğiniz
en önemli fırsatı kaçırmayın



Sergilenen ürün ve hizmetler

Çevre teknolojileri sektörü, 
hızla büyüyen pazar  

Dünya genelindeki çevre sorunları, artan sanayileşme ve şehirleşme 
sonucunda, üretim ve tüketim gücündeki artışa bağlı olarak 
toplumlar için öncelik kazanmış durumda. Çevre bozulması insan 
sağlığı için büyük bir tehdit olarak ortaya çıkmakta. 

Çevre teknolojileri sektörü Avrasya’nın büyüme ivmesi en yüksek 
sektörleri arasında. Yenilenen yasal düzenlemelerle hareketlenen 
pazar, mevcut sanayi tesislerinin yenilenmesi, kapasite artışı ve 
yeni tesislerin açılması ile daha da büyüyor. Artık çok sayıda şirket 
atık yönetimi çözümleri arayışında ve çevre teknolojileri kullanımına 
çok daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Milyarlarca dolarlık büyük bir pazara hitap eden IFAT Eurasia, çevre 
teknolojileri konusunda çözüm arayan ulusal ve uluslararası özel 
sektör ve kamu yetkililerini bir araya getirecek en önemli organizas-
yon. Türkiye’de hızla gelişen sektör, özellikle yatırım yapmak isteyen 
yabancı ziyaretçi için de odak noktası. 

IFAT Eurasia, yerli yabancı tüm sektör paydaşları için büyük bir 
buluşma noktası olacak.

Özel sektör, kamu, yerel yönetimler, sanayiciler ve 
KOBİ’leri ilgilendiren pek çok sorun IFAT Eurasia’da 
yanıt bulacak!

Su Eldesi ve Arıtımı
Su ve Atıksu Arıtımı
Su Dağıtımı ve Kanalizasyon
Taşkın Önleme ve Su Havzaları 
Koruma/Kontrol
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Atıktan Enerji Eldesi
Kentsel Çevre Temizlik Araçları ve Ekipmanları
Toprak, Hava ve Gürültü Kirliliği Kontrolü
Ölçme, Kontrol ve Laboratuvar Teknolojileri
Hizmetler
Kaza Önleme, İş Güvenliği ve Risk Yönetimi
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Transferi

2019 ziyaretçi istatistiği 

*   Kaynak : Bağımsız araştırma şirketi, LILJEBERG tarafından raporlanmıştır.
** Birden fazla yanıt giren ziyaretçiler mevcuttur

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı başta olmak 
üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşu IFAT Eurasia 2019’a destek verdi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 
Kuzey Makedonya Çevre ve Fiziki Planlama Bakanı Sadulla Duraku ve 
Kosova Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanı Fatmir Matoshi’nin de 
değerli ziyaretleriyle katılım gerçekleştirdiği IFAT Eurasia 2019, 28-30 
Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi‘ 9-10-11 nolu salonlarda 
gerçekleşti.

3’üncü kez düzenlenen organizasyon, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın organi-
zasyonunda düzenlenen alım heyetleri ile ülkemize ekonomik anlamda 
olumlu katkılar sağladı.

Uluslararası normlarda iletişim
ve paylaşım platformu

Brezilya’dan Güney Kore’ye, Kanada’dan Hindistan’a kadar 
geniş bir coğrafyadan gelen katılımcılar, bireysel ziyaretçilere ek 
olarak, İran, Kazakistan, Lübnan, Makedonya, Romanya, Rusya, 
Tunus ve Yunanistan’dan gelen delegasyonlar ve T.C. Ticaret 
Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen alım heyetleri ile IFAT 
Eurasia çatısı altında buluştu.
Almanya, Avusturya, Çin, İsviçre ve German Water Partnership
(GWP)’in de toplu katılım stantları ile katkı sağladığı IFAT Eurasia
2019 Fuarı, ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarının bir araya
geldiği platform olma özelliğini artırarak devam ettirdi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da sunumları ile yer aldığı IFAT 
Eurasia Uluslararası Forum etkinliğinde ulusal ve uluslararası pek 
çok kurum ve kuruluş, akademisyenlerin de katkıları ile sektörün 
geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştılar. 

Üst düzey konuşmacıların katılımı ve simultane çeviri ile sunulan 
oturumlar ile ulusal ve uluslararası  dinleyiciler bir taraftan mevcut 
trendler ve sektördeki gelişmelere ulaşma şansını elde ederken, bir 
taraftan da uluslararası iş birliği için faydalanacakları paydaşlar ile 
tanışma fırsatı buldular.

‘University Challenge Eurasia’
Alman Su, Atık Su ve Atık Birliği (DWA) tarafından düzenlenen 
üniversiteler arası yarışma University Challenge Eurasia etkinliği, 
ikinci kez IFAT Eurasia 2019 fuarında gerçekleşti. Etkinlik kapsamın-
da öğrenciler, etkin kaynak suyunun sürdürülebilir kullanımı için 
stratejiler geliştirme konusundaki becerilerini sergilediler. Birinci 
olan İstanbul Teknik Üniversitesi takımı, IFAT Münih 2020’de düzen-
lenecek “World University Challenge“ adlı yarışmaya katılma 
hakkı kazandı. 

Uluslararası Otoriteler İstanbul’da Küresel İklim Değişikliğiyle 
Mücadelede Atık Yönetimi ve Ekonomisini Konuştu.
 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleri ile fuarla eş zamanlı 
olarak gerçekleşen 3. IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı’ na 14 
ülkeden delege katıldı. Almanya, Makedonya, Romanya, Yunanis-
tan, İran, Kosova, Karadağ, Hırvatistan, Lübnan ve Rusya’dan 
yoğun katılımın gözlendiği konferansta sektörün geleceği tüm 
boyutlarıyla masaya yatırıldı. Makedonya ve Kosova’dan katılım 
sağlayan uluslararası üst düzey devlet yetkilileri ve T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın 
katılımı ile küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusu uluslararası 
platforma taşındı. 

Kuzey Makedonya Çevre ve Fiziki Planlama Bakanı Sadulla Duraki, 
Kosova Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Fatmir Matoshi, IFAT 
Fuarları Grup Direktörü Cristian Rocke ile çok sayıda kamu kurum ve 
kuruluşları ve üst düzey akademisyenlerin değerli katılımı ile IREMCON, 
2019’da da ulusal ve uluslararası otoriteleri İstanbul’da buluşturan 
zirve oldu.

Avrasya’nın Lideri IFAT Eurasia

Rakamlarla IFAT Eurasia 2019 

29 ülkeden toplam 339 katılımcı 
223 uluslararası katılımcı 
84 ülkeden 10.467 profesyonel ziyaretçi
1.654 uluslararası ziyaretçi
17.000 m2 fuar alanı 
Güçlü kamu desteği
IFAT Forum ve IREMCON’a yoğun talep
T.C. Ekonomi Bakanlığı alım heyeti organizasyonu 

Katılımcı anket sonuçları Memnuniyet Oranları

Kaynak : Bağımsız araştırma şirketi, LILJEBERG tarafından raporlanmıştır.

Endüstriyel işletmeler 28

Merkezi idare, Belediyeler 27

Sektör işletmeleri, servis sağlayıcılar 10

Sanayi ve ticaret firmaları 10

Planlama ve mühandislik büroları 10

Uzmanlar, bilim adamı ve mühendisler 8

Araştırma ve eğitim organizasyonları 8

Şehir temizlik firmaları 7

Diğer 7

Ürün çeşitliliği 86%

Organizasyon kalitesi 82%

Yeni iş birliği imkanları 84%

Ziyaretçi potansiyeli 79%

Seminer programı  81%


