
 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 

ECOBUILD 2016 
( 08 - 11 Mart 2016 / Londra - İNGİLTERE ) 

ULUSLARARASI İNŞAAT, SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM, 
ÇEVRE YAPILANMASI VE ENERJİ FUARI VE İNCELEME GEZİSİ 

SONUÇ RAPORU 
 

Eskişehir Ticaret Odası  dünyada sektöründeki en önemli fuar organizasyonları 

ile üyelerini buluşturmaya devam ediyor. Eskişehir Ticaret Odası’nın inşaat ve enerji 

sektöründe faaliyet gösteren üyeleri, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 

Uluslararası İnşaat, Sürdürülebilir Tasarım, Çevre Yapılanması ve Enerji Fuarı’nı ziyaret 

etti. Ziyarete Eskişehir Ticaret Odası Meclis Divan Katibi Volkan Ay ile birlikte 16 

Firmadan 22 katılımcı eşlik etti. Her yıl düzenlenen ECOBUILD, Birleşik Krallık’ın en 

büyük inşaat ve enerji fuarı olmasının yanı sıra dünyanın en büyük sürdürülebilir 

tasarım, inşaat ve çevre yapılanması özelliği taşıyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından 

yayınlanan 2016 yılı prestijli fuarlar listesinde de yer alan fuarda 800’den fazla firma 

stant açtı. 40 binden fazla profesyonel ziyaretçinin yer aldığı fuarda ayrıca sektörler 

üzerine çeşitli konferanslar ve seminerler de düzenlendi. ETO üyeleri fuarda inşaat ve 

tasarım konusunda dünyanın en önemli firmaların temsilcileriyle bir araya gelerek, 

sektördeki son gelişmeleri takip etme imkanı buldular. 

 

 



Ecobuild ekolojik dizayn, sürdürülebilir yapılaşma ve doğayı koruma alanında 

dünyanın en büyük etkinliklerinden biridir. 2016 konusu “Evler, Mimarlık ve Yeni 

Jenerasyon” olarak belirlenen Ecobuild de öncelikli olarak enerji tasarrufu, altyapı, 

teknoloji ve şantiye kurulumu üzerinde durulmuştur. 

    

 Etkinlikte inşaat malzemeleri, yapılaşma ve ticari projeler ve de geniş bir 

spektrumu temsil eden 800 den fazla katılımcı firma ziyaretçilere ilgili konularda bir 

araya gelmiştir. Bu ziyaretçilerin bir bölümü alanında ünlü mühendislik firmalarından, 

müteahhitlerden, ve mimarlık ofisleri temsilcileri iken, bir bölümünü de girişimciler ve 

sektör ilgilileri ve girşimcilerden oluşturmuştur.  Gelen ziyaretçiler konferans ve 

seminer oturumlarına katılmış, etkinlik alanında bulunan interaktif mini-etkinlikleri 

deneyimlemişlerdir. 

 

 Etkinlikte gerçekleştirelneler: 

 

Konferans: daha çok evler, mimari stiller, yeni jenerasyonlar, yeni materyaller ve 

uygulamalar hakkında katılımcılara bilgiler aktarılmıştır. 

 

Sergi: Ziyaretçilere sayısı 800 den fazla alanında lider katılımcı firma ile görüşme 

imkanı sunulmuştur. İnşaat, geri dönüşüm, endüstriyel ve ticari projeler hakkında 

binlerce yeni ürünün ziyaretçilere tanıtımı gerçekleşmiştir. 

 

Eğitim Salonlarında ise koularında ise ayrı ayrı eğitimler düzenlenmiştir.. 

 İnşa performansı 

 Dizayn 

 Enerji 

 Yapısal dönüşüm 

 #buildcircular 

 Dijital binalar 

 Akıllı binalar 
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