
                                                                   

 
TUBE & STEEL İstanbul 2. Boru, Profil, Tel, Çelik, Üretimi ve 
Teknolojisi İhtisas Fuarı, Mayıs 2023’te TÜYAP İstanbul’da!  

 
Boru, profil, tel, çelik sektörünün kıtalar arası buluşması TUBE & STEEL İstanbul 2. Boru, 

Profil, Tel, Çelik, Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı, 24-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Tüyap 
İstanbul’da ikinci kez ziyaretçileriyle buluşacak.  

 

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) ve Çelik Dış Ticaret Derneği iş birlikleri, Çelik İhracatçılar 
Birliği (ÇİB), Steel Orbis, Soğuk Haddeleme, Galvanizli ve Boyalı Sac Üreticileri Derneği 
(SOGAD), Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ve Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği 
(YİSAD) ve KOSGEB’in değerli destekleri ile düzenlenecek olan TUBE & STEEL İstanbul 2. Boru, 
Profil, Tel Çelik, Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı, 24-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Tüyap 
İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.  

TUBE & STEEL Fuarı’nda çelik, boru, profil, tel, yassı çelik, yapısal çelik, çelik servis merkezleri, 
çelik işleme teknolojisi, boru, profil, tel işleme teknolojisi, boru, profil kaplama, boru, profil ve 
ek parçalar, boru hatları, boru, profil, tel, çelik üretim makinaları, boru, profil, tel test ve 
kontrol teknolojisi, bağlantı elemanları, pompa, vana, yan sanayiler, tedarik ve dağıtım 
alanlarında ürün grupları sergilenecek.  

Sektör bileşenlerini tek çatı altında buluşturacak olan TUBE & STEEL İstanbul 2. Boru, Profil, 
Tel Çelik, Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı, toplam 4 salonda 70 ülkeden 15 binden fazla 
nitelikli ziyaretçiyi ağırlayacak.  Uluslararası arenadan yüzlerce katılımcı firmanın yer alacağı 
fuar, yeni iş bağlantılarıyla da Türkiye’nin ihracat bilançosuna önemli katkılarda bulunacak.  

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Boru, profil, tel çelik konusunda 
ülkemizin tek ihtisas fuarı olan TUBE & STEEL Fuarı’nı ikinci kez düzenleyecek olmaktan dolayı 
çok mutluyuz. Boru, profil, tel ve çelik her geçen yıl yeni ihracat hedeflerine koşan bir endüstri 
olarak karşımıza çıkıyor. Biz de düzenleyeceğimiz fuarla sektörde yeni iş bağlantılarının 
kurulmasına olanak tanıyacağız. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında düzenleyeceğimiz fuar için 
hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor, sektör temsilcilerini fuarımıza davet ediyor ve 
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

TUBE & STEEL İstanbul 2. Boru, Profil, Tel Çelik, Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı; ilk üç gün 
10.00-19.00 arası son gün ise saat 18.00’e kadar ziyaret edilebilecek. 
 
  



TÜYAP Hakkında: Tüyap, Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olarak 1979’da Bülent Ünal tarafından kuruldu. Türkiye’de 
fuarcılığın gelişiminin öncüsü olan Tüyap Fuarcılık Grubu kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde 1.827, yurt 
dışında ise 39 ülkede 200 fuar gerçekleştirdi. Geride bıraktığı 42 yılda Tüyap, 127 ülkeden 337 bin 913 firmaya 
hizmet verdi ve düzenlediği fuarlarda 213 ülkeden 67 milyon 133 bin 226 ziyaretçiyi ağırladı.  Çin, Rusya ve 
Afrika’da ilk Türk ihraç ürünleri fuarlarını organize eden şirket, halen yılda ortalama 10 yurt dışı fuara Türk milli 
katılımı organize ediyor. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşu olan Tüyap, 
profesyonel kadrosu ve 100’ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli iş birlikleri yaparak, Türkiye’de sahip olduğu ve 
işlettiği 6 fuar merkezi ve 4 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları gerçekleştiriyor. Yeni 
dönemde ‘ticaret için önce sağlık’ mottosuyla fuarlarını düzenleyen Tüyap, Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-
19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli 
Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk fuarcılık şirketi olmanın sorumluluğuyla, dijital olanaklarını da seferber 
ederek hibrit fuarlar düzenlemeyi sürdürüyor.  
 

Bilgi için: Gökçe Ece Oksay / ÜNİTE Edelman (533) 611 54 82  
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