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Denizcilik Sektörü Exposhipping Expomaritt İstanbul’da Buluşacak 

14-17 Eylül 2021 

Viaport Marina, Tuzla / İstanbul 

14-17 Eylül 2021 tarihleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Informa Markets tarafından düzenlenecek olan 16. Exposhipping 
Expomaritt İstanbul, Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, denizcilik sektörü profesyonellerini bir araya getirmek için çalışmalarına 
son hızı ile devam ediyor. Gemi inşa ve yan sanayinin merkezi Tuzla bölgesinde yer alan VIAPORT Marina’da gerçekleşecek organizasyon, 
sektörün hedefleri doğrultusunda tüm dernek, kurum, kuruluş ve medyanın desteği ve iş birliği ile yeni rotasında ilerliyor.  

Denizcilik sektörünün en önemli oyuncuları Exposhipping Expomaritt İstanbul’da… 
 
Viaport Marina’da yapılacak Exposhipping Expomaritt İstanbul, Gemi inşa sektörünün merkezi Tuzla, Altınova tersaneler bölgesi ve Sabiha 
Gökçen Havalimanı’na yakınlığı ile hem uluslararası hem de ulusal katılımlar için büyük avantaja sahip konumda yer alıyor.  
 
Türk gemi inşa ve yan sanayi ile global denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını Exposhipping Expomaritt İstanbul çatısı altında bir araya 
getirmeyi hedeflediklerini belirten Fuar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, ulusal ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan bölgesinin en 
güçlü ticaret ve pazarlama organizasyonu olan fuarın hazırlıkları kapsamında hedef ülkeler için hazırlanan hosted-buyer programları, 
mevcut fuar alanının ilave ek üniteler ile genişletilmesi ile ulusal ve uluslararası daha çok katılımcının yer alabileceği bir platformun 
hazırlıkları içerisindeyiz. 2019 yılında olduğu gibi 2021 yılında da sadece bir fuar değil aynı zamanda gerçekleştirilecek etkinlikler ve 
konferanslar ile bir bilgi paylaşım platformu olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz.”dedi. 
 
Exposhipping İstanbul’da AllSecure Standartları ile En Üst Seviyede Hijyen ve Güvenlik Sağlanacak 
 
Fuarların dünya ticaretinin gelişimi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Fuar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, “Ülkelerin pandemiden 
etkilenen ekonomilerini ayağa kaldırmak için ticarete ihtiyaçları var. Fuarlarda bunu sağlayan en önemli platformlar. Sektörümüz kısa 
zamanda sürece adapte olarak gerekli önlemleri aldı. Şirketimiz Informa dünyanın en büyük fuar organizatörü olarak tüm 
organizasyonlarında AllSecure standartlarını hayata geçirerek 10 ana kural çerçevesinde hijyen, temizlik, fiziksel mesafe başta olmak üzere 
tüm yapıyı tekrar planlayarak katılımcı ve ziyaretçileri için en güvenli platformu geliştirdi. Organizatör olarak aldığımız önlemlere ek olarak 
devletimizin ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve hazırladığı yönergeleri de titizlikle takip ediyor ve uygulamaya almaya devam 
ediyoruz” dedi.  
 
Sektörün Dinamikleri “Global Maritime Summit” Zirvesi’nde Konuşulacak... 

Seatrade Cruise Global, Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine & Workboats Middle East gibi dünyanın lider 
denizcilik fuar ve konferanslarını düzenleyen SEATRADE markası öncülüğünde düzenlenecek “Global Maritime Summit”, denizcilik 
endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak. 14-17 Eylül 2021 tarihleri arasında fuar ile eş zamanlı olarak 
planlanan zirvede, Dünya ekonomisi bağlamında; “Denizcilik sektörünün durumu”, “Dijitalleşme”, “Sürdürülebilirlik”, “Pazar görünümleri”, 
“Küresel trendler”, “Gemi inşaatı, onarımı ve bakımı”, ‘Gemi İnşa da yükselen trend savunma sanayii araçları”, “Geleceğin gemileri”, gibi 
konular ele alınacak.  

 

Informa Markets Hakkında 

Informa Markets olarak farklı sektör ve pazarlarda yarattığımız platformlarla bu pazarlardaki ticari faaliyetlerin gerçekleşmesine ve inovasyonlarla 
gelişmesine katkı sağlıyoruz. Tüm dünya pazarlarındaki katılımcılara; fuarlar, hedefli dijital hizmetler ve data hizmetleriyle yeni iş bağlantıları 
edinmeleri, iş ilişkilerini güçlendirmeleri ve deneyim elde edinmeleri için fırsatlar sunuyoruz. Aralarında ilaç, gıda, medikal teknoloji ve altyapı 
sektörlerinin de bulunduğu birçok farklı global endüstriden alıcı ve satıcıları bir araya getirirken, dünyanın önde gelen piyasa düzenleyici firması 
olarak çeşitli uzmanlaşmış pazarları hayata geçiriyor, yeni fırsatlar sunuyor ve bu pazarların senenin 365 günü gelişmesine katkıda bulunuyoruz. 
Daha fazla bilgi için: www.informamarkets.com 

 

Informa AllSecure Hakkında: 
 

Sağlığınızı etkinliklerimizin odağına yerleştirdik: 
Exposhipping İstanbul, Informa’nın AllSecure sağlık ve hijyen güvenliği standardına göre düzenlenecektir. Dünyanın önde gelen 
etkinliklerinin organizatörü olan Informa, etkinliklerinde en üst düzeyde sağlık ve hijyen güvenliği sağlamak üzere, herkese güvenli ve 
kontrollü bir ortamda oldukları güvencesini veren bir dizi ayrıntılı ve geliştirilmiş önlem geliştirmiştir.  Etkinliğimize katıldığınızda, sağlık ve 
hijyen güvenliğinin bir öncelik olduğunu ve herkesin güvenli, hijyenik, verimli ve yüksek kaliteli bir organize etkinlik deneyiminden 
yararlanabilmesini sağlamak için bir dizi önlemin alınmış olduğunu bekleyebilirsiniz. Tüm Informa etkinlikleri ilk etapta devlet otoritesinin 
tavsiyelerine ve bunun yanında fuar alanına veya lokasyona özgü düzenlemelere göre yürütülecektir. Ayrıca, tüm Informa etkinliklerinde 
“Informa AllSecure 10 Ana Kural’ına uyulacaktır. Uygulanabilir ve mümkün olan her yerde, etkinliklerimizde ayrıca Informa AllSecure 
Rehberi’nde açıklanan daha kapsamlı standartlar ve yönergeler de uygulanacaktır.  
 
Daha fazla bilgi için: https://www.expomaritt.com/tr/genel-bakis/informa-all-secure.html  
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