
16 – 21 EYLÜL 2019, EMO HANNOVER FUARI RAPORU

HANNOVER, ALMANYA

Resm  Web S tes :                           https://www.emo-hannover.de/home

Gelecektek  Fuarın Tar hler :          4 – 9 Ek m 2021

https://emo-m lano.com/en/homepage-3/

Organ zasyon: Vere n Deutscher Werkzeugmasch nenfabr ken VDW

Fuar Konu Başlıkları:

İşleme mak neler , metal kes c , metal kalıplama, parçalayıcı ve aşındırıcılar

Torna, Freze ve bağlantılı c haz ve aksamları

Sac şleme ve tel erozyon mak neler

Term k, elektro-k myasal ve d ğer şleme mak neler

Elektron k kumandalar

Katmanlı malat teknoloj ler

Üret me yönel k yazılımlar

Montaj ve kullanım teknoloj s

Endüstr yel robotlar ve esnek otomasyon

Malzeme akış ve depolama teknoloj ler

Endüstr  elektron ğ , sensör ve yakalama teknoloj s

Hassas aletler, elmas uçlar ve kes c ler, ölçüm aletler

Kontrol teknoloj s , ölçüm teknoloj s

Aşındırıcılar, soğutucu-yağlama maddeler

Kaynak, kesme teknoloj ler , sertleşt rme ve ısıl şlemler

Metal şlemede kullanılan mekan k, h drol k, elektr kl  ve elektron k aksam

Fuar:

Alan:  18 Hol kullanılmıştır.

Düzenlenme Sıklığı:  B enal  – Hannover ve M lano kentler nde düzenlenmekted r.  B r

sonrak  fuar İtalya - M lano’dadır.

Saatler : 09:00 – 18:00 (Pazartes  – Cuma) 09:00 – 16:00 (Cumartes )

Katılımcı – Z yaretç  Sayısı/ Prof l :

2.200 uluslararası katılımcı, 150 farklı ülkeden gelen 117.000 z yaretç yle gerçekleşt r lm şt r.
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Geçt ğ m z EMO Hannover fuarına göre z yaretç  sayısı %8,6 oranında azalmıştır. Bunda Avrupa’da

baş  gösteren  Ekonom k  durgunluğun  etk s  büyüktür.  Almanya  ve  İtalya’da  s par şler n  %20

oranında azaldığı ayrıca bel rt lmekted r. Asya ülkeler nden gelen z yaretç  sayısı artmış ve yabancı

z yaretç ler n %30’unu oluşturmuşlardır.

25 tanes  MİB üyes  olmak üzere Türk ye’de 49 katılımcı fuara katılım gösterm şt r.

HELIX TOOLS - Artı Kes c  Takım ve Mak na Sanay  T caret A.Ş.

Eroğlu Mak na San. T c. A.Ş.

MESSMATIC - Tekn k Balans Mak na Sanay  ve T caret A.Ş.

Mustafa Kozanlı Mühend sl k Ltd. Şt .

GE&KU - Özgün Mak na San. ve .T c. A.Ş.

Yakup Zere Mak na San. ve T c. A.Ş.

Sarıgöl Conveyor Systems

Manus Software Inc.

Poleks Mach ne Industry & Trade Co. Inc.

CNK Elektron k Balans San. Ltd. Şt .

İğrek Mak na Sanay  Ve T caret A.Ş.

M kropor Mak. San. ve T c. A.Ş.

DRINNS - D r nler Sanay  Mak nalar  Endüstr  ve T caret A.Ş.

Hamme Mak ne A.Ş.

Karmetal San. ve T c. Ltd. Şt .

Beka-Mak Mak na San.ve T c.A.Ş.

Uzay Mak na Takım Tezg. San. ve T c. A.Ş

Temelsan Mak na San. ve T c. Ltd. Şt .
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İler  Tekn k Mak na San. ve T c. Ltd. Şt .

ERMAKSAN Mak na San. ve T c. A.Ş.

MVD Mak na Sanay  A.Ş.

AKIM METAL San. ve T c. A.Ş.

GOVAMA - GÖKÇÜOGLU Mak na San. ve.T c. .A.Ş.

Dener Mak na San.T c.Ltd.Şt .

Gözlem ve Değerlend rmeler:

EMO Hannover fuarı dünyanın en büyük takım tezgâhları ve malat teknoloj ler  fuarı olarak

öne çıkmaktadır. Dünya’da bu ayarda başka b r takım tezgâhı fuarı bulunmamaktadır.

EMO fuarının sah b ,  üyes  olduğumuz CECIMO’dur.  CECIMO üyes  olmayan ülkelerden

gelen  katılımcılara  nazaran  yer  seç m  ve  öncel k  konusunda  üyeler m z  oldukça  avantajlı  ve

öncel kl  olab lmekted r. Fuar süres nce genell kle lk gün ve son gün oldukça az olan z yaretç  sayısı

d ğer günler yoğun olmaktadır. Katılımcı f rmalarımızdan ve üyeler m zden aldığımız ger -b ld r mler

doğrultusunda fuara  gelen  z yaretç ler n  oldukça  n tel kl  oldukları,  z yaretç  sayısının geçt ğ m z

EMO Hannover’e  göre  azalmasına rağmen y ne de oldukça y  olduğunu bel rtm şlerd r.  B rkaç

katılımcı  f rmamız  se  fuar  genel nden  memnun  olduklarını  fakat  z yaretç  ve  ş  bağlantısı

konusunda oldukça ver ms z b r fuar olduğunu söylem şlerd r.

Türk katılımcılarının çoğundan oldukça olumlu ger  dönüşler  alınmış,  b rçok f rma yen  ş

bağlantıları yaptıklarını, yen  s par şler alındığını da ayrıca bel rtm şlerd r. Tedar kç  olmak sted kler

f rmaların  tems lc ler  le  de  görüştükler n  bel rten  f rmalarımız  Dünya  genel nde  satış  ağı

oluşturmak ç n doğru b r fuar olduğu görüşünde b rleşm şlerd r.

Fuar yoğunluğu beraber nde can sıkıcı  hırsızlık olaylarını  da beraber nde get rm şt r.  Çok

sınırlı  sayıda da olsa stantlardan ve  stantlardak  kapalı  alanlardan madd  değer  olan eşya ve

paraların çalındığını b lg s  tarafımıza ulaşmıştır.

Türk ye’den de çeş tl  heyetler n geld ğ  fuarda z yaretç ler ç n genel olarak z yaret süres

yaklaşık olarak 3-4 gün c varında olmuştur. Z yaret n  tek güne veya k  güne sıkıştıran f rmaların

fuarı dolaşmakta zorlandıkları görülmüştür.

Düzenlenen basın toplantıları, sem nerler ve özell kle ön plana çıkarılan “3 Boyutlu Yazıcılar”

veya  “Katmanlı  İmalat  Teknoloj ler ”  y ne  fuarda  ön  plana  çıkarılan  bölümlerden  b r  olmuştur.

Endüstr  4.0 ve lg l  konular fuarın öneml  gündem konuları olmaya devam etm şt r.

EMO fuarı, metal şleyen mak naların ve lg l  aksamların dünya çapında malatçılarının ve
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takım tezgâhı kullanıcı sektörler n n b r araya geld ğ  en öneml  b r fuardır. Fuarda ağırlıklı olarak

talaşlı malat tezgâhları oldukça ön plana çıkmıştır. Şek llend rme Tezgâhları sektöründen katılım az

olmuştur.

B r sonrak  EMO fuarı 4-9 Ek m 2021 tar hler nde İtalya M lano’da gerçekleşecekt r. EMO-

M lano 2021 p yasalar ç n öneml  b r gösterge olacaktır.

MİB Katılımı:

Mak na İmalatçıları B rl ğ  kend  standı le fuara katılım gösterm ş olup, Genel Sekreter Na l

TÜRKER ve vek l  Artun BÖLGEN fuarda MİB’  tems l etm şlerd r.

Standımız uluslararası  dernekler n bulunduğu alanda d ğer  ülke dernekler  le  b rl kte  yer

almıştır. Açılış toplantıları, ülke sunumları ve d ğer öneml  görülen toplantılara mümkün olduğunca

çok katılım göster lm ş, ülkem z ve MİB buralarda tems l ed lm şt r.

Standımıza çeş tl  ülkelerden dernek ve fuar tems lc ler  gelm şt r.  MİB’  ve üyeler n  kend

ülkeler nde bulunan fuarlara davet etm şlerd r.

MİB üyes  f rmaların standlarına “Member of  MIB” çıkartmalarımız fuar önces  dağıtılmış,

stand  fotoğrafları  çek lerek  sosyal  medyadan  paylaşılmıştır.  Standımızda,  derg m z  ve  d ğer

promosyon  malzemeler m z  başta  olmak  üzere,  fuarda  bulunan  Türk  f rmaları  le  üyeler m z n

bulunduğu broşürler dağıtılmıştır.

Standımızı,  T.C. Hannover başkonsolosu Sn. Banu Malaman başta olmak üzere,  T caret

Ataşem z Sn. N lüfer  Sandallı  z yaret  ederek b zler  onurlandırmıştır.  Çeş tl  şb rl kler  ç n gelen

z yaretç lere  ve  yabancı  m saf rlere  se  ülkem zde  tanıdığımız  d ğer  f rmalar  le  ülkem zde

destekled ğ m z fuarlar hakkında b lg  ver lm şt r.

                                                                                                              Artun BÖLGEN

                                                                                                          Genel Sekreter Vek l
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