
23-27 NİSAN 2017, HANNOVER MESSE FUARI RAPORU

HANNOVER, ALMANYA

Resmî Web S tes                             : http://www.hannovermesse.de/

Tar hler : 24-28 N san 2017 / Sonrak  Fuar (23 - 27 N san 2018)

Organ zasyon : Deutsche Messe AG

Konu Başlıkları                                :

Kompresör ve Vakum Teknoloj ler
D j tal Fabr kalar
Enerj
Küresel İşb rl kler  ve Pazarlar
Endüstr yel Otomasyon
Endüstr yel G r ş mc ler
Endüstr yel Tedar k
İş ve Kar yer
Hareket, Sürücüler ve Otomasyon
Partner Ülke - Polonya
Araştırma ve Teknoloj
Kadın İşgücü

Fuar:

Alan                          : Hannover Kent  Fuar Alanının Tamamı kullanılmıştır.

Düzenlenme Sıklığı : Annual

Saatler                      : Pazartes -Cuma: 09.00 – 18.00

Katılımcı Sayısı/ Prof l :

6.500 katılımcı f rma le açılan fuar alanının tamamını doldurmuştur. 183 Türk f rması katılım yapmış olup,

bunlardan 15’  MİB Üyes ’d r.

AAG Mak ne
AFE Olgunlar Mak ne
Aydın Trafo Mak ne
Dalgakıran Kompresör
Ekomak Kompresör
Emek Kama
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Ged k Döküm ve Vana
Gücüm Pompa Mak ne
Kayahan H drol k
Lupamat Kompresör
M kropor F ltre ve Mak ne
Sarmak Kompresör
SMS Tork Endsütr yel Otomasyon
Yılmaz Redüktör
ZET Redüktör

Gözlem ve Değerlend rmeler:

Hannover Messe fuarı dünyanın en büyük endüstr  fuarı olma özell ğ n  taşımaktadır. Özell kle günümüzde

fuarların  uzmanlık  alanlarına  göre  özelleşt ğ  ve  g derek  küçüldüğü  varsayılırsa  dünyanın  en  büyük  fuar

alanlarından b r  olan Hannover Messe fuarının tamamının dolması büyük başarı olarak algılanab l r.

Endüstr n n  en  büyük  fuarının  olması  konuların  çeş tl l ğ  bakımından  da  kend n  göstermekted r.  Son

teknoloj  endüstr yel ürünler yanında, teknoloj s  n speten düşük teknoloj k ürünler ve malat şek ller  de fuarda

kend ne yer bulab lmekted r.

Fuarın tamamı göz önüne alındığında, son teknoloj  ürünler n serg lend ğ  holler n kalabalığı d ğer hollere

göre daha fazladır.  Ülke tanıtımlarının yapıldığı  ve yatırım ç n tanıtım yapılan hollerde Türk ye’n n standının

olmamamsı üzücüdür.

Partner ülke Polonya Başbakanı Beata Mar a Szydlo ve Almanya Şansölyes  Angela Merkel’ n açılışını

yaptığı fuarın lk gününden son gününe kadar oldukça fazla sayıda z yaretç  geld ğ  söyleneb l r. İlk gün ve son

gün n speten sayı düşse de 2. , 3. ve 4. gün z yaretç  sayıları oldukça yeterl d r. Üyeler le yapılan görüşmeler

sonucunda z yaretç ler n b l nçl  b r şek lde fuara katılım gösterd ğ n , konu le lg l  k ş lerle daha çok muhatap

olunduğu, ve z yaretç  kal tes nden oldukça memnun olunduğu vurgulanmıştır.

İstanbul  T caret  Odası,  Gebze  T caret  Odası  g b  kuruluşların da  m ll  katılım yaparak  destek  verd ğ

organ zasyonda Türk f rmalar bulundukları hollere göre fuardan ya memnun ya da çok memnun ayrılmışlardır.

Üyeler m z n ağırlığının bulunduğu Kompresör ve Vakum Teknoloj ler  holü se İtalyan f rmalar le en büyük

rekabete g rd ğ m z hol olarak göze çarpmaktadır. İtalyan f rmaların tamamında İtalya bayrağı renkler nde ayırt

ed c  b r  logo  bulunması  lg nç  b r  ayrıntı  olup  Türk  f rmalarda  da  böyle  b r  uygulamanın  olup  olamayacağı

detaylıca düşünülmel d r. Aynı holde bulunan ve Atlas Copco f rması tarafından satın alınmış olan f rmalar se

kompresör holünün yarısından fazlasını dom ne etm ş durumdadır.

Fuarın  en  çok  lg  çeken  kısmı,  robot k  ve  otomasyon  teknoloj ler  olup  bu  konuda  faal yet  gösteren

üyeler m z n önümüzdek  yıllarda buralarda kend ler ne yer ed nmes  faydalarına olacaktır. Akıllı fabr kaların temel

ve  otomasyon  teknoloj ler n n  oldukça  net  b ç mde  ortaya  çıkmaktadır.  İnsansız  üret m,  akıllı  fabr kalar  g b

uzaktan er ş m le teknoloj  tabanlı s stemler n çağı başlamaktadır.

Özell kle  enst tü  ve  ün vers teler n  gel şt rm ş  oldukları  teknoloj ler  hemen  fuarın  g r ş ndek  hollerde
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z yaretç lere  tanıtması  ve  ülkeler n  kend  standlarında  bu  tanıtımlara  yer  verm ş  olması  Türk ye’dek  sanay

fuarlarında gördüğümüz en öneml  eks kl klerdend r.  Ün vers teler  davet  ed lse dah  alben s  olmayan standart

standlar  le  yurt ç  fuarlarımıza  katılım göstermekte  endüstr yel  ürüne  dönüşeb len  teknoloj ler n  gel şt r lmes

Sanay  -  Ün vers te  İşb rl ğ  konusundak  kazanımlarımızın reklamsız  kalmasına sebep olmaktadır.  Ün vers te

yönet mler n n gel şt rd kler  teknoloj ler  pazarlamak ç n bütçe ayırmaları gerekt ğ ne nanılmaktadır.

Türk ye’n n de kend  ün vers teler n  veya gel şt rd ğ  teknoloj ler  bu tür d kkat çek c  standlar le tanıtması

gerekt ğ ne nanmaktayız.

Fuarın yan kollarını oluşturan sem nerler se ağırlıklı olarak ülke yatırım mkânları tanıtımları konularında

olmuştur:

ABD,  Rusya,  Ç n,  Kore,  Baltık  Ülkeler ,  Bask Bölges ,  Almanya’nın çeş tl  eyaletler  kend  bölgeler ne

yatırım çekmek ç n tanıtım forumları düzenlem şt r. Bu konuda uzmanlar ve yatırımcılar gel p tanıtım yapmış ve

lg  gösteren k ş lere h zmetler n  ve mkânlarını anlatmışlardır.

Ekonom k şb rl kler  ve karşılıklı olarak t caret  arttırma yönündek  sem nerler se Ç n ve Avrupa, İran ve

Avrupa,  Kore  ve  Almanya,  Japonya  ve  Almanya  g b  k  ülke  arasındak  t caret  gel şt rmeye  yönel k

gerçekleşm şt r.

Endüstr  4.0  ve  akıllı  fabr kalar  se  y ne  son  zamanlardak  sem ner  konularının başında gelmekte  ve

sem nerler bu konular üzer nde de durmaktadır. MİB’de bu konularda üyeler ne ve davetl ler ne İstanbul’da b r

eğ t m düzenlem şt r. Bunun yanında geleceğ n teknoloj ler nden elektr kl  otomob ller ve yakıt p ller  g b  konularda

da sem nerler lg  görmüştür.

Z yaretç  Sayısı:

225.000 k ş n n z yaret ett ğ  fuarda z yaretç ler n %30’u Almanya dışından fuarı z yaret etm şt r.

MİB Katılımı:

MİB,  lg l  fuara,  muhtemelen  son  kez  Mak ne  Tanıtım Grubu  le  b rl kte  katılım gösterm ş  olup,  MİB

dışında, POMSAD, AKDER ve ENOSAD’da MTG le katılım gösteren d ğer k  dernekt r. Mak ne Tanıtım grubunu

kapatılması kararı sonrası MTG le yapılan katılımların büyük ht malle sonuna gel nm şt r.

Standımıza  uğrayan  tüm  lg l lere  2016  yılı  üye  kataloğumuz  hem  CD  hem  de  k tapçık  şekl nde

dağıtılmıştır.

Hannover T caret Ataşem z, Sn. Ruh  DENİZ standımızı  z yaret etm şlerd r. Ayrıca, Almanya, Katar ve

Pak stan’dan alım heyetler  standımız uğramış ve lg l  oldukları üyeler m ze yönlend r lm şlerd r.

Fuarın k nc  günü yapılan k l  B2B (Technology Cooperat on Days) görüşmelere katılım göster lm ş olup,

burada f rma tanıtımı yapan k ş ler le görüşülmüştür. Bu k ş lere ve fuar boyunca toplanan kartv z tlere a t l stey

buradan nd reb l rs n z.

Yen  üye  adayları  le  de  temasa  geç lm ş  olup  özell kle  lg l  oldukları  konulardak  çalışmalarımız
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kend ler ne aktarılmış, bu f rmalar le üyel k görüşmeler  konusunda çalışmaya başlanmıştır.

Mümkün olduğu sıklıkta üye f rma standları ve Türk f rma standları z yaret ed lm ş, fotoğraflar çek lerek

sosyal medya aracılığı le tüm tak pç ler m ze duyurulmuştur.

Sonuç:

Pompa-Vana,  Robot k  ve  Otomasyon,  Güç  Aktarma  Organları  ve  Ek pmanları,  Kompresörler  ve

Kompresör  Ek pmanları   vb.  konularında  faal yet  gösteren  tüm  üyeler m z n  bu  fuara  katılım  göstermeler

tarafımızca tavs ye ed lmekted r. Tüm dünyanın lg s n  çeken bu fuar teknoloj  konusundak  tüm gel şmeler  tak p

etmek steyenler n buluştuğu b r fuar hal nde olup, bunun dışında endüstr yel tedar k z nc rler ne g rmek steyen

tüm kuruluşlar satış ağlarını gel şt rmek ç n de bu fuarı kullanab l r.

Bunun  dışında  yan  sanay  olarak  adlandırılab lecek  endüstr yel  ürün  ve  ek pman üret c ler n n  de  b r

şek lde  şansı  olduğuna  nanılmaktadır.  Tüm mak ne malatçılarının  da  fuarı  mutlaka  z yaret  ed p  kend ler ne

alternat f teknoloj ler n gel ş m n  görmeler  yararlarına olacaktır.

İler k  dönemde fuara katılım göstermey  düşünen f rmalar ve üyeler m z  fuar hakkında daha detaylı b lg
almak ç n MİB of s nden Artun BÖLGEN le let ş me geçeb l rler.

Yerleş m Planı:
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Artun BÖLGEN - Mak ne Mühend s
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