
22 – 27 ŞUBAT 2016, METAV

DÜSSELDORF, ALMANYA

Uluslararası Metal Endüstr s , Otomasyon ve Üret m Fuarı - METAV

Resm  Web S tes :  http://www.metav.com/

Gelecektek  Fuarın Tar hler :  20.02.-24.02.2018

Organ zasyon: Vere n Deutscher Werkzeugmasch nenfabr ken e.V. (VDW)

Konu Başlıkları:

ꞏ       Takım Tezgahları

ꞏ       Kaynak, kesme ve gaz kesme mak naları,

ꞏ       Sanay  fırınları, ısıl şlem s stemler ,

ꞏ       Yüzey teknoloj ler  ç n mak ne ve yen  s stemler,

ꞏ       Sac kesme mak naları, şleme merkezler  ve esnek levha mak naları

ꞏ       Presler,

ꞏ       Hassas aletler,

ꞏ       Parçalar, aksesuarlar,

ꞏ       İmalat ve süreç otomasyonu,

ꞏ       Üret m ç n h zmetler,

ꞏ       3-D Baskı yöntem ,

ꞏ       Desen, araç ve kalıp malatı,

ꞏ       Metroloj  ve kal te garant s ,

ꞏ       Med kal mühend sl k ç n malat s stemler  ve parçaları,

ꞏ       Genel h zmetler,
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ꞏ       Endüstr yel elektron k, parçaları ve aksesuarları

            Metrekare F yatı: Tek önü açık stand 161,– €/m²

            Fuar: Düsseldorf Fuar Alanı (Dusseldorf Fa rgrounds)

Alan:  14.-17. Holler olmak üzere 4 hol kullanılmıştır.

Düzenlenme Sıklığı: 2 yılda b r düzenlenmekted r.

Saatler : Salı - Cuma 09:00 - 17:00, Cumartes  09:00 - 16:00

Günlük G r ş B let : 35 -€

Katılımcı Sayısı/ Prof l :

36 ülkeden,  35,000’den  fazla  katılımcıyla  gerçekleşt r lm şt r.  Katılımcı  sayısının 2014  yılından bu  yana  %11
oranında artış gösterd ğ  bel rt lmekted r.

3 Türk katılımcısı arasında 2 MİB üyes  katılım gerçekleşt rm şt r. 1 katılımcı da üyel k şlemler ne başlamıştır.

Hürsan Pres
H drol ksan Hal m Usta
Manastech (D str bütör üzer nden katılım gerçekleşt rm şt r.)

İlk gün öğrenc  ağırlıklı  olup, saat 2 sıralarında durgunlaşmıştır.  Öğrenc  yoğunluğunun fuar organ zatörler n n
Meslek Okulları le yaptıkları protokol gereğ  olduğu öğren lm şt r. Meslek öğrenen mak ne öğrenc ler ne turlar ve
görsel tanıtımlar dah  düzenlenm şt r. Bu akım tüm fuar boyunca devam etm şt r.

2.  gün  t bar yle  fuarın sonuna  kadar,  hedef  odaklı  b r  z yaretç  portföyü  gözlemlenm şt r.  Ne  aradığını  b len
alıcılara pek çok açıdan Türk mak ne ve malat sektörü aktarılmıştır. Yoğunluklu olarak ülke ekonom s , beklent ler
ve 2015 yılında yaşananlar sorulmuştur.  Terör konularında da b lg  taleb  olmuştur.  CNC, 3-D Baskı  yöntem ,
talaşlı malat mak neler , yedek parçalar, aksesuarlar sorulmuştur.

“Turk sh Mach nery” adıyla katılım yaptığımızdan, çalışma alanımız ve faal yetler m z merak konusu olmuştur.
Hem Türk mak ne sektörü hem de Türk ye ekonom s  aktarılmıştır. MİB le özell kle mak ne arayanlar, Türk malat
sektörü hakkında b lg  almak steyenler ve f rma soranlar yoğunluklu olarak görüşmüştür.

MİB Katılımı:

Türk Mak ne sektörünü tems len, Orta Anadolu İhracatçı B rl kler  (OAİB) Mak ne Tanıtım Grubu le beraber MİB,
ENOSAD ş b rl ğ  le katılım gerçekleşt r lm şt r.

Bu kapsamda, Türk mak ne sektörü hakkında b lg  ver lm ş,  MİB katalogları  hem CD hem de basılmış  olarak
dağıtılmıştır.

Fuarın lk günü, Kuzey Vest-Falya T caret Ataşes , Sn. Mustafa H lm  AŞKIN standımızı z yaret etm şlerd r.

METAV 2016 - Makina İmalatçıları Birliği - MİB | mib.org.tr https://www.mib.org.tr/metav-2016

2 / 4 9.07.2020 11:24



RESMİ ADI Almanya Federal Cumhur yet

YAPISI 16 Eyaletten oluşan federal b r ülked r.

BAŞKENTİ Berl n

YÜZÖLÇÜMÜ 356.970 km2

NÜFUSU 81.124.000 (IMF, 2015)

KİŞİ BAŞI GELİR

(KB GSYİH)

46.116 (IMF, 2015)

GSYİH (m lyar $) 3.741.142 (IMF, 2015)

BÜYÜME

(Reel GSYİH) (%)

1,292 (IMF, 2015)

Organ zasyonel Katılım: 50 m2’l k, 15. holde b r stand le katılım sağlanmıştır. Türk Mak ne Tanıtım Grubu le
MİB har c nde, ENOSAD da katılım gösterm şt r.

ALMANYA ÜLKE PROFİLİ

*

Ekonom  Bakanlığı ver ler
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Sanay

GSYİH ç ndek  payı  h zmetler  sektörü karşısında g derek küçülmekte olsa da,  malat  sanay  halen Almanya
ekonom s n n belkem ğ n  oluşturmaktadır. 2013 yılında sanay  sektörü, Almanya GSYİH’s n n %30,1’l k kısmını
oluşturmuştur.

Dünyanın üçüncü en büyük ekonom s  olan Almanya’da neredeyse tüm sanay  mallarının üret m  yapılmakla
beraber,  ülken n  sanay dek  gücü  ağırlıklı  olarak  taşıtlar,  sermaye  malları,  k myasallar  ve  beyaz  eşya
sektörler nden  gelmekted r.  Buna  karşılık  havacılık  ve  b lg sayar  donanım  sanay  daha  az  gel şm ş  olan
Almanya’da, ler  teknoloj  ürünler n n üret m  ve hracatı  d ğer önde gelen sanay leşm ş  ülkelere kıyasla daha
küçük pay almaktadır.

Ülken n malat sanay nde uluslararası  düzeyde tanınmış pek çok f rması olmakla beraber, orta ölçekl  f rmalar
hem malat sanay n n hem de Almanya ekonom s n n belkem ğ  olarak görülmekted r. Genel olarak 500’den az
sayıda çalışanı olan ve a le ş rket  şekl nde faal yet gösteren bu f rmalar batı eyaletler nde daha yaygındır.
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