
14-18 MAYIS 2018, METALLOOBRABOTKA FUARI RAPORU

MOSKOVA, RUSYA

Resmî Web S tes         :http://www.metobr-expo.ru/en/

Tar hler                       :14-18 N san 2018 / Sonrak  Fuar (27 - 31 Mayıs 2019)

Organ zasyon              :Expocentre, Messe Dusseldorf

Konu Başlıkları            :

Dövme Presleri, Sac İşleme Makineleri

Takım Tezgâhları, Uçlar ve Takım Tutucular

Ölçme sistemleri

Metal İşleme Makineleri

Hassas Aletler

Düzenleme ve Kontrol Teknolojileri

Kaynak Teknolojileri

Fuar:

Alan                          : Expocentre Fuar alanı

Düzenlenme Sıklığı : Annual (Yılda B r)

Saatler                      : Pazartes  - Perşembe: 10.00 – 18.00 , Cuma : 10:00 – 16:00

Katılımcı Sayısı/ Prof l :

33 ülkeden toplam, 1.097 katılımcı f rma le açılan fuar alanının 41.000 metrekarel k bölümü dolmuştur. Fuarı 5
günde toplan 32.497 k ş  z yaret etm şt r. Türk ye’den toplam 11 katılımcı olup bunlardan 6 tanes  MİB üyes d r.
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Türk ye’n n Mak nec ler  ve BlueTech f rması fuara MİB aracılığı le katılım gösterm ş olup nternet s tem zde lan
ed len f yatlar üzer nden fuar f rması le anlaşarak bedels z olarak fuar h zmet  almışlardır. Önümüzdek  yılda MİB bu
fuarın acentalığını  yapmaya b r  aks l k  olmazsa devam edecekt r.  Fuar  alanı  konusunda sıkıntı  yaşayan üyeler m z
zamanında b ze sorarak yer stemes  durumunda gerekl  alanlar kend ler ne tahs s ed leb lecekt r.

Türk ye’den Fuar Katılımcıları: 

AAG Mak ne                Üye

Ajan Elektron k            Üye

Akyapak Mak ne          Üye

MİB

BlueTech

D r nler Mak ne             Üye

Egel  Pol saj

Korkmaz Çel k

Türk ye’n n Mak nec ler

TİAD

MVD Mak ne               Üye

Özkoç H drol k             Üye
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Gözlem ve Değerlend rmeler:

Metalloobrabotka  fuarı  Rusya’nın Moskova  bölges ndek  en  öneml  metal  şleme teknoloj ler  fuarı  olması
özell ğ n  korumaktadır.  Bu  yıl  net  fuar  alanı  satışını  ve  z yaretç  sayısını  arttıran  fuara,  Almanya,  İsv çre,  Çek
Cumhur yet , Güney Kore, İtalya, Ç n Halk Cumhur yet  ve Tayvan’dan m ll  katılım organ zasyonu gerçekleşm şt r.
M ll  katılım organ zasyonu geçekleşt ren ülkeler n dernek başkanları veya genel sekreterler  açılış tören nde ülkeler n
tems len bulunmuş ve onore ed lm şlerd r.
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2011yılı ortasından 2014 yılı ortalarına kadar devam eden yüksek f yatlı ham petrol f yatlarının Rusya’nın alım
gücünü d rekt olarak etk led ğ  söyleneb l r. Ham petrol f yatlarının düşmes yle başlayan kr z ve Avrupa B rl ğ ’n n,
Kırım meseles nden dolayı uygulamaya başladığı ambargo neden yle Rusya 2015 ve 2016 yıllarında zor günler geç rse
de yen den 80 dolar sev yes ne gelen petrol var l f yatları  Rusya ekonom s ne şu an ç n c dd  katkı  sağlamaktadır.
Rusya  ekonom s n n  petrol  f yatları  le  doğrudan  lg l  olduğu  rahatlıkla  söyleneb l r.  Rusya  pazarı  ç n  petrol
f yatlarının yakından tak b  öneml  b r gösterge olmaktadır.

Özell kle Rusya’nın son dönemde gel şt rd ğ  pol t kalardan olan “yerl  üret m” başlığını destekleyen pol t kaları
le yatırımcı çekmek ç n değ şt rd kler  yasaları ve yerl  malata verd kler  önem le malata yönel k gel şmelere hız

kazandırmıştır.

18 m lyon nüfusa sah p çevres  le Moskova bölges  yatırımcıların lg  odağı  olmaya devam etmekted r. Bu
bölgede gel şen ekonom  sayes nde yüksek k ralar, yapılan yen  nşaat yatırımları ve altyapı projeler  Moskova’nın en
azından yakın çevres n  oldukça etk lemekted r.

B r öncek  seneye göre % 5 c varında artış  gösteren fuarı  z yaret eden k ş  sayısı  da Moskova bölges ndek
hareketlenmen n en öneml  gösterges d r.

Türk ye le Rusya arasında yaşanmış olan ve 2015 yılının son günler  le 2016’nın lk yarısı boyunca gündemde
kalan “Uçak Düşürme” kr z n n etk ler  ş yapan k ş ler taraflarca çoktan unutulmuştur. Türk bayrağı görülen stantlar
Ruslar tarafından lg  le tak p ed lmekted r.

Türk ye’den katılım gösteren f rmalar ve tems lc ler n bulunduğu stantlar fuar süres nce mümkün olduğunca
tarafımızca z yaret ed lm ş olup fuar z yaretç  sayısındak  artış gözle görüleb lm şt r. Özell kle 2., 3. ve 4. günü oldukça
yoğun geçen fuarın son günü se z yaretç  sayısı oldukça düşüktür. Çok fazla z yaretç  çekmeyen son gün se genel
değerlend rmelerde Türk ye’den katılımcıların genel anlamda fuardan oldukça memnun olduğu öğren lm şt r.

Türk f rmaları tarafından yaşanılan genel sorunlardan b r  se geç c  thalat le fuar alanına get r len mak ne ve
c hazlara fuarda alıcı çıkması durumunda Rus Gümrük Kuralları Gereğ  lg l  c haz ve mak nen n tekrar ülke dışına
çıkarılarak ger  gönder lmes  gerekl l ğ d r. Moskova T caret Ateşem ze bu konuda b lg  ver lm ş olup; yıllardan ber
aynı  konuda sıkıntıların devam ett ğ  söylenmekted r.  Bunun yanında fuar  alanındak  mak nelere  yönel k nd rme-
b nd rme g b  ücretlerde Moskova’da çok pahalı olarak gerçekleşmekted r.
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Fuara katılım göstermek steyen f rmaların fuara en az b r yıl önces nden hazırlanmaya başlaması, başvurularını
zamanında yapması ve talepler n  yer ne get rmes  öneml d r. Son dak ka alınan katılım kararlarında yer ve f nansal ve
nakl ye konusunda sıkıntı  çek lmemes  ç n planlı  b r şek lde hareket ed lmes  de göz ardı  ed lmemes  gereken b r
husustur.

Alışık olduğumuz şek lde, mak ne ç nde gönder len katalog, promosyon malzemes  vb. eşyaların da Rusya
gümrükler nde sıkıntı yarattığı üyeler m zden alınan b lg ler arasındadır.

Konulara göre ayrılmış hollerde se yoğunluk her zaman olduğu g b  “Forum Pav ll on” olarak b l nen ve ana
kapıya en yakın holded r. Bunun dışında 8.1, 8.2, 8.3 ve 1. hollerde yeter nce z yaretç  çekmekted r. 7. Hol’ün üst
katları da m ll  katılımlar sayes nde z yaretç  çekmekte zorlanmamaktadır. Bazı f rmaların terc h ett ğ  açık alan  se
güneşl  günlerde  oldukça  sorunsuz  olmasına  rağmen,  soğuk  ve  yağmurlu  günlerde  oldukça  sıkıntılı  zamanların
geç r lmes ne  sebep  olmaktadır.  Bu  holler  dışındak  hollerde  se  z yaretç  yoğunluğu  oldukça  azalmakta  ve  lg
görmeyen  fuar  konusu  dışındak  ürünler  serg lenmekted r.  Açık  alanda  daha  önce  görülen  ve  fuarın  olmazsa
olmazlarından olan kesme ş  oks jen veya azot tankları  bu yıl  fuar alanına alınmadığından olmamıştır. Bu konuda
d kkat ed lmes  belk  de fuara kes m ş  yapılmış malzemeler le g d lmes  gerekmekted r.

Metal şleme teknoloj ler , kaynak, otomasyon, basınçlı  hava g b  konularda oldukça ver ml  geçeb lecek b r
fuar  olan  Metalloobrabotka  bu  konularda  faal yet  gösteren  f rmalarımızın  mutlak  suretle  bulunması  gerekt ğ n
düşündüğümüz Rusya’nın en öneml  fuarıdır.

Türk f rmaları  genell kle  d str bütörler  aracılığı  le  fuara  katılım göstermekted r.  2014 yılında 14 f rma le
katılım gösteren  Türk  f rmalarının  b r  çoğu  d str bütör  f rmaların  stantlarına  tems lc  yollama  yoluna  g tm şlerd r.
Rusya’da d str bütör ed nmek steyen f rmalarında katılım göstermes  gereken fuar y ne bu fuardır.
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Fuar z yaretç ler  Rusça d l  dışında başka b r konuşmakta oldukça zorlanmaktadır. Çek Cumhur yet , Polonya
g b  ülkelerde de lg l  ülken n d l n  konuşan b r çev rmen veya tercüman oldukça ş n ze yaracak olup sadece İng l zce
konuşan b r k ş n n let ş mde bulunması veya İng l zce reklam le ürünler n anlatılması oldukça zor görünmekted r.
Rusya’da da bu konuda h zmet veren b r k ş  olan ve daha öncek  yıllarda üyeler m ze de h zmet etm ş olan M naya
Meht yava’nın telefonuna MİB of s nden ulaşab l rs n z.

Akyapak Mak ne Yönet m Kurulu Başkanı Levent Akyapak Görüşü: 
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“

 - Ülkemizden katılım gösteren firmaların “Milli Katılım Organizasyonu” çerçevesinde hareket ederek,
İsviçre, Almanya, İtalya gibi ülkelerin katılımına benzer olarak (kapalı bölümde) büyük bir alanda yer
alması gerektiğini, hem bizlere hem de Ticaret Ateşemiz Sn. Murat Haydar ÖZTÜRK’e iletmiştir.

 -  Uygun  salon  bulma  konusunun  çözülmesi  halinde;  MİB üyelerinin  bir  araya  gelerek  300  ila  500
metrekare yer talep etmesi, bu düşüncedeki yerli imalatçılar ile birlikte mümkün olacaktır. Türkiye’den
katılımcıların  aynı  hol  ve  salonda  yer  aldığı  bir  organizasyon  için;  şimdi  ki  katılımcılara  mevcut
yerlerinden daha avantajlı  fiyatlar  sunulmalıdır  Böylece;  Rusya’da itibarı  daha yüksek Türkiye  imajı
gösteren bir fuar organizasyonuna iştirak edilmiş olunur. Bu da ticari bağlantılara olumlu olarak yansır.

- Distribütörler aracılığı ile fuara katılım gösteren Türk firmaları, bu konumlanma şeklini her açıdan ele
almalıdırlar.  Ülkemizde, yeterince büyüklüğe sahip şirketlerimiz,  işlerini Rus firmalara tam manasıyla
teslim etmiş  şekilde  fuara  katılım gösteriyorlar.  Almanya  vb.  ülkelerdeki  gibi  fuar  stantlarında kendi
bünyelerinden ilgili kişileri bulundurmuyorlar maalesef. Bu ilk bakışta maliyetleri azaltıcı bir uygulama
olarak görünse de; firmanın tanıtımı distribütörlerin insiyatifine, yeteneğine kalmış oluyor. Gözlemlediğim
kadarıyla; distribütörler anlaşmaları bulunan tüm firmalara eşit yer sağlayamadıkları gibi, hali hazırda
üretimi gerçekleştirilen makinelerin düşük modelleri ile fuara katılım sağlıyorlar. Ayrıca eklemek isterim
ki, ülkemiz sanayicileri fuar alan kiralama bedellerinin yüksekliği ile birlikte nakliye ve fuar yerleşimlerin
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de en az fuar alanı  kadar yüksek bedelli  olması  sebebiyle küçük alanları  kiralamaya yöneliyorlar. Bu
küçük alanlarda da yine küçük makinelerini sergilemek durumunda kalıyorlar. Bu da, Türk üreticilerin
performansını yansıtmıyor.

“

MİB Katılımı:

MİB lg l  fuara Rusya İmalatçılar B rl ğ  (Stanko Instrument) derneğ n n davetl s  olarak ver len bedels z stant
le  katılım gösterm şt r.  Standımızda  derneğ m ze a t  kataloglar,  cd’ler  ve  ülkem zde düzenled ğ m z ve  destekç s

olduğumuz fuarların tanımı yapılmıştır. Tüyap’tan da yetk l ler n yer aldığı standımızda Rusça – Türkçe çev r  mkânı
da bulunmaktadır.

Mümkün olduğu sıklıkta üye f rma stantları ve Türk f rma stantları z yaret ed lm ş, fotoğraflar çek lerek sosyal
medya aracılığı le tüm tak pç ler m ze duyurulmuştur.

Fuar süres nce, d ğer ülke dernekler  le b r araya gel nerek şb rl ğ  olanakları konuşulmuş, Rus derneğ  Stanko
Instrument’ın  davetler ne  katılım  göster lm ş,  ülkem z  ve  sektör  hakkında  b lg  almak  steyen  k ş lere  gerekl
açıklamalar yapılmıştır.
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Bütün dernek tems lc ler n n b r araya geld ğ  toplantıda se Türk ye le Rusya’nın şb rl ğ  yapmak ç n kr zler
aşmasına gerek olmadığı, s yaset n k  ülke arasındak  t carete asla etk  etmemes  gerekt ğ  b r kez daha vurgulanmıştır.
En büyük k nc  hracat pazarımız olan Rusya’nın değer  b r kez daha d le get r lm ş, mümkün olan tüm senelerde bu
fuara Türk ye adına katılım göster leceğ  b r kez daha yetk l lere let lm şt r.

2014,  2015  ve  2017,  2018  yılı  Fuar  katalogları  el m zde  mevcut  olup  lg l  üyeler m ze  bu  kataloglar
gönder lecekt r.

Sonuç:

Sac şleme mak neler , testereler, takım malatçıları, kaynak mak neler , uç ve takım malatçılarımızın Rusya’da
pazar yaratmak ç n mutlaka katılım göster lmes  gereken b r fuardır.

MİB,  2019  yılında  da  düzenlenmes  planlanan  bu  fuarın  acentalık  h zmet n  gerçekleşt rmek  ç n  gerekl
g r ş mlerde bulunmuştur.

Önümüzdek  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.
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