
SIMTOS 2016 FUAR RAPORU

Fuar Tar hler : 13 – 17 N san 2016

Fuarın Adı: 17. Seoul Internat onal Manufactur ng Technology Show

Şeh r / Ülke: Seul / Güney Kore

Fuar Alanı: KINTEX 1 ve KINTEX 2 (102.431 m2)

Per yot: 2 Yıl

Ana Tema: Convergence of Manufactur ng Technolog es and Mach ne Tools

Z yaret Saatler : KINTEX 1 (09:00~17:00), KINTEX 2 (10:00~18:00)

Düzenleyen: Korea Mach ne Tool Manufacturers' Assoc at on (KOMMA)

Katılımcılar: 1.125 F rma

Z yaretç ler: 38.583 f rma ve 80.834 k ş

Fuar Kapsamı: Metal İşleme ve Kalıp İmalat Tezgahları, Kesme ve Şek llend rme Tezgahları,Kaynak Mak naları,

Zımba Delme (Punch) Tezgahları, Testere Tezgahları, CAD/CAM, 3D Baskı Mak naları, Ölçme Aletler , Kontrol ve

Enstrümantasyon Ek pmanları, Otomasyon Ek pmanları, Robot Teknoloj ler , Kesme Uçları ve Takım S stemler ,

Elektr kl  Aletler ,  Presler  ve  Çevre  Ek pmanlar,  Aynalar,  Çeneler,  Döner  Tablalar,  LM  Kılavuzlar,  Sensörler,

Sp ndles, Pompalar, Kapl nler, Hız Düşürücüler, vb.

İzlen mler ve Görüşler

Fuar Güney Kore ç n en büyük İmalat Teknoloj ler  ve Takım Tezgâhları le lg l  ek pmanlar fuarıdır.

Toplam 5 gün sürmekted r.

13 N san günü Açılış Seremon s ne sonrasında KOMMA tarafından ver len 14 N san akşamı Katılımcı Reseps yon

Yemeğ ne ve 15 N san akşamı Akşam Yemeğ ne katılım yapılmıştır.

Fuar alanına ulaşım ç n metro mevcuttur. Özell kle sabahları şe g d ş saat nde en bas t ve çabuk ulaşım aracıdır.

2016 yılında aynı hafta ç nde Ç n’ n Shangha  şehr nde CMTBA tarafından 2 yılda b r düzenlenen CCMT fuarı le

kısm  çakışma yaşamıştır. Bu çakışmanın etk s  kaçınılmaz olarak fuarda zlenm şt r.

Türk z yaretç lerden b r kısmının CCMT fuarından sonra SIMTOS fuarına da (G. Kore’de 90 güne kadar v ze

gereğ  olmadığından) tems lc  bulmak hedef yle geld kler  görülmüştür.

Türk ye’den Akyapak f rması d rekt olarak ve MİB (Mak ne İmalatçıları B rl ğ  ve TİAD (Takım Tezgâhı Sanay c  ve

İşadamları Derneğ ) uluslararası dernekler bölümünde standları le fuara katılmışlardır.
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Baykal,  Beka-Mak,  Dener  Mak ne,  Ermaksan,  Şah nler,  Yamato  G.  Kore  tems lc ler  f rmalar  le  fuara

katılmışlardır.

2018 yılında d rekt katılım yapan Türk f rmalarına MİB tarafından organ zatör kuruluş KOMMA le yapılan anlaşma

le stand k ra bedel nde %8 nd r m sağlanacağını tekrar hatırlatırız.

Fuar süres nce Türk f rmalarının tems lc ler  le yapılan görüşmelerde fuarın organ zasyonu hakkında olumsuz b r

görüş b ld r lmem şt r.

Fuarın z yaretç  m ktarı  ç n f rmalarımız çok aşırı  yoğunluk olmadığını  bel rtm şlerd r.  Z yaretç  m ktarına kötü

denmese de, geçen yıla göre sak n olduğu bel rt lm şt r.

Ancak fuara gelen z yaretç ler n konularına hâk m b l nçl  z yaretç ler olduğu özell kle bel rt lm şt r.

Ancak burada d kkat ed lmes  gereken detay G. Kore’de Takım Tezgahı tüket m n n 2014 yılında gösterd ğ  %11,7

artıştan  sonra  2015  yılında  yaşanan  %3,9  ger leme  ve  2016  yılında  %1,1  ve  2017  yılında  %3,0  artış

beklent ler n n öneml  etk de bulunduğu düşünülmekted r. G. Kore’de GSYH’n n 2016 ve 2017’de %2,9 ve %3,0

artması beklenmekted r. 2016 yılı hracatta yıldan yıla bazda (ABD doları bazında) kesk n b r düşüşle başlamış ve

anketler ş dünyası şartlarının zayıfladığını gösterm şt r. Ayrıca zayıflayan Ç n taleb  ve artan rekabet neden yle G.

Kore f rmalarının zorlanab leceğ  düşünülmekted r.

Güney Kore Takım Tezgahlarında dünya sıralamasında malatta 5.3 M lyar Dolar le 5 nc , hracatta 2.22 m lyar

dolar le 7nc , thalatta 1.39 m lyar dolar le 7nc  ve tüket mde 4.48 m lyar dolar le 4üncü sırada yer almaktadır.

Türk ye’n n takım tezgâhları thalatında G. Kore 2011 yılında 56,3 M lyon Dolar le 7. Sıradan 2015 yılında 62,7

M lyon Dolar le 6. Sıraya gelm şt r. Türk ye’n n takım tezgâhları hracatında se G. Kore 2011 yılında 1,4 M lyon

Dolar le 60. Sıradan 2015 yılında 7,2 M lyon Dolar le 23. Sıraya gelm şt r.

G. Kore’n n takım tezgahları  sektörü dünya sıralamasına d kkat ed ld ğ nde küçük olsa da potans yel  olan b r

pazar olarak görünmekted r.

Ülke B lg s  ç n lütfen buraya tıklayınız.

M. Na l TÜRKER

Genel Sekreter
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