
EMO 2021 FUARI RAPORU 

MİLANO, İTALYA 

  

Resmî Web Sitesi  : https://emo-milano.com/en/homepage-4/  

Tarihleri                       : 04-09 Ekim 2021 

Organizasyon               : EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE S.P.A. - UCIMU 

Konu Başlıkları             : Metal İşleme Makineleri 

 

Fuar: 

       Alan  : Fieramilano Rho 

       Düzenlenme : Bienal (İki Yılda Bir) 

       Sonraki Fuar : EMO – Hannover (18-23.09.2023) 

       Saatleri  : Pazartesi - Cumartesi: 09:30 – 18:00 

  

Fuar Resmi Rakamları: 

1951 yılından beri düzenlenen EMO fuarı son halini 1975 yılında almış ve o günden 
bugüne kadar kesintisiz olarak devam etmektedir.  

Bu yıl İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşen fuara pandemi etkisi damga 
vurmuştur. Bir önceki EMO-Milano fuarında (2015) 1500’e yakın firmada 155.000 
üzerinde ziyaretçi ağırlanırken; bu yıl 735 katılımcı firma 6 holde makinelerini 
sergilemiş 100.000 metrekarelik kapalı alanda gerçekleşen fuara 91 farklı ülkeden 
60.000 ziyaretçi gelmiştir. 

B2B etkinliğe katılan firmalar için ise 1200’ün üzerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. 
1300 civarında üniversite ve makine sanat okulu seviyesinden genç fuarı ziyaret 
ederken, Metal işleme sektöründe yeni proje ve çözüm sunan firmalar EMO Start-up 
alanında kendilerine yer bulmuştur. 

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı ülkeler: Finlandiya, Hırvatistan, Estonya, 
Litvanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve ABD. Bu ülkelerden gelen tekil ziyaretçiler 
yanında Türkiye’den 30 kişilik özel bir delegasyonda fuarı ziyaret etti. 

Katılımcı Ülkeler: Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya, Avusturya, Slovenya, 
Türkiye, Polonya, Rusya ve Danimarka, Büyük Britanya, İsrail, Japonya, Güney Kore, 
İrlanda ev Mısır’dan katılımcılar bulunuyordu. 

Fuar esnasında düzenlenen birçok panel, proje tanıtımı ve etkinlikte kendine yer 
edinmiştir. Özellikle 5. Hol içinde bulunan “Speakers Corner” bu tür etkinliklerin 
merkezi olmuş ve sürekli olarak ziyaretçinin ilgisinin yönlenmesi için çalışmalar 
yapılmıştır. 

Eklemeli İmalat veya Katmanlı İmalat olarak Türkçeleştirilen bilinen adı ile “Additive 
Manufacturing” özel alanında yeni nesil metal eklemeli imalat makinaları da tanıtıldı. 

400’ün üzerinde gazetecinin katıldığı etkinlikte yabancı basın %40’ını 
oluşturmaktaydı.  

 

https://emo-milano.com/en/homepage-4/


Fuara katılım gösteren yerli firmalarımız: 

Firma 

AKKO OTO. MAK. HIRDAVAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.  

ETASIS ELEKTRONIK TARTI ALETLERI VE SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  

MIB - TURKISH MACHINE MANUFACTURERS ASSOCIATION  

AZAK TAKIM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ AS  

AJANS ORGANIZE - KAMURAN TECIMEN  

KARMETAL SAN. TIC. ŞTI. LTD. 

MACHINERY EXPORTERS' ASSOCIATION - TURKISH MACHINERY  

MVD INAN TAKIM TEZGAHLARI SANAYI A.S.  

CKS KABLO TASIYICI SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.  

MANUS SOFTWARE INC  

 

Gözlem ve Değerlendirmeler: 

Aynı fuar alanında EMO Milano fuarının ikinci günü başlayan çelik fuarının da etkisi 
ile fuarın 2., 3. ve 4. günleri oldukça yoğun geçmiştir. 

Ziyaretçilerin %60’ından fazlası İtalya dışında gelmiş olmasına rağmen, Avrupa kıta 
coğrafyası dışında diğer ülkelerden ziyaretçi sayıları oldukça sınırlı kalmıştır. Birçok 
ülkeye uygulanan seyahat kısıtlamaları bu konudaki en büyük etken olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu E sınıfı ülkelere uygulanan 120 saat kuralı 
sebebi ile fuarın 5. ve 6. günlerinin gözlemlenme şansı bulunamamıştır. Türkiye’den 
gelen birçok ziyaretçi de bu kural sebebi ile fuara 5 günden fazla katılım gösterememiş 
bazı katılımcı firmalarımız ise iki farklı ekip oluşturmak zorunda kalmıştır. 

Bazı firmalar son anda katılımdan vazgeçmiş, yerleri boş kalmıştır. 100.000 
metrekare fuar alanı geniş ve ferah biçimde düzenlenmiş alanların da katkısı ile 
oluşmuştur. Son anda katılım kararı alan firmalara ise yanlış hollerde yer verildiği 
gözlemlenmiştir.  

Pandemi etkisi sebebi ile Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Hindistan gibi ülkelerden 
katılımcı ve ziyaretçi neredeyse olmamıştır. Fiyat odaklı rekabet için imalatçı firma 
arayan distribütörlerin hedefi ise bu ülkelerden katılım olmadığı için Türk firmaları 
olmuştur. 

Katılım gösteren Türk firmaları ile görüştüğümüzde ise fuardan oldukça memnun 
olduklarını, uzun zamandır geçirdikleri en iyi fuar olduğunu, hedef ziyaretçi yoğunluğu 
ve ilgiden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Birçok katılımcı firma hızlı bir şekilde 
bayilik anlaşmalarını imzalayıp sipariş bile almışlardır. 

Pandemi ve 2022 yılı Haziran ayına kadar dolu olan üretimlerin de etkisi ile EMO 
fuarına katılım göstermekten çekinen Türk makine firmaları temsilcileri de fuarı ziyaret 
etmiş çeşitli görüşmeler gerçekleştirerek fuar hakkında daha çok bilgi toplamaya 
çalışmışlardır. 

Eski fuarlara oranla, ziyaretçilerin daha çok otomasyon, robotik ve benzeri stantlara 
ilgi gösterdiği gözlemlenmiş, yetişmiş iş gücü sorunu ile ilgili olarak bütün ülkelerin 
sıkıntı çektiği ve bu sorunu otomasyon ve robotik ile aşmanın yollarının arandığı 
görülmüştür. 

Magazin ve sektörel dergi standlarının azaldığı artık reklam mecralarının daha çok 
internet sitelerine kaydığı gerçeği fuardaki stand değişimlerinden anlaşılabilmektedir. 
Birçok web sitesi standının olması ve ülke bazlı olarak anlaşma yapmaya çabalamaları 
bunun göstergesidir. 

http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/akko-oto-mak-hirdavat-sanayi-tic-ltd-sti
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/etasis-elektronik-tarti-aletleri-ve-sistemleri-sanayi-ve-ticaret-anonim-sirket
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/mib-turkish-machine-manufacturers-association
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/azak-takim-teknolojileri-anonim-sirketi
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/ajans-organize-kamuran-tecimen
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/karmetal-san-tic-sti-ltd
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/machinery-exporters-association-turkish-machinery-1
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/mvd-inan-takim-tezgahlari-sanayi-a-s
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/cks-kablo-tasiyici-sistemleri-sanayi-ve-ticaret-anonim-sirketi
http://smartcatalog.emo-milano.com/en/exhibitor/manus-software-inc


MİB Katılımı: 

MİB fuara 4. Holde Uluslararası Dernekler bölümünde katılım göstermiş, 
standında destek verdiği fuarların tanıtımı başta olmak üzere, fuar katılımcısı Türk 
firmaları, üyelerini ve kendini tanıtmıştır. 

Standımızı ziyaret eden ziyaretçilere gereken ilgi gösterilmiş, birçok firma doğru 
üyelerimize yönlendirilmiştir. Çeşitli ülke dernekleri ile bir araya gelinerek piyasalar 
değerlendirilmiş, fuar firmaları ile görüşülerek üyelerimiz için olumlu olabilecek 
girişimlerde bulunulmuştur. Standa gelen ilgili misafirlere kataloğumuz basılı ve 
isteyenlere USB şeklinde verilmiştir. 

Katılım gösterilen toplantılarda; Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri 
pazarlarındaki talebin azalan ivmede de olsa artarak devam edeceği 2025 yılına kadar 
artışın normal seyrinin üzerinde olacağı belirtilmiştir. Enerji fiyatlarında artışın 
Avrupa’daki maliyetleri artıracağı ve hammadde sorununun dünya geneli bir darboğaz 
yaratabileceği hususunda görüş birliği oluşmuştur. Çelik fiyatlarının doğal sınıra 
yaklaştığını ve daha fazla artış beklemedekilerini belirtmişlerdir. 

Fuar alnında bulunan Makine İhracatçıları Birliği standında ise Milano 
Başkonsolosumuz Özgür ULUDÜZ ve Milano Ticaret Ataşemiz Ozan Murat 
ERDOĞAN ile görüşme gerçekleştirilmiştir.  

2023 yılında Türkiye’de düzenlenecek CECIMO genel kurulu öncesi gerekli 
görüşmeler gerçekleştirilmiş, CECIMO üyesi ülkelerin dernekleri başta olmak üzere 
irtibata geçilen diğer dernekler ülkemizdeki fuarlara davet edilmiştir.  

Sonuç: 

Pandemi koşulları gereği seyahat kısıtlamaları dünya genelinde seyahat imkânı 
tanımıyor olsa da EMO fuarı uluslararası niteliğini kısmen de olsa korumuştur. 
Katılımcı ve ziyaretçi sayısı azalsa da talaşlı metal işleme tezgâhları konusunda önemli 
bir organizasyon olduğunu yine göstermiştir. Pandemi sonrası artan talebi karşılamaya 
yönelik dünya genelinde yüksek bir makine talebi oluşması fırsatları beraberinde 
getirmiş, fuara katılan Türk firmaları ise fuardan oldukça memnun ayrılmışlardır. 

Bağlı bulunduğumuz CECIMO tarafından düzenlenen ve iki yılda bir yapılan 
EMO fuarı katılımcısı veya ziyaretçisi olmak için MİB ile her zaman iletişime geçebilir; 
üye firmalarımıza uyguladığımız avantajlardan yararlanabilirsiniz. 

 

 

 Artun BÖLGEN / Kıdemli Uzman 


