
2019 YILI 
FUAR SONUÇ RAPORU





3

GÜVEN
TECRÜBE

TEKNOLOJİ

BİLGİ

BAŞARI



2019 yılında …

20 Katılımcı Ülke

377 Firma ve Firma Temsilciliği

61 Ziyaretçi Ülke

39.245 Profesyonel Ziyaretçi

7 Salon ve 40.000 m2

Açık Sergi Alanı



Katılımcı Firma & Firma Temsilcilikleri
TÜYAP’ın yurtdışı ofislerinin de çalışmaları ile

Afganistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna - Hersek, 
Bulgaristan, Cezayir, Çin, Ermenistan, Etiyopya, Fas, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, 
Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, 
Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, 

Kuveyt, Libya, Lübnan, Mauritius, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moldova, Monoca, 
Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Suriye, Suudi

Arabistan, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen
ve Yunanistan dan gelen heyetler ağırlandı.
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ZİYARETÇİ İSTATİKLERİ

94 % ‘si fuardan memnun 

olduklarını belirtiyor.

94 % ‘i fuarı iş çevresine tavsiye 
ediyor.

87% ‘si yeni iş bağlantıları kurdu.
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Ziyaretçilerin Sektörel Dağılımı

Demir Çelik Sanayi

%12,2

Otomotiv Endüstrisi ve 
Tedarikçileri

%27,3

Savunma ve Havacılık Sanayi

%5,5

Makine – Metal İmalat Sanayi
%30,8

Yazılım – Mühendislik -
Danışmanlık

%2,8

Isıtma - Soğutma  Sanayi

%4,7

Elektrik – Elektronik
Otomasyon Sektörü

%11,5

Beyaz Eşya Sanayi 
% 5,2



Ziyaretçilerin Departmanları & Pozisyonları

%30

%26

%18

%29

%22

%19 Uzman

Yönetici

Şirket Sahibi / Ortağı / 
Kurucusu

Üretim

Yönetim

AR-GE / Mühendislik

%12 Koordinatör%13Satın Alma

%9İthalat & İhracat   %10

Diğer %8Diğer %4

Girişimci



10Ticari Ziyaret Amaçları

Yeni müşteri 
bulma, ürün ve 
hizmetleri tanıtma
Ziyaretçilerimizin %90’nı fuar 

sırasında sipariş verdiğini, iş 

ağını genişlettiğini beyan ediyor

İş çevresi ile 
tanışma, 
sosyalleşme

Ziyaretçilerimizin %91’si 

fuarı yeni iş insanları ile 

tanışma için ziyaret ediyor. 

Sektör yenilik ve 
gelişmeleri takip 
etme 

Ziyaretçilerimizin %95’ü fuarı 

sektör hakkında bilgi edinmek 

amaçlı ziyaret ediyor

Yeni tedarikçi, 
ürün veya 
hizmetler bulma

Ziyaretçilerimizin %89’u fuarı 

yeni tedarikçiler, ürünler ve 

hizmetler bulmak amaçlı ziyaret 

ediyor



Bilişim teknolojileri endüstrideki etkisini her geçen gün arttırıyor. Bu etkilerin en güzel örnekleri ise                    
28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı’nda görücüye çıktı.  

7 salonda 40 bin m2 kapalı alanda, 21 ülkeden 372 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşen fuarlara
61 ülkeden 39 Bin 245 ziyaretçi katılırken yaklaşık 1 Milyar TL lik ticaret hacmi oluşturuldu.

Metal İşleme Teknolojileri, Saç İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturan
BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları 28 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Tüyap Bursa
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine,
yazılımlardan otomasyon ürünlerine kadar geniş ürün grubunun sergilendiği fuar, sektörün gelişimi için önemli
katkılar sağlarken aynı zamanda makine satışlarını da arttırdı.

Geçtiğimiz yıl fuarımız hakkında özet bilgi2019 Yılına Ait Özet Bilgiler



11. Kalkınma planı, ivme finansman programı, ihracat ana planı, teknoloji
odaklı sanayi hamlesi gibi programlar ile desteklenen makine imalat
sektörünün kıtalararası buluşması Bursa’da gerçekleşti. Yüzde 80 yerli katılımcı
oranıyla dikkatleri üzerine çeken makine yapan makinelerin fuarı olarak
nitelendirilen BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nı değerlendiren
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Ülkelerin kendi üretim
teknolojilerine sahip olmaları büyük bir güç. Üretim süreçlerinin temelini
oluşturan ve yarattığı katma değer ile büyük önem arz eden makine imalat
sektörünü oluşturduğumuz platform ile bir araya getirdik. Firmaların son
teknoloji inovasyon ürünlerine ev sahipliği yapan fuarımızda, farklı
coğrafyalardan gelen iş insanları ile gerçekleşen ikili görüşmeler ülke
ekonomisine ve ihracatımıza önemli katkılar sağladı. 4 gün süren ve sektör için
önemli bir pazar olan fuarlarımız, yerli makinelerin gücünü de gösterdi. Türkiye
dahil 61 ülkeden, yurt içinden ise 57 şehirden gelen 39 bin 245 ziyaretçiyi
ağırlayan BUMATECH’de yaklaşık 1 Milyar TL civarındaki ticaret hacmi ile
makine satışlarına katkı sağlandı” ifadelerini kullandı.

Üretim Teknolojilerine Sahip Olmak Büyük Güç



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay,
otomotiv, tekstil, kimya, savunma ve havacılık gibi birçok farklı sektöre liderlik
yapan Bursa’nın makine sektöründe de çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu
söyledi. Türkiye ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren Bursa’nın
üretimdeki tecrübesi ve potansiyeli ile sektörün ihracat rakamını çok daha
yukarılara taşıyabilecek güce sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay,
BUMATECH Fuarları’nın 61 ülkeden iş profesyonelinin Bursalı firmalarla
buluşmasına öncülük ettiğinin altını çizdi. Başkan Burkay, “Bir ülkenin istikrarlı
sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi, güçlü makine sanayinin varlığı ile
mümkündür. Bugün baktığımızda makine sektörümüz 200 ülkeye ihracat yapan
bir güce sahip. Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyan, yüksek katma değer
oluşturan ve teknolojisini sürekli geliştiren sektörümüz, uluslararası pazarlarda
da rekabetçi bir konuma yükseldi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO olarak
bizler de sektörümüzü, katma değerli üretim hedefiyle çok daha ileriye taşımak
istiyoruz. BUMATECH Fuarı ile sektörümüzün yeni teknolojilerini yabancı
yatırımcılarla buluşmasını sağlamanın yanı sıra BTSO liderliğinde yürütülen
Makine Ur-Ge Projemiz ile de firmalarımızın nitelikli ve ortak akıl ile büyümesine
de öncülük ediyoruz. Bursa olarak sektör temsilcilerimizle birlikte önemli
başarıların altına imzamızı atmaya devam edeceğiz” dedi.

Makine Sektörümüzün İhracat Odaklı Büyümesi Sürecek 



Makine İmalatçılar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Nail Türker ise Bursa
Makine Teknolojileri Fuarı, yılın son fuarı olarak bu yılda yerli ve yabancı
yatırımcılara en iyi fırsatları sunmak için kapılarını açarak başarılarına bir
yenisini daha ekledi. İvme Paketi ve Hamle Programlarından
yararlanmak, özellikle yıl sonu yatırım yapmak isteyen imalatçılarımız için
önemli bilgi ve fırsatların sunulmasına aracı oldu. Katılımcıların ve
ziyaretçilerin ilgisiyle uluslararası sektör fuarları arasında haklı bir yer
edindiğini bir kez daha kanıtladı. Bursa ilimizin makine imalatından aldığı
pay ile makine imalat sektörünün önemli bir merkezi olduğunu bizlere
tekrar hatırlattı. Yerli imalatçılarımız da fuara ve dolayısıyla makine
imalat sektörüne yaptıkları katkıları kendi evlerinde ziyaretçilerine
sundular, dünya ile paylaştılar. 2020 yılında daha başarılı bir BUMATECH
fuarında görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Yerli ve Yabancı Yatırımcılara En İyi Fırsatları Sundu



Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

Altınova Mahallesi Fuar Caddesi 25 / 1 16250 Osmangazi/Bursa, Türkiye

+90 (224) 211 50 81 – 89   +90 (224) 211 22 16 – 211 27 22    

www.bursamakinefuari.com

İletişim

Proje ekibimiz ile iletişime geçin!

http://www.bursamakinefuari.com/


BULUŞMAK ÜZERE 


