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CNC ve Üniversal Talaşlı İmalat Makineleri

Metal, Ahşap, Plastik Teknolojileri için İmalat Makineleri 

Metal Enjeksiyon, Kalıp, Parça, Boru İşleme Makinaları

Sac İşleme Makineleri

Kesici ve Tutucu Takımlar

Ölçü Aletleri, Kalite Kontrol Cihaz ve Ekipmanları

Kaynak Kaynak Kesme Ekipmanları, Kaynak Makineleri ve Yedek Parça

Isıl İşlem Donanımları

Taşıma Sistemleri

Yağlama ve Soğutma Sistemleri

İş ve İşçi Güvenliği Malzemeleri

İlgili Meslek Kuruluşları

Sektörel Yayınlar

Sanayi MakineleriSanayi Makineleri

İş Makineleri

Basın

Katılımcı Profili

Makine Sanayi

Medikal Ekipmanları Sanayi

Otomotiv Sanayi

Hizmet Sektörü

Metal, Demir ve Çelik Sanayi

Metal Ürünler Sanayi

EleElektrik-Elektronik Sanayi

Plastik Makine Sanayi

İş ve İnşaat Makineleri Sanayi

Döküm Sanayi

Beyaz Eşya Sanayi

Ambalaj Makineleri Sanayi

Gıda Makinaları Sanayi

Kimya SanayiKimya Sanayi

Gemi ve İnşaat Sanayi

Cam Sanayi

Diğer Sektörler

Ziyaretçi Profili

     ANKA-MAK 2016, 4 gün boyunca ülkemizin bütün 

bölgelerinden ve dünyanın dörtbir köşesinden gelecek olan 

onbinleri Ankara’ da buluşturmayı hedeflemektedir. ANKA 

MAK 2016, makine sektöründeki son teknolojilere ve 

yeniliklere ev sahipliği yapacaktır. 

          Metal işleme makineleri, hidrolik sistemler ve 

endüstriyel ürünlerin sergileneceği fuarımızda, makine 

sanayisi ve imalat sanayisinin temel üreticileri ve üretim 

teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmalar yer alacaktır.

     Bu yıl Ankara’da makine sektörünün önde gelen kuruluşlarının katılımıyla 

gerçekleştirmeyi planladığımız ANKA MAK 2016 1.MAKİNE VE MAKİNE 

TEKNOLOJİLERİ fuarımız, 9 – 12 Mart 2016 tarihleri arasında ANKARA ANFA 

ALTINPARK Fuar merkezinde düzenlenecektir. 

     Ankara’ da sektörün buluşma noktası olmasını hedeflediğimiz fuarımızda, 

geniş bir katılımcı profilini ve ziyaretçi yelpazesini hedeflemekte olup, hizmet 

veren ve hizmete ihtiyaç duyan kesimleri birleştirmeyi amaçlıyoruz.

Anka Mak 2016
1. Makine ve Makine Teknolojileri Fuarı



Anka Mak 2016
1. Machine and Machine Technologies Fair

     With the exhibit of the Machine industry leaders we are 

planning to organize ANKA-MAK 2016 1. MACHINE AND MACHINE 

TECHNOLOGIES FAIR. Our Fair will be held between 9-12 March 

2016  in ANKARA ANFA ALTINPARK EXPO CENTER.

     We aim that this fair will be the meeting point of 

Ankara’s machine and machine technologies industry 

with its large exhibitor profile and visitor scale.

          We aim to gather in Ankara, ANKA-MAK 2016 

during 4 days, all areas from our country and also 

various areas from abroad thousands visitors. 

ANKA-MAK 2016 will be home owner about machine 

sector’s last technologies and innovations. 

          Metal processing machines, hydraulics systems 

and industrial products and also the manufacturing 

industry’s basic manufacturers and companies which 

operating in the fields of production technology will be 

shown in our fair. 

CNC and Universal Metal Cutting Machines

Metal, Wood, Production Machines for Plastic Technologies

Metal Injection Molding, Part , Pipe Processing Machinery

Measuring Device, Quality Control Device and Equipment 

Welding Cutting Equipment, Welding Machines and Spare Part

Labor and Worker Safety Equipment

RRelevant Professional Organization

Lubricating and Cooling Systems 

Steel Plate Processing Machines

Industry-Specific Publication

Cutting and Holder Tools

Thermal Forming Units

Conveyor Systems

IndustIndustry Machinery

Heavy Machinery 

Press

Exhibitor Profile

Machine Industry

Medical Equipments Industry

Automotive Industry

Service Industry

Ore-Iron and Steel Industry

Ore Products Industry

Electric- ElectElectric- Electronic Industry

Plastics Machine Industry

Heavy Construction Equipment Industry

Cast Industry

Home Appliance’s Industry

Packing Machine Industry

Food Machine Industry

Chemistry Industry

Naval Industry

Glass Industry

Other Sectors

Visitor Profile
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     1. Makine ve Makine Teknolojileri Zirvesinde, dallarında uzmanlaşmış kişiler ve kurumlar 

tarafından hazırlanan geniş bir perspektif veren sunum, makine sektöründeki genç mühendislere 

yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.

          Makine sektörünün önde gelen kurum, kuruluş, dernek ve firmalarını bir araya getiren,  

beraberinde teknolojik araştırmaları da kapsayan bir zirve amaçlanmaktadır. Sektörün tüm unsurları 

ile birlikte yurtiçinden ve yurtdışından gelecek ziyaretçilere örnek olacak bir organizasyondur. 

Dernekler, sektörel dergiler ve OSB Müdürlükleri gibi kuruluşlara, makine sektörü ile ilgili tüm haber, 

etkinlik ve gelişmelerin duyurulacağı, dernek ve firma bazında gelişmelerin paylaşılacağı bir zirve 

olacaktır. 

          Ayrıca makine mühendisliği ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konularda da teknik 

notlar ve teknolojik tartışma konuları da ziyaretçilere sunulacaktır.

 Kapsam içindeki konularda güvenilir sunumlar yapılacaktır:

   Makine

   Makine Teorisi

   Mekanik

   İmalat

      Malzeme

   Tasarım

   Üretim Planlaması ve Kontrolü gibi doğrudan makine ve teknolojileri ile ilgili konuların yanında 

teknoloji alanındaki çalışmalar da değerlendirilecektir. Uygulamalı çalışmalara ve gerçek problem 

çözümlerine öncelik verilecektir. Bu şekilde akademik ve endüstriyel alanlardan geniş bir ziyaretçi 

kitlesine ulaşmak hedeflenmektedir. 

          1.Makine ve Teknolojileri Zirvesi bu anlamda sektöre ivme kazandıracak bir organizasyon 

olacaktır.

1. MAKİNE VE MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ

     At 1. Machine and Technologies Summit the presentation which is prepared by the persons 

and institutions who are experienced in will give point of view the young engineer about machine 

sector. 

          We aim that this fair will be the meeting point of the machine sectors leader, company, 

instution, Corporation. In company with the fair there will be a technological summit. With all the 

factors of the machine sector, our summit will be a sample organization with the domestic and 

foreign guests. All news about the machine sector, events and progress will be announced to the 

instutions, corporations, chambers and companies. 

     Also technical notes and tecnological discusion writing direct or indirect about the 

mechanical engineering will represent to guests and exhibitors. 

  Presentation will be made on matter within scope reliable:

   Machine 

   Machine Theory

   Mechanics

   Manufacturing

   Material

   Design

      Manufacturing Planning and Control as well as issues related directly to the machine and 

technology beside working in the field of technology will also be evaluated. Priority will be given to 

practical work and real problem solving. In this way, it is intended to reach a wide range of visitors 

from academic and industrial fields. 

     1.Machinery and Technology Summit will be an organization that will accelarete to industry 

in this sense. 

1. MACHINE AND MACHINE TECHNOLOGIES SUMMIT
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07 – 08 March  : Duration of the exhibitor’s set up their stands.

09 – 12 March  : Hours to visit fair in day time

Fair is open between 10:00 and 18:00 for visit. The last day, fair will be open to 17:00  for 

visit  (optional) 

Fair Calendar

Standart stand, 1 table, 2 chairs, carpet, 1 bin, 1 spot for every 3m front writing, public security(stand security 

is under participant’s responsibility between fair’s open hours), public cleaning services (interrior stand 

cleaning belongs to participant), admission and car entry cards, 1 page long participant’s company 

information in the fair catalogue.

Service included in the fee of closed area with stand; 

Electrical installation in the stand, front writing, public security (stand security is under participant’s responsibility 

between fair’s open hours), public cleaning services (interior stand cleaning belongs to participant), admission 

and car entry cards, 1 page long participants conmpany information in the fair catalogue.

Service included in the fee of closed area without stand; 

Electricity, public lighting, public security (stand security is under participant’s responsibility between fair’s 

open hours), hedging in the surrounding of fair area, public cleaning services (interior stand cleaning belongs 

to participant), and 1 page long participant’s company information in the fair catalogue.

The smallest stand in the closed area is  12 m², the smallest stand in the open area is  50 m²

Services included in the fee of open area:

Back cover colored  : 2.500 TL+VAT

Inside covers colored : 2.000 TL+VAT

Inner page colored  : 1.500 TL+VAT

Advertising Cost 

Between 50 - 250 m²  : 180 TL+VAT

Between 250 - 500 m² : 160 TL+VAT

500 m² and above   : 140 TL+VAT

Open Area Costs

Between12-50 m²  : 180 TL+VAT

Between50-250 m² : 160 TL+VAT

250 m² and above : 140 TL+VAT

Closed Area without Stand Costs

Between 12-50 m²  : 200 TL+VAT

Between 50-250 m² : 180 TL+VAT

250 m² and above : 160 TL+VAT

Closed Area with Stand Costs

PARTICIPATION FEE
09 - 12 March 2016  Anfa Altınpark / Expo Center

Fuar Takvimi

Standart stand, 1 masa, 2 sandalye, 1 halı, 1 çöp sepeti, her 3 m² ’ye spot, alınlık yazısı, genel güvenlik (fuarın 

açık olduğu saatlerde stand güvenliği katılımcıya aittir), genel temizlik hizmetleri (stand içi temizlik 

katılımcıya aittir), katılımcı  ve araç giriş kartları verilmesi, fuar kataloğunda 1 sayfa olarak firma bilgilerine yer 

verilmesi.

Standlı Kapalı Alanda; Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Stand içi elektrik tesisatı, genel güvenlik (fuarın açık olduğu saatlerde stand güvenliği katılımcıya aittir), genel 

temizlik hizmetleri (stand içi temizlik katılımcıya aittir), katılımcı ve araç giriş kartları verilmesi, fuar kataloğunda 

1 sayfa olarak firma bilgilerine yer verilmesi.

Standsız Kapalı Alanda; Ücrete Dahil Olan Hizmetler 

Elektrik, genel aydınlatma, genel güvenlik (fuarın açık olduğu saatlerde standının güvenliği katılımcıya aittir), 

fuar alanının etrafının çitle çevrilmesi, genel temizlik hizmetleri (stand içi temizlik katılımcıya aittir), fuar 

kataloğunda 1 sayfa olarak firma bilgilerine yer verilmesi.

Kapalı alanda minimum alan 12 m², açık alanda minimum alan 50 m² olarak verilecektir.

Açık Alanda; Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Arka Kapak Renkli  : 2.500 TL+KDV

Kapak İçleri Renkli : 2.000 TL+KDV

İç Sayfalar Renkli  : 1.500 TL+KDV

Reklam Ücretleri

50 - 250 m² Arası  : 180 TL+KDV

250 - 500 m² Arası : 160 TL+KDV

500 m² ve Üstü   : 140 TL+KDV

Açık Alan Ücretleri

12-50 m² Arası : 180 TL+KDV

50-250 m² Arası : 160 TL+KDV

250 m² ve Üstü : 140 TL+KDV

Standsız Kapalı Alan Ücretleri

12-50 m² Arası : 200 TL+KDV

50-250 m² Arası : 180 TL+KDV

250 m² ve Üstü : 160 TL+KDV

Standlı Kapalı Alan Ücretleri

09 - 12 Mart 2016  Anfa Altınpark / Expo Center
KATILIM ÜCRETLERİ
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     INFO Fair provides participator’s and visitor’s transportation, accomodation, guidance and 

like this services are provided by BURJ TOURİSM which is an efficent agency.

     Transportation : Rent a car with driver or without driver service, domestic and 

international flight rezervation, collective transport services are provided to participators and 

visitors. This services are in dicated in forms which is sent to firms before the fair.

          Accommodation : Participator’s and visitor’s hotel reservations are made when 

demanded. For this necessary agreements are made with various city and quality hotels before the 

fair. Transportation and accomodation fees are directly noticed to firm. By courtesy of agreements 

participators and visitors have cheaper acommodation posibility.

          Guidance :  Especially to foreign firms when demanded guides are provided who can speak 

foreign language, experienced in fair services, knowledgeable about the city. Provide the guide, 

meeting and service hours have to be certain before the fair. For this demand has to be noticed 15 

days before the fair start.

TRANSPORT and ACCOMMODATION

     İNFO Fuar, katılımcıların ve ziyaretçilerin ulaşım, konaklama ve rehberlik gibi ihtiyaçlarda 

profesyonel hizmet alabilmeleri için, uzman bir acenta ile çözüm ortaklığına giderek bu hizmetleri 

Burj Turizm’den eksiksiz almanızı sağlamaktadır.

     Ulaşım : Fuara katılacak olan firmalara ve ziyaretçilere, şoförlü veya şoförsüz araç kiralama 

hizmeti, yurt içi ve yurt dışı uçak rezervasyonları ve toplu taşıma hizmetleri verilir. Bu hizmetler, 

firmalara fuar öncesi gönderilen formlarda belirtilir.

          Konaklama : İsteyen katılımcı ve ziyaretçilerin otel rezervasyonları yaptırılır. Bunun için, fuar 

öncesi çeşitli semt ve kalitedeki otellerle gerekli anlaşmalar yapılır ve hazır bekletilir. Ulaşım ve 

konaklama ücretleri doğrudan firmalara yansıtılır. Yapılmış olan anlaşmalar sayesinde katılımcılarımız 

ve ziyaretçiler, daha ucuz ulaşım ve konaklama imkanına kavuşmuş olur.

          Rehberlik : Özellikle, fuarlara yurt dışından katılacak olan firmalara talep ettikleri taktirde 

yabancı dil bilen, fuar hizmetlerinde deneyimli, şehir konusunda bilgili rehberler temin edilir. 

Rehberlerin temini, karşılama ve hizmet süreleri fuar öncesinden kesinleşmiş ve her iki tarafında 

onayına sunulmuş olmalıdır. Bunun için fuarların başlamasından en az 15 gün önce talebin tarafımıza 

iletilmesi gerekmektedir.

ULAŞIM ve KONAKLAMA

BURJ Turizm Seyahat Tanıtım
Organizasyon Yayıncılık A.Ş.

Küçük Kayaş Mah. 19 Mayıs Bul.
Samsun Devlet Yolu 12.km
No:264 A-B
Tel : +90 (312) 384 43 75
FFax : +90 (312) 384 43 76
info@burjturizm.com.tr
www.burjturizm.com.tr
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