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Turkey in Global Metallurgy 
and Foundry Industries

2018 yılının en büyük metalurji buluşmalarından olan ANKIROS / ANNOFER / 
TURKCAST ihtisas fuarları yine tüm döküm, demir-çelik ve demirdışı metaller 
sektörlerini bir araya getirmek için hazırlanıyor. Metalurji sektöründe yaşanan tüm 
teknolojik gelişmeleri aynı çatı altında bulabileceğiniz bu eşsiz platform 25-27 Ekim 
2018' de kapılarını tüm katılımcı ve ziyaretçilerine açıyor.  

Türkiye'de imalat endüstrisinin lokomotifi niteliğinde olan metalurji sektörü, artış 
gösteren rakamlarla global bir oyuncu olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır. 
Türkiye'de metalurji sektörü, her yıl yaklaşık 180 ülkeye gerçekleştirdiği,  değeri 
giderek artan ihracatı ile dünya piyasalarında önemini sürdürmektedir. 

Türk Döküm Sanayi, üretim kapasitesi ve ihracat rakamları bazında, son  
değerlendirmelere göre, dünyada 11., Avrupa'da ise 3. sırada yer almıştır.

Dünya çelik üretiminin yaklaşık %1,9 oranındaki bölümünü gerçekleştiren Türkiye, 
Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin, çelik ürünlerinde en büyük çelik tedarikçilerinden 
birisi konumunda bulunmaktadır. Elde edilen son verilere göre Türkiye dünyanın en 
büyük 8. çelik üreticisi ve 9. çelik ihracatçısı konumundadır.

Türkiye'nin demirdışı metaller sektöründeki ihracatı, son yıllarda hızlanan 
yatırımlarıyla düzenli bir artış kaydederek ülkemizin genel ihracatında öne çıkan 
sektörler arasında yer almaktadır.

Global döküm, demir-çelik ve demirdışı metaller sanayicilerinin buluşması ve 
metalurji sektörü için bir vitrin oluşturulması amacı ile düzenlenmeye başlanan ve 
her tekrarında daha büyüyen ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST Fuar üçlemesi 
2018 yılında yine metalurji sektörünü bir araya getiriyor. 

With a global reputation as one of the biggest metallurgy events of 2018, the 
ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST trade fairs are a high-level gathering place for 
professionals, deal makers and experts in the foundry, iron-steel and non-ferrous 
metals industries. This unique business and networking platform will open its 
doors 25-27 October 2018 and showcase all the new technologies in the 
metallurgy industry under one roof.

The metallurgy sector is the locomotive of the Turkish production industry and has 
enabled Turkey to be one of the top global industrial players in the world. Turkey's 
metallurgy industry has maintained its leadership in the world marketplace by 
continually increasing its annual export volume to 180 countries.

The Turkish foundry industry, according to the latest data based on production 
capacity and export numbers, is ranked at 11th place in the world and in 3rd in 
Europe.

By producing 1,9% of world's steel, Turkey has become one of the biggest 
supplier of steel products to the Middle East and Gulf countries. According to the 
latest data, Turkey is the 8th largest steel producer and the 9th steel exporter in the 
world.

Turkey's non-ferrous metals export growth rate has been systematically increasing 
due to accelerating investment activity and is now considered one the most 
important industries in our country.

The ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST trade fairs were established to create a 
high-level professional showcase that gathers foundry, iron-steel and non-ferrous 
industrialists from Turkey and around the world. In 2018, this event is must-go 
destination for the metallurgy industry once again.

Global Metalurji ve 
Döküm Sektöründe Türkiye 



Avrasya'nın en büyük metalurji buluşması olan ANKIROS / 
ANNOFER / TURKCAST Fuar üçlüsü, sektörün önde gelen ulusal 
ve global kuruluş ve derneklerinden de büyük destek almaktadır. 
Katılımcı profilini, sürekli genişleterek, her düzenlendiği yıl 
sektöründe itibarını arttırmaya devam eden ANKIROS / ANNOFER 
/ TURKCAST Fuarları, ilgili tüm sanayi dalları için etkili ve kalıcı 
çözümler sunan vazgeçilmez bir iş platformu haline geldi.

Eş Zamanlı Kongreler 

ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST 2018 Fuarları ile eş zaman ve 
mekanda global metalurji sektörünün önde gelen isimlerinin, 
uzmanlarının ve akademisyenlerinin sektör ile ilgili bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri tanıtarak, sektörde karşılaşılan problemlerin 
çözümü konusunda dinleyicilerle bilgi ve görüşlerini paylaşacakları 
TÜDÖKSAD - Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından 
düzenlenen “10. Uluslararası Döküm Kongresi” ve TMMOB Metalurji 
ve Malzeme Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “19. 
Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi” gerçekleştirilecek. 

3 gün boyunca sürecek kongreler, sektörü ekonomik, teknolojik ve 
bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelişmeler hakkında bilgilendirmeyi 
ve Türkiye'nin metalurji dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon 
oluşturmayı amaçlamaktadır.

Concurrent Congresses 

Organized at the same time and venue with ANKIROS / ANNOFER / 
TURKCAST 2018 Fairs, the 19th International Metallurgy and Materials 
Congress, organized by UCTEA Chamber of Metallurgical and Materials 
Engineers, and the 10th International Foundry Congress, organized by 
TUDOKSAD - The Turkish Foundry Association, will provide two unique 
platforms where the sectors leading experts, professionals and 
academicians will present the latest scientific and technological 
achievements and share solutions for key challenges in the metallurgy 
industry.

Over 3 days, the Congresses will provide the opportunity to examine the 
economic, technological, and scientific issues in the metallurgy industry and 
offer updates about recent developments. The Congresses aim to create a 
clear vision of Turkey's present and future status in the global market.

As the biggest metallurgy reunion in Eurasia, ANKIROS / ANNOFER / 
TURKCAST are a successful trio of fairs that are supported by leading 
national and international organisations and associations in the metallurgy 
sectors. By expanding its exhibitor profile each year, ANKIROS / ANNOFER 
/ TURKCAST has enhanced its reputation and is recognized as an essential 
platform to discover quality-made and durable solutions for all related metal 
industries.

Global Metallurgy Sector Meets 
the National Foundry, Iron-Steel 
and Non-Ferrous Metal 
Industries at One Platform!

Global Metalurji Sektörünü 
Ulusal Döküm, Demir Çelik ve 
Demirdışı Metaller Sektörleri 
Bu Fuarda Buluşuyor! 

Rakamlarla Ankiros / Annofer / 
Turkcast 2016

• Almanya, İspanya, İtalya, İran, İngiltere, Belçika ülke pavyonları
• 45 ülkeden 390 yerel 595 yabancı toplam 985 katılımcı
• 70 farklı ülkeden 14.727 ziyaretçi

2• 22.072 m  net stand alanı

Ankiros / Annofer / Turkcast 2016 In 
Numbers

• Country pavilions from Germany, Spain, Italy, Iran, UK, Belgium
• 985 exhibitors from 45 countries: 390 national, 595 international
• 14,727 visitors from 70 different countries

2• 22.072 m  net exhibition space

Why Exhibit?

• Provides producers of iron-steel, foundry and non-ferrous metals 
industries with the unique opportunity to show their latest products and 
advanced technologies to global market.

• Promotes the global trends in equipment and technologies used in 
metallurgy sector under one roof.

• Paves the way for finding the right buyers for your products, 
technologies and services and provides the opportunity for face-to-face 
meetings with customers.

• Presents you with many opportunities for making new investment 
decisions and to establish export connections.

• Enables you to easily research the products and services of your 
competitors and to analyze rival companies' commodities in terms of 
price, variety, and quality.

• Allows you to extend franchises, distribution and service channels and 
to establish new partnerships.

• Attracts attention to you as an alternative supplier in this developing 
economic market and supports new business development.

• Provides the cheapest way to make face to face meetings with regional 
metallurgy companies.

Neden Katılmalı?

• Demir-çelik, döküm ve demirdışı metaller sektörlerinin 
üreticileri ve tedarikçileri ile tek bir çatı altında buluşma fırsatı 
sağlar.

• Metalurji sektöründe kullanılan tüm ekipman ve teknolojileri 
tek bir platformda tanıtma imkanı sunar.

• Ürün, teknoloji ve hizmet satışlarınız için doğru alıcı bulma 
fırsatı ve müşterilerinizle yüz yüze görüşme imkânı verir.

• Yeni yatırımlar ve ihracat bağlantıları kurmanız için fırsat yaratır.
• Rakip firmaların ürün ve hizmetlerini araştırma ve rakip ürünleri 

fiyat, çeşitlilik ve kalite açısından analiz etme fırsatı verir.
• Acentelik, distribütörlük ve hizmet kanallarınızı genişletmenize, 

yeni iş ortaklıkları kurmanıza olanak sağlar.
• Gelişen bu pazarda alternatif olmanızı ve ön plana çıkmanızı 

sağlar.
• Yerel metalurji firmaları ile yüz yüze görüşmeleriniz için en 

hesaplı ortamı yaratır.



The Most Productive Gathering of 
Global Foundry and Steel Industries 

Global and national producers and suppliers in the foundry and 
steel industry will be exhibiting;
• Integrated Plant Machinery & Equipment,
• Rolling Mill Equipment,
• Metal Loading Systems,
• Arc and Induction Furnaces,
• Industrial Furnaces,
• Casting Machinery,
• Sand Preparation Plants and Core Machines,
• Surface Cleaning Machinery and Materials,
• Raw Material and Consumables,
• Refractory Materials,
• Test and Analysis Instruments
• And much more related to foundry and steel,  

ANKIROS is the go-to event for steel and casting production 
from the Eurasian region - a place of opportunity that is fueled by 
ongoing investments in the steel and foundry industries.

Please visit www.ankiros.com for detailed information.

Global Döküm ve Çelik Sanayilerinin 
Dev Buluşması

Fuarda, katılan ulusal ve uluslararası üretici ve tedarikçi firmaların 
sergileyecekleri arasında;
• Entegre Tesis Makine ve Ekipmanları,
• Haddehane Donanımları,
• Metal Yükleme Sistemleri,
• Ark ve İndüksiyon Ocakları, 
• Endüstriyel Fırınlar,
• Döküm Makinaları,
• Kum Hazırlama Sistemleri ve Maça Makinaları,
• Yüzey Temizleme Makinaları ve Malzemeleri,
• Hammadde ve Sarf Malzemeleri,
• Refrakter Malzemeler,
• Test ve Analiz Cihazları,
• Ve döküm ve çelik ile ilgili çok daha fazlasını,

ANKIROS 2018 Fuarı'nda yatırımların halen devam ettiği Avrasya 
bölgesinin çelik ve döküm sektörlerinden gelen ziyaretçilere 
sergileyecekler.

Detaylı bilgi için lütfen www.ankiros.com web adresini ziyaret 
edin.

th14  International Iron-Steel and Foundry 
Technology, Machinery and Products Trade Fair

14. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri,
Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı



Connect with Iron-Steel Producers 
in Halls 8 and 9! 

During ANKIROS 2018, Halls 8 and 9 will be exclusively dedicated to 
steel industry. Global leading suppliers to steel industry as well as the 
steel producers and steel service centers will be showcasing their 
products and services in these specific halls.  Additionally the steel 
producers who are affiliated with TCUD - The Turkish Steel Producers 
Association will welcome visitors in this special exhibition space that's 
a one-stop destination for steel products.

Turkey's steel production is experiencing positive growth.  In 2016, 
crude steel production in Turkey showed an increase after 3 years. 
During 2016, Turkey's total crude steel production increased 5.3 %, 
from 31.52 million tons in 2015 to 33.19 million tons. During this time 
period, EAF steel plants increased production by 6.8 % to 21.86 million 
tons, integrated plants increased its production to 2.6% to 11.32 

(1)million tons. 

For additional information please visit www.ankiros.com.

(1) TÇÜD- (18.01.2017) http://celik.org.tr/ocak-aralik-doneminde-turkiyenin-
ham-celik-uretimi-33-2-milyon-ton-seviyesinde-gerceklesti

Demir-Çelik üreticileri 
8 ve 9. Hollerde buluşuyor!

ANKIROS 2018 Fuarının bünyesinde 8. ve 9. hollerde yine çelik 
üretimine özel bir bölüm yer alacaktır. Çelik endüstrisinin 
uluslararası tedarikçilerinin yanında çelik üreticileri ve çelik servis 
merkezleri bu özel bölümde ürün ve hizmetlerini sergileme imkanı 
bulacaklar. Ayrıca, TÇÜD “Türkiye Çelik Üreticileri Derneği” üyesi 
olan çelik üreticileri de kendileri için oluşturulan bu özel bölümde 
ziyaretçilerine ürünlerini sergileyecekler.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2016 yılında 3 yıl aradan sonra 
yeniden yükseliş gösterdi. 2016 yılında, Türkiye'nin toplam ham 
çelik üretimi, % 5.3 oranında artışla, 2015 yılındaki 31.52 milyon 
tondan, 33.19 milyon tona çıktı. Söz konusu dönemde elektrik ark 
ocaklı tesisler % 6.8 oranında artışla 21.86 milyon ton, entegre 
tesisler % 2.6 oranında yükselişle, 11.32 milyon ton ham çelik 

(1)üretimi gerçekleştirdi. 

Detaylı bilgi için lütfen www.ankiros.com web adresini ziyaret edin.

(1) TÇÜD- (18.01.2017) http://celik.org.tr/ocak-aralik-doneminde-turkiyenin-
ham-celik-uretimi-33-2-milyon-ton-seviyesinde-gerceklesti



ANNOFER 2018 - International Non-Ferrous 
Metals Technology, Machinery and 
Products Trade Fair

ANNOFER 2018 Uluslararası Demirdışı 
Metaller Teknolojileri, Makina ve Ürünleri 
İhtisas Fuarı 

In the non-ferrous metals section, global and national industry suppliers 
will exhibit their latest technology, machinery, equipment, product, raw 
materials, consumables and services to aluminum, copper and other 
non-ferrous metal product manufacturers.

ANNOFER 2018 mainly focuses on facilities, machinery and equipment 
necessary for producing and shaping non-ferrous metals.

The fair enables visitors to see a range of quality offerings such as in high 
and low pressure die-castings and industrial furnaces; necessary 
production elements in the non-ferrous metals industry.

Learn more by visiting www.annofer.com.

Demirdışı Metaller bölümünde, uluslararası ve ulusal katılımcılar 
alüminyum, bakır ve demirdışı diğer metallerden ürün imal eden tüm 
üreticilere, en son teknoloji makina, ekipman, ürün, hammadde, sarf 
malzemeleri ve hizmetlerini sergileyecekler. 

ANNOFER 2018, demirdışı metallerin üretimi ve şekillendirilmesi için 
gerekli tesis, makine ve ekipmanlar üzerine odaklanmaktadır.  

Sergilenen diğer ürünlerin yanında sektörün üretimleri için gerekli 
yüksek ve alçak basınçlı döküm presleri ve endüstriyel fırınlar 
ziyaretçilerin ANNOFER 2018 fuarında ilgi ile izledikleri ürünlerin 
başında yer almaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen www.annofer.com web adresini ziyaret edin.

th13  International Non-Ferrous Metals 
Technology, Machinery and Products Trade Fair

13. Uluslararası Demirdışı Metaller Teknolojileri, 
Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı



Major Gathering of Turkish Foundries in 
thHall 7; TURKCAST 2018 - 8  Foundry 

Products Trade Fair

Türk Dökümcüleri TURKCAST 2018 - 8. 
Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı'nda 7. Holde 
Bir arada;

Turkey's leading foundries, the majority of them being members of 
TUDOKSAD - Turkish Foundry Association members, will be ready to 
do business with the world at TURKCAST 2018.

As the largest foundry products trade fair in Eurasia, TURKCAST 2018 
captures worldwide attention with its comprehensive range of product 
offerings from various industries. Buyers from a broad range of 
industries; including automotive and accessories, white goods, heavy 
machinery, agricultural machinery, shipping, energy and defense, will 
have the opportunity to meet major Turkish foundries under one roof.

The Turkish foundry industry's experience, variety of product offerings, 
increased production capacity, and the use of the latest technology 
gives Turkey a competitive advantage.  Turkish foundries have become 
one of the most important suppliers in the world.

For more information, please visit  www.turkcast.com.tr.

Başta TÜDOKSAD – Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği üyeleri olmak 
üzere Türkiye'nin önde gelen döküm firmaları kapılarını TURKCAST 
2018 ile dünyaya açıyor. 

Avrasya'nın en büyük döküm ürünleri fuarı olan TURKCAST 2018,  
geniş ürün yelpazesi ile tüm sektörlerin ilgi odağı olacak. Otomotiv ve 
yan sanayi, beyaz eşya, ağır sanayi, tarım makinaları, gemicilik, enerji, 
savunma sanayi ve diğer sektörlerin döküm ürünü alıcıları, Türk 
dökümcüleri ile tek bir çatı altında buluşma imkanı bulabilecek.

Türk döküm sektörünün ürün çeşitliliği, üretim rakamlarında gösterdiği 
artış, sahip olduğu güncel teknoloji kullanımı ve deneyimi, Türkiye'ye 
döküm üretimi ve ihracatı konusunda önemli bir avantaj sağlayarak Türk 
dökümhanelerini dünyanın en önemli tedarikçilerinden biri konumuna 
ulaştırmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen www.turkcast.com.tr web adresini ziyaret edin.

th8  Foundry Products 
Trade Fair

8. Döküm Ürünleri 
İhtisas Fuarı



Standard Stand / Standart Stand
245.- €/m² + VAT / KDV

• Standard stand construction / Standart Stand Konstrüksiyonu
• Installment of electricity / Stand içerisine elektrik temini

• Spotlights / Aydınlatma (100W/3m²)
• Standard fascia board / Standart alın yazısı

Registration Fee / Kayıt Ücreti
150.- €/exhibitor / katılımcı + VAT / KDV
• Publishing company information in the fair catalogue / 

Fuar Kataloğunda firma bilgilerine yer verilmesi
• Unlimited visitor invitation / Sınırsız sayıda ziyaretçi davetiyesi

Furnished Stand / Mobilyalı Stand
275.- €/m² + VAT / KDV

In addition to standard stand / Standart standa ek olarak;
• 1x1 locked room / kilitli oda

• 1 table / masa
• 4 chairs / sandalye
• 1 info desk / banko

• 1 brochure rack / broşürlük
• 1 waste bin / çöp kovası

Raw Space / Standsız
235.- €/m² + VAT / KDV

Stand Sales Contact Information
Stand Satış İletişim Bilgileri

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş
Tel: +90 312 439 6792

Deputy General Manager / Genel Müdür Yardımcısı
N. Nezih Kazankaya 

+90 533 705 4847  •  nkazankaya@ankiros.com

International Sales & Marketing / Uluslararası Satış ve Pazarlama
Mehmet Akyüz

+90 533 214 3942  •  makyuz@ankiros.com

Sales and Marketing / Satış ve Pazarlama
Melis Kantemir 

+90 533 154 5531  •  mkantemir@ankiros.com

Organizer / Organizatör

Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. 6/2, 06680 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 439 6792  •  Fax: +90 (312) 439 6766

hmankiros.com

minimum 20 m²

minimum 12 m²

minimum 12 m²

Cost of Participation
Katılım Ücretleri

We invite all companies to exhibit at 
ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST 
2018; the heart of Global Metallurgy 

Industry

Tüm Firmaları, Global Metalurji Sektörünün 
Kalbinin Attığı ANKIROS / ANNOFER / 
TURKCAST 2018 Fuarlarına Katılmaya 

Davet Ediyoruz

Sales Representatives
Satış Temsilciliklerimiz

Germany, Europe, USA / Almanya, Avrupa, ABD
Deutsche Messe AG 

Christiane Hlawatsch
+ 49 511 89 31410  •  christiane.hlawatsch@messe.de

Italy / İtalya
Fiera di Hannover
Jürgen Tröger

+39 02 70 63 3 29 2  •  juergen@hfitaly.com

China / Çin
Hannover Milano Fairs China Ltd 

Fiona Song
+8621 504756700  •  fiona.song@hmf-china.com

Spain / İspanya
MELE Servicios Feriales S.L.
Santiago Gonzales Mele

+34 91 359 8455  •  info@messe.es

South Korea / Güney Kore
IPR Forum Co. Ltd.

Kay Shin
+82 2 5517070  •  dmag@ipr.co.kr

India / Hindistan
Koelnmesse YA Tradefair Pvt. Ltd.

Dheeraj Reddy
+91-40-42218914  •  d.reddy@koelnmesse-india.com
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