
COVID-19 ile ilgili genel durum açıklaması; 

Pandeminin başlangıcından beri süreci ve fuarlarımız üzerine etkilerini çok yakından takip ediyoruz. Bilindiği 
üzere 2020 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen birçok fuar virüsün etkisinin azalmasının beklendiği 
sonbahar mevsimine ertelendiği gibi, sektörle ilgili uluslararası önemli fuarlar Ekim - Aralık aylarında olmak 
üzere, yine sonbahar - kış aylarında gerçekleştirilecektir. Pandeminin başladığı Çin’de ise Temmuz ayında 
DieCasting ve Non Ferrous Teknolojileri, Ağustos’un ikinci yarısı Metalurji fuarları uluslararası katılım ile 
yapılacaktır. 

Metalurji dünyasında ilkbahar aylarında gerçekleşmeyen fuarlar nedeniyle bir araya gelemeyen sektör açısından 
Kasım ayının ortasındaki Ankiros/Turkcast, senenin ilk ve tek iş odaklı buluşma platformu olarak siparişlerin 
verildiği, anlaşmaların imzalandığı sektörün dört gözle beklediği platform konumundadır. Ankiros/Turkcast 
2020’nin zamanında, sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi, etki alanında ülkeler, sektörler ve Türk iş dünyası için 
çok olumlu yansımalarıyla beraber küresel anlamda ses getirecek, katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz için 
unutulmayacak bir başarı örneği olabilecektir. Unutulmamalı ki Ana Metal sanayi küresel pandemi döneminde 
gerekli önlemleri uygulayarak çalışmalarını ve üretimini sürdürmektedir. 

Fuar kapılarını Kasım ortasında açacağından, bugünden fuarın planlanan tarihte gerçekleşmemesini düşünmek 
için bir neden bulunmamaktadır. Tam tersine hem katılımcılarımız hem de ziyareti planlayanlar için özlenen, 
avantajlı buluşma ortamı yaratılacaktır. Elbette gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmekte, konu ile ilgili 
Bakanlık genelgeleri ve sektörel fuarların özellikle Almanya, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere durumları da 
yakından izlenmektedir. 

Sonbaharda hem virüs ile ilgili tecrübelerin, bilgilerin artması, alınabilecek önlemlerin daha net belirlenmesi 
nedeni ile virüsün yayılma hızının iyice yavaşlamasını, hatta çevre ülkelerde büyük ölçüde sorunun çözüleceğini 
düşünüyoruz. Birçok havayolunun 1 Temmuz itibarı ile yurt içi ve yurtdışı uçuşlarını büyük ölçüde başlatması da 
seyahat kısıtlamalarının sonbaharda normale döneceğinin sinyallerini vermekte. 

Almanya fuarları diğer toplu etkinliklerden ayrı değerlendirmekte ve ihtisas fuarlarının gerçekleştirilmesine yeşil 
ışık yakmaktadır. Benzer uygulamanın Türkiye’de de uygulanacağını ön görmekteyiz. Ankiros/Turkcast Genel 
ziyarete açık bir etkinlik değildir. İhtisas fuarı olmanın ayrıcalıkları var. Sadece davetiye ile sektörel ziyaretçileri 
alana kabul ediyoruz. Son Ankiros’daki 17.000 civarında ziyaretçimizin tamamını aynı anda fuara alsak bile 
50.000m² fuarda, kişi başına 3m² civarında bir alan düşüyor. Bu da herkes için yeterli sosyal mesafeyi fazlası ile 
sağlıyor. Elbette bu sayı 3 günün toplam sayısı olduğu için kişi başı alanı bunun 3 katı olarak hesap ettiğimizde 
kişi başına düşen m
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 gerekli sosyal mesafenin çok üzerinde bir alanı sosyal mesafe olarak sağlamakta. 

Fuar alanı işletmecisi ile Covid-19 ile ilgili fuar protokollerinin uygulanması konusunda sürekli görüşülmekte, 
önceki fuarlardaki pratikler de izlenerek sağlık risklerini minimize edecek birçok önlem üzerinde hazırlıklar 
yapılmaktadır. Stand sahipleri, Organizatör ve Alan işletmecisi ve Tedarikçilerin tamamının Bakanlığın hazırladığı 
protokollere uyması gerekecek. Bu doğrultuda ilgili Bakanlık genelgelerini takip edilmelerinde yarar var. Ayrıca 
bu genelgeleri tüm katılımcılarımıza duyurarak, Genel alanlardaki tüm gerekli önlemleri titizlikle uygulayıp 
kontrolünü sağlayacağız. 
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