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Basın Bülteni 11.05.2022 

 

Uluslararası otomotiv sektörü profesyonellerinin 
buluşma noktası Automechanika Istanbul 2022 için 
geri sayım başladı 

Otomotiv satış sonrası endüstrisinde dünyanın lider fuar markası 
Automechanika’nın bölgedeki en büyük uluslararası ticaret fuarı 
Automechanika Istanbul, 2-5 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul TÜYAP 
Fuar Merkezi’nde yapılacak. Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover 
Fairs Turkey işbirliği ile düzenlenecek fuar için hazırlıklar tüm hızıyla 
sürüyor. 

Türkiye ihracatının lideri konumundaki otomotiv sektörünün en önemli 
buluşma platformu Automechanika Istanbul 2022, sergilenen yeni ürün 
ve hizmetlere ek olarak, otomotiv endüstrisi profesyonelleri için 
teknolojik gelişmeler ve trendlerin de karşılıklı olarak paylaşılacağı bir 
ortam sunuyor. Automechanika Istanbul 2022 fuarı için kayıtlar devam 
ederken, bu yıl 24 farklı ülkeden katılımcı firmanın ve 6 ülke 
pavilyonunun yer alması kesinleşmiş durumda. 2022 fuarındaki 
katılımcılar arasına yeni katılanlar arasında ise Renault ve Peugeot gibi 
küresel çapta dev firmalar dikkat çekiyor. 

A’dan Z’ye, otomotiv endüstrisinin tüm alt başlıklarını kapsayan geniş 
ürün yelpazesi, e-mobilite teknolojileri hakkında sunum ve söyleşilerin 
yer aldığı Automechanika Academy, etkinlikler, yarışmalar, atölyeler ve 
hepsinden önemlisi, tüm dünyadan profesyonellerin yeniden yüz yüze 
iş görüşmeleri yapacağı Automechanika Istanbul 2022, aynı zamanda 
mobilite ve lojistik teknolojilerinin geleceğine odaklanıyor. 

Kasım ayındaki son fuar beklentileri aştı 

Automechanika Istanbul, son olarak pandemi koşullarına ve 
uluslararası seyahat kısıtlamalarına rağmen Kasım 2021'de uzun bir 
aradan sonra yeniden düzenlenmiş ve toplam 652 katılımcı firma ile 
32.758 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı. Fuar alanındaki bu özel 
buluşmayla aynı anda 27.876 kullanıcının da dijital platform üzerinden 
erişim sağladığı Automechanika Istanbul Plus, pandemi nedeniyle 
verilen 2 yıldan uzun süren bir aranın ardından otomotiv endüstrisi için 
önemini bir kez daha göstermişti. 
 
Dijital platform özellikleri ile fiziksel fuardan maksimum verim 
alınabilecek 
 
Automechanika Istanbul 2022 fuarına katılım gösterecek firmaları 
desteklemek üzere, firmaların tüm ürünlerini detaylarıyla sunarak 
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potansiyel müşterilerine direkt ulaşabilecekleri, rakiplerinin bir adım 
önüne çıkarak hedef ziyaretçilerle B2B toplantılar organize 
edebilecekleri yeni bir dijital paket hazırlandı. Bu dijital platform paketi 
ile katılımcı firmalar, tüm arama sistemlerinde, konferanslarda ve 
platformda en görünür şekilde yer alacak ve fuar sırasında ziyaretçi 
sayılarını artırabilecekler. 
 
Ziyaretçi kayıtları devam ediyor! 
 
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2-5 Haziran tarihlerinde 
düzenlenecek Automechanika Istanbul fuarını ziyaret etmek isteyen 
tüm otomotiv endüstrisi profesyonelleri, Automechanika Istanbul resmi 
internet sitesi üzerinden ücretsiz ziyaretçi kayıt işlemini tamamlayarak 
giriş kartlarını e-posta ile kolayca teslim alabiliyor. Kayıt sırasında 
belirtilen ilgi alanları ile ziyaretçiler, B2B eşleştirme sistemi sayesinde 
aradıkları ürün gruplarına sahip firma önerilerini inceleyip, onlarla fuar 
öncesinde randevulaşarak fuar sırasındaki görüşmelerini organize 
edebilecek, fuardan sonra da kolayca iletişim kurabilecekler. 
 
Automechanika Istanbul 2022’de uygulanacak hijyen konseptinde de 
düzenlemeye gidildi. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan 
yönetmelik gereğince, fuar alanına girişlerde HES Kodu kontrolü, aşı 
sertifikası veya ateş ölçümü gibi uygulamalar yapılmayacak. Tüm 
dünyadan sektör profesyonellerinin bir araya geleceği fuar süresince, 
sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda kapalı alanlarda maske 
kullanımı tavsiye ediliyor. 
 

Detaylı bilgi için: www.automechanika.com.tr 

 

Partnerler & Destekleyenler 

 

AASA - Satış Sonrası Otomotiv Tedarikçileri Derneği, APRA - Otomotiv Parçaları Yeniden İmalatçıları 

Derneği, AKÜDER- Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği, ASA – Otomobil Servis Ekipmanları 

Üretici ve İthalatçıları Derneği (Almanya), AUS Türkiye - Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği, BEM – Alman E-

Mobilite Derneği, EGEA - Avrupa Garaj Ekipmanları Birliği (Belçika), FIGIEFA – Otomotiv Yenileme Pazarı 

Distribütörleri (Belçika), HDMA – Ağır İş Aracı Üreticileri Birliği, Kompozit Sanayicileri Derneği,  MEMA – 

Motor Ekipmanları Üreticileri Birliği, OAC - Denizaşırı Otomotiv Konseyi, OIB – Uludağ Otomotiv Endüstrisi 

İhracatçıları Birliği, OSS – Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, OTAM- Otomotiv Teknolojileri 

Araştırma Geliştirme Merkezi, TAYSAD – Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği, TEHAD- Türkiye 

Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği, Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası Derneği,  İTO – İstanbul Ticaret Odası, 

TOBFED-  Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu, TOSFED - Türkiye Otomobil Sporları 

Federasyonu, ZDK - Almanya Alman Motor Endüstrisi ve Tamir Federasyonu, KOSGEB - Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, IBIS - Uluslararası Bodyshop Endüstrisi 

Sempozyumu 

http://www.automechanika.com.tr/

