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Traktör Endüstrisinde Üretim ve
Satış Hızı Arttı

İklimlendirme Sektörü Ocak Ayında İhracatını Artırdı
İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının Ocak
ayında yaptığı 401,2 Milyon dolarlık ihracat ile ihracatını artıran ikinci büyük
sektör oldu. 2020 Ocak ayından bu yılın
Ocak ayına göre yüzde 11’lik bir ihracat
artışı yakalayan Türk iklimlendirme sektörü, Aralık 2020’de kırdığı tüm zamanların
ihracat rekorunu Ocak 2021’de istikrarlı
bir düzeye oturttu. Ocak ayı içerisinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla
Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve
İspanya olurken, kilogram başına yaratılan değer 4,6 dolar oldu.
Pandemi koşullarına rağmen ihracat rakamlarını, önceki yılların Ocak aylarına göre ciddi bir şekilde büyüterek başladıklarını ifade eden İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Şanal, “Türk iklimlendirme sektörü, Türkiye’nin başat sektörlerinden biri olma
yolunda ilerliyor. Pandemi koşullarında tüm dünya için ticari faaliyetler kısıtlanırken,
Türkiye ihracatı ile paralel bir şekilde iklimlendirme sektörü de ihracatta istikrarlı bir
büyüme sağladı. Sektörümüzü oluşturan tüm paydaşlar ile koordineli ve stratejik bir
şekilde çalışıyoruz. Bununla birlikte Türk iklimlendirme sektörünü oluşturan firmalarımız tüm coğrafyalarda etkin bir şekilde satış ve pazarlama faaliyetleri yürütüyorlar. Biz
de İSİB olarak onları desteklemek ve bu faaliyetlerini daha da etkinleştirmek adına çok
sıkı çalışıyoruz. Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte yapacağımız fiziki aktivitelerle
de ihracat hedeflerimizi daha yukarı çekeceğimizi düşünüyoruz. Sektör olarak yılsonunu toplam 5 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayacağımıza gönülden inanıyoruz” dedi.

1997 yılından beri yapılan, sektörünün ilk ve
en önemli fuarı olarak görülen Uluslararası
HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su
Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı ISK-SODEX ISTANBUL’un tarihi
açıklandı. Fuar bu yıl 29 Eylül - 2 Ekim 2021
tarihlerinde Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenecek.
Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki Hannover
Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize
edilen ISK-SODEX Fuarı 2021 ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle düzenlenecek. 44.804 m² net stant alanı ile
toplam 14 salonda yapılan ISK-SODEX ISTANBUL 2019’u, 36 ülkeden toplam 1.021
katılımcı ve 106 ülkeden 85.371 ziyaretçi takip etmişti. Fuar 2019’daki en son edisyonunda geldiği nokta ile sektördeki yeri ve konumunu iyice güçlendirerek, sektörünün
ve Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlamıştı.
ISK-SODEX Fuarı, 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik kapsamına alınmıştı. Bu bağlamda ISK-SODEX Fuarı katılımcısı olan ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketlerin, stant kirası ve
konstrüksiyon harcamalarının belirli miktar ve oranlarda desteklenmesi uygun görüldü.
İzmir Ticaret Odası (İZTO)’da ISK-SODEX Fuarı’nı destekleyerek, 2021 yılında teşvik verilecek fuarlar kapsamına aldı.
İlki 2018 yılında düzenlenen Ustalar Ligi ve ISK-SODEX Konferansları gibi önemli etkinlikleri de içinde barındıracak olan, iş bağlantıları kurma-geliştirme, sektördeki en son
yenilik ve gelişmeleri yakından tanıma fırsatı sunma imkanı sunma hedefiyle yola çıkan
ISK-SODEX ISTANBUL 2021 Fuarı, sektördeki son trendleri ve gelişmeleri takip etmek
isteyen herkesin ajandasına eklemesi gereken bir etkinlik.
Fuar hakkında detaylı bilgi ve katılımcı olmak için www.sodex.com.tr sitesini ziyaret
edebilirsiniz.

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Traktör Endüstrisi (TARMAKBİR)
Ocak ayı traktör üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre
2021’in ilk ayında 5.992 adet traktör üretilerek önceki yıla göre 103, son 5 yılın
ortalamasına göre ise yüzde 52,6 artışla
sektör büyük bir gelişim gösterdi. 2020'yi
bir önceki yıla göre yüzde 70,6 artışla
kapatan traktör endüstrisi, bu dönemde
50.417 adet traktör üretimi gerçekleştirmesine rağmen son 5 yılın ortalamasının
yüzde 10,9 gerisinde kalmıştı.
Üretim rakamlarının yanı sıra yurtiçi traktör satışları da, 2020 yılını, son 5 yılın ortalamasına göre yüzde 2,3 gelişimle kapattı
ve yıl içinde 48.268 adet traktörün trafik
tescili gerçekleştirildi. Böylece 2019 yılındaki dip seviyede olan traktör satışları, iç
pazarda tekrar 2018 yılı seviyesine ulaştı. Buna göre yurt içi satışlar 2020 yılında
bir önceki yıla göre yüzde 86,8 artarken,
son 5 yılın ortalamasına göre ise yüzde
15 azaldı.
2020 Aralık ayında 6.167 adet (2019-2020
model) traktörün trafiğe kaydı gerçekleşmişti. Buna göre yurt içi satışlar Aralık
ayında bir önceki yıla göre yüzde 64,1,
son 5 yılın ortalamasına göre ise yüzde
2,3 artmıştır. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde ise toplamda 48.268 adet (20192020 model) traktörün trafiğe kaydı gerçekleşti.
Konu ile ilgili güncel raporu görmek için
http://www.tarmakbir.org/haberler/ayliktraktorraporu.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Makinecilerin 2021 İhracat Hedefi 20 Milyar Dolar
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk ayında yapılan
toplam makine ihracatının 1,4 milyar dolar olduğunu açıkladı. Ocak'ta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış yaşandığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı
Kutlu Karavelioğlu, 2021 yılında 20 milyar dolar makine
ihracatı yapmayı hedeflediklerini söyledi. Dünya genelinde makine fiyatlarında yaşanan artış Türkiye’nin makine
ihracatına da olumlu yansıdı. Ocak ayında yurt dışına ihraç
ettiği makinelerin miktarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 0,4 artan Türkiye’nin makine ihracat gelirleri yüzde 3,8 arttı. Ocak
ayında ana pazarlarının büyük bölümünde pozitife geçmeyi başaran Türk makine sektörü, sadece ABD ve Rusya'da
kısmi daralmalar yaşadı.

ISH digital 2021 Çevrimiçi
Toplanacak

Kış aylarında alınan tedbirlerin ve aşı faaliyetlerinin çok
yakında küresel bir canlanmayı beraberinde getirmesini
beklediklerini ifade eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları
söyledi “Satın alma gücü yüksek ülkelerden başlayarak, pandemi sürecinde ertelenen
tüketim ihtiyaçlarının hızla giderilmesi için bahar aylarında talebin güçleneceği kanısı
hâkim hale geldi. Bu durumun yatırım veya tüketim malı üreten tüm sektörlere doğrudan etkisi olacaktır. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında yüzde 7 artış sağlamıştık, bu yıl Ocak
ayını yüzde 3,8 artışla kapadık. Karantinanın tekrar gündeme gelmeyeceği ve geçen
yıla benzer kapanmaların olmayacağı inancıyla bu yıl 20 milyar dolar makine ihracatı
yapmayı hedefliyoruz. Sektörün dijital dönüşümde hamleler yaparak değerlendirdiği
bu sıkıntılı dönemin sonunda, nihayet dikkatimizi AB’nin yeni yeşil-dijital sanayi dönüşümüne uygun iş modelleri ve tekniklerinin geliştirilmesine verebileceğiz” dedi.

Softtech 2021 Teknoloji Raporu Yayımlandı
Softtech, önümüzdeki yıllarda yükselişte olması
beklenen teknoloji trendleri hakkında bilgiler içeren
ve her yıl alanında uzman isimlerin öngörüleriyle hazırladığı 2021 Teknoloji Raporu’nu yayımladı. Temel
amacı teknoloji trendlerinin, ilgili sektörlere etkisini
ortaya koymak ve kullanım alanlarını değerlendirmek olan rapor, bunu yaparken çok yönlü bir bakış
açısı ile teknolojilerin avantajlarının ve dezavantajlarının yanı sıra, yasal kısıtlar, iş modelleri ve paranın
yönü gibi konuları da göz önünde bulunduruyor.
Raporda geleceğin teknoloji trendlerinin, önümüzdeki yıllarda ne zaman “radar”a gireceğine ve etkilerinin ne büyüklükte olacağına dair tahminler, değerlendirmeler ve
öneriler de yer alıyor. Raporda yer alan teknoloji radarına göre Mobil Cihaz Dönemi
olarak adlandırılan 2020 ile 2023 yılları arasında; 5G, uç yapay zeka, sesli asistan, sanal
çalışma alanları, uzaktan çalışma, izleme teknolojileri, anında nokta atışı teslimat, sürdürülebilirlik ve çevre konuları öne çıkıyor. 2023-2028 yılları arasında ise yapay zeka iş
arkadaşları, dijital göçebeler ve otonom araçlar gündeme geliyor. 2028 ila 2036 yıllarında akıllı şehirler, dijital iş hayatı, kuantum yapay zeka ve temel gelir radara giriyor. 2036
ile 2080 yıllarında; yapay şirket, insansı yapay zeka, dijital gerçeklik, artırılmış insan ve
insan ömrü konuları yer alıyor.
Softtech 2021 Teknoloji Raporu’na ulaşmak için https://softtech.com.tr/2021-softtechteknoloji-raporu/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

TUSAŞ, Uydu Yapısallarını Üç Boyutlu Yazıcılarda Üretmeyi Başardı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) milli
havacılık ve uzay ekosisteminde bir ilki daha
gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk kez Eklemeli
İmalat Teknolojisi’ni esas alan üç-boyutlu
yazıcılar kullanılarak uydu donanımlarına ait
yapısal bileşenlerin tasarım, analiz, üretim
ve yeterlilik testleri ile birlikte kalifikasyon
süreçleri tamamlandı.
Görev-kritik uzay yapısal parçaları talaşlı
üretimin aksine, metal, seramik ve polimer
bileşenlerin katman katman eritilerek üçboyutlu parçalar geliştirilmesini esas alan
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Eklemeli İmalat Yöntemi ile üreten TUSAŞ,
yeni bir ileri teknolojiyi daha bünyesine kazandırdı. Geliştirilmiş olan parçalarda, ileri
yapısal optimizasyon yazılımları ile yüzde
30 oranında ağırlık kazancı sağlandı. TUSAŞ bünyesinde bulunan Uzay Sistemleri
Entegrasyon ve Test Merkezi (USET)’nde
gerçekleşen çok sayıda uzay yeterlilik testleri başarıyla tamamlanan parçaların yüksek
teknoloji ürünü haberleşme uydularında
kullanılması hedefleniyor.
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Dünyanın önde gelen uluslararası iklimlendirme ve
su teknolojisi fuarı ISH digital 2021, Covid-19 salgını
nedeniyle bu yıl ilk defa çevrimiçi olarak toplanacak.
22-26 Mart 2021 tarihinde yapılacak fuarda, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) dijital materyalleri ile yer alarak üyelerini temsil
edecek.
İki yılda bir düzenlenen ve beş gün sürecek olan
çevrimiçi fuarın amacı; katılımcıları, ziyaretçileri,
uzmanları ve gazetecileri beş gün boyunca birbirine bağlamak, yüksek kaliteli içerik sunmak ve kapsamlı bir etkinlik programı sunmak olarak açıklandı.
ISH digital 2021’de, havalandırma ve iklimlendirme
ekipmanları, içme suyu hijyeni ve banyoda hijyen
trendi gibi korona salgını ile birlikte iyice önem kazanan temaların öne çıkması bekleniyor.
ISH digital 2021’de tüm katılımcı faaliyetleri bir
noktada toplanarak, fuar organizatörü Messe
Frankfurt'un sunduğu hizmetlere dijital olarak bağlanacak. Dijital platform, dünyanın dört bir yanından tüm şirketlere ve ilgili taraflara tanışma ve dolayısıyla yeni bağlantılar kurma şansı veriyor. Etkinlik
programı canlı akışı ve isteğe bağlı yayınlarının yanı
sıra, katılımcılar ile çevrimiçi toplantılar için bir randevu sistemi de olacak.
Katılımcılar diledikleri konferanslara, basın etkinliklerine, ürün tanıtımlarına, sunumlara, özel gösterimlere vb. katılma imkânına sahip olacaklar. Ayrıca,
hedef grubun ilgisini çeken temalara odaklanan
özel bir zanaatkâr kanalı da olacak. Bu kanal, nerede
oldukları fark etmeksizin herkese ulaşmak için bir
internet radyosu ile de destekleniyor.
ISH digital 2021 hakkında detaylı bilgi için http://
www.ish.messefrankfurt.com adresi ziyaret edilebilir.
TUSAŞ’ın ulusal mükemmeliyet merkezi
vizyonu ile kurduğu Eklemeli İmalat Teknoloji Merkezi tesislerinde hammadde aşamasından başlayarak; ülkemizin en büyük
boyutlu titanyum ve alüminyum alaşımlı
stratejik havacılık ve uzay parçaları üretilecektir. Ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (ÜRTEMM
A.Ş.) ortaklığında yürütülen projeler ile yüksek enerji kaynaklı iki farklı üç boyutlu yazıcı
milli ve yerli olarak geliştirilecek ve yüksek
teknolojili üretim kabiliyetleri ülkemize kazandırılacak.
https://www.tusas.com/haber/tusas-uyduyapisallarini-turkiyede-ilk-kez-uc-boyutluyazicilarda-uretmeyi-basardi

