
   
 

 

7. teskon + Sodex İzmir Fuarı ve 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi – TESKON Kapılarını Açtı 

İklimlendirme Sektörünün Rüzgarı Bu Kez  
İzmir’den Esti!  

Ürünleriyle konforlu ve verimli mekânların gizli kahramanı olan iklimlendirme 
sektörünü İzmir’de buluşturan teskon+Sodex Fuarı kapılarını açtı. Isıtma, soğutma, 

havalandırma, yalıtım ve pompa sektörlerinde faaliyet gösteren 100’e yakın 
firmanın katıldığı fuar 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-TESKON’a da ev 

sahipliği yapıyor. Alanında ve bölgesinde en büyük sektör buluşmalarından biri olan 
teskon+Sodex,  kongre kapsamında ele aldığı konularla yaşadığımız çağın en önemli 
konularından olan iklimlendirme ve tesisat konusunda yeni farkındalıklar yaratmayı 

hedefliyor. Fuar 20 Nisan’a kadar İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 
ziyaret edilebilecek. 

 
17 Nisan 2019, İstanbul - İklimlendirme sektörünü Ege’nin incisi İzmir’de buluşturan bölgenin en önemli 
platformu teskon+Sodex fuarı başladı. Dünya’nın en büyük fuar organizatörü firmalarından Deutsche 
Messe A.G. Türkiye ofisi, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen fuar TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası adına İzmir şubesi yürütücülüğünde düzenlenen 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi TESKON’a da ev sahipliği yapıyor.  
 
Ege’nin Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan iklimlendirme sektörü için 
önemli bir bölge olduğunu belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodeks Fuarları Direktörü 
Toros Utku, şunları söyledi;  
 
“Ege Bölgesi, İzmir, Manisa, Denizli ve Aydın gibi Türkiye ekonomisine katkı sağlayan kentlere ev 
sahipliği yapıyor. Yıllık ihracatı 18 milyar doları bulan bu dört şehrin yanı sıra, çevre iller üzerindeki 
kaldıraç etkisiyle bu bölge Türkiye ekonomisinin gelişimi için özel anlam taşıyor. Geliştirdikleri 
ürünlerle Türkiye sanayiinin katma değerini artırırken, sahip oldukları yenilikçi vizyonla da 
ülkemizin diğer bölgelerine örnek olacak çalışmalara imza atan Egeli sanayicilerin nitelikli fuarlarda 
potansiyelini sergilemesi de bu açıdan büyük önem taşıyor. teskon+Sodex Fuarı ve TESKON 
Kongresi, bölgenin tüm potansiyelini ortaya koyması açısından önemli fırsatlar sunuyor. Bugün 
yaklaşık 1800 m2 alanda 100’e yakın firma MMO ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile TESKON 
Kongresi çatısı altında bir araya geldi. Fuara katılan değerli firmalarımız, yenilikçi ürün ve 
çözümlerini, sektöre dair son gelişmeleri, fuar süresince sektör profesyoneli ziyaretçilerimize 
tanıtma, yeni işbirlikleri gerçekleştirme imkanı bulacaklar. Bu 4 günlük süre zarfında, üretim ve 



   
 
kullanım açısından ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa ve vana sektörlerinin bölgedeki 
kalbi olan İzmir’e yakışan bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız.” 

Fuar ve Kongre Bir Arada! 
 
İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan teskon+Sodex Fuarı, aynı 
zamanda, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir şubesi yürütücülüğünde düzenlenecek 
olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON’a da ev sahipliği yapıyor.  
 
Tesisat Mühendisliği alanında çalışan mühendislerin, bilim insanlarının, sanayicilerin ve diğer meslek 
disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunma ve son bilimsel araştırma sonuçları ile 
teknolojik gelişmeleri izleme olanağını sağlayan kongre kapsamında 4 gün boyunca 9 salonda 7 
sempozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 panel ve 1 Forum çalışması gerçekleştirilecek. Kongre kapsamında 
sunulacak akademik ve bilimsel çalışmalarla son teknolojiler doğrultusunda iklimlendirme ve tesisat 
mühendisliğinin bugünü ve geleceğine yön verilecek. 
 
Bu yıl kongrenin ana teması olarak belirlenen “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” konusunun 
büyük önem taşıdığını ve sektörü yakından ilgilendirdiğini ifade eden MMO İzmir Şubesi Başkanı 
Yüksel Yaşartekin şunları söyledi;  
 
“Kongremizi ilk yıllarda düzenlediğimizde algı, kongrenin borular ve tesisatla ilişkili gereçler 
çevresinde düzenlenen bir etkinlik olduğu şeklindeydi ki, yıllar içinde Tesisat Mühendisliği alanının 
çok geniş bir kapsamı olduğunu geniş kesimlere kabul ettirmeyi başardık. Bugün ve geçmişte 
düzenlediğimiz kongrelerde seminer, sempozyum, kurs, panel, konferans ve sabah toplantılarında 
ele alınan konulara baktığımızda bu kapsam genişliğini çok açık şekilde görmekteyiz. 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin 500’ün üzerinde kişinin çabası ve dokunuşuyla şekillenmiş 
olduğunu görüyoruz. Bu sayının içine, çalışmalarımızı birlikte yürüttüğümüz üniversite, dernek ve 
destekleyen kurum temsilcilerini, ürün ve hizmetlerini sergileyerek teskon+sodeks fuarına katılan 
firma yetkililerini ve bunların dışında birçok farklı alanda katkı koyan mühendisleri kattığımızda 
teskon’un 1000’in üzerinde kişinin emeğiyle ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Teskon 
2019’da “MEKANİK TESİSATTA GERÇEKLER ve GELECEK” teması ile gerçekliğimizi bilerek 
geleceğimizi kurgulamayı hedeflemekteyiz.” 

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin, bir kez daha alanında en yaygın katılımlı ulusal platform 
olarak konuklarını ağırlayacağını belirten TESKON 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör 
şunları söyledi; 
 
“Bu kongremizde çok uzun yılların birikimi olarak sektörümüzde kullanılan terminolojileri 
öğrenmek ve yeni ortak kullanımlara ulaşmak amacıyla “İklimlendirme terimleri sözlüğü” 
çalışmasını başlattık. Kongre sürecinde ilk basımı tüm sektörle paylaşılacak, gelen öneri ve 
katkılarla sürekli geliştirilecek bir sözlük sektörümüze kazandırılacaktır.” 

 



   
 
TESKON Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde 1993 
yılından beri iki yılda bir düzenleniyor. Hem tesisat mühendisliği alanında hem de diğer disiplinlerde 
teorik ve uygulamalı bilimsel ve teknolojik gelişmeleri merkeze alan kongre, Ege Bölgesi’nin ve 
Türkiye’nin önemli profesyonellerini ve akademisyenlerini teskon+Sodex çatısı altında bir araya 
getirerek önemli bilgi paylaşımlarında bulunmayı hedefliyor.  
 
 
 
 
 


