
   
 

  

teskon+Sodex ile İklimlendirme Sektörünün 

Rüzgarı Bu Kez  İzmir’den Esti!  

Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden; iklimlendirme sektörü, 
gücünü 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen teskon+Sodex fuarında 
sergiledi. Yaklaşık 1800 m2 alanda İzmir’de düzenlenen fuarda 100’e yakın katılımcı 
firma yeni işbirlikleri kurma fırsatı buldu.  6711 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği 
fuar 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresine (TESKON’a) de ev sahipliği yaptı. 
teskon+Sodex fuarıyla eş zamanlı olarak düzenlenen TESKON Kongresi, tesisat 
mühendisliği alanında çalışan mühendisleri, akademisyenleri, sanayicileri ve diğer 
meslek disiplinlerini bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunma olanağı sağladı.  
 

20 Nisan 2019, İstanbul - İklimlendirme sektörünü İzmir’de bir araya getiren sektörün en önemli 

platformlarından teskon+Sodex Fuarı, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. 

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen fuarda ziyaretçiler Isıtma, soğutma, 

havalandırma, yalıtım, pompa ve vana sektörlerindeki tüm yenilikleri keşfetme imkanı buldular. 

Fuar kapsamında son teknoloji ürünlerini tanıtma fırsatı bulan üreticiler yerli ve yabancı  birçok 

işbirliği kurdular. 

 

teskon+Sodex Fuarına yoğun ilgi gösterildiğini belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodex 

Fuarları Direktörü Toros Utku, şunları söyledi; “Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Denizli ve Aydın gibi 

Türkiye ekonomisine katkı sağlayan kentlere ev sahipliği yapıyor.  Bu dört şehrin 18 milyar doları 

bulan yıllık ihracatının 1 milyar doları iklimlendirme sektörünün faaliyetlerinden geliyor. Bu sektör, 

çevre iller üzerindeki kaldıraç etkisiyle hem bölge hem de Türkiye ekonomisinin gelişimi için özel 

anlam taşıyor. teskon+Sodex Fuarı ve TESKON Kongresi ile İzmir’e yakışan ve Ege Bölge’sinin tüm 

potansiyelini ortaya koyan verimli bir organizasyona ev sahipliği yaptık.  Fuar süresince katılımcı 

firmalarımız çok iyi bir şekilde değerlendirdi, önemli anlaşmalara imza attılar. Gelecek vaat eden iş 

bağlantıları ve yeni ithalat-ihracat fırsatları yaratan teskon+Sodex Fuarı, TESKON konferansı ile 

birlikte öne çıktı” 

 

İklimlendirme ve Tesisat Mühendisliği’nin Vizyonu Belirlendi 
 

teskon+Sodex Fuarı, TMMOB Makina Mühendisleri Odası yürütücülüğünde düzenlenen 14. Ulusal 

Tesisat Mühendisliği Kongresi'ne (TESKON) de ev sahipliği yaptı. TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde sürdürülen kongre, birçok seçkin akademisyen, mimar, 

mühendis, proje firmalarının yetkilileri ve sektör profesyonelini teskon+Sodex çatısı altında bir araya 

getirerek önemli bir bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.  



   
 
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; “14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin oluşumunda 335 

uzman çok farklı konularda bildiri hazırlayarak, 31 mühendis eğitmen kimliği ile 15 kurs 

düzenlenmesine katkı koymuş, 18 mühendis kongrenin diğer platformlarında görev alarak kongre 

programında yer almıştır. Ayrıca Teskon 2019’un organizasyonunda 26 Yürütme Kurulu, 20 

Düzenleme Kurulu Üyesi çalışmada bulunmuş, süreç içinde 140 Danışmanlar Kurulu üyemizin görüş 

ve rehberliğine başvurulmuştur. Bütün bu isimleri birleştirdiğimizde ve birden çok alanda görev almış 

isimleri tekleştirdiğimizde, 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.” 

 

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin, bir kez daha alanında en yaygın katılımlı ulusal platform 

olarak konuklarını ağırladığını belirten TESKON 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör 

şunları söyledi; “Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Tesisat Mühendisliği alanında çalışan 

mühendislerin, bilim insanlarının, sanayicilerin ve diğer meslek disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi 

alışverişinde bulundukları ve son bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik gelişmeleri izlemelerini 

sağlayan bu alanda en yaygın katılımlı ulusal platformdur. Teskon 2019’da 5 paralel salonda 7 

sempozyum, 9 seminer ve bilimsel teknik oturumlarda toplam 189 bildiri sunuldu. Ayrıca 15 farklı 

konuda kurs, kongre kapsamında başarıyla gerçekleştirildi.” 

 

Hem tesisat mühendisliği hem de diğer disiplinlerde teorik ve uygulamalı bilimsel ve teknolojik 

gelişmeleri sunan Kongre kapsamında 4 gün boyunca 9 salonda; 7 sempozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 

panel ve 1 forum çalışması gerçekleştirildi.  “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana temasıyla 

düzenlenen Kongre’de akademik ve bilimsel çalışmalarla son teknolojiler doğrultusunda 

iklimlendirme ve tesisat mühendisliğinin bugünü ve geleceğine yön verildi. İklimlendirme sektörünün 

bir sonraki durağı ise, HVAC-R sektörünün 1 numaralı ve Avrasya Bölgesinin en önemli etkinliği olan; 

2 – 5 Ekim’de Istanbul - Beylikdüzü Tüyap Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek ISK – SODEX 

Fuarı olacak. Detaylar için www.sodex.com.tr  

http://www.sodex.com.tr/



