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ISK-SODEX, HVAC-R sektörü için uluslararası bir buluşma sağladı 

 

Yalıtım, pompa, vana ve bağlantı parçaları, su arıtma ve güneş sistemleri de dahil olmak üzere ısıtma, 

soğutma, havalandırma ve klima teknolojisinde Avrasya'nın önde gelen fuarı ISK-SODEX Istanbul 

2016, 4-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'ın katılımıyla gerçekleşen ticaret fuarı, 50.558 net metrekare alan 

üzerinde 46 ülkeden 1293 firmayı ağırladı. Bahreyn, Estonya ve Suudi Arabistan da bu yıl ilk kez 

katılımcı ülkeler arasında yerini aldı.  

 

Dr. Andreas Gruchow, Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi (Hannover) "Avrasya'nın en büyük 

HVAC-R fuarını organize etmekten mutluluk duyuyoruz. ISK-SODEX, ziyaretçilerin sektörün önde gelen 

tüm firmalarını aynı çatı altında bulabildileri önemli bir marka. Sektörün yalnızca ulusal değil aynı 

zamanda uluslararası aktörleri de yeni ürün tanıtımları için ISK-SODEX'i tercih ediyor," diye belirtti. 

 

Fuarı dört gün boyunca, 83.764 profesyonel ziyaret etti. Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Kamerun, Etiyopya, Gürcistan, Yunanistan, İran, İtalya, İsrail, Ürdün, İspanya, Kırgızistan, 

Kosova, Pakistan, Romanya, Tunus, Türkmenistan ve Ukrayna'dan pek çok satın almacı, editör ve 

dernek temsilcisi Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Ticaret Heyeti programı 

kapsamında, fuara geldi ve fuarın ilk iki günü gerçekleştirilen B2B toplantıları vesilesiyle Türk 

ihracatçıları ile tanışma fırsatı buldu. Bunların yanı sıra, fuar boyunca Belçika, Gana, Hindistan, 

Endonezya, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'den gelen ziyaretçi heyetleri 

ağırlandı. Endonezya Enerji Bakanlığı'ndan yetkililer de, Endonezya delegasyonuna eşlik etti. Tüm 

heyetler ISK-SODEX Istanbul'un satın alma süreçlerini pozitif yönde etkilediğini ifade etti. Özellikle, 



   

Azerbaycan ve Pakistan'dan katılım gösteren ticaret heyetleri etkinlik süresince önemli anlaşmalara 

imza attı. 

 

Pakistan HVACR Society Başkanı Mohammad Abbas SAJID, "Bizler ürünlerimizi, Çin, ABD ve 

Türkiye'den alıyoruz. Ancak kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri ile Türkiye'nin bunlar içinde önemi her 

geçen gün artıyor. Bu nedenle Pakistanlı satın almacılar bu yıl bu fuara yüksek düzeyde bir katılım 

gösteriyor," diye ifade etti. 

 

Uluslararası ziyaretçi programının yanı sıra, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık'ın Ticaret Odaları ve 

çeşitli dernekler ile işbirliği içinde düzenlediği Anadolu Heyeti Programı kapsamında ise fuar 70 farklı 

delegasyon tarafından ziyaret edildi. 

 

ISKAV  (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu, 

fuara ilişkin değerlendirmesini  "Türkiye iklimlendirme sektörü bu fuarda da büyüme hızının, Türkiye 

büyüme hızından daha yüksek olduğunu aldığı bol ziyaretçi ile göstermiş oldu. ISK-SODEX fuarının 

başarısı bir kez daha kanıtlandı," sözleriyle ifade etti. 

 

Üç önemli konferans fuarla eş zamanlı olarak düzenlendi 

Fuar, kapsamlı konferans programı ile de sektöre önemli bir katkı sağladı. Bu yıl ISK-SODEX Istanbul 

fuarı Sürdürülebilir İç İklimlendirme Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Sektördeki teknik bilgileri 

paylaşmak ve ilgili diğer konularda fikir alışverişi yapmak üzere öncü uluslararası firmalar bu 

konferansta bir araya geldi. Birçok panel ve seminer ile ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima 

teknolojisi sektöründeki güncel konulara ve trendlere ilişkin genel bir bakış açısı sunuldu.Buna ek 

olarak, 9. Pompa-Vana-Kompresör Konferansı da bu yıl ISK-SODEX Istanbul fuarında düzenlendi. Eko 

Tasarım ve Eko Sistemler üzerinde duran bu konferans sektördeki Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

değerlendirilmesi ve ele alınması için bir fırsat sundu.  

 

ISK-SODEX Istanbul ile aynı zamanda düzenlenen POOL EXPO 2016 kapsamında ise ''Yüzme Havuzu 

ve Sağlık Sektöründeki Yenilikler'' de iki gün (5-6 Mayıs) boyunca devam eden UHE-Ulusal Havuz 

Enstitüsü Konferansı'nda ele alındı. 

 

 



   

SODEX Fuarlarının geleceği belirlendi 

ISK-SODEX Istanbul, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık ve DOSIDER, ISKID, TTMD, IZODER ve ISKAV 

tarafından iki yılda bir düzenleniyor. Bu güçlü işbirliği 19 Nisan tarihinde imzalanan 6 yıllık bir anlaşma 

ile 2022 yılına kadar uzatıldı. 

 

ISK-SODEX ISTANBUL 2016 esnasında Sodex fuarlarının geleceği açısından önemli bir gelişme daha 

yaşandı.  İzmir'de gerçekleşen TESKON + SODEX fuarı organizasyonuna ilişkin anlaşma  TMOBB 

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Ermin, Hannover Messe 

Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel  and Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 

Andreas Gruchow'un katılımıyla ISK-SODEX Fuarı'nda gerçekleşen imza töreni ile yenilendi. Böylece, 

fuarın başarısının arkasındaki işbirliği bir kez daha pekiştirilmiş oldu. 

 

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel (İstanbul) şunları ifade etti: 

"Geçtiğimiz günler, SODEX fuarları adına önemli gelişmelere sahne oldu. Geçtiğimiz hafta ISK-SODEX 

Istanbul için varolan anlaşma  6 yıl daha uzatıldı. Birkaç gün önce ise SODEX Ankara için varolan 

anlaşmamız yenilendi.  Ve son olarak, TESKON+SODEX İzmir fuarına ilişkin anlaşmayı da 

imzaladığımızı söylemekten mutluluk duyuyorum. Umuyoruz ki, HVAC endüstrisi için katkımızı 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen SODEX fuarları yolu ile artırarak sürdüreceğiz.  ISK-SODEX 

Istanbul, 4 gün boyunca yarattığı iş hacmi ile bu amaç doğrultusunda başarılı bir ilk adım oldu." 

 

Yaklaşan SODEX Fuarları: 

TESKON+SODEX İZMİR - 19-22 April 2017 

SODEX ANKARA - 10-13 May 2017 

ISK-SODEX Istanbul - May 2018 
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