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ISK-SODEX İSTANBUL 2021 - Uluslararası  HVAC&R, Yalı tı m, Pompa, Vana, 
Tesisat, Su Arı tma, Yangı n, Havuz ve Güneş  Enerjisi Sistemleri Sektörlerinin En 

Önemli Uluslararası  Buluşma Noktası  

Hannover Messe Sodeks Fuarcı l ı k A.Ş. tarafı ndan organize edilen Uluslararası  HVAC&R, Yalıtı m, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arı tma, Yangı n, Havuz ve Güneş  Enerjisi Sistemleri Fuarı  ISK-SODEX 
İ STANBUL 2021, 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri aras ı nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 
düzenlenecektir. 

2021 yı lı nda 15.'si gerçekleştirilecek olan fuar, yurtiçi ve yurt dışında yürütülen etkin tan ı t ı m 
çalışmaları ; tüm dünyada sektörün önemli bas ı n mecralar ı  ve dernekleri ile gerçekleştirilen başarı l ı  iş  
birlikleri; hedef ülke-hedef sektör eşleştirmesi paralelinde planlanan uluslararas ı  satı n almacı  grup 
organizasyonları  ve bu y ı l da özel olarak oluşturulacak B2B İ kili İş  Görüşmeleri ile ı s ı tma, soğutma, • 
klima, havaland ı rma sektörlerinin Avrasya bölgesindeki lider fuar ı  olma konumunu pekiştirmeyi 
hedeflemektedir. 

Katı lı mc ı  ve ziyaretçilerinin beklentileri dikkate al ı narak şekillenen ISK-SODEX İ STANBUL 2021, 
tasarı mc ı , uygulayı cı  ve tedarikçiler ile sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirerek mevcut iş  
birliklerinin geliştirilmesi ve yeni iş  bağlant ı ları n ı n kurulmas ı  için en uygun ortam ı  sağlamay ı  
amaçlamaktad ı r. 

Eş  Organizatörler / Destekleyenler 

ISKAV (Is ı tma, Soğutma, Klima Araşt ı rma ve Eğitim Vakfı ), DOS İ DER (Doğalgaz Cihazları  Sanayicileri 
ve İş  Adamları  Derneği), İ SK İ D ( İ klimlendirme Soğutma Klima İ malatç ı ları  Derneği), İ ZODER (Is ı , Su, 
Ses ve Yang ı n Yal ı t ı mcı lar ı  Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), POMSAD (Pompa 
Vana Sanayicileri Derneği), SOSIAD (Soğutma Sanayii İş  İ nsanları  Derneği), ESSIAD (Ege Soğutma 
Sanayicileri ve İş  Adamları  Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği), KBSB (Kazan ve 
Bas ı nç!' Kap Sanayicileri Birliği Derneği) 

ISK-SODEX İ STANBUL 2019 Fuarı  Hakk ı nda Genel Bilgi 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ISK-SODEX İ STANBUL 2019 Fuarı , toplam 44.804 
m2  net alanda ziyarete aç ı lmışt ı r. 155'i yabancı  olmak üzere toplam 735 direkt katı lı mcı n ı n yer aldığı  
fuarda; büyük k ı sm ı  Avrupa k ı tas ı ndan olmak üzere, Asya ve Amerika k ı taları ndan 17 ülkeden 
katı lı mc ı lar ile toplam 1.021 firman ı n ürünleri sergilenmiştir. 

ISK-SODEX İ stanbul 2019 Fuarı 'n ı  Avrupa, Orta Doğu, Rusya, CIS Ülkeleri, Orta Asya ve Afrika gibi 
sektörün etkin bölgele ve ülkelerinden toplam 106 ülkeden 10.027'si yabanc ı  olmak üzere 85.371 kişi 
ziyaret etmiştir. 

Detayl ı  bilgi için www.sodex.com.tr  web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 


