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Basın Bülteni 
 
 

İstanbul Sanayi Odası, yeni partner olarak, TOS+H Expo 2022 
ihtisas fuarına güç katıyor.  
 
 
Messe Düsseldorf GmbH ve yerel ortağı Tezulaş Fuar, Türkiye’nin iş 

güvenliği ve sağlığı alanında lider ihtisas fuarının konumunu daha 

da sağlamlaştırmak amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile iş 

birliği yapıyor. 

 

İstanbul Sanayi Odası, TOS+H Expo 2022’ye sadece uzmanlığı ve 

sanayi bağlantıları ile katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda, 14 – 

17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan ihtisas fuarı 

ile eş zamanlı düzenleyeceği İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu ile 

destek veriyor. Messe Düsseldorf GmbH Genel Müdürü Erhard 

Wienkamp “Bu yeni ortaklık, Türkiye’de iş sağlığı ve iş güvenliği 

konularına gösterilen ilgiyi açıklamaktadır. Fuar ile İstanbul Sanayi Odası 

iş birliğinin, TOS+H Expo’nun Türkiye’deki öncü konumuna katkı 

sağlayacağına inanıyorum” demektedir.      

 

İstanbul Sanayi Odası’nın konuya ilişkin beyanı da aşağıdaki gibidir: 

“TOS+H Expo, iş güvenliği ve sağlığı ihtisas fuarı olarak sanayi ve ticaret 

alanlarından uzmanları bir araya getirecek. İstanbul Sanayi Odası da 

başta sanayi olmak üzere tüm sektörleri yakından ilgilendiren 4. İş 

Güvenliği ve Sağlığı Fuarı ve eş zamanlı düzenlenecek İş Sağlığı ve 

Güvenliği Sempozyumu’nun tüm taraflar için faydalı ve verimli olmasını 

hedefliyor.” 
 

İstanbul Sanayi Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, TOS+H 

Expo 2022 ile eş zamanlı düzenlenecek.  

TOS+H Expo, iş güvenliği ve sağlığı ihtisas fuarı olarak sanayi ve ticaret 

sektörlerinden uzmanları bir araya getirirken, İstanbul Sanayi Odası İş 

Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu güncel iş sağlığı ve güvenliği 

standartlarını konu alarak Türkiye ile komşu ülkelerdeki firmalarda önlem 

alma kültürünün oluşmasına hız kazandırmaktadır. TOS+H Expo 2022’ye 

şimdiye kadar 87 ulusal ve uluslararası katılımcı kayıt yaptırmış 

bulunuyor. 
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TOS+H Expo 2022 katılımcıları hakkında daha fazla bilgi için lütfen 

tıklayınız: Katılımcılar ve Salon Yerleşimi 

 

Ayrıntılı bilgiye www.toshexpo.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Sanayi Odası (ISO) için daha fazla bilgi:  www.iso.org.tr/Home/ 

adresinde bulunmaktadır. 

 

 

Fuar katılımı için: 
Demet Tezulaş 
Phone: 0216 385 66 33 
Email: tezulas@tezulas-fuar.com  
            
 
Basın Bürosu: 
Daniel Krauß / Meike Rosing  
Phone: +49(0) 211-45 60-598   
Email: KraussD@Messe-Duesseldorf.de    
           RosingM@Messe-Duesseldorf.de     
 
 
Bilgilerin yayınlanması halinde, tarafımıza da bir örnek nüsha 
gönderilmesini rica ederiz. 
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