Sinop İçin Buluşalım Birlikte Kazanalım
Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD) 1995 yılında idealist iş adamlarımızın kurduğu, 20 yılı aşkın
süredir Sinop’a ve Sinoplu’ya hizmet eden eğitimden sosyal sorumluluk projelerine, kültürden
turizme ve daha birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmış en köklü sivil toplum örgütlerinden birisidir. Kurucu başkanımız Sn. Hasan Basri KUZUOĞLU’ndan bugüne kadar başkanlık
yapmış yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş ve üye olarak çalışmalarımızda bizlere destek olan
tüm iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz, ebediyete intikal ederek aramızdan ayrılanlara Allah’tan
rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum.
‘SİAD’ demek birlik beraberlik dayanışma demek; SİAD demek memleket demek, SİAD demek
hizmet demek, SİAD demek memleketinin derdi ile dertlenmek ve mutluluğu ile mutlu olmak
demektir. Üniversite öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlarken de, “1500 Hanede 1500 Ramazan” projemizi yaparken de, “Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu’nu” yaparken de, Sinop’a ve
köylerine kütüphane kurarken de, kitaplar gönderirken de, Sinop’a yatırım yapması için iş dünyası ile programlar yaparken de, Sinop da şubemizi açarken de hep memleketimize hizmet etmeyi
ilimizin ve hemşehrilerimizin refah seviyesinin yükselmesini amaçladık.
2017 yılında Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu’nu düzenlerken ilk defa ‘Sinoplu iş dünyasını’
bir araya getirmenin haklı gururunu yaşadık. 100’ü aşkın iş adamımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasetçilerimiz ile tabiri caizse şölen havasında güzel bir organizasyon yaptık. Tekstilden
mermere, plastikten makinaya, turizmden inşaata, yenilenebilir enerjiden gıda sektörüne kadar
kendi alanlarında ülkemizi başarı ile temsil eden, yaptıkları ihracat ve sağladıkları istihdam ile
ülkemize ekonomik olarak büyük katkılarda bulunan Sinoplu hemşehrilerimiz ile gururlandık.
Forumu’muza katılan 30’u aşkın firma forum da birbiri ile tanışarak ticaret yapmaya başladı.
Düzenlediğimiz çalıştaylar ile Sinop’ta yatırım destekleri konusunda iş dünyasını aydınlattık. 2017
yılında yaptığımız foruma katılarak bu büyük buluşmaya katkı veren firmalara, ziyaretçi olarak
forumumuzu ziyaret eden iş dünyasına ve emeği geçen herkese buradan bir kez daha teşekkür
etmek istiyorum.

içerisinde bu fuarda olmalarını önemsiyorum.

2017 deki forumun ardından Sinoplu İş Adamları Derneği yönetim kurulu olarak, sizlerden gelen
talep doğrultusunda Forumu Fuara çevirerek bu organizasyonu uluslararası bir boyuta taşımak
istedik. Her şeyini Sinopluların yapacağı bir fuar olması kararını aldık. Organizatör firma, stand
tasarımları, medya planlaması, promosyon ürün temini dahil olmak üzere tüm çalışmalar Sinoplu
hemşehrilerimiz tarafından yapılmaktadır. Sinoplu İş Adamları’nın birlik, beraberlik ve dayanışma

‘SİAD Ailesi’ olarak bu fuarın birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde geçmesini, Sinop iş dünyasına katılımcı firmalara ve sivil toplum kuruluşlarına yeni
kazanımlar getirmesini diliyorum. Tıpkı 2017’de olduğu gibi, 2019 SİAD Expo Fuarı’na katılan firmaların ve ziyaretçilerin birbirleriyle kaynaşacağı yeni
ticari birlikteliklerin sağlanacağı sonuçlar getirmesini diliyorum. Tüm ‘Sinoplu iş adamlarını’ bu fuarda görmek istiyoruz.
Ekonomik büyümeye katkısıyla, istikrarla, azimle, yenilikle, teknolojiyle, inovatif fikirlerle, yeni organizasyonlarla ve uluslararası yeni oluşumlarla hayata
geçirilen ve farklılaşan yeni fuarımız SİAD Expo ile ulusal kalkınmaya önemli bir katkı sunacağız.
Fuarlar, şehirleri çekim merkezi haline getiriyor. Sinop ilimizi, ilçelerini, çevre illeri ve bulunduğu konum itibariyle de Karadeniz’e uzanan tüm şehirlerle
ve ülkelerle iş birliği yapabilmek, sanayileşmeye, ülkemize ve Sinop ilimize en önemli katkıdır. Fuarımızın iş dünyasına, memleketimize, ülkemize hayırlı ve
uğurlu olmasını diliyorum.
Fuarımızın Sinop’umuza hayırlar getirmesini diliyor, başta yönetim kurulumuz olmak üzere katılımcı firmalara, bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük katkıları olan Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, Bürokratlarımıza, Sivil Toplum örgütlerimizin değerli temsilcilerine, Sinoplu Gazetecilerimize ve Sinop kamuoyuna şahsım ve SİAD ailesi adına çok teşekkür ediyorum.
Herkesi SİAD Expo’ya davet ediyorum.

Rafet ORHAN
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SİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Katılımcılar ve Ziyaretçiler Fuarımızda Yeni
İş Bağlantıları Kurma Fırsatı Bulacaklar
Fuarcılığın ve yayıncılığın ülkemizde modern bir kimlik kazanması ve küresel vizyonda söz
sahibi olması amacıyla, 2010 yılından bugüne, farklı sektörlere kongre organizasyonları, reklam, yayıncılık ve fuarcılık alanında hizmet veren Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti., Türkiye’nin iç
ve dış ticaretinin arttırılması amacıyla, düzenlediği fuarlara, yeni çalışmalarını da ekleyerek
sektördeki vizyonunu başarılı bir şekilde sürdürüyor.
Proaktif Fuarcılık olarak, çalışmalarımızı tamamladığımız ve çalışmaya devam ettiğimiz sektörel fuarlarımız; Kocaeli Tarım Fuarı, İstanbul Cami Yapı Ekipmanları Fuarı, Ankara Cami
Yapı Ekipmanları Fuarı, İstanbul Hac ve Umre Fuarı, Antalya Cami Yapı Ekipmanları Fuarı,
İstanbul Sinoplu İş Adamları Fuarı, İstanbul Karadeniz Konfederasyonu İş Adamları ve Turizm
Fuarı’dır. Sektörel fuarlarla ve organizasyonlarla tüm Türkiye’nin farklı sektörlerdeki özgün
sesi olmaya devam ediyoruz.
Sinop ili ve ilçelerindeki ekonomik büyüme ve iş dünyasındaki çalışmaları arttıran projelere
imza atmayı planlıyoruz. Bu amaçla, Sinoplu İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Rafet ORHAN Bey ve Yönetim Kurulu ile Proaktif Fuarcılık olarak, Sinoplu İş Dünyasını
bir araya getirmeyi amaçladık.
Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti. ve SİAD (Sinoplu İş Adamları Derneği) iş birliği ile bu yıl Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB desteği ile ilki düzenlenecek olan Sinoplu İş
Adamları Fuarı, 19-22 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açacaktır.
Sinoplu İş Adamları Fuarı’nda; tekstil, makine, gıda, sağlık, tarım, finans, inşaat, emlak, otomotiv gibi bölgenin öne çıkan birçok sektöründen firmalar yer alacak. Tüm Türkiye’den ve
yurt dışından fuara katılacak birçok farklı sektördeki ziyaretçilerin, şirket sahiplerinin, müşteri portföyü ile yeni çalışmalarla, projelerle, fuara katılacak tüm katılımcıların bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Yurt dışından farklı ülkelere ziyaretler gerçekleştirilerek, çeşitli sektörlerden iş adamlarına
yönelik yapılacak ziyaretlerle organizasyonun ilk yılından itibaren uluslararası niteliği kazanması hedefleniyor.
Fuarın oluşumu ile sürdürülebilir büyümeye katkısı sayesinde, Türkiye ekonomisinin son yıllarda uluslararası ticarette yapmış olduğu atılımlara bu yeni
bir değişim ve organizasyon ile ivme kazandırılacaktır. Bu dev fuar projesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek KOBİ şurası ve fuar alanı içerisinde yer
alan seminer salonlarımızda katılımcı firmalarımız ürünleriyle ilgili seminerler yaparak çalışmalarını tanıtma fırsatı bulacaktır. SİAD Expo sayesinde,
katılımcı firmalar fuarda ikili iş görüşmeleri yapabilecek ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakalayabileceklerdir.
Öncelikle Sinoplu İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rafet ORHAN Bey’e ve Yönetim Kurulu’na firmamıza ve ekibimize desteklerini
esirgemedikleri için minnettarım. Proaktif Fuarcılık firmamızla birlikte, SİAD ailesinin bir ferdi olarak, SİAD için çalışmalarımızı tüm özverimizle ve hedeflerimizle sürdürüyoruz.
Birkaç özel teşekkürü özellikle vurgulamak istiyorum: Her alanda bize yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Sinoplu İş Adamları Derneği Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna, tüm Belediye Başkanlarımıza, Basın Mensuplarına, tüm STK’larına ve Yöneticilerine, Sayın Valimize, Bürokratlarımıza, tüm
Milletvekillerimize katkılarından dolayı tekrar tekrar teşekkür ederim.

Hüseyin ŞAHİN
Proaktif Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı
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SİAD Expo Büyük Bir Fırsat Olacak
Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, iletişimini ve ulaşımın saniyelerle ve
dakikalarla olduğu, uzağın yakın, yakının an olduğu günümüzde ekonomik ilişkilerinde
bu hızın gerİsinde kalması düşünülemez.
Ekonomik faaliyetlerin klasik ticaret usulleriyle yapılması devri sona erdi. Bu anlayışla
devam eden firma ve işletmeler çağ dışı oldu. Piyasalarda yeterince güçlü bir şekilde
devam eden faaliyetleri kalmadı. Ekonomik faaliyetlerin uluslararası boyutu ön plana
çıktı. Artık Sinop’umuzun herhangi bir köyünde ki bir hemşerimiz internetten alım
satım yapabiliyor, yurtdışı ile ekonomik faaliyetlerde bulunabiliyor. Bunun kurumsal
olarak faaliyet bulmasının en önemli ayağı kuşkusuz fuarlar. Fuarlarda sağlanacak iletişim, işbirliği ekonomik faaliyetlerin efektifliğini artıracak daha sağlam ilişkiler ve ticari ağlar kurulacaktır. Gerek Sinop’umuzda faaliyet gösteren işadamlarımız, işletmelerimiz gerekse Sinop dışında faaliyet gösteren Sinoplu iş adamlarımız ve işletmelerimizin
firma ve işletmelerinin tanıtımı için SİAD Expo büyük bir fırsat olacaktır.
Sinop gerek coğrafyası gerekse insani gelişmişlik çıtası itibariyle üst klasmanda olan
bir il. Ancak bu olumlu nitelemelerin ekonomik atılımla daha güçlü bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Sinop’umuzun tüm paydaşlarının gerek ekonomik gerekse toplumsal kalkınma sürecinde yakın işbirliği ve bir planlama sureci ile büyümenin ve refahın
anahtarları olması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu fuarla ekonomik anlamda önemli bir adım atılmış olacaktır.
Emeği geçenleri kutluyor, başarılar diliyorum.

Engin ALTAY
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili
İstanbul Milletvekili
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munu güçlendirmeliyiz. Piyasalara kaliteli ve güvenli ürün arzı sağlamaya devam etmeli,
ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerine, ülkemizin çıkarları doğrultusunda yön vermeli, ülkemizin yatırım potansiyelini geliştirmeliyiz
Bu bağlamda Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti. ve SİAD (Sinoplu İş Adamları Derneği) iş birliği ile
bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB desteği ile 19-22 Aralık 2019
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan “Sinoplu İş İnsanları Fuarı”
ülkemiz ve yurt dışından farklı sektörden ziyaretçileri bir araya getirmesiyle teknoloji ve
yeni yönelimlerin takibi açısından önemli görevler icra edecektir. Ticaretin gelişmesi için
ihtiyaç duyulan ulaşım ve alt yapı vb. çalışmaların tamamlanmasında Hükümet olarak
üzerimize düşen görevi yerine getireceğimizi ifade ederken, bu tür organizasyonlarla iş
insanları olarak sizlerin de İstanbul başta olmak üzere tüm diğer illerde de işbirliği çalışmalarının artırılmasına destek vererek ticaret hacminin büyümesine, ülke olarak ekonomik kalkınmışlığa, gayri safi milli hasılası ve refah seviyesi yüksek bir ülke hedefine katkı
sunmuş olacağınızdan dolayı şimdiden tebrik ve takdirlerimi ifade ediyorum.

SİAD Expo yeni bir sinerji
oluşturacak

2023 vizyonu kapsamında “Her Alanda Güçlü Türkiye” hedefiyle Bilim, Ticaret, Sanayi
ve teknoloji alanlarında önemli adımlar atılmakta ve önemli yatırımlar yapılmaktadır.
Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve toplumsal refaha katkı sağlaması
amacıyla, iç-dış ticaret ve yatırımlarını, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek için
Hükümetimizce gece gündüz gayret sarf edilmektedir. Ekonomi ve uluslararası ticarette
rekabet gücünün artırılmasına yönelik hamlelerle ülkemizin dünyada lider ülkeler arasında yer alması kararlılığı, bütün engellemelere rağmen devam etmektedir. Ülkemiz,
2002’den bu yana sürekli tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi gezi kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi, döviz dalgalanmaları vb
birçok operasyona rağmen 3 kattan fazla büyüyerek zenginleşmiştir. Milletimizin güçlü
desteği sayesinde hükümetimiz, tarihte iz bırakacak olan bu kutlu yürüyüşüne kararlı
adımlarla devam etmektedir.
Rekabetin ve teknolojik gelişmelerin önümüzdeki dönemde daha hızlanacağından hareketle ülkemizle beraber Sinop’umuzun kalkınması için İş dünyasının kendi arasında güç
birliğini daha da geliştirerek, kaliteli üretim çıtasını yükseltmesine ihtiyaç duyulacaktır.
Ülkemizin ticari hayatında yer alan firmalar olarak, katma değeri yüksek, yüksek teknolojili, marka, tasarım ve inovasyona dayalı mal ve hizmetlerin üretimi ve pazar/ürün
çeşitlendirilmesi yoluyla ihracatımızı artırarak, ülkemizin küresel değer zincirindeki konu-

Öte yandan Sinop özelinde Mükellef sayısı ve türleri incelendiğinde, toplamda 15292
Faal mükellefin, %94,43 oranıyla 14441’inin Gelir Vergisi mükellefinden oluştuğu, %5,57
oranıyla 851 Kurumlar Vergisinin bulunduğu görülmektedir. Bu tablo bize ilimiz açısından kurumsal işletmelerin ve kurumsal şirketlerin artırılması için yeni alternatiflere
ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerini, Balıkçılığa dayalı
depolama hizmetleri, Akaryakıt ve nakliyat hizmetleri, İnşaat yan ürünler imalatı ve
organize sanayi bölgesi fason tekstil imalatı sektörleri oluşturmaktadır. Sermaye yapısı
güçlü şirketlerin sayılarının artmasının istihdamın artmasına ve İl gelir seviyesinin güçlenmesine olumlu katkıları olacaktır.
Sinop özelinde, gelirini gerçek usulde beyan eden mükelleflerimiz ile kurumlar vergisi
mükelleflerimiz ilimizin ticaretini yönlendirmekte ve önemli katkılar sağlamaktadır. Sinop’umuzun Turizm, Balıkçılık, Kestane, Kestane Balı, Pirinç, Tuğla, Orman Ürünleri ve
Eğitim alanlarında her yönüyle sahip olduğu büyük potansiyelin hakkıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda orman ürünleri vb. sektörlerde “hammaddeyi yerinde mamüle dönüştürecek”, kestane, balık ve pirinç gibi sektörlerde üretilen ürünlerin
“işlenmiş” ürünlere dönüştürüleceği yeni yatırımlarla beraber “markalaşmaya” yönelik
AR-GE çalışmaları için Sinop’lu iş insanlarımızı, Türkiye’nin diğer illerinde yaptıkları yatırım kadar, Sinop’umuza da yatırım yapmaya davet ediyorum.
Şehrimize, toplanan verginin çok üzerinde kamu yatırımı yapılmaktadır. Yeni kamu
yatırımlarının yapılması için ilgili Bakanlık ve kurumlar nezdinde girişimlerimiz devam
etmektedir. Bununla birlikte ticaret hacminin ve istihdamın arttırılmasına yönelik yapılacak yeni yatırımların gerçekleştirilebilmesi için hükümet olarak girişimcilerimizin her
zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Özellikle de Sinoplu İş İnsanlarımızın
Sinop’a yapacakları yatırımlarda her türlü kolaylaştırıcı, teşvik edici iş ve işlemde yardımcıları olacağımızın bilinmesini isterim. SİAD EXPO Sinop’lu İş Adamları Fuarı 2019’un ülkemiz ve Sinop’umuz ekonomik ve sosyal hayatına yeni bir sinerji oluşturması için bütün
firmalarımızın destek ve ilgilerini bekliyorum.

Dr. Nazım MAVİŞ
Ak Parti Sinop Milletvekili
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SİAD EXPO

Şehrimize Büyük Prestij Sağlayacak
21. yüzyılda tüm pazarlarda oldukça yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu rekabet ortamında üretiminden gelen liderlik gücü, yerini pazarlama ve tanıtım
çalışmalarının başarısından gelen liderliğe bırakmaktadır. Çünkü küreselleşme süreci, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, üretim olanaklarının çok genişlemiş olması gibi sebeplerle bir işletmenin ortaya çıkardığı en hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli bir üretimin yöntemi, çok kısa bir süre
içerisinde diğer işletmeler için de bir üretim standardı oluşturmakta ve ürün
hizmet kalitesi açısından işletmeler arası farklar giderek yok olmaktadır.
Bu tip gelişim ve değişimlerin yaşandığı bir dönemde artık tüketicilerin zihninde farklı bir konum ve değer yaratabilen işletmeler pazardaki paylarını koruyabilmekte ve ilerleme kaydedebilmektedir. İşte bu noktada firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır.
Böylesi bir pazar ortamında da ticari ihtisas fuarlarının organizasyonu, firmalara oldukça önemli avantajlar sunmakta ve hem pazarlama hem de tanıtım
aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlamaktadır.
Sinop’umuz için de son derece olumlu sonuçlar doğuracağını düşündüğüm SİAD EXPO’nun da Sinoplu iş adamlarımızın ve Sinop’umuzun tanıtımına; aynı
zamanda firma ve kurumlarımıza çok ciddi bir katma değerde bulunacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle SİAD EXPO organizasyonunun cennet şehrimiz ve bu
topraklardan çıkıp büyük şehirlerde ilimizi temsil eden gurur kaynağımız olan tüm hemşerilerimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Şirin ÜNAL

Ak Parti İstanbul Milletvekili
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Erfelek’te kestane aklımıza gelse de Sinop’ta tarım demek verimli araziler demektir. Sinop ilimizde en çok tarla tarımı yapılır. İlimiz, sebze ihtiyacını kendi
imkânlarıyla karşılıyor. Meyvecilik ilimizde ayrıca önemli bir yer tutuyor.
Sinop’un sanayisi taş ve toprağa dayalı sanayi ile gıda sektörü ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Sinop ilimizin önde gelen sektörlerinde daha nitelikli akla dayalı
katma değerli ürünler ve hizmet üretmek amacıyla uzun vadeli üretim imkanları oluşturmak amacıyla ilk kez düzenlenen SİAD Expo’nun, ilimize ve Karadeniz Bölgesi’ne katkılarının vizyonuyla gün geçtikçe büyüyeceğini biliyoruz.
Sinop, kara ve deniz yolu ulaşımından faydalanır. Bu sebeple özellikle deniz
yolu taşımacılığında da oldukça etkin bir rol üstlenen bir şehrimiz olmuştur:
2018 yılında Sinop ilimizden yapılan ihracat ürünleri; balık unu, balık yağı,
deniz salyangozu eti, mobilya (masa-sandalye), kereste, metalize iplik, konfeksiyon, deterjan ve plastik aksesuar ürünleridir. Ayrıca ilimizden; başta AB
ülkeleri, Arap ülkeleri , Afrika Ülkeleri, ABD, Doğu ve Uzakdoğu ülkeleri olmak
üzere toplam 70 ülkeye ihracat yapılmaktadır.

SİAD Expo 2019

İle Şirketler, Girişimciler ve Yatırımcılar
Dünyaya Açılacaktır
Doğasıyla, tarihiyle, kıyılarıyla, tarımıyla, üretimiyle, mis gibi havasıyla, kültürüyle fark yaratan bir şehirdir Sinop.
İnsanı, bakış açısı, kültürel mirasları ve üniversiteleriyle de geleceğini sağlam temellerle nesilden nesile aktaracak bir şehir olan Sinop, Karadeniz’in
gözbebeğidir.
Uçsuz bucaksız görünen Karadeniz’in büyüsüne kapıldığınızda sizi Karadeniz’e çeken en önemli nokta, tüm şehirlerin ihtişamıyla birlikte, denizden ve
karadan ulaşımla sürekli ekonomik büyümenin belkemiği bir bölge haline
gelmesidir.
Denizle bütünleşen kıyışehri Sinop’ta, turizm faaliyetleri de gün geçtikçe
istihdama ve ekonomiye katkı sunan en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir.
Büyüyecek yeni hizmet sektörlerinde üretimi ile değerlendirdiğimizde de
Karadeniz Bölgesi’nde katma değeri yüksek illerimiz arasında Sinop ilk sıralardadır.

Katılımcı firmalar, SİAD Expo’da ikili iş görüşmeleri yapabilecek ve tüm dünyadan yeni şirketlerle ve katılımcılarla yeni iş bağlantıları kurma fırsatını yakalayabileceklerdir. Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm girişimcilerin buluştuğu ‘Girişimci Forumu’nda kazanılan tüm yeni fikirler ve projeler, ‘SİAD Expo 2019’
ile tüm dünyaya açılacaktır. Şirketler, girişimciler, yatırımcılar farklı ülkelerdeki
faaliyetlerle, üretim kapasiteleriyle de tanışma fırsatı yakalayacaklardır.
Kapasitemizi ve üretimimizi ülkemizdeki farklı bölgelerimize, birçok farklı
ülkeye sunacak uluslararası standartlara sahip, modern, rekabet gücümüzü
arttıracak, firmalara farklı fırsatlar sunacak bu fuar organizasyonunun, ilimize,
bölgemize ve ülkemize katma değerinin çok yüksek olacağından hiç şüphem
yoktur.
Bu dev fuar projesinin mimarı olan SİAD Expo, çevre illerin ve bölgelerin yanısıra tüm Karadeniz bölgesini kaplayacak kozmopolit bir yapıya ev sahipliği
yapacaktır.
Dünya ticaretinin başlıca dönüm noktalarından biri olmaya aday Karadeniz’in
en kuzeyi olan Sinop ilimiz, yeni organizasyonlarla ve Karadeniz’in en çok ekonomiye katkı sunacağı şehirlerinden biri olarak, farklılığını her zaman hissettirecektir. Hem ülkemiz kazanacak hem de Karadeniz Bölgemiz inovatif fikirlerle
ve teknolojik yeni projelerle, hızlı ve etkin altyapı çalışmalarıyla ve sanayileşmeyle hak ettiği yatırımlara kavuşacaktır.
Yapılacak bu önemli inovatif, genç, dinamik fuarın Karadeniz Bölgesi’nde arttıracağı yeni üretim kapasitelerine, sanayileşmeye ve ekonomik büyümeye
katkısıyla her geçen yıl büyümesini, tüm Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olmasını
diliyorum.

Mehmet ERSOY

İçişleri Bakan Yardımcısı

Sinop’ta tarım dediğimizde öncelikle; Boyabat’ta pirinç, Ayancık’ta kereste,
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SİAD Expo Yeni Bir İvme Kazandıracak
Sinop, Karadeniz’in en güzel tabii limanlarından biri ve bölgenin en eski
şehirlerinden olup, yeşil ve mavinin iç içe girdiği doğa harikası bir kenttir.
Temizliği ve sakin doğasıyla ülkemizin ender bölgelerinden olan ilimizin, sanayide ve üretimde de hak ettiği konuma ulaşması için kamuda,
özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarıyla ve tüm paydaşlar ile büyük bir
gayret ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
7000 yıllık tarihi birikimi ile bugün geldiği noktada Sinop; 5800 km2
yüzölçümü ile coğrafi büyüklük olarak Türkiye’nin 59. ve 219.733 kişilik nüfusu ile de Türkiye’nin 72. ili durumundadır. Sosyo-ekonomik
gelişmişlik sıralamasında Türkiye’nin 51. ili, kişi başına düşen GSYİH
bakımından da 55. sırada yer alan Sinop, il ekonomisi içerisinde sektörlerin pay dağılımında kendine özgü ve çok farklı bir dağılım ortaya

koymaktadır. %73 tarım, %21 hizmet ve %8’lik bir orana sahip olan Sinop
ilimizin, sanayii sektöründe de ivme kazanacak ve kazandıracak çalışmalar
için ve sektörel yapıya destek vermenin ve tüm paydaşlar ile birlikte hareket
etmenin çok önemli olduğunu düşünmekteyim.
Bu anlamda düzenlenecek olan Sinoplu İş Adamları Fuarının İş Dünyasındaki
temsilcilerimize ekonomik ve ticari anlamda çok önemli katkılar sağlayacağı
kanaatindeyim.
Bu açıdan Türkiye ekonomisinin son yıllarda uluslararası ticarette yapmış olduğu atılımlara bir ivme daha kazandıracak olan Sinoplu İş Adamları Fuarı’na,
katkı sağlayan ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Köksal ŞAKALAR
Sinop Valisi
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den Sebahattin Ali ile yükseliveren ‘ Aldırma Gönül Aldırma’ demektir.
Ve Sinop; gecenin ilerleyen bir saatinde bir hanımefendinin, sabahın ilk
ışıklarının keyfini tek başına sahilde çıkarabildiği yerin adıdır. Suçun en dipte, kültür düzeyinin zirvede olduğu yerin adıdır Sinop...
VE YİNE SİNOP tüm bu güzelliklerinin yanı sıra maalesef göç demektir.
Oysa yıllar önce gurbete giden ve bugün adlarından sıklıkla bahsedilebilen
yurt içinde ve yurt dışında sayısız iş adamımız mevcuttur. Bu da gösteriyor
ki, Sinoplu’nun ticari zekası da yüksektir. Çok uzun yıllar yaşanan ulaşım
sorunları beraberinde pazarlama sorunlarını doğurmuş ve maalesef her
sektördeki Sinoplu üretici Yurt içi ve Yurt dışı entegrasyonu gerçekleştirememiştir.

Bir Sevdadır Sinop
Sinop; İlk tunç çağından bu yana 7000 yılı aşkın bir tarih demektir.
Helen’den Pers’e, Pontus’tan, Romalılara, Bizans’tan, Selçuklu ve Osmanlılara binlerce yıllık Kültür – Medeniyet Mirası demektir.
Sinop; Tıpkı Sarıkum’da olduğu gibi, ormanı, gölü, çölü, denizi, ırmağı tek
bir fotoğraf karesine sığdırabileceğiniz dünyada yegane doğa harikası demektir. Ayçiçeklerinin yüzünü güneşe dönüşü gibi, Karadeniz’de güneye
yönünü çevirmiş yegane sahil kenti demektir.

Sinop’umuzun her alanda gelişip kalkınması için umutlarımız taze ve diridir.
Sinoplu İşadamları Derneği’nin (SİAD) SİAD EXPO 2019 fuar projesi umutlarımızın daha da artmasının bir vesilesidir. Çünkü tek bir şeye ihtiyacımız
vardır, o da Sinoplu yatırımcı ve üreticilerimizi Türkiye iş dünyası ile entegrasyonunu sağlayabilmektir. Günümüz fuarcılığının da anlam ve amacı ürün
tanıtımının yanı sıra üretici ve yatırımcıları tanıştırıp , kaynaştırabilmektir.
Bu da demektir ki, öncelikle Sinoplu yatırımcılarımız yeni pazarlara açılabilecekler, dolayısı ile kapasitelerinin çok altında çalışanlar kapasite artırımına gideceklerdir. Bu da yeni gelişecek yatırımlar dışında da istihdam artışı
demektir.
SİAD EXPO 2019’u bu boyutları ile önemsediğimizi, İlimizin geleceği bakımından yeni umut ve ufuklar yarattığını ifade etmek istiyorum. SİAD tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen Sinop İş Dünyası ve Girişimcilik Forumu’nun bu kez gerçek anlamda bir fuar yapısına bürünmesi konuya verilen
önem ve hassasiyetin bir neticesidir.
Bu duygu ve düşünceler ile SİAD EXPO 2019’u gündeme getiren, katkı sağlayan ve emeği geçen başta SİAD yönetimi olmak üzere tüm kesimlere şahsım ve Sinop halkı adına teşekkürlerimi sunuyor, fuarın tüm katılımcılarına
hayırlı olması dileklerimle başarılar diliyorum.

Sinop; Boyabat’ta pirinç, Ayancık’ta kereste, Erfelek’te kestane kısacası
ayak bastığımız her karışta verimli araziler ve tarım demektir.
Sinop; Her bir santimetrekaresinden denizin tadının çıkarılabileceği, 176
kilometre altın rengi kum ve sahil, Türkiye’mizin en lezzetli balık ambarı, şelaleler diyarı, mavi ve yeşilin kucaklaşması, Türkiye’nin tek fiyordu
Hamsilos, Türkiye’nin en kuzeyi İnceburun ve Karadeniz’de turizmin başkenti demektir.

Barış AYHAN

Sinop Belediye Başkanı

Sinop; Edebiyat demektir. Bir dönem Sinop’un Cezaevine konuk olan
Mustafa Suphil, Refik Halit Karay, Ahmet Bedevi Kuran, Refii Cevat, Hüseyin Hilmi, Burhan Felek, Osman Cemal Kaygılı, Kerim Korcan, Zekeriya
Sertel demektir. Sinop yer yer 20 metreyi bulan kale burçlarının gerisin-
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SİAD Expo, Sinop ve Sinop’lular İçin
Büyük Bir Fırsattır

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ‘’Ne olurdu Sinop’un yarı güzelliği Ankara da
olsaydı’’ diye bahsettiği güzel ve mutlu şehrimizin sırtını yeşile, yüzünü
sonsuz bir maviliğe bırakmış şirin ilçesi Ayancık’tan Merhaba.
Fuarlar; İşletmelerin ürünlerini veya verdikleri hizmetleri tanıtabilmesi adına güzel bir reklam alanıdır. Katılan ziyaretçiler için ise sektörlerde ki yenilikleri görmek, ürünleri karşılaştırabilmek adına iyi bir gözlem
ve araştırma yeridir. SİAD EXPO’nun ayrıcalığı ise diğer fuarlardan biraz
farklıdır.

Çok Önemli Katkılar Sağlayacak

Tarihiyle köklü bir geçmişe sahip olan Boyabat,eski bir üretim ve sanayi kültürüne sahiptir. Sinop’ta en çok işletmenin bulunduğu ilçe olan
Boyabat’ta ekonomik yapı gelişmiştir. İlçede öne çıkan diğer bir sektör
ormancılıktır. İlçede tarımsal üretim yüksek olup ticaret de gelişmiştir.
Boyabat Kalesi gibi bir hazineyi bünyesinde barındıran Boyabat’ta, ülkemizin 106. Tabiat Anıtı olarak bilinen milyon yıllık Bazaltlar görülmeye değer diğer güzelliktir. Tarihi evleriyle turizmin gözdesi olmaya aday
olan Boyabat, tarihi evlerin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte turizmin gözbebeği olmaya adaydır.

Bu fuarın farklılığını şu şekilde sıralayabiliriz; Birincisi bu fuar Sinop ve
Sinoplular için büyük bir fırsattır. Bu fuar Sinop’tan çıkmış iş insanlarının
birbirini tanıması, birbirleri ile kaynaşması, birbirlerinden hizmet ve ürün
alışverişlerinde bulunmasının önünü açacaktır. Bu fuar biz Sinoplular için
ise Hizmet veya ürün alırken şehircilik yaparak Sinoplu firmadan alışveriş
yapabilmemiz adına onları tanımamıza yol açacaktır. Kısacası SİAD EXPO
Sinoplular için bir bayramlaşma gibidir. Birbirimizi tanımak, kaynaşmak ,
kucaklaşmak adına bundan daha güzel bir zemin bulamayız.

Her geçen gün mesafe kat eden Boyabat sanayisi, inanıyoruz ki iş
adamlarımızın katkılarıyla daha da verimli hale gelecek, şehrin sanayisi yukarılara doğru hızlı bir şekilde ivme gösterecektir. Önemli olan
şehrin yöneticileri ve paydaşlarıyla bu birlikteliği sağlamaktır.

Bizim de Ayancıklı olarak Sinoplu iş insanlarımızdan beklentilerimiz;
memleketlerine daha çok hizmet yapmaları, memleketlerinde iş alanları
açarak istihdam sağlayıp gençlerimizi kucaklamaları. Bu konuda Ayancık
Belediyesi olarak her türlü kolaylığı sağlayacağımızın sözünü veriyorum.

İlimiz ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak olan bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen, ticaretle hemhal olan tüm Sinoplu İş Adamlarımıza ve katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarım.

SİAD 2017 forum alanından SİAD 2019 fuar alanına taşıyanlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şefik ÇAKICI

Hayrettin KAYA

Ayancık Belediye Başkanı

10

SİAD Expo, Ekonomik ve Ticari Anlamda

Bu manada düzenlenecek olan Sinoplu İş Adamları Fuarının, ilçemize,
hemşerilerimize ve İş Dünyasında ki temsilcilerimize ekonomik ve ticari anlamda çok önemli katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim.

Boyabat Belediye Başkanı

SİAD Expo İlimizin Kalkınmasına Katkı
Sağlayacaktır

Dikmen’in yerleşim yeri olarak seçilmesinin ana nedeni 1789 yılında
hizmete giren camiden dolayı olduğudur. O tarihlerde yöre halkı, cuma
günleri ihtiyacını karşılamak üzere “yeni cuma” diye tabir edilen merkeze
gelmeye başlamışlar ve çevredeki 30 köy için burası bir merkez durumuna gelmiştir.
Osmanlı döneminde saray köyü’nün nahiye olduğu, 1935 yılında ise Dikmen’in nahiye olarak teşkilatlandırıldığı, 1957 yılında, içinde tüm birimlerin olduğu teşkilatlı nahiye durumuna getirildiği bilinmektedir.
İlçemiz Dikmen çam ormanları arasında kurulmuş küçük bir yerleşim yeridir. Bu yapısıyla son zamanlarda değeri giderek artan yayla turizmciliğine açık ve elverişli bir yerdir. Göktepe ve Kiraz dağlarında Kuz fındık,
Omurlu, Üçpınar, Yaykın köyü civarında Ayvalan yaylaları gibi doğa harikası yaylaları mevcuttur. Ancak bölgemizde herhangi bir turizm yatırımı
bulunmamaktadır.
İlçemizde 54 yıldır devam eden Karadeniz’in Kırkpınar’ı Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Festivali Dikmen Belediyemizce düzenlenmektedir. İlçe Merkez Nüfusu: 1300, Sinop Dikmen arası 76 km,
Sinop Samsun arası 106 km’ dir.
SİAD EXPO Sinoplu İş Adamları Fuarı 2019’ a katılacak olan ve bu fuarı
düzenleyen emeği geçen herkese teşekkür eder şükranlarımı sunarım.

SİAD Expo, Türkiye’nin Ticarette Yapmış
Olduğu Atılımlara Bir Yeni İvme Daha
Kazandıracak

Durağan ilçemiz adını kasabada bulunan bir handan almaktadır. Han,
1265 yılında Pervane oğulları zamanında, pervane Muiüddin Süleyman
tarafından yaptırılmıştır. Han, uğrak ve durak(dinlenme)yeri olarak kullanılmıştır. Bu durum yıllarca sürmüş, yolcu ve halk dilinde bu hana DURAKHAN denilmiştir. Böylece de ilçemizin adı halk dilinde DURAĞAN şeklini alarak resmi kayıtlara geçmiştir. Durağan, tarihi ipek yolu üzerinde,
yeşilin her tonunu sinesine toplamış, ormanlarla kaplı yaylaların ve tarihi
kalıntıların bulunduğu bir ilçedir. Karadeniz Bölgesinin batı bölümünde
yer alan Durağan, kuzeyinde Dikmen, Samsun iline bağlı Alaçam, doğusunda Alaçam-Vezirköprü batısında Saraydüzü-Boyabat ilçeleriyle komşudur. Merkez Nüfusu 7500, genel Nüfusu 20.000 köy sayısı 70’tir. Yüz
ölçümü 910 Km, İl Merkezine uzaklığı 110 km’dir.
Bu anlamda düzenlenecek olan Sinoplu İş Adamları Fuarının İş Dünyasındaki temsilcilerimize ekonomik ve ticari anlamda çok önemli katkılar
sağlayacağı kanaatindeyim. Bu açıdan Türkiye ekonomisinin son yıllarda
uluslararası ticarette yapmış olduğu atılımlara bir ivme daha kazandıracak olan Sinoplu İş Adamları Fuarı’na, katkı sağlayan ve emeği geçen tüm
arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Ahmet KILIÇASLAN

Durağan Belediye Başkanı

Adnan ACAR

Dikmen Belediye Başkanı
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SİAD Expo, İş Adamlarımıza ve

Ekonomimize Ticari Anlamda Katkılar
Sağlayacak
Erfelek, Karasu Çayı İle İşkembe Çayı’nın (Kınık Deresi) birleştiği yerde
kurulmuş olup il merkezine 28 km uzaklıkta küçük ve şirin bir ilçedir.
Bu güne kadar sırasıyla Cuma Yanı, Salavat ,Karasu ve Erfelek isimlerini almıştır. İlçemize bağlı 46 köy bulunmaktadır. Merkez ilçe nüfusu
3564, köylerimizin toplam nüfusu ise 8485’dir.Toplam arazi yüzölçümü
410 km2 olan ilçemizin % 30’u tarıma elverişli arazi % 70’i ormanlık ve
koruluk alanlarla kaplıdır.
Karadenizin kıyılarının batı uzantı yolu üzerinde yer alan ilçemiz özellikle şehirleşme kültürü bakımından sıcak kanlı insanların oluşturduğu
daha çok sahil kültürü olan bir ilçedir. Erfelek ilçesi turizm potansiyeli bakımından son derece zengin, yeşilin her tonunun mevcut olduğu doğa harikası bir ilçedir. Tatlıca Takım Şelaleleri, Kuz Tepesi ,
Gebe Güney Yaylası, Çukur Yazı Yaylası başlıca doğal zenginliklerimizdir. Sinop’lu İş Adamlarımız tarafından düzenlenecek bu etkinliğin iş
adamlarımıza ve ekonomimize ticari anlamda katkılar sağlayacağı kanaatinde olduğumu belirtmek isterim. Sinop’lu İş Adamları Fuarı’na
katkı sağlayan ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor,
teşekkür ediyorum.

Mehmet UZUN
Erfelek Belediye Başkanı

Uluslararası Anlamda Birçok Yatırımcı ve
Ziyaretçinin Katılım Göstereceği SİAD
Expo’ya Çok Önem Veriyoruz
“Ülkemizde son yıllarda önemi gittikçe artan ulusal ve uluslararası fuarlarla birlikte yeşilin, mavinin ve sakinliğin ilçesi Gerze’mizi tanıtma
fırsatı bulup, ilçemize önemli kazanımlar elde etmekteyiz.Uluslararası
seviyede elde ettiğimiz CittaSlow (Sakin Şehir) ünvanıyla birlikte sadece ekonomik değil, sosyo-kültürel anlamda da yatırımcıların ilgi odağı
olan ilçemiz yatırımların en başında yer almaktadır.
Ulusal ve uluslarası seviyede gerçekleştirdiğimiz festivallerle çevre il
ve ilçelere örnek teşkil eden ilçemiz, Milli Tabiat Alanı Sorgun Şelalesi’ne keyifli tırmanmanın ardından dinleneceğiniz ve Çeçe Sultan
Türbesi’yle ruhunuza huzur katacağınız özel bir konumdadır.Ziyaretiniz, organik yaşamla bütünleşebileceğiniz ve dağ ile deniz manzarasını
benliğinizde hissedebileceğiniz Otel ve Bungalow evleriyle de güzel
anılar biriktirmenize katkı sağlayacaktır.
2004 yılında yürürlüğe giren fuarcılık sektörünü düzenleme ve denetleme yetkisinin TOBB’a verilmesiyle birlikte uluslararası anlamda
birçok yatırımcı ve ziyaretçinin katılım gösterdiği fuarlara çok önem
verdiğimizi yinelemek isterim.
Bu vesileyle, gerçekleştirilecek olan SİAD EXPO 2019’un ilimiz, ilçemiz
ve iş dünyası açısından yeni yatırımlara ve iş birliklerine vesile olmasını
diler, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım.”

Cevat ŞENSOY

Gerze Belediye Başkanı
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SİAD Expo İlimiz ve İlçelerimiz İçin Son
Derece Faydalı Olacak

Karadeniz’in İncisi Sinop ilimizin en şirin ilçesi olan Saraydüzü, 20 Mayıs
1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3644 sayılı kanunla kurulmuştur. Saraydüzü’nün en eski bilinen tarihi M.Ö. 1400’lerde
Gaşkalar’la başlamaktadır. Sonrasında ise Hititler, Paflagonlar, Lidyalılar,
İranlılar, Pontuslular, Romalılar ve Bizanslıların hâkimiyeti altına girmiştir.
Türklerin Anadolu’yu fethetmesinden sonra Saraydüzü’nün Bizanslılardan
Türk Beyliklerine geçtiği biliniyor.
Saraydüzü, ilçe nüfusu 1965’ten günümüze azalma eğilimindedir. Azalmanın nedeni, ilçe dışına verilen istihdam ve eğitim temelli göçler ile doğurganlığın azalmasıdır. Saraydüzü’ndeki işletmelerde sektörel yoğunlaşmanın daha çok; tarımla ilgili kooperatiflerde, inşaat ve tarıma dayalı imalat
sektöründe olduğu görülüyor.
Son yıllarda ilçemiz merkezinde önemli değişim ve gelişim ile ilçemizin
altyapı ve içme suyu sorunu ve eksiklikliği tamamen ortadan kaldırıldı.
İlçemize kurulan Ziraat Bankası ve Şehir Parkı gibi yaşam kalitesini yükselten çalışmalar süreklilikle devam ediyor. Bu sebeple SİAD Fuarı’nın ilimiz
ve ilçelerimiz için son derece faydalı olacağını ön görmekteyiz.
Sinop ilimizden ve ilçemizden ekmek parasını kazanmak için
büyük şehirlere göç eden herkese yardım ederek, özellikle iş ve aş konularında destek verecek, kimseyi sahipsiz bırakmayan, büyük bir organizasyona imza atarak ilimiz ve ilçemizin ekonomisine de katkı sağlayacak
olan Sinoplu İş Adamları Fuarı’nın yapımında emeği geçen tüm kıymetli iş
dünyasına teşekkür ederim.

Hasan PEKER

SİAD Expo’nun Gerçekleştirilmesi Bizleri
Çok Memnun Etmektedir

Sinop ilinin sahil şeridinde yer alan üç ilçesinden biri olan Türkeli, Sinop ilinin batısında, Kastamonu sınırında, Karadeniz kıyısında nadide
bir ilçedir. Türkeli 1957 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Günümüzde
ilçeye bağlı 1 bucak ile 31 adet köy bulunmaktadır.
Bu yıl TOBB ve KOSGEB desteği ile, 19 - 22 Aralık 2019 tarihinde ilk kez
düzenlenecek olan Sinoplu İş Adamları Fuarı, birçok farklı sektörden
birbirinden değerli iş dünyası temsilcilerini bir araya getirerek faydasını sürekli hale getirecektir. SİAD Fuarı’nın, hizmetlerini, organizasyonlarını, projelerini büyütmek isteyen iş dünyasındaki tüm temsilcilerimize, ekonomik ve ticari anlamda birçok olumlu katkı sağlayacağına,
ilimizde ve ilçelerimizde sürdürülebilir büyümeyi arttıracağına inanıyorum.
Sinop ilimizin ve ilçelerimizin hak ettiği sanayi, tarım, hayvancılık, kooperatifçilik, turizm ve sosyo-ekonomik değerlerinin daha birçok farklı
açıdan ele alınabilmesi için SİAD Fuarı’nın gerçekleştirilmesi bizleri çok
memnun etmektedir.
Sinoplu İş Adamları Fuarı’nda ve organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

Veysel ŞAHİN
Türkeli Belediye Başkanı

Saraydüzü Belediye Başkanı
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Bu Fuardaki Ortak Amacımız, İş Dünyasının
Değerli Temsilcileriyle Yeni İş Birlikleri İçin
Fırsatlar Oluşturma Çabasıdır
Ülkemizde yurt içi fuarcılık sektörünü düzenleme ve denetleme yetkisi, 2004 yılında yürürlüğe
giren 5174 sayılı Kanun ile TOBB’a verildi. Söz konusu yetkilendirme öncesi dönemde, işinin ehli
olmayan kişilerin ve firmaların fuar adı altında panayır olarak adlandırabileceğimiz bir formatta
organizasyonlar düzenlediği, sektörel düzenin bulunmadığı bir dönemdi. TOBB’daki çalışmalar
öncelikle yurt dışındaki başarılı örnekler incelenerek başlandı. Ortaya konulan vizyon doğrultusunda, yürütülen çalışmalarla o günün şartlarında devrim niteliğinde bir mevzuat hazırlanarak,
fuarcılık sektörü TOBB tarafından disiplinli hale getirildi. TOBB Fuarlar komitesi ve sektörün aktörlerini tek çatı altında toplayan ‘TOBB Türkiye Fuarcılık Meclisi’ oluşturuldu.
Küresel fuarcılık endüstrisi, 1960’lı yıllarda Avrupa’da gelişmeye başladı. 1990’lı yıllarda zirveye
ulaştıktan sonra 2000’li yıllarda fuarcılık Avrupa’dan Moskova, Türkiye ve Dubai eksenine kaydı.
Bu avantajları, ülkemizin ulaşım ve konaklama bakımından geniş imkanlar sunması, doğu-batı ve
kuzey-güney arasında doğal bir köprü vazifesi görmesi, uygun maliyeti şeklinde özetleyebiliriz:
Ülkemiz, Avrupa, Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 1.6 milyar müşteriye ve toplam GSYİH’sı 24 trilyon doları bulan çok sayıda pazara kolay erişim imkanına sahiptir.
İlimizdeki durum ise, ‘Sinoplu iş adamları’ başta olmak üzere, ilimize yatırım yapabilecek potansiyeldeki iş adamlarımızı ve ilimizde üretim yapılan ürünlerin geniş pazarlara ulaşması vizyonuyla
orta vadede Sinop’ta bir fuar düzenleme planlarımızda olup, SİAD’ın Sinop’lu iş adamlarını bir
araya getirdiği bu fuarı da aynı şekilde önemsiyoruz. Sinop adına katma değer sağlayacağını
düşündüğümüz birçok etkinlikte olduğu gibi bu fuara da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
ile birlikte katılma kararı aldık. Bu fuardaki ortak amacımız, iş dünyasının değerli temsilcileriyle
ekonomik ve ticari iş birlikleri için yeni fırsatlar oluşturma çabasıdır.
Fuar ile ilgili çalışmaları sürdüren arkadaşlarımıza bizleri de aralarında görmek istedikleri nazik
davetleri ve sundukları emekleri için teşekkür ediyor, fuarın şimdiden Sinop ilimiz adına hayırlı ve
faydalı olmasını diliyoruz.

Salim AKBAŞ
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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SİAD Expo, Farklı Sektörlerden Piyasa Aktörlerini
Bir Araya Getirecek

Yalnızca son 20 yılda önemi giderek artan ve sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda
sosyo-kültürel boyutta buluşmanın da ortamını oluşturan fuarlar, iş dünyasını bir araya getirerek
önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır.
Fuarcılık sektörü düzenleme ve denetleme yetkisinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB)
devredilmesinin ardından her geçen yıl kalitesi ve bilinirliği ile gerek ulusal gerekse uluslararası
çapta başarılı organizasyonlara imza atılmaya başlandı. SİAD tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen Sinop İş Dünyası ve Girişimcilik Forumu’nun ardından, bu yıl TOBB ve KOSGEB desteği ile
düzenlenecek olan ‘1. Sinoplu İş Adamları Fuarı’ gerek katılımcılar, gerek ziyaretçiler ve gerekse
üçüncü taraflar açısından etkileşimi yüksek bir platform vaat ediyor.
Fuar, orman ürünleri, ambalaj, bahçe, mobilya, hazır giyim, bilgi ve su teknolojileri, eğitim, gayrimenkul, medikal, ısıtma, iş ve inşaat, kozmetik, lojistik, matbaa, makine, tarım, sanat, turizm
konularını kapsayacak olan fuar farklı sektörlerden piyasa aktörlerini bir araya getirecek.
Ülkemizde düzenlenen fuarların ekonomik büyüklükleri tam olarak hesaplanamamakla birlikte,
katılımcı ve ziyaretçi sayıları ile uluslararası etkileşimleri büyük anlam ifade etmektedir. 2017
yılında SİAD tarafından organize edilen forum bu anlamda beklentileri karşılamış ve kendisinden
söz ettirmişti. Aralık ayında düzenlenecek olan 1. Sinoplu İş Adamları Fuarı’nın da, bu anlamda
geniş bir kitleye hitap edeceğine inanıyor, ilerleyen yıllarda da artan bir ivme ile ekonomiye ve
ilimizin tanıtımına katkı sağlamasını arzu ediyoruz.
SİAD Expo 2019’un iş dünyamız ve ilimiz açısından yeni yatırımlara ve iş birliklerine vesile olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Orhan ÇAKIR
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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Sinoplu İş Adamları Fuarı,

Sinop’un Ticari, Sosyal ve Kültürel Anlamda
Tanıtılmasına Katkı Sağlayacak
Hepimizin bildiği gibi satış yapabilmek için günümüzde sadece kaliteli ürünler üretip pazara
sürmek yeterli değildir. Doğru yer, zaman ve organizasyonla üretici-müşteri iletişimini kurabilmek önemlidir.
Bu anlayıştan hareketle; fuarların tüm sektörlerin gelişimine katkı sağladığı herkes tarafından
bilinen bir gerçektir. Teknolojinin ve yeniliklerin takip edilebilmesi, firmaların kendilerini geliştirebilmeleri, gelecek yılların planlamalarını yapabilmeleri amacıyla ileriye dönük çalışmalar
için fikir üretme aracı olan fuarlar; üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprü olmakla
beraber, bu sayede firmalara rakiplerini izleme fırsatı vererek ve farklı kültürleri de buluşturarak, ülke tanıtımına ve ekonomisine katkılar sağlamaktadır.
Son yıllarda iyi bir ivme ile devam etmekte olan, Sinop’un gerek ticari gerekse de sosyal ve kültürel anlamında tanıtılmasına katkı sağlayan organizasyonların bir yenisi de Sinoplu İş Adamları
Fuarı olacaktır. Amacın Sinop’a katma değer sağlamak olduğu bu tür organizasyonlar, doğabilecek ticari ortaklıklar için zeminler hazırlamak, var olan işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak
için çok büyük fırsatlardır. TOBB’un izni ve KOSGEB’in desteği ile gerçekleştirilecek 1.Sinoplu İş
Adamları Fuarı ile hem ilimizde hem il dışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanları
için birliktelik sağlanacaktır.
19-22 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek SİAD EXPO 2019’un ilimiz adına hayırlı olmasını diliyor, bu fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, uzun vadeli yatırımlar ve işbirlikleri amacıyla, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için başarılı bir fuar geçmesini
temenni ediyorum.

Kurtuluş KAYA
Sinop Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
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olarak değerlendirilmektedir.
18. ve 19. Yüzyıllarda sanayi devrimi ile birlikte fuarlar da tümüyle şekil değiştirmiş,
ürün satmak yerine, ürünün tanıtımı ve tanıtımla birlikte yeni pazarlar oluşturulması cihetine gidilmiştir.
Türkiye’de de fuarcılık tarihi Asur medeniyetine kadar uzanmaktadır. Cumhuriyet
döneminde 1936 da İzmir Uluslararası fuarının kurulması sonrası Türkiye genelinde çok sayıda ilde fuarlar kurulmuştur. Bu fuarlar her yıl aynı tarihlerde kapılarını
halka açmakla beraber bunlar daha çok eğlence ile satış ağırlıklı daha çok panayır
anlayışında organizasyonlardı.
Günümüzde fuarcılık doğrudan satış hedeflememektedir. Daha çok sektörel bazda
çok geniş bir perspektifte Sanayicilerin ve tüccar kesiminin dünya ölçeğinde birbirleri ile tanışıp yeni pazarlara yönelmeleridir.
İşte bu yönü ile fuarcılığı ele aldığımızda SİAD EXPO’nun değeri ortaya çıkmaktadır.
SİAD tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen Sinop İş Dünyası ve Girişimcilik Forumunda yakalanan başarının fuarı kaçınılmaz kıldığını düşünüyorum.
Sinoplular, özellikle de Sinop’tan yıllar önce gurbete gidenler İş Dünyası içinde oldukça büyük başarılar elde etmişlerdir. Sayıları onlarca, yüzlerce hemşerimizin gerek İstanbul’da, gerek Türkiye’nin değişik bölgelerinde ve gerekse de yurt dışında
çok ciddi yatırımlar oluşturduklarını büyük bir mutlulukla izliyoruz.
İlimizin ise mevcut özel sektör yatırımlarının gelişip güçlenmesine ve yeni yatırımlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun sağlanabilmesinde SİAD EXPO 2019 ‘un çok
önemli bir yeri olacağı inancı içerisindeyim. Bu inancımın temelinde ise İl dışı yatırımcılarımız ile kaynaşmak gelmektedir. SİAD EXPO bu kaynaşmanın temellerini
oluşturacak çok değerli bir girişimdir.

SİAD Expo, Kaynaşmanın

Temellerini Oluşturacak Çok Değerli
Bir Girişimdir
Dünyada fuarcılığın kökleri 629 yıllarına kadar gitmekte olup, ilk fuar, Kral Dagobert tarafından Paris yakınlarındaki St. Denis banliyösünde 629 yılında kurulan
“Foire de Saint Denis”dir. Böyle bilinmesine rağmen bu günkü fuarcılıkla çok yakından ilgisi bulunmamaktadır. 18 ve 19. Yüzyıla kadar fuarcılık bir bölgede üretilen
başlıca ürünlerin uzak bölgelere taşınarak satılmasıdır. Daha çok büyük pazarlar

Her biri birbirlerinden değerli Sinoplu İş Adamları tarafından kurulmuş bulunan
SİAD bugüne kadar gerçekleştirdiği sayısız etkinlikle Sinop ile İstanbul arasında
köprü niteliği taşıyan çok değerli bir misyonu üslenmiştir. Tüm projelerinde ve çalışmalarında da büyük başarılar elde etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle SİAD
EXPO’nun da tarihsel bir başarı olacağına inanıyorum. Bu vesile ile SİAD EXPO
2019 un hayırlı uğurlu olmasını diler, başta SİAD ailesi olmak üzere emek veren,
destek olan ve SİAD EXPO’ya katılım sağlayan tüm kesimlere şükranlarımı sunarım.

Cengiz TOKMAK
MÜSİAD Sinop Şube Başkanı
25. Dönem Sinop Milletvekili
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1. Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu‘na katılım sağlayarak Sinoplu iş adamları
ile bir araya gelmiş ve Sinop’un yatırım ortamının tanıtılması vesilesiyle Sinop’a
yatırım planlayan iş adamları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Sinop’un iş potansiyelinin tanıtılmasına yönelik olarak ilk kez gerçekleştirilen bu etkinlikte ayrıca
organize edilen oturumlar ile yatırımcıların Sinop ili hakkında daha net bilgi alabilmeleri mümkün olmuştur.
19-22 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan
SİAD Expo (1. Sinoplu İş Adamları Fuarı), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2019 yılı için onaylı tek Sinop fuarı olması açısından da önem teşkil etmektedir.
Fuarda yer alacak işletmeler kendi üretim ve hizmetlerini katılımcılara doğrudan
sunma imkanı yakalarken, ikili ticaretin geliştirilebilmesi belki de işletmelerin en
büyük beklentisi olacaktır. Ayrıca fuarda yer alacak olan kamu kurum ve kuruluşlarının, yatırımcıların ve işletme sahiplerinin devlet destekleri hakkında doğru bilgi
alabilmesi ve Sinop yatırım ortamını tanıyabilmesi amacıyla yerinde bilgilendirme
gerçekleştirecektir.
KUZKA Sinop Yatırım Destek Ofisi fuar süresince yatırımcıların Sinop ilinde yapabilecekleri yatırımlar ile ilgili her türlü bilgiyi anında sunabilmeyi ve devlet desteklerini rakamlar üzerinden katılımcılara anlatabilmeyi hedeflemektedir. Fuarda
planlanan seminerler ve bilgilendirici oturumlar ile yatırımcıların ilgili kurumlar
ile bir araya gelmesi ve yatırım finansmanı sürecinde izlenmesi gereken adımların
interaktif bir şekilde tartışılması ile fuarın etkinliğinin maksimum seviyeye çıkarılması kritik önemde olacaktır.

SİAD Expo,

Sinoplu İş Adamlarının Biraraya
Gelebileceği ve Sinop İlindeki Fırsatları Değerlendirebilecekleri Önemli Bir
Organizasyondur
Bölgesel olarak kalkınmayı hedefleyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA),
TR82 Bölgesi olarak Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde kamu ve özel sektörde
sunduğu mali ve teknik destekler ile yerelde kalkınma çalışmalarında önemli bir rol
oynamaktadır. KUZKA’nın, faaliyet gösterdiği illerden olan Sinop ilinde de üretim
ve hizmet sektörlerinde, kuruluşundan itibaren nokta atışı dokunuşlar gerçekleştirilmektedir.
KUZKA Sinop Yatırım Destek Ofisi, Sinopluların gerçekleştirdiği çalışmalarda sunduğu teknik destekler ile faaliyetlerin etkin olabilmesi için katkı sağlamaktadır. Bu
kapsamda, 16-19 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen
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Sinoplu İş Adamları Derneği tarafından organize edilen SİAD Expo ile birlikte Sinoplu iş adamlarının bir araya gelebileceği ve Sinop ilindeki fırsatları değerlendirebilecekleri “Sinoplu” bir organizasyonun sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilebilir
olması şüphesiz bu etkinliğin en önemli kazanımıdır. Tüm Sinoplu iş adamlarını bu
önemli etkinlikte görmek, Sinop’ta yeni yatırımlar oluşturabilmek ve en önemlisi
ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak SİAD Expo gibi fuarların değerine değer katacaktır.

Berkol ALEVLİ

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
Sinop Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

AVRUPA“DA 200 BİN SİNOPLU YAŞIYOR
200 bine aşkın Sinoplunun yaşadığı Avrupa kıtasında ASİDER’in bugüne kadar en
büyük başarısı hiç kuşkusuz bu “Netzwek“i kurmak ve yaşatmak oldu. Siyasetimiz
Sinop oldu. ASİDER olarak Sinopumuza ve Sinoplulara ve özellikle geleceğimiz
olan gençlerimize nasıl katkı sağlarız, düşüncesi ile çalışmalar yaptık. Bu doğrultuda, 2080 öğrenci kapasiteli Sinop Üniversitemi“zin Eğitim Fakültesini yaptırdık.
Ayancık Meslek Yüksek Okulu“ndaki ‘Ahşap Oyuncak Atölyesi“nin kurulmasına, ve
Türkeli Kütüphanesi“ne katkı sağladık. Üniversite öğrencilerimize burslar verdik,
vermeyede devam ediyoruz. Avrupa“daki gençlerimizin, aidat duygularını kaybetmeden, dede ve babalarının geldiği Sinop“umuzdan kopmadan yaşadığı toplumda
en iyi eğitimi alarak yetişmeleri için neler yapabiliriz, düşüncesi ile çalışmalar yapıyoruz. Avrupalı Sinopluların cennet Sinop’umuza zahmetsizce ve en kısa yoldan
ulaşabilmeleri için direkt uçak seferleri konulması hususunda çok büyük gayretler
sarf ediyoruz. Umudumuz bu çabalarımızın en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanacağı yönündedir. Sinop’umuz kültürünü, Hamburg’ta, Berlin’de, Iserlohn’da,
Gelsenkirchen’de, Duisburg’ta, Brüksel’de, Viyana’da, Krefeld’te, Bielefed’te, Amsterdam’da ve Sinopluların yaşadığı tüm Avrupa kentlerinde yaptığımız etkinlikler
ile yaşatmaya çalışıyoruz.

SİAD Expo’nun, Sinop’umuzun
Marka Değerine, Çok Büyük Katkı
Sağlayacağından Kuşkumuz Yoktur

Kısa adı ASİDER olan Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği“mizin kuruluşu 1997 yıllarına kadar uzanmaktadır. Sinop“umuza ve Sinoplulara
hizmet için yola çıkan derneğimizin merkezi Almanya’nın Iserlohn kentindedir.
Avrupa genelinde örgütlenen tek yöresel dernek olan ASİDER“imiz, bu konumu
ile Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütünden biri olma özelliğini taşımaktadır.
Kuruluşundan bugüne kadar ASİDER’imizin önceliği, Avrupa’nın neresinde olursa
olsun, 7’den 70’e tüm Sinopluları bir çatı altında toplamak oldu. ASİDER’in 22 yıllık
geçmişinden bugüne kadar bunu fazlası ile başardığını söyleyebiliriz. Avrupa’daki,
iş dünyamızdan-akademik dünyamıza, sivil toplum yöneticilerimizden-siyasetçilerimize, sporcularımızdan - sanatçılarımıza kadar herkesimden birçok insanımızı bir
çatı altında topladık. Diğer bir değiş ile, tüm Avrupa“da bu “Netzwek“i kurmayı
başardık.

Son yıllarda ASİDER olarak, Avrupa’daki iş ve akademik dünyamızı ülkemizdeki iş
ve akademik dünyamız ile nasıl ortak payda altında buluşturabiliriz düşüncesi ile
çalışmalar yapmaktayız. Bu konuda girişimlerimizde oldu. Aldığımız olumlu tepkiler bizleri fazlası ile mutlu etti. Biz biliyoruz ki, iş dünyamız ve akademik dünyamız büyüdükçe, Sinoplu büyüyecek ve Sinop’umuz büyüyecektir. Bu bağlamda,
SİAD tarafından organize edilen Sinoplu İş Adamları Fuarını, Sinoplu iş dünyasını
biraraya getirmesi açısında çok önemsiyoruz.. Bu fuar her ne kadar Sinoplu işadamlarının kucaklaşması anlamında bir resim ortaya koysa da, Sinop’umuza, cennet şehrimizin mutlu insanlarına, Sinop’umuzun marka değerine, çok büyük katkı
sağlayacağından kuşkumuz yoktur.Bizlerde her anlamda, Sinop ve Sinopluların
yanında olmaya devam edeceğiz.
Emeği geçen herkese Avrupalı Sinoplular olarak şimdiden sonsuz şükranlarımızı
sunuyoruz.

Ali ÇALIŞKAN
Avrupalı Sinoplular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (ASİDER)
Yönetim Kurulu Başkanı
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tarih ve kültür fışkırır, Türkiye’nin en lezzetli pirinci boy atar, öylesine bir toprak
bahşedilmiştir ki, dededen toruna nesiller boyu tuğla demektir.. Erfelek, Ayancık,
Türkelive Sinop Merkezi ile kuzeye yönelelim. Kestanesi, cevizi, verimli arazileri,
Türkiye’nin en kaliteli orman ürünleri, 176 km.uzanan kumsalları, pırıl pırıl denizi,
balığın en lezzetlisi, 7 bin yıllık tarihi birikimleri, kültür varlıkları.. Türkiye’nin hemen her alanda en zengin İli.
Peki nasıl oluyor da bunca zenginliğe karşın göç alması gereken bir kent göç verebiliyor. Bunca zenginlik neden istihdama yeterince katkı sağlayamıyor, aş ve iş
olamıyor. Genellikle kişisel gayretlere bağlı ayakta durma çabası, kurumsallaşamamak, markalaşamamak, tanıtım yetersizliği, dolayısıyla yeni Pazar alanlarına yönelememek ve ne genel anlamda ne de sektörel bazda Pazar yaratamamak. Kısacası,
‘ karanlıkta göz kırpmak’ hem de yıllar boyu.
Yıllar boyu bu gidişatı tersine çevirmek için çok gayretler sergilendi, sayısız ve birbirinden değerli etkinlikler yapıldı. Her birinde emek verenlere şükran borçluyuz.
Şimdi Sinop adına yeni bir alanda yeni bir mücadele sayfası açılıyor. Belki yıllar
önce yapılması gereken çok ama çok değerli yeni bir adım.
Fuarlar; Sanayici ile sanayiciyi, Sanayici ile ham madde üreticisini, Sanayici ile
tüccarı, tüccar ile tüketiciyi bir araya getiren organizasyonlar. SİADEXPO’nun bu
tanımlar dışında ayrı bir hedefi daha var. Sinop İş insanları ile İstanbul ya da Türkiye’nin her hangi bir yerindeki Sinop kökenli iş insanlarını buluşturmak. Bunlar arasında köprü oluşturmak, tanıştırıp kaynaştırmak. Gereksinimlerini birbirlerinden
sağlamalarına vesile olmak. Önemli ve ciddi bir adım. Sinop 15 Eylül Gazeteciler
Cemiyeti olarak SİAD’ın çalışmalarını önemsiyor ve destekliyoruz. SİADEXPO 2019
organizasyonunun yine bir Sinoplu firma olan Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti. Tarafından
gerçekleştirilecek olmasının da başarılı sonuçlara ne kadar odaklanıldığının bir göstergesi olarak görüyor ve kabul ediyoruz.

SİAD Expo’yu Sinop’un

Ticari Hacminin Büyümesinde Önemli
Bir Mihenk Taşı Olarak Görüyoruz
Güzel Türkçemizde Atasözlerimiz vardır, deyimlerimiz vardır. Hani bir konuyu sohbete alırsınız da biri çıkıverir bir tek deyimle ya da atasözü ile özetleyiverir saatler boyu konuşulanları.. Örneğin; ‘ Karanlıkta göz kırpmak ‘ deriz. Kendini ifade
edememektir, varlığını gösterememektir, kapalı bir kutu gibi demektir, bir takım
gayretlerin sonuçsuz kalmasıdır...Bir çok duruma uyarlanabilir bir deyimdir.
Yıllar boyu bu deyimi Sinop ile özdeşleştirmişimdir.. Sinop’u güneyden başlayarak şöyle bir tarayalım. Boyabat, durağan, Saraydüzü diyelim. Her noktasından
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SİADEXPO 2019 un Sinop’un ticari hacminin büyümesinde önemli bir mihenk taşı
olarak gördüğümüzü ifade ediyor, başarılı geçmesi ve Hayırlı olması dileklerimizle
başta SİAD Genel Başkanı Sayın Rafet ORHAN ve değerli yönetimi olmak üzere bu
uğurda ter döken, emek vererek, katılım sağlayan ve destek veren tüm kesimlere
saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Cengiz DEMİREL
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Sinop Bu Fuar’da Buluşuyor
SİAD Expo 2019, Sinop iş dünyasının buluşacağı enerjimizin ve güç birlikteliğimizin ortaya çıkacağı bir fuar olacaktır.
Türkiye’nin her noktasından Sinoplu iş adamları İstanbul/Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya geliyor.
Bütün Sinoplu iş adamlarımızı, bu fuarda yerlerini alarak Sinop ekonomisine güç katmaya ve hep birlikte kazanmaya
davet ediyoruz.

Ayancık

Boyabat

Dikmen

Durağan

Erfelek

Gerze

Saraydüzü

Türkeli
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BİRLİĞİN BERABERLİĞİN VE BİRLİKTE ÇARPAN YÜREKLERİN ADRESİ

iSTANBUL SiNOP SPOR
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1977’li yıllardan 2019’a kadar uzanan 41 yıllık efsanenin adı İstanbul Sinop Spor. 1977
yılında sporu çok seven gurbetçi gençler tarafından toprak sahalarda temeli atılmış,
1994 yılında Özlem Spor satın alınarak kulübün ismi Sinop Özlem Spor olarak tescil
ettirilerek takım müsabakalara katılmıştır.
2005 yılına gelindiğinde genel kurul karar alınarak kulübün adı İstanbul Sinop Spor olarak
değiştirilmiş ve O gün bugündür Sinop adını
başarı ile temsil etmiş etmeye de devam etmektedir.

Vakfı (SEV) Başkanı Mehmet Coşkun, Avrupa
Sinoplular Derneği (ASİDER) Başkanı Ali Çalışkan, SİYAD Genel Başkanı Mehmet Kuru ve
her biri kendi alanında büyük başarılara imza
atmış iş adamları bürokratlar ile güçlü bir yönetim oluşturan Rafet Orhan, Yönetim Kurulu
üyelerine bu Sinop’a hizmet etme sevdasında yanlarında olduğu için teşekkür ederken
hedeflerinin bu yıl Bölgesel Amatör Lig (BAL)
ligine önümüzdeki sezon da 3. Lig çıkmak olarak belirtmiş ve bu uğurda gerekli çalışmalara
başlanmıştır.

İstanbul Süper
Amatör Kümede iki sezondur
şampiyon olan
takımımız
İstanbulda ilimizi
başarı ile temsil
ederek oynadığı futbol, saha
içi ve saha dışında gösterdiği
tavırlar ile tüm
kamuoyunun
takdirini kazanmıştır. Bu günlere gelinmesinde başta onursal başkanlarımız olmak üzere Cemil TUNÇ, Ali ÇELİK, İsmet
ŞAHİN, Rasim YILDIRIM, Hüseyin DEMİRKOL,
Kerim BALGÜN, Raşit ŞAHİN, Ramazan ULU,
Ramazan Aşçı ve mevcut Başkanımız Rafet Orhan’ın önderliğinde çok sayıda yönetici, üye
ve hemşehrimizin kulübümüze maddi manevi
destekleri olmuştur. Emeği geçen tüm hemşehrilerimize camiamız adına çok teşekkür
ediyoruz.

Başkan Rafet Orhan bu takım tüm
Sinopluların takımı
diyerek önümüzdeki
süreçte ortaya koyacaklar projelerle
takımı Sinoplu hemşehrileri ile buluşturacaklarının da altını
çizdi. Tüm Sinop Kamuoyunu İstanbul
Sinop Spor’a destek
vermeye davet eden
Başkan Rafet Orhan,
ilk kurulduğu günden bu yana bu kulübe emek vermiş herkese
çok teşekkür ederek hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet, yaşayanlara uzun ömürler diliyorum. Başkanından yöneticisine üyesinden
taraftarına bugüne kadar bu kulübe emek vermiş herkesten Allah razı olsun diye konuştu.

Son yapılan kongre ile tüm camianın talebi ve
desteği ile Kulüp Başkanlığına seçilen Başkan
Rafet Orhan kurduğu yeni yönetim kurulu ile
İstanbul ve Avrupa’daki tüm sivil toplum örgütleri başkanlarını da yönetim kuruluna davet ederek İstanbul Sinop Spor’u tüm Sinopluların takımı haline getirermiştir. Sinop Eğitim

Kulübün alt yapıya da çok önem verdiğini belirten Başkan Rafet Orhan, 4 branşta takım
çıkararak müsabakalara katıldıklarını bunun
dışında Spor okulu oluşturarak çocuklarımızın
sporla ilgilenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirti. Futbol dışında Kick Boks, Atletizm, Oryantiring branşlarında da Türk sporuna katkı sunduklarını kaydeden Başkan Rafet
Orhan, 1000’den fazla sporcunun kulüplerinde
Spor yaptığını kaydederek ülkenin geleceğine
katkı sunduklarını da sözlerine ekledi.
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‘’Fotoğraf gerçeğin yansıması değil, yansımanın gerçeğidir.’’ der
Bertolt Brecht. Brecht’in de bahsettiği gerçeklik içerisinde belki
de en değerli olanı, hayatlarını alınteri ile kazanan insanların hikâyeleridir. Çünkü o çalışkan ellerin sahipleri , hayatın koşuşturması
içerisinde bile kendi değerlerinden asla taviz vermezler. Bu nedenle bu sergi, sıradan insan karelerinden çok daha fazlası.
Sinop ve alınteri fotoğraf sergisi size olağan insanların, olağanüstü
özverilerini sunuyor. Kendimizi hayatın akışına kaptırdığımız zamanlarda yaşadığımız anın önemini fark edemeyiz. Ancak sıradan
görünen zamanları belgeleyen bir tek fotoğraf karesi bile o anın
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değerini fazlasıyla anlatır. Zaten fotoğraf sanatını özel kılan da budur. Sinop ve alınteri konulu fotoğraf sergisi SİAD Yönetim Kurulu
Üyemiz usta fotoğrafçı Şevket MAVİŞ’in çektiği fotoğraflardan oluşan, emeğin insan hayatındaki değerini gösteren birbirinden çarpıcı karelerdir. Bu sergi ulvi bir düşünce ve bir bilincin ürünüdür.
Ülkemizde alınteriyle çalışan ve gelecek nesillere bunu miras bırakacak olan Türkiye’yi yine fotoğrafçının alın terleri yansıtmaktadır. Özenle hazırlanmış ve binlerce eser arasından seçilmiş , SİAD
EXPO Sinoplu İş Adamları Fuar alanında açılacak olan Sinop ve
alınteri sergisinde görmeniz mümkün olacaktır.
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I. Sinop İş Dünyası ve Girişimci
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Forumu’ndan Kareler
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● Yatırım, Emlak ve Finans Sektörleri ● Otomotiv Sektörü ● Cam, Mermer ve Çimento
Sektörleri ● Tasarım Sektörü ● Teknolojik Ürünler ● Temizlik Ürünleri ● İnşaat ve İş Makineleri Sektörleri ● Ahşap ve Mobilya Sektörü ● Demir, Çel ik ve Maden Sektörleri ● Makina ve Mühendislik Sektörleri● Sağlık ve Medikal Sektörleri ● Tekstil Sektörü ● Plastik
Sektörü ● Gıda Sektörü ● Elektrik, Elektronik ve Bilişim Sektörleri ● Yazılım ve İletişim
Sektörleri ● Eğitim Sektörü ● Enerji Sektörü ● Kültür ve Turizm Sektörü
29
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● İş Dünyası ● Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valiler, Kaymakamlar, Belediyeler)● Üniversiteler ● Mimarlar / Müteahhitler/ Mühendisler ● Sanayi ve Ticaret Odaları ● Dernekler ●
Vakıflar ● Sivil Toplum Kuruluşları ● Yurt dışı / Yurt İçi Yatırımcılar ● Yabancı Ülke Temsilcilikleri ● Kamu ve Özel Eğitim Kurumları ● Uluslararası İş Dünyası Temsilcileri (DEİK,
MÜSİAD, TÜSİAD vb. kurum ve kuruluşlar)
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Forumdan Fuara İş Dünyasına Sürdürülebilir Katkı
Yepyeni bir fuarcılık hizmeti ile geleceğe güç katan değişim:

SİAD Expo

Forumdan fuara iş dünyasına sürdürülebilir katkı sağlayan
ve 16-19 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde
‘1. Sinop İş Dünyası ve Girişimci Forumu’ adıyla düzenlenen organizasyonun katılımcı firmalara ve ziyaretçilere birçok katkısı oldu. 100 katılımcı firma, sektör forumu sonrası
hem aralarında hem de birçok farklı temsilci ile iş birliği
yaptı.
Forum’da düzenlenen paneller ile Sinop tarihi ve SİAD hakkında bilgiler paylaşıldı. SİAD bünyesindeki sektörlerin ekonomideki yerini anlatan konuşmalar yapıldı. Kamu kurum

Sinop Organize Sanayi Sitesi
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ve kuruluşları ile siyasilerden önemli isimlerde düzenlenen
bu forumda yer aldı. Gerçekleşen forum sonucu firmalar
arasındaki güçlü ve verimli iş birliği Sinop iş dünyasını bir
adım daha ileriye taşıyacak olan TOBB ve KOSGEB’in desteklediği SİAD Expo 2019 Fuarı’nı gündeme getirdi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB’in desteklediği fuar 19- 22 Aralık 2019’da İstanbul Fuar Merkezi
(İFM)’nde düzenlenecektir.
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Proaktif Fuarcılık
Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti. Fuarcılığın ve yayıncılığın ülkemizde modern bir kimlik kazanması ve küresel vizyonda söz sahibi olması amacıyla 2011 yılından bu yana yayıncılık ve fuarcılık alanında hizmet veriyoruz.
Türkiye’nin iç ve dış ticaretinin artırılması amacıyla sektörel fuarlarımızla sektörün temsilcilerini hedef pazar alıcılarıyla buluşturduğumuz fuarlarımız, her yıl yüzlerce katılımcıyı onbinlerce ziyaretçi ile bir araya getirmektedir.
Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti. Türkiye’nin ekonomik ve sektörel gereksinimleri doğrultusunda farklı sektörlerde başlatmış olduğu
organizasyon ve projeleri başarıyla gerçekleştirmiştir. Müşteri odaklı yaklaşımıyla ve değişen konjonktürlere uyum sağlayarak,
istikrarlı bir büyüme trendi içerisinde olmuştur.
KOBİ fuarcılığında uzmanlaşan Proaktif Fuarcılık, düzenlemiş olduğu tüm fuarlarda,yayıncılık ve organizasyonlarda sektör ile
ilgili kamu kurum, kuruluş, oda ve dernekler ile yaptığı işbirliği ve uyumlu çalışmalar sonucunda bölge ve ülke ekonomisine katkı
sağlamaktadır.
PROAKTİF Fuarcılık, ulusal fuarların yanı sıra sektörel yayıncılık, pazar araştırmalarından, fuar öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetlerine, kongre organizasyonlarından iş toplantıları ve gezilerine, açılış ve tanıtım çalışmalarından özgün stand projelerine ve konstrüksiyonuna kadar çok geniş bir alanda hizmet vermektedir.

Fuarlarımız

34

Ziyaretçilere ve Katılımcı Firmalara Yönelik Çalışmalarımız
Basılı ve yazılı dosya
çalışmaları ( davetiye,
broşür ve afiş çalışmaları gibi)
İlan Panosu Çalışmaları

Yurt içi ve yurt dışı fuar
ve organizasyon davetiye
gönderimi çalışmaları
Reklam ve Tanıtım
Çalışmaları

Yurt içi ve yurt dışı mailing
gönderimi
Fuar açılış kokteyli

Fuar kapsamında düzenlenecek olan seminer ve
paneller
Ülke genelindeki dernek ve vakıflar için özel afiş, broşür, ilan
panosu, dergi, katalog gibi
tanıtım çalışmaları
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