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Hazırlayan/Sorumlu: 

Ali Rıza DENİZ  

Bilgi İşlem - Basın Yayın - KOSGEB Nizip Temsilcisi 

 

Rapor Konusu: 

Nizip Ticaret Odası   

Fransa İş Geliştirme Gezisi ve Sial Fuar Ziyareti 

 

Rapor İçeriği: 

 

Gidilen Ülke / Şehir: FRANSA/PARİS 

 

Yurt Dışı Milli Katılım Fuarı Ziyareti / Yurt Dışı Prestijli Fuar Ziyareti 

 

Uluslararası Gıda, Tarım ve Teknolojileri Fuarı olan SİAL Fuarı 15-19 Ekim 2022 tarihleri 

arasında FRANSA’nın Paris şehrinde gerçekleşmiştir.  

 

50 yılı aşkın bir süredir gıda endüstri oyuncularını Paris’te buluşturan Sial Paris Fuarı bilgi 

birikimlerinin paylaşıldığı ve geleceğin tariflerinin yaratıldığı önemli bir ihracat platformu 

olmuştur. Paris Sial Fuarı, küresel bir iş platformu olarak karşımıza çıkmıştır. Gıda 

üreticilerini, dağıtıcıları, ithalatçıları, toptancıları, perakendecileri, Ambalaj ve makine 

üreticilerini, kurumsal ve ticari catering temsilcilerini tek bir çatı altında toplayan bir 

platformdur.  

 

Sial Paris Fuarı’nda dünyanın her yerinden katılımcılar kendi ürünlerini, yenilikleri, 

teknolojileri ve aynı zamanda sanayinin genel bilgilerini vermek amacı ile buluşmuşlardır. 

Söz konusu fuarda sektördeki en yeni etnik, bölgesel ve gurme ürünler ve en yenilikçi 

çözümler ele alınmıştır. Aynı zamanda endüstrinin ve sektörün güncel konuları, eğilimleri ve 

gelecekteki beklentileri hakkında bilgi sağlamıştır.  

 

1964’ten beri iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın gıda alanındaki en önemli ticaret 

fuarlarından biri olarak kabul edilen organizasyon, gıda, içecek ve perakende sektöründe tüm 

dünya ülkeleri tarafından önemsenmiştir. 

 

Fuardaki Ürünler: Gıda Maddeleri ve Katkı Maddeleri, Doğal ve Organik Ürünler, Gıda 

İşleme, Gıda Ekipman ve Teknolojileri, Hazır Yemekler, Dondurulmuş Ürünler,Et ve Et 

Ürünleri, Bakkal Ürünleri,Yetiştirilen Bitki Tohumları,Kuruyemişler,Kuru Meyve ve 

Sebzeler, Bisküvi, Çikolata, Şekerleme,Yiyecek, İçecek ve Gıda Makinaları, Gıda 

Teknolojileri, Ambalaj ve Paketleme Makineleri, Buzdolapları ve Dondurucular , Süt ve Süt 

Teknolojileri, Sera Teknolojileri, Tarım Makine, Alet ve Ekipmanları, Traktörler, Bitki 

Yetiştirme ve Hayvancılık İçin Cihazlar, Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan İlaç ve Gübreler, 

Alternatif Enerji Teknolojileri İçermektedir. Gıda ve Tarım Sektörü Üzerine son teknolojiler 

fuarda sergilenmiştir. 

 

Sial Fuarı, Fransa'nın gıda, tarım ürün ve teknolojileri, makinaları, paketleme sistemlerine 

yönelik dünyanın önde gelen fuarları arasında olduğu için gıda ve tarım sektöründen binlerce 

ziyaretçi konuk etmiştir. Fuarın katılımcı profili genel olarak gıda ve tarım üretimine 

https://www.fuarsepeti.com/fuar/sial-paris
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yönelik  yeni sistemlere sahip teknolojik makinalar, ambalaj, gübreleme, ekim, sulama, hasat 

ve toprak analizine yönelik sistemler, gıda ve tarım araçları ve parçalarını üreten firmalardan 

oluşmaktadır. Ziyaretçi profili ise gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalar, 

kombine çiftlikler, çiftçiler, üreticiler ve makine distribütörleridir.  

 

SİAL Fuarı, gıda, tarım ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara sektöre ait 

kurum, kuruluş ve işletmeleri çiftçilerle bir araya getirmiş, firmaların en son sistem ve 

teknolojiyle ürettikleri makinelerini ve imalatlarını gerek rakiplerine gerekse ziyaretçiye 

sergilemeleri için uygun zemin hazırlamıştır. Türk üreticisine ve tüketicisine dünya kapılarını 

açarak ithalat ve özellikle ihracat imkânlarını sunmuştur. Fuar, tarım, yiyecek, içecek 

sektöründe üreticileri, toptancıları, perakendecileri, distribütörleri, otelcileri ve karar alıcıları 

buluşturarak aralarındaki bağlantıyı kolaylaştırmıştır. Firmalar ileriye dönük hammadde 

alımlarını bu fuarda belirleme fırsatını bulup her yıl artan sayıyla ulusal ve uluslararası 

katılımcı, yeni ürünlerini ve yeni teknolojileri sergilemişlerdir. 

 

A’dan Z’ye gıda ve tarım sektörünün yer aldığı, tarladan sofraya ürün değer zincirlerinin 

olduğu bu fuarı heyetimiz de yerinde görmüştür. Üyelerimizin SİAL Fuarı kapsamında, stand 

açan firmaları bire bir gezerek sektörün potansiyelini görmüş olup sektörün öncü firmaları ile 

yüz yüze tanışma şansını yakalamışlardır. Ürün kalite ve çeşitliliğini yerinde görüp, 

kıyaslama yapmalarını sağlayarak kendi firmalarını geliştirme fırsatını bulmuşlardır. Gıda, 

içecek, sebze ve meyve, tarım, ambalaj sektörünün potansiyeli olan bu fuarda heyetimizin 

ufkunu geliştirip yeni iş bağlantıları kurmaları için bir ilk adım olmuştur. 

 

Bu nedenle bu fuar ziyareti, bölgemizin ekonomisine katkı sağlanması, firmalarımızın dış 

pazarlara açılmalarını, ihracatlarını arttırmalarını, yeni ürün ve teknolojileri yerinde görme 

fırsatını bulmaları, Fransa ile iş birliği imkânlarının geliştirmeleri, Fransalı işadamları ve 

fuara katılan farklı ülkelerin işadamları ile Türk işadamları arasında ekonomik ve ticari 

ilişkileri güçlendirmeleri açısından son derece faydalı olmuştur. 

 

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Paris Şubesi (MÜSİAD) Ziyareti 

Nizip Ticaret Odası (NTO) heyeti 17.10.2022 tarihinde Müstakil Sanayici ve İşadamları 

Derneği (MÜSİAD) Paris’i ziyaret etmiştir. 

 

NTO organizasyonuyla Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan gıda sektörü temsilcileri iki 

günlük SIAL Gıda Fuarı ziyaretinin ardından MÜSİAD Paris’i de ziyaret ederek ikili iş 

görüşmelerinde bulunmuştur. 

 

MÜSİAD Paris Başkanı İlkan Cengiz tarafından karşılanan NTO heyeti SIAL Gıda Fuarı 

izlenimlerini paylaşarak, Fransa ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri görüşmüştür. 

 

Türk firmalarının Fransa pazarına önemli bir yeri olduğunu belirten MÜSİAD Paris Başkanı 

İlkan Cengiz Fransa pazarı hakkında heyete bilgilendirmeler yapmıştır. 

 

Derneğin tarihçesi ve kuruluş amacı hakkında da bilgiler veren MÜSİAD Paris Başkanı 

Cengiz, Türkiye’nin neresinde olursa olsun Fransa ile ticaret yapan veya yapmak isteyen tüm 

firmalara yardıma hazır olduklarını belirterek Nizip Ticaret Odası heyetine ziyaretlerinden 

dolayı teşekkür etmiştir. 

 

Karşılıklı soruların cevaplanması ile son bulan ziyarette NTO Heyeti tarafından, MÜSİAD 

Paris Başkanı İlkan Cengiz’e ziyaret anısına plaket ve Nizip Zeytinyağı ve Nizip Sabunu’nun 

coğrafi işaretini takdim edilmiştir. 
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Sonuç ve Değerlendirme: 

 

16.10.2022 – 18.10.2022 tarihlerinde Nizip Ticaret Odası (NTO)  olarak gıda sektöründe 

dünya çapında lider fuarlar arasında yer alan  Sial Gıda Fuarı”na heyet organizasyonu 

düzenlemiştir. 

 

Nizip Ticaret Odası heyeti, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlen SIAL Gıda Fuarı’nı ziyaret 

ederek ikili iş görüşmelerinde bulunmuştur. NTO heyeti, SIAL Paris 2022 Fuarı’nda 119 

ülkeden gelen firmaların ürün ve hizmetleri ile buluşma fırsatını bulmuştur. 

 

Covid-19 salgını nedeniyle 2020’de iptal edilen SIAL Paris Gıda Fuarı bu yıl görkemli bir 

şekilde kapılarını açmıştır. Dünya’nın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarı SIAL’a bu yıl 

rekor sayıda firma katılım sağlamıştır. 

 

Dünyanın en büyük gıda fuarı olan SIAL Paris 2022 Fuarı’na Türkiye’den ise 345 firma ile 

katılım sağlamıştır. Ayrıca Türkiye, SIAL Paris’te bir organizatör tarafından milli katılım 

düzenleyen ülkeler arasında birinci ülke olmuştur. Türkiye, genel sıralama olarak 

adlandırılan milli ve bireysel katılımcı sayısı ile metrekare toplamında ise İtalya ve 

İspanya’nın ardından 3’üncü büyük yabancı katılımcı ülke olarak açıklanmıştır. 

 

Bu yıl “Değişime Sahip Ol” temasıyla açılan fuarda, dondurulmuş gıdalardan hazır gıda 

ürünlerine kadar, taze ürünlerden hamur mamullerine kadar gıda sektörünün hemen hemen 

her alanında üretim yapan firmalar boy göstermiştir. Uluslararası pazar için yenilikçi 

çözümlerin sunulduğu Sial Fuarı, heyetimiz için önemli iş bağlantıları sağlamak ve 

sektördeki yenilikleri görmek için çok faydalı olmuştur. 

 

17.10.2022 tarihinde ise Nizip Ticaret Odası heyeti Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) Paris’i ziyaret etti. 

 

SIAL Gıda Fuarı izlenimlerini paylaşan heyet, Fransa ile Türkiye arasındaki ekonomik 

ilişkileri görüşmüştür. Ayrıca MÜSİAD Paris Başkanı İlkan Cengiz Fransa pazarı hakkında 

heyete önemli bilgilendirmeler yapmıştır. MÜSİAD Paris Başkanı Cengiz, Türkiye’nin 

neresinde olursa olsun Fransa ile ticaret yapan veya yapmak isteyen tüm firmalara yardıma 

hazır olduklarını belirtmiştir.  

 

Sonuç olarak gerçekleşen program ile Fransa’da ki ekonomik pazarın genel durumu ve etnik 

pazar konusunda bilgi sahibi olunmuştur. Seyahatin her iki ülke ve katılımcılarımız için 

katma değer oluşturduğu ve motivasyon sağladığını düşünmekteyiz. 

 

Medya Linkleri: 

https://www.nto.org.tr/?haberid=12611  

https://www.nto.org.tr/?haberid=12612  
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