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Katılmanız İçin Beş iyi Neden:
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve komşu ülkelerden gelen 50.000’den fazla profesyonel çiftçi, iş adamı ve akademisyenin buluşma
noktasıdır.
Yeni geliştirdiğiniz ürünlerinizi binlerce ziyaretçiye tanıtarak yüksek bir pazar payı elde etmek,

İş yapmakta olduğunuz ziyaretçilerle ilişkilerinizi kuvvetlendirerek ulusal ve uluslararası yeni iş ilişkileri kurmak,

Tecrübe ve yeni fikirlerinizi tarım profesyonelleri ile paylaşarak pazar ihtiyaçlarını belirleyerek pazara sunacağınız yeni ürünlerinizi bu 
doğrultuda hazırlamak,

Türkiye tarım sektörünün geleceğinin şekillendirilmesine katkıda bulunmak.

Bilgi ve İletişim İçin;

Kayıt Sonu Tarihleri : 
Tarla Deneme Alanları
Makina Deneme Alanları
Kampüs Çim Alanları

15 Mart   2016
15 Mart   2016
15 Nisan 2016

M. Sertaç Çorba 0543 570 59 13 msertac@dlgfuarcilik.com- -
Onur Kiraz 0541 974 87 40 onurkiraz@dlgfuarcilik.com- -

Şule Yavuz 0549 263 00 32 suleyavuz@dlgfuarcilik.com- -
Tayfun Uran (Teknik Destek) 0549 655 29 59 tayfunuran@dlgfuarcilik.com- -

www.tarlagunleri.com
DLG Fuarcılık Limited Şirketi 
Ertuğrul Mah. Demir Sk. Zeynel Bey İşhanı 
No:47/18 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Tel : 0282 263 00 32 - Faks : 0282 263 00 28
info@dlgfuarcilik.com - www.dlgfuarcilik.com

Neden ANTALYA ?

Herkesin bildiği gibi Antalya tarım, hayvancılık ve turizm kentidir. Dünyada, Türkiye dendiği zaman
akla gelen ilk üç şehirden biridir. Bir turizm şehri olmasından dolayı ulaşım ve konaklama açısından 
büyük bir avantaja sahiptir. Tüm Türkiye’den gelecek ziyaretçilerimiz için ulaşım açısından merkezi 
konumdadır. Antalya merkez ve çevre illerdeki tarım ve hayvancılık son derece gelişmiş olup, sulama,
gübreleme ve modern ekipman kullanımında üst seviyededir. Dolayısıyla Antalya’dan, çevre illerden, 
yakın bölgelerden ve tüm Türkiye’den gelecek ziyaretçiler için her açıdan cazibe merkezidir.

Türkiye’de ki sera alanlarının yaklaşık %65’i Antalya’da bulunmaktadır. Tarımsal üretimde çevre 
koşullarının olumsuz etkisini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bitkisel üretim yöntemi olan 
seracılığın ülkemizde yıllık ortalama artış oranı %15 dolaylarındadır. Ekonomide farklı sektörlerde
kendini kanıtlamış firmalarda son yıllarda birbiri ardına seracılığa yatırım yapmaktadır. Bu sebeple
DLG - ÖÇP Tarla Günleri bu yıl Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Dünyada en fazla ziyaret edilen kentler arasında 4. sırada yer alan Antalya’nın 300 günü güneşli
geçirmesi ve yıl içinde hava sıcaklığının ortalama 24 derece olması topraklanının 5’te 1’inin tarım
alanlarına ayrılması Antalya’nın Türkiye’deki tarımsal üretimde  ne denli önemli olduğunun bir 
göstergesidir.

Türkiye’nin akdeniz kıyısında en büyük havalimanına sahip olan Antalya, yurt  dışından yüzlerce 
şehirden direkt uçuş imkanına sahip Türkiye’nin en önemli havalimanlarından biridir.   

Yılda 12 milyon yabancı misafir ziyaretçisi ve 550 bin yatak kapasitesine sahip Antalya; binlerce
oteli modern havalimanı ve karayolu ağı, binlerce yıllık tarihi ile Türkiye’nin turizmde başkentidir.

Bildiğiniz üzere Antalya, Expo 2016’ya ev sahipliği yapacaktır. Expo 2016’nın ‘’Çiçek ve Çocuk’’ ana
temasına Dlg Fuarcılık olarak  ‘’Tarım ve Çocuk’’ konseptiyle ortak olmayı amaçlıyoruz. Tarımın ve 
çocukların hepimizin geleceğini temsil ettiğinin farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz.

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.”

11 - 14 MAYIS 2016  ANTALYA

Makina Deneme AlanlarıTarla Deneme Alanları Seracılık

-

10 MAYIS 2016
ÖZEL GÜN



Mevcut ve yeni tohum çeşitlerinin sergilendiği,
gübre ve zirai ilaçların tanıtılarak etkilerinin

kıyaslandığı alandır. Böylelikle ziyaretçiler bitkileri
ve uygulamaların sonuçlarını canlı olarak
görebilecek ve direkt olarak kıyaslama 

yapabilecek, standınızda da uzmanlarınızla 
birlikte bilgi ve tecrübele paylaşımında

bulunabilecekler.

Tarla Deneme Alanları

Deneme ekimi ve makina denemesi
yapmak istemeyen tarım sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar bu alanda 

ürün ve hizmetlerini sergileyebileceklerdir. 
Bu alanda danışmanlık firmaları,

bankalar, sigorta şirketleri vs. katılımcı 
olabileceklerdir.

Bilindiği gibi Antalya seracılık 
üzerine Türkiye’nin bir numaralı
bölgesi olup sera ekipman ve

malzemeleri, sera kurulum
teknikleri ile ilgili katılımcı

firmalarımız bu alanda
bulunacaklardır.

Kampüs Çim Alan Sera Bölümü

Katılımcılar, makina ve tarım 
ekipmanlarını çim alanda sergileyebilecek
ve hemen çim alanın arkasında yer alan

özel olarak demo için hazırlanmış 
alanda da uygulamalı olarak 
ürünlerini gösterebilecekler.

Makina Deneme Alanları

DLG - ÖÇP Tarla Günleri - Tarımda Yenilikler ve Trendler
Doğru tohum seçiminin çiftçiler için hayati önemi vardır. Canlı sergilenen ürünler arasından doğru tohumu seçmek 
harika olmaz mı ?
Beşinci DLG - ÖÇP TARLA GÜNLERİ 2016’da profesyonel ekim yapan çiftçilere ayrı ayrı sergilenen bir çok tohum, 
gübre ve zirai ilaç çeşidi arasından doğru seçimi yapma imkanı sunmaktadır. Uzman ziyaretçiler 250 dönüm birinci 
sınıf sulanabilir tarım arazisi üzerinde düzenlenen fuarımızda tarımdaki en son yenilikler ile trendler hakkında bilgi 
alabilecekler, elleri ve gözleri ile tecrübe edebilecekler.

Hedef
Müşterilerinizle

Buluşun

     DLG - ÖÇP Tarla Günleri, çiftçiler ile iş adamlarına ürün ve bitkileri kıyaslama imkanı sunmaktadır. 
Beşincisi düzenlenecek olan fuarımıza Türkiye’nin değişik bölgelerinden, komşu ülkelerden 50,000’den fazla 
ziyaretçi beklemektedir. Hedef ziyaretçiler arasında;

Antalya İlimiz yüksek verimli tarım arazileri, çok çeşitli ürünler yetiştirebilen zengin bir üretim desenine sahip
olması ve büyük çiftlikleri ile Türkiye’de tarımın önde gelen bir ili olup ziyaretçi beklentilerinizi de en üst seviyeye 
yükseltmektedir.

Açık alan uygulamalı tarım fuarı konseptli bu fuarda yerinizi ayırtın!

Yenilikçi ürünlerinizi tanıtmak için bu fırsatı değerlendirin!

Orta ve büyük
ölçekli tarım 

işletmesi 
sahibi çiftçiler

Orta doğu,Türki
Cumhuriyetler ve
komşu ülkelerden
yatırımcı işletme

sahipleri

Bayiler
ve

Distribütörler

Akademisyenler,
Öğrenciler

Tarımla ilgili
firmalar, 

danışmanlar 
kuruluşlar ve
iş adamları

Yeni Bir Fuar İçin Güç Birliği

DLG - ÖÇP Tarla Günleri Türkiye’de özel ve tek olan konsepti ile yeni bir  açık alan Tarım Fuarı’dır. DLG (Alman Tarım Birliği) ve 
ÖÇP (Önder Çiftçi Projesi) bu projenin başarısı için birlikte çalışmaktadır. DLG - ÖÇP ortaklığında altı yılda 11 fuar gerçekleştiren 
DLG Fuarcılık 156 yabancı 728 yerli toplan 884 katılımcı firma ve 241.553 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. DLG - ÖÇP Tarla 
Günleri Fuarımızın beşincisi 11 - 14 Mayıs 2016 tarihinde Antalya’da ziyaretçileri ile buluşacak.

DLG (Alman Tarım Birliği) 1885 yılında kurulmuştur. 22.000’den fazla üyesi olan, finansal ve politik olarak bağımsız bir kuruluş olup 
Almanya’da tarım sektöründe fuar düzenlemeye yetkili en büyük kuruluştur. DLG’nin Almanya’da düzenlediği fuarlar : 451.000 ziyaretçi 
ile AGRITECHNICA 130.000 ziyaretçi ile EUROTIER, 21.000 ziyaretçi ile FIELD DAYS, ANUGA FOOD ve POTATO EUROPE’dur. 
DLG’nin yurtdışında düzenlediği fuarlar Rusya’da AGROFARM, AGROTECH, FIELD DAYS ve AGRO EXPO, Polonya’da FERMA, 
OPOLAGRA ve AGROTECH, Çin’de AGRO-TECH, Fas’ta SİFEL AGADIR ve MAFEX Romanya’da AGRARIA, AGRIPLANTA ve 
ROMAGROTEC, Ukrayna’da AGRO ANİMAL SHOW ve INTER AGRO,İran’da I FOOD, İtalya’da BIOENERGY, Beyaz Rusya’da 
BELFARM’dır. DLG yıllardan beri Almanya ve diğer ülkelerde benzer fuarları düzenlemekte olup buradan gelen engin tecrübe ve 
bilgisini yeni fuarımızın her aşamasına katkıda bulunarak kullanmaktadır.

DLG - ÖÇP Tarla Günleri Programı :

Toprak işleme ekipmanları, mibzerler, gübre serpme, ve ilaçlama makinaları

Tarımsal yenilikçi ürünler ve hizmetler

Çeşitli gübreler

Sulama sistemleri, sera teknolojileri

Yenilenebilir enerji firmaları

Birlik ve kooperatifler

Zirai ilaçlar

Yönetim ve danışmanlık firmaları

Tarıma dayalı sanayi ve gıda ürünleri

Traktörler, hasat makinaları

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık

Tarımsal bilgi ve yayın firmaları

Tohumlar, meyve fidanları, sebzeler


