
 

                              
                                                                
 

DLG - ÖÇP Tarla Günler 2013 Fuarı Konya'da ziyaretçileri ile buluştu 
 

Alman Tarım Birliği (DLG) ve Önder Çiftçi Projesi (ÖÇP) tarafından kurulan DLG 

Fuarcılık, Garanti Bankası ana sponsorluğunda, Vodafone iletişim sponsorluğu ve 

Opet'in yakıt sponsoru olarak bulunduğu ülkemizin tek açık alan uygulamalı tarım fuarı 

“DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2013”, 13 Haziran tarihinde Konya Bahri Dağdaş Uluslararası 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde ziyaretçileriyle buluştu. Fuar 16 Haziran'a 

kadar devam edecek olup, Türkiye ve yurt dışından ilgili tarım çevresine ev sahipliği 

yapacak.  

 

 455.000 m² alanda gerçekleşen tarım fuarında dünyaca tanınmış 140’yı aşkın 

firma, ürün ve teknolojilerini sergileyecek. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin desteklediği, yurtiçi ve yurt dışından 

50.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.  

 

 13 Haziran 2013 tarihinde Resmi açılış töreni ile birlikte açılan fuarın açılış 

törenine Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Tarım 

Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, Konya Tarım İl Müdürü 

Seyfettin Baydar, DLG Başkan Yardımcısı Helmut Ehlen ve tüm Tarımsal kuruluşların 

yetkilileri katıldı. Açılış töreninde konuşmaları ile Türk tarımının kalkınmasına altyapı 

hazırlayan böylesine büyük bir projeyi gönülden desteklediklerini belirttiler.  

 

  Türk tarım sektörünün önde gelen firmalarının yer aldığı fuar, ziyaretçilerine her 

türlü tarımsal girdiden, doğal ortamında yetiştirilmiş ürünlere, makine ve ekipmandan, 

hayvancılığa ve danışmanlık ve sigorta şirketlerine kadar tarımın her alanından ürün ve 

hizmet bilgilerine ulaşma imkanı sunuyor.  Garanti Bankası ana sponsorluğunda yapılan 

fuarımıza Türkiye’nin her bölgesinden ve yurtdışından gelen çiftçi, bayi, distribütör ve 

uzmanlar fuarımızın ziyaretçi kitlesini oluşturuyor. Ziyaretçilerimizi bekleyen fırsatlar 

arasında: 

 

- Yurtiçi ve yurtdışından en yeni ürün ve teknolojilerle ilgili bilgi alma imkanı, 

- Tarla ve makine deneme alanlarında yeni teknolojik ürünleri canlı olarak izleme ve 

değerlendirme imkanı, 

- Tarım sektörünün yerli ve yabancı katılımcı firmaları ile iletişim kurma ve bu 

firmaların uzmanlarıyla deneyimlerinizi paylaşma imkanı, 

- Uzman ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı seminerlere katılım ve 

bilgi alma imkanı yer almaktadır. 



 

Tohum, gübre, ilaç, fidan, sulama firmalarının ekim yaparak tanıtım yapacakları 90 

adet deneme parseli, traktör ve mekanizasyon firmalarının demo yapacakları 52 adet 

makine parseli, tarıma hizmet veren 30’a yakın firmanın yer alacağı kampus çim alan 

parselleriyle ülkemizi Asya ile Avrupa’nın arasında tarımda lider ülke yapmayı 

hedefleyen DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2013 ülkemizin en önemli tarımsal 

organizasyonudur. 
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