
DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2010 Fuarına yoğun ilgi… 

Türkiye’nin ilk açık alan uygulamalı tarım fuarı olan DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2010, 27-30 Mayıs 

2010 tarihlerinde Tekirdağ’ın Karaevli Köyü’nde gerçekleştirildi.  

Tarla Günleri fuarı Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde uygulanan başarılı 

modellerin ardından ülkemizde de DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2010 adıyla düzenlenerek büyük 

ilgi gördü. Garanti Bankası A.Ş.’nin ana sponsorluğunda düzenlenen ve Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin desteklediği fuar 250.000 m2’lik 

geniş bir alan üzerinde, Alman Tarım Birliği (DLG) ile Önder Çiftçi Projesi (ÖÇP) ortaklığında 

kurulan DLG Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından büyük bir başarı ile düzenlendi.   

Yerli ve yabancı 26.243 kişinin ziyaret ettiği Türkiye’nin ilk açık alan uygulamalı tarım fuarında 

29 yabancı,  70 yerli toplam 99 katılımcı firma yer aldı. Ziyaretçilerin %67’si Trakya 

bölgesinden, %26’sı ülkemizin 53 değişik ilinden, %7’si ise yurt dışından katılım sağladılar. 

Tarım sektöründe her alandan lider firmaların yer aldığı DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2010, çiftçi, 

ziraat mühendisleri, akademisyenler ve sektöre ilgi duyan herkes tarafından büyük ilgi gördü.  

Tohum, gübre, zirai ilaç, fidan, sulama ve hayvancılık firmalarının yer aldığı deneme alanları, 

alanda ekilmiş ürünlerin araştırarak gezilmesi ile birlikte müthiş bir görsellik ile tarım 

fuarcılığına yepyeni bir anlayış getirdi. Makine alanlarında her yirmi dakikada bir farklı 

firmalar tarafından düzenlenen uygulamalar çiftçiler ve tarıma ilgi duyan herkes tarafından 

büyük bir beğeni ile izlendi. 

Ziyaretçilerin çoğunluğu DLG-ÖÇP Tarla Günleri Fuarını her yönüyle olağanüstü bulduklarını 

belirttiler ve ‘gerçek tarım fuarı böyle olmalıdır’ tümcesini sürekli dile getirdiler. Gerçekten 

tarımsal bilgi edinme sürecini hızlandıran ve doğru ticaret anlayışını geliştiren bir fuar 

konsepti Türkiye de ilk kez iki çiftçi örgütünün ortaklaşa çabası ile gerçekleştirilmiş oldu. 

Özellikle katılımcı firmalarda gördükleri yoğun ilgiden dolayı memnuniyetlerini belirttiler.  

Dört gün boyunca forum alanımızda değişik alanlardan değerli akademisyenlerimiz 

tarafından 15 adet seminer verildi. Katılımın diğer fuarlara göre çok yüksek olduğu bu 

seminerlerde, özellikle çiftçilerimiz farklı ve değişik tarımsal konularda bilgi edinme olanağı 

buldular. 

Altmış bir görevlinin hizmet verdiği DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2010 fuarımız disiplin, güvenlik, 

temizlik ve genel kalite değerleri itibari ile herkes tarafından beğenildi.  

Diğer fuarlardan farklı olarak ziyaretçi taşımacılığı yapılmayan bu fuarda tarımı gerçekten 

benimseyen ilgili çiftçi ve profesyonellerin fuarda yer alması sağlandı. DLG-ÖÇP Tarla Günleri 

2011 Açık Alan Tarım Fuarı’nın katılımcı firmaların istekleri doğrultusunda Nisan sonunda 

Adana’da ziyaretçileri ile buluşması bekleniyor. 

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.tarlagunleri.com adresinde ulaşılabilir.  

http://www.tarlagunleri.com/

