
 

Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında, Garanti Bankası Ana Sponsorluğunda 

Expotroia 100. Yıl Gıda ve Tarım Fuarı, 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde ziyaretçilerine kapılarını açtı... 

 

Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında Çanakkale merkez'de 18 Mart Üniversitesi'nin altında Kipa AVM'nin 

yanındaki 47.000 metrekarelik alanda gerçekleştirilen açık alan uygulamalı tarım fuarı 14 Mayıs 

Dünya Çiftçiler gününde ziyaretçileriyle buluşuyor... 

Garanti Bankası Ana Sponsorluğunda, Turkcell iletişim sponsorluğunda ve Akçansa'nın 

sponsorluğunda DLG fuarcılık tarafından organize edilen Fuar, ÇASİAD, Çanakkale Ticaret Borsası, 

Çanakkale Ziraat Odası ve Çanakkale ili Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği ile birlikte 

gerçekleştiriliyor. 

Yurtiçi ve yurtdışından gelen binlerce çiftçi ile alanda 14 Mayıs Dünya çiftçiler gününü hep birlikte 

kutlandı. 1915 yılında yaşanan savaşta yer alan ülkelerden gelen çiftçilerin yanında, Makedonya, 

Polonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Balkan ülkelerinden gelen yüzlerce çiftçi ile Dünya Çiftçiler 

gününü hep birlikte kutlandı... 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker tarafından açılışı yapılan Fuar, 4 bölümden oluşuyor; 

Zirai ilaç, gübre ve tohum firmalarının, ürünlerini ekilmiş, uygulanmış, şahit parsellerle gösterdikleri 

36 adet tarla deneme parseli, 

Tarımsal mekanizasyon ve Traktör firmalarının yer aldığı 38 adet makine parseli, Danışmanlık,sigorta 

ve zirai kurum ve kuruluşların yer aldığı 30 adet kampüs çim alan ve 

İki yıldan beri Çanakkale'de düzenlenen, Expotroia fuarı için ayrılmış 1250 metrekarelik kapalı alanda 

Çanakkale'nin yerel gıda firmalarının yer aldığı bölümlerden oluşuyor. 

Fuar Açılışında konuşan DLG Fuarcılık Genel Müdürü Nezih Suyaran; 'İki çiftçi örgütünün birleşmesiyle 

meydana gelen DLG fuarcılık, bu yılda uygulamalı fuarıyla Çanakkale’nin 100.yılında ziyaretçileriyle 

buluşturuyor. Tarım sektörü için önemli bir gün olan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günün de tüm tarım 

bileşenleri bu alanda bir araya gelecekler. Ve tarımda bilginin önemini, değerini ziyaretçileri ile 

paylaşacaklar' dedi. 

Garanti Bankası KOBİ Pazarlama Koordinatörü Esra Kıvrak, “Türkiye’de tarım sektörüne, 

sürdürülebilirlik bakış açısıyla uzun soluklu destek sağlıyoruz. 6. yaşını kutlayan Tarla Günleri’ne 

desteğimizi ise ‘Tarımın Destekçisi, Üreticinin Garantisi’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz tarım 

stratejimizin önemli bir ayağı olarak görüyoruz. Çanakkale Savaşları’nın 100. yılına denk gelen bu 

günlerde, toprağın, bir ulusun egemenliği için neler ifade ettiğini bir defa daha anımsıyoruz. Bu 

doğrultuda, ekonomik gücümüzün referansı olan tarımı ele alan fuarın, önemli bir farkındalık 

yaratacağına inanıyoruz. Tarım emekçilerinin, ekonomik gücümüzün temel insan kaynağı olan 

çiftçilerimizin gününü de bu vesileyle gönülden kutluyoruz.” dedi. 

Fuar Programı kapsamında, pek çok etkinliğin yapılacağı organizasyonda, Koyun ve Keçi güzellik 

yarışmaları, koyun kırkma gösterisi, Halk oyunları gösterileri, Bal yarışması ve Funda Arar konseri yer 

alacak. 

47.000 metrekarelik alanda ulusal ve uluslararası 156 katılımcı firma bulunan Expotroia 100. Yıl Gıda 

ve Tarım Fuarını yurtiçinden ve yurtdışından 31 252 tarımla birebir ilgili çiftçi, bayi,distribütör ve firma 

sahibinin tarafından ziyaret edildi.  

Ayrıntılı bilgi için: www.dlgfuarcilik.com         www.expotroia.net 


