
DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2011, 

Garanti Bankası ana sponsorluğunda Adana’da yapıldı. 

 
 Türkiye’nin ilk açık alan uygulamalı fuarı olan DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2011 fuarı, 

Garanti Bankası ana sponsorluğunda Adana’nın Gerdan Köyü’nde yapıldı. Alman Tarım 

Birliği (DLG) ve Önder Çiftçi Projesi’nin (ÖÇP) ortaklaşa kurduğu DLG Fuarcılık Ltd. Şti. 

tarafından düzenlenen ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri 

Merkez Birliği’nin destekleyici kuruluş olarak yer aldığı fuar 5-8 Mayıs tarihlerinde 

ziyaretçileriyle buluştu. Tohum, gübre, ilaç, fidan, sulama firmalarının ekim yaparak tanıtım 

yaptıkları fuarda 90 deneme alanı, traktör ve mekanizasyon firmalarının demo yaptıkları 52 

makine demonstrasyon alanının yanı sıra tarıma hizmet veren 40 firmanın bulunduğu kampus 

çim alanları yer aldı. Adana-Mersin karayolunun 18. kilometresinde 332.000 metrekarelik 

açık alanda açılan fuara yurtiçi ve yurtdışından 27.500’ü aşkın ziyaretçi katıldı.  

 

 Açılış töreninde konuşma yapan DLG Fuarcılık Genel Müdürü Sayın Nezih Suyaran 

ve DLG Ceo’su Sayın Reinhard Grandke DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2011 için şunları söyledi: 

 

 “1987’den beri DLG ve ÖÇP’nin mükemmel bir şekilde süregelen bir işbirliği vardır 

ve bu organizasyon bu güzel işbirliğinin başarılı bir sonucudur. 

 DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2011 fuarı Türkiye’de kullanılan tarımsal ürünleri son derece 

profesyonel ve yenilikçi bir şekilde sergilemektedir. Bu fuar Türk tarımı için oldukça 

iyi bir yönlendirme sağlamaktadır. 

 Bu organizasyon profesyonelce hazırlanmış olmasının yanı sıra makine demolarıyla 

fark yaratmakta ve Türk çiftçisinin ihtiyacının ne olduğu konusunda da belirleyici bir 

etkiye sahip olmaktadır. Tarla Günleri fuarı kendi alanında tektir. Bu fuar yalnızca 

Türkiye’de değil tüm dünyada tarımla uğraşan, ilgilenen herkese Türk sektörü 

hakkında bilgi verecek ve sektöre oldukça fayda sağlayacaktır.  

 

Bu konsept her yıl kendini geliştirerek sizlerle buluşmaya devam edecektir.” 

 

 Aynı törende söz alan Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere ise “ 

Tarım sektörümüz yapısal sorunlara rağmen, ürünün paketlenmesinden tüketicilere 

ulaştırılmasına kadar tüm aşamalarda faaliyet gösteren “çağdaş tarım işletmeleri” şeklinde 

yeniden yapılanıyor. Yani “çiftlik işletmeleri” yerini yavaş yavaş verimliliği esas alan ve riski 

yöneten “modern” tarım işletmelerine bırakıyor. Garanti Bankası olarak tarımı, “tarımsal 

işletmelerce yapılan iktisadi bir faaliyet” olarak kabul ediyoruz. DLG Fuarcılık ve Önder 

Çiftçi Projesi’yle bu ortak noktada buluşarak güçlü bir işbirliği oluşturduk. Fuar tarım 

sektörünün dinamizmini sergilerken, tarımın değişen karakterini tespit ederek çok önemli bir 

işlev üstleniyor ve Türk tarımının tüm kesimlerini bir araya getiren gerçek bir “tarım marketi” 

oluşturuyor. Geçen yıl Tekirdağ’da yapılan ilk fuar, ziyaretçi sayısı ve firma çeşitliliği 

açısından önemli bir başarıya imza atmıştı. Bu yıl, Türkiye’nin tarım merkezlerinden biri olan 

Adana’da düzenlenen Tarla Günleri’nin çıtayı daha da yükseğe taşıyacağına inanıyoruz” dedi. 

 

 Törende son sözü alan Adana Valisi Sayın İlhan Atış ise fuarı ülke için çok önemli 

bulduğunu ve organizasyonun her aşamasında üzerine düşen konularda elinden gelen desteği 

memnuniyetle verdiğini söyledi.  

 

  

Tören bitiminde açılış kurdelesi kesilerek fuar alanında şeref turu atıldı. 



 


