DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2012,
Garanti Bankası ana sponsorluğunda Bursa’da yapıldı.
Türkiye’nin ilk açık alan uygulamalı fuarı olan DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2012 fuarı,
Garanti Bankası ana sponsorluğunda Bursa’nın Hürriyet bölgesinde 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 ve Vodafone’nun iletişim sponsoru olarak yer
aldığı fuar 7-10 Haziran tarihlerinde ziyaretçileriyle buluştu. Tohum, gübre, ilaç, fidan,
sulama firmalarının ekim yaparak tanıtım yaptıkları fuarda 66 deneme alanı, traktör ve
mekanizasyon firmalarının demo yaptıkları 37 makine demonstrasyon alanının yanı sıra
tarıma hizmet veren 23 firmanın bulunduğu kampus çim alanları yer aldı. Hürriyet – Bursa
Tarım Meslek Lisesi’nin 285.000 metrekarelik açık alanda 27’si yabancı, 87 yerli 114
katılımcı firma ile açılan fuara yurtiçi ve yurtdışından 23.152’yi aşkın ziyaretçi katıldı.
Açılış töreninde konuşma yapan DLG Fuarcılık Genel Müdürü Sayın Nezih Suyaran,
DLG Başkan Yardımcısı Sayın Ludwik Spanner, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği
Başkanı Sayın İlhami Teke, Vodafone Türkiye Pazarlama Müdürü Sayın Yiğit Özcan ,
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nafiz Karadere, Alman Tarım Bakan
Yardımcısı Sayın Gerd Müller ve Bursa Vali Yardımcısı Sayın Hüseyin Eren DLG-ÖÇP
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Günleri
2012
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 2012 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.
Fuarın Bursa’ya çok yakıştığını, DLG-ÖÇP’i büyük bir boşluğu doldurmuştur. Ülkeler
gıda ve tarımda daha bilinçli, daha verimli olmayı sağlamalıdır.
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 Adana’da yapılan ikinci fuar, ziyaretçi sayısı ve firma çeşitliliği
açısından önemli bir başarıya imza atmıştı. Bu yıl, Türkiye’nin tarım merkezlerinden
biri olan Bursa’da düzenlenen Tarla Günleri’nin çıtayı daha da yükseğe taşıyacağına
inanıyoruz” dedi.

Tören bitiminde açılış kurdelesi kesilerek, tarımda değişimin ve yeniliğin adresi olan
tarla günleri fuar alanında katılımcı firma ziyaretleri gerçekleştirildi. Doğru bilgi ve doğru
ticaret için DLG-ÖÇP Tarla Günleri 2013 Haziran Konya’da !

