
 

 
 
 
 
ANIMALL ANTALYA, HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN YENİ ADRESİ OLACAK 
 
DLG Türkiye ve Expo Link Fuarcılık tarafından düzenlenen ANIMALL ANTALYA için geri sayım 

başladı. Türkiye'nin en kapsamlı hayvancılık ihtisas fuarı olan ANIMALL ANTALYA 25-28 Ekim 
2017 tarihlerinde ANFAŞ Uluslararası Fuarcılık Merkezinde gerçekleşiyor. Bilindiği gibi, DLG 

(Alman Tarım Birliği) tarafından iki yılda bir Hannover şehrinde düzenlenen EUROTIER, dünyanın 
en büyük hayvancılık fuarı. DLG Fuarcılık ise bu dev organizasyonun çok önemli bir uzantısını 

ülkemize getirerek tüm Ortadoğu'da hayvancılık sektörünün yeni fuarcılık merkezi olmasını 
istiyor.  

 
FARK YARATIYORUZ - DLG Türkiye Genel Müdürü Onur Kiraz, yaptığı açıklamada, son gelişmeleri 

şöyle değerlendirdi: "Bu dördüncü basın bültenimiz. Çalışmalarımızı her geçen gün 
hızlandırıyoruz. Hayvancılık sektörünün Fuarımıza gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok memnunuz. 

Esas itibarıyla çok sayıda tarım fuarı içerisinde fark yaratmak gerekiyordu ve sektörün özellikle 

bir ihtisas fuarına çok ihtiyacı vardı. Bu yüzden bizler aslında geleceğe yatırım yapıyoruz. Çünkü 
her şeyden önce Türkiyemizin geleceğine çok inanıyoruz. Yanı sıra hayvancılık sektörümüz 

sürekli büyüme gösteriyor. Fakat söz konusu büyümenin bundan böyle akıllı büyüme olması şa rt. 
Bunun için hem sektörün hem de üreticilerimizin en yoğun biçimde bilgi teknolojileri ve inovatif 

uygulamalardan yararlanması gerekiyor. Zaten bu yüzden ANIMALL ANTALYA'nın ana temasını, 
AKILLI TARIM ÜLKESİ TÜRKİYE olarak belirlemiş bulunuyoruz." 

 
TARIM 4.0 - "Fuarımız içinde yer alacak çok sayıda etkinlik olduğunu daha önceki basın 
bültenlerimizde de ifade etmiştik. Bu çerçevede 'Tarım 4.0' kavramına özel bir önem veriyoruz" 
ifadesinde bulunan Onur Kiraz, "Akıllı tarım uygulamaları ile birlikte bilgi ve  iletişim 
teknolojilerinin üreticimiz tarafından kısa bir zaman içinde benimsenip hayata geçirileceğine 
muhakkak gözüyle bakıyoruz. Bu sayede hayvancılık alanında verimlilik artışı ve dolayısıyla 
maliyet avantajlarının çiftçimize büyük destek sağlayacağına  hiç kuşku yok. 'Tarım 4.0' ile ilgili 
hazırlamakta olduğumuz etkinlikler Fuarımıza şu ana kadar büyük ilgi gösteren üretici örgütleri 

başta olmak üzere bütün sektör kuruluşlarının dikkatini çekecek. Diğer yandan Türkiye'de ilk 

defa 50 uluslararası tarım gazetecisinin ANIMALL ANTALYA'ya katılımı hususunda hazırlıklarımız 
devam ediyor. Yabancı uzman gazetecilerin Fuar süresince yapacağı temaslar katılımcı firmaların 
dışında ulusal hayvancılığımızın tanıtımı açısından da ciddi katkı yapacak diye düşünüyoruz. 
Ayrıca şu bilgiyi de kamuoyu ile paylaşmak isterim. Fuar öncesi son büyük etkinliğimiz üçüncü 
Danışma Kurulu toplantımızı, bu defa çok daha geniş bir katılımla Ağustos ayında Antalya'da 
düzenleyeceğiz. Bu çalışmaya ilişkin yeni bilgileri de önümüzdeki günlerde yine bir basın bülteni 

ile sizlere duyurmuş olacağız" diye konuştu.   
 


