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DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2011 
DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2011, 21-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında 

Tekirdağ Karaevli köyünde ziyaretçilerine kapılarını açtı… 
 

Türkiye'nin ilk açık alan uygulamalı tarım fuarı DLG-ÖÇP Tarla Günleri’nin ardından 

yepyeni bir konsept olacak olan DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2011, 21-24 Temmuz 

2011 tarihleri arasında Tekirdağ Karaevli köyünde ziyaretçileriyle buluştu. 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, 

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tekirdağ Ticaret Borsası’nın destekleyici kuruluş 

olarak yer aldığı, DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2011 fuarımız 21-24 Temmuz 2011 

tarihleri arasında ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye'de ilk kez tarım makine ve 

ekipmanları tarlada canlı ve çalışır halde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Uzmanlar 

tarafından verilen bilgiler eşliğinde ziyaretçiler hem yeni makineler hakkında bilgi edindiler 

hem de karşılaştırmalı olarak makine ve ekipmanları değerlendirdiler. Yazlık ürün deneme 

alanları, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık bölümü ile kampüs çim alanda tarıma hizmet 

götüren kuruluşlar, yeni gelişmeler hakkında bilgi aktardılar. 

 

DLG Fuarcılık Ltd. Şti. DLG (Alman Tarım Birliği) ve ÖÇP (Önder Çiftçi Projesi) tarafından 

2008 yılında Tekirdağ’da kuruldu. Tarımda değişimin ve yeniliğin adresi olmak için yola 

çıkan DLG Fuarcılık’ ın amacı Türk Tarım Fuarcılığ’ına yeni bir anlayış getirerek açık alanda 

uygulamalı olarak yapılan bu organizasyon ile bir bilgi ve ticaret platformu yaratmaktır. 

 

ÖÇP Önder Çiftçi Projesi, 1987 yılında Alman ve Türk Tarım Bakanlıklarının ortak projesi 

olarak çalışmalara başlamış ve 1992 yılından beri danışmanlık dernekleri olarak faaliyetlerine 

devam etmektedir. Tekirdağ, Hayrabolu, Malkara, Muratlı ve Silivri derneklerine 600'den 

fazla tarım işletmesi üye olup Proje kooperatif, tohumculuk, sigorta, tarım ürünleri pazarlama 

ve fuarcılık şirketleri ile gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. 

 

Fuarımız üç bölümden oluşmuştur; 

 

Makine Deneme Alanları; 

 

Doğru makine seçimi bir işletme için çok büyük bir önem taşımaktadır. Doğru makine seçimi 

ile bir işletme çok karlı hale dönüşebilir. Fuarımızın bu bölümünde Türkiye’nin ve dünyanın 

lider traktör, makine ve ekipman firmalarının ürünlerini canlı olarak işler halde izleme ve 

mukayese imkanı yaratılmıştır.Toprak işleme ekipmanları ekim ve dikim makineleri traktörler 

kombine ekim makineleri ilaçlama ve gübreleme makineleri, tamburlu sulama sistemleri, silaj 

makineleri, römork, taşıma ve depolama ürünleri canlı ve işler halde ziyaretçilerin beğenisine 

sunuldu. 

 

Tarım Fuarcılıgında Degisimin ve Yeniligin Adresi 
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Kampus Çim Alan; 

 

Uygulamalı olarak sergileyecek ürünü olmayan firma ve kuruluşlar için düzenlenen bu 

alanda, Tarımsal yayım ve danışmanlık yapan kurumlar,Tarımsal bilgi ve yayın firmaları, 

Dernekler, Birlik ve Kooperatifler yer aldı.. 

 

Tarla Deneme Alanları; 

 

Ziyaretçilerimiz bu bölümde yazlık ürün tohumlarını, ekilmiş ve ürün halinde görüp kendi 

işletmelerine ve bölgelerine uygun tohumu seçme imkanı buldular. Bunun yanında piyasada 

yer alan lider firmaların her çeşit zirai ilaç ve gübresini görerek değerlendirme fırsatı 

yakaladılar. Tarımsal araştırma enstitüleri ve ziraat fakültelerinin yeni geliştirdiği çeşitleri de 

tanıma fırsatı sağlandı. 

 

Forum Alanı; 

150 metekarelik kapalı klimalı forum çadırımızda, çeşitli üniversitelerimzin değerli öğretim 

üyeleri tarafından verilen seminerler, ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. 

   

Traktör ve mekanizasyon firmalarının demo yaptıkları  41 adet makine parseli,  Tohum, gübre 

firmalarının ekim yaparak tanıtım yaptığı, Üniversite ve Araştırma Enstitülerimizin ve özel 

tohum firmalarının yer aldığı 10 adet deneme parseli, yaklaşık 2000 metrekare hayvancılık 

bölümü ve 25 adet tarıma hizmet götüren firmanın katıldığı kampus çim alan parselleriyle 

fuarımız ülkemizde bilgi ve ticaret platformu oluşturma hedefine ulaşmıştır.. Tekirdağ-

İstanbul yolu üzeri 12. km de Karaevli Köyü’nde gerçekleştirilen organizasyonumuza yurtiçi 

ve yurtdışından 17.500 i aşkın ziyaretçi katılmıştır. Ülkemizi Asya ile Avrupa arasında tarım 

sektöründe lider ülke yapmayı hedefleyen yurtiçi ve yurtdışından pek çok katılımcı ve 

ziyaretçinin yer aldığı, DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri  2011 ülkemizin en önemli 

organizasyonlarından biri olarak yerini almıştır. 
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