DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri 2012,
Karaevli - Tekirdağ’da yapıldı.
Türkiye’nin açık alan uygulamalı fuarı olan DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri
2012 fuarı, Tekirdağ’ın Karaevli Köyü’nde yapıldı. Alman Tarım Birliği (DLG) ve Önder
Çiftçi Projesi’nin (ÖÇP) ortaklaşa kurduğu DLG Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen, ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tekirdağ Ticaret Borsası ve Garanti
Bankası’nın destekleyici kuruluş olarak, Vodafone Çiftçi Kulübü’nün iletişim sponsor olarak
ve Shell’in akaryakıt sponsoru olarak yer aldığı fuarımız 30Ağustos-2Eylül tarihlerinde
ziyaretçileriyle buluştu. Tohum, gübre, ilaç, fidan, sulama firmalarının ekim yaparak tanıtım
yaptıkları fuarda 10 adet deneme alanı, traktör ve mekanizasyon firmalarının demo yaptıkları
44 adet makine demonstrasyon alanının yanı sıra tarıma hizmet veren 20 adet firmanın
bulunduğu kampus çim alanları ve 2.000 metrekare hayvancılık alanı yer aldı. 15 yabancı, 57
yerli 72 katılımcının yer aldığı fuarımız, Tekirdağ-İstanbul karayolunun 12. kilometresinde,
190.000 metrekarelik açık alanda yurtiçi ve yurtdışından 17.194 ziyaretçiyi ağırladı.
Açılış törenimize Valimiz Sayın Ali YERLİKAYA,Tekirdağ Milletvekili Sayın
Ziyaeddin AKBULUT, 8.Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın Ömer Faruk
KÜÇÜK, Belediye Başkanı Sayın Adem DALGIÇ, İl Genel Sekreteri Sayın Mustafa YEL, İl
Jandarma Komutanı Sayın Albay Kazım Rıfkı AYAN, İl Emniyet Müdürü Sayın Ali
YILMAZ, yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.
Açılış töreninde konuşma yapan DLG Fuarcılık Genel Müdürü Sayın Nezih
SUYARAN ve DLG International Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ludwik SPANNER
DLG-ÖÇP
Tarım
ve
Teknoloji
Günleri
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.. Bu fuar yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada tarımla
uğraşan, ilgilenen herkese Türk sektörü hakkında bilgi verecek ve sektöre oldukça
fayda sağlayacaktır.
Gelen ziyaretçilerin işletmelerinde yenilikler yaratacaktır.
Bu konsept her yıl kendini geliştirerek sizlerle buluşmaya devam edecektir.’’
Aynı törende söz alan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Osman ŞİMŞEK,
Tekirdağ Belediye Başkanı Sayın Adem DALGIÇ, Tekirdağ Milletvekili Sayın T. Ziyaeddin
AKBULUT fuar hakkında;
“Üniversite olarak bu değişik yaklaşıma destek vermekteyiz. Bizlerin yetiştirdiği
öğrencilerin bu organizasyonda çalışması, bu projenin her yönüyle önemini ortaya
koyacaktır.
Tarımın önemli olduğu ve giderek büyüyen bir şehirde tarımsal gelişmeler devam
edecektir. Şüphesiz ki bu organizasyona destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte ise
büyükşehir belediyesi olarak tarıma ağırlık vermeye devam edeceğiz.

Çok uzun zamandır Önder Çiftçi Projesini tanıyoruz ve her zaman destekledik. Onlar
hep yenilik getirmiştir. ’’
Törende son sözü alan Tekirdağ Valisi Sayın Ali YERLİKAYA ise ;
“Fuarda emeği geçen herkesi kutlarım. Fuarlar yenilik ve değişimin öncüsü olan
merkezlerdir. Dünyanın odaklandığı nokta bilgi ve teknolojiyle, girdi maliyetlerinin
minimize edilecek, verimliliği ve rekolteyi arttırmak gerekliliği yönündedir. Bunun
için fuarlarda kim yeni bilgi getirmiş, zararlarla mücadelede nereye gelmişiz onu
değerlendiriyoruz. Dedelerinizden kalan toprak mirasına sahip çıkın. Yeniliklerden
yararlanalım, ortak olalım’’ diyerek sözlerini bitirdi.
Tören bitiminde açılış kurdelesi kesilerek, Tekirdağ Belediyesi mehteran takımının
gösterisinin ardından fuar alanında şeref turu atıldı.
Avupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ, Tekirdağ
Milletvekili Sayın Özlem YEMİŞÇİ ve Tekirdağ AK Parti İl Başkanı Sayın Ahmet KANBUR
30 Ağustos tarihinde açılan DLG - ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarını gezerek, fuar
hakkında DLG Fuarcılık Genel Müdürü ve Önder Çiftçi Derneği Projesi Başkanı Nezih
SUYARAN’ dan fuar hakkında bilgi aldı.

