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DLG Fuarcılık  tarafindan 2016 yılında 6’ncısı düzenlenen DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji günleri fuarı, 

101 firma ve 120 bin metre kare alanda ziyaretçilerine kapılarını açtı. 6 – 9 Eylül tarihleri arasında 

Karaevli- Tekirdag da gerçekleştirilen DLG- ÖÇP tarım ve teknoloji günleri fuarını 22355 kişi ziyaret 

etti. 

 Açılış konuşmasını DLG Fuarcılık Türkiye Genel Müdürü Sayın Onur KİRAZ gerçekleştirdi. Ardından 

DLG international genel Müdürü Bernd Koch yaptığı konuşmada “DLG  - ÖÇP Tarım ve Teknolji 

Günleri fuarının, Dünya çapında gerçekleşen fuarlarla aynı ölçekte olduğunu belirterek, bölge ve ülke 

tarımına kattığı büyük faydasını vurguladı” 

Tekirdağ BŞB başkanı Sayın Kadir ALBAYRAK yaptığı konuşmada, Tekirdağ ilinin tarım alanında yurt 

çapındaki farklılıklarına ve avantajlarına dikkat çekerek düzenlenen fuardan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi. 

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Sn Metin AKGÜN ise; yurtçapında gerçekleşen tarım ticaretleri hakkında, 

gerçekleşen rakamsal ticaret verilerinden bilgiler aktardı. 

Cumhuriyet Halk partisi Tekirdağ milletvekili Sn. Candan YÜCEER; ülke tarımı ve bölge tarım 

üreticilerine büyük katkı sağlayan  her türlü girişimi desteklediklerini belirterek teşekkürlerini sundu.  

Fuar açılışda konuşan bir diğer isim Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa YEL oldu. YEL yapmış 

olduğu konuşmada, çiftçilere övgü dolu sözler söylerken fuarın Tekirdağ iline getirisinden bahsetti. 

Tarım kesimini yakından takip ettiğini belirten YEL, trakya gelişim projesi kapsamında Tekirdağ, Edirne 

ve Kırklareli illerininde erozyonla mücadele, sulama projeleri ve verimliliğin arttırılması yönünde 

çalışmaların başlatıldığını kaydetti. 

Tekirdağ Valisi Sayın Mehmet CEYLAN kürsüden yaptığı konuşmada, Dünya ekonomisinde on yedinci 

sırada olan ülkemizin tarım alanında istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini vurguladı ve fuarın 

hayırlı olmasını dileklerinde bulundu. İlimizin, Bağcılık sektöründe çok önemli rolü olduğunu belirten 

CEYLAN, gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerden ve elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi.  

Fuar Açılış Kurdelesini hep birlikte kesilmesinin ardından Suleymanpasa belediyesi halkoyunları ekibi 

bir gosteri gerceklestirdi. Fuar alanında çeşitli stand ziyaretlerinde bulunuldu.  Protokol üyeleri zaman 

zaman vatandaşlarla sohbet etti. Yöresel lezzetlerin sunulduğu standlarda ikramlarda bulunulan 

protokol üyeleri fuar katılımlarını sosyal medya hesaplarından da duyurdu. 

6-9 eylül tarihlerinde gerçekleşen fuarda yüzlerce yeni teknoloji ve ürün görücüye çıktı, binlerce ticari 

temas sağlandı ve bir çok yeni iş anlaşması imzalandı.  


