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2016 EIMA BOLOGNA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 

Düzenleme Tarihleri 
Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

09/11/2016 13/11/2016 
 Ülke/Şehir 
 

İTALYA/BOLOGNA 

Sektör Tarım, Hayvancılık, Gıda İşleme Teknolojisi 

Ürünler 

Arazi ıslahı ve ormancılık malzemeleri,traktörler, matorlu 
tarım araçları,çok amaçlı araçlar,motorlu çapalar, 
tohumlama ve gübreleme makineleri,bitki tedavi 

makineleri,sulama makineleri, ürün işleme 
makineleri,hasat makineleri,tarım sanayi makineleri,yeşil 

alan ekipmanları, temizlik ve makine ekipmanları 

Fuar Hakkında 

 Bologna’da düzenlenen Uluslararası Tarım Makineleri 
Fuarı konusunda en önemli ve en kapsamlı fuarıdır. EIMA 
fuarına dünyanın her yerinden birçok katılımcı iştirak 
etmektedir. Motorlar, Arazi ıslahı ve ormancılık için 
makineler, Traktörler, traktörler, çok amaçlı taşıt ve 
motorlu çapalar, Toprak işleme, ekim ve gübreleme için 
makineler, Bitki ve bitkisel tedavi makineleri, Sulama 
Makine, Hasat makineleri, Ürünün ilk işlenme ve 
korunması için makine, Hayvancılık için makine, Tarım – 
sanayi için makine, Ürünü taşınması için Makine, 
Bileşenleri, aksesuar ve yedek parça, Bahçecilik ve 
kamuya açık yeşil alan ekipmanları, küçük motorlu ve elle 
çalıştırılan makineler, Tarım, hayvancılık yönetimi ve 



 

POLATLI TİCARET ODASI 

2016 EIMA BOLOGNA TARIM VE 
HAYVANCILIK FUARI SONUÇ 

RAPORU 
 

Karapınar Cad. Şen Sok No:2/3  Polatlı/ANKARA                                                                                                                                                      
Tel:0312 623 10 84                                                                                                                                                                                                                    
web:www.pto.org.tr 
 

tarımda yenilenebilir enerji kaynakları için tezgâhları, 
makine temizlik ve teçhizat için çeşitli makineler vb. 
birçok makine sergilenmektedir. 

Fuarın Amacı 
   

 Üyelerimizin iş bağlantıları yapmasında ve vizyonlarını 
geliştirmede büyük ölçüde faydalı olacak iş gezisi 
düzenlemek 

Fuarın Değerlendirilmesi 
 

Uluslararası anlamda büyük bir önem taşıyan fuara PTO 
üyesi 14 firma ile birlikte Haymana Ticaret Odası, 
Haymana Ticaret Borsası ve Çubuk Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanları ile birlikte Polatlı Ticaret odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya’da katılım sağladı. 
Tarım makineleri, traktörler, orman mühendisliği, hasat 
makineleri, hayvancılık öncelikli olan fuarda ayrıca 
Türkiye’den toplamda 95 firma ülkemizi temsil etti ve 
ürettikleri makinaları tanıtma imkanı buldu. 
 4 günlük fuarda ilçemiz işadamları toplamda 36 holden 
oluşan ve dünyanın en önemli fuarları arasında sayılan 
EİMA 2016 tarım fuarında bütün makinaları dikkatlice 
takip etme şansı buldu. Fuar Traktörden, inşaat 
makinalarına kadar birçok ekipmana ev sahipliği yaptı. 
Polatlılı firmalar EİMA Tarım makinaları fuarında 
kataloglarını aldıkları Türk ve yabancı firmaların 
kataloglarını ve numunelerini toplayarak kendi üretimleri 
ile entegre edebilecek. 
 

 


