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Başlangıç / Bitiş Tarihi  Konu:  Açıklama: 

01.06.2016-04.06.2016  POLAGRİ'16   1.POLATLI TARIM 
VE HAYVANCILIK  FUARI 

 Polatlı Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İlk 
Tarım ve Hayvancılık Fuarıdır. Tarıma dayalı ilçemiz 
için kalkınmaya yönelik büyük bir adım atılmıştır. 

27.04.2017-30.04.2017  POLAGRİ'17   2.POLATLI TARIM 
VE HAYVANCILIK  FUARI 

 Polatlı Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz İkinci 
Tarım ve Hayvancılık Fuarıdır. Tarıma dayalı ilçemiz 
için kalkınmaya yönelik büyük bir adım atılmıştır. 

21.03.2017-25.03.2017  KONYA 15.TARIM, TARIMSAL 
MEKANİZASYON VE TARLA 
TEKNOLOJİLERİ FUARI SONUÇ 
RAPORU 

 Bu yıl 15.’si düzenlenen ve Uluslararası Fuarlar 
arasına adını yazdıran Konya Tarım Fuarında yer alan 
15 Polatlı firması katıldı. 

10.09.2017-13.09.2017   
13 EYLÜL SAKARYA ZAFERİ FUARI 

 13 Eylül Sakarya Zaferi kapsamında Polatlı Belediyesi 
ve Polatlı Ticaret Odası önderliğinde 63 standın 
kurulduğu fuarda 50 nin üzerinde firma katılım 
sağladı. 

13.09.2017-17.09.2017  YÖREX FUARI  8.si düzenlenen YÖREX Fuarında Polatlı Ticaret 
Odasını temsilen Polatlı’nın ilk Kadın Kooperatifi 
Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi stant açtı. 

15.09.2017-17.09.2017  23.ULUSLARARASI BEYPAZARI 
YÖRESİ FESTİVALİ 

 23.Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür Tarih ve 
Turizm Festivaline Polatlı Ticaret Odasını Temsilen 
Polatlı Kadın Kooperatifi Anadolu Bacıları katılım 
sağlayarak stant açtı. 

31.05.2018-02.06.2018  İSTANBUL-ÇİN ÜRÜNLERİ FUARI  800 yerli ve yabancı firmanın stant açtığı fuara 
düzenlenen iş gezisine Ticaret Odası üyesi 40’a yakın 
firma katıldı. Tekstil, hırdavat, elektrikli ev aletleri, 
elektronik cihazlar, makine ve sanayi ekipmanları, 
mobilya, gıda ve ev eşyaları başta olmak üzere 
binlerce ürün fuarda katılımcılara sunuldu. Fuarda 
Polatlılı işadamları Çinli firmalarla be to be iş 
görüşmesi yaparak katalog topladılar. 

06.09.2018-09.09.2018  ANTALYA İŞ VE İNŞAAT 
MAK.FUARI 

 Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri, yardımcı 
personelleri ve  30 a yakın üyesi ile birlikte Cm Expo 
Antalya İş ve İnşaat Makinaları Fuarı’na 2 gün katılım 
sağlamıştır. Üyelerimiz işleriyle alakalı ,faaliyet 
türlerine göre bir çok iş makinasını ve teçhizatını 
fuarda yakından inceleme fırsatı buldu. Fuarda yerli 
ve milli temasının işlenmesi nedeniyle, iş makinaları 
sektörünün en önemli seçkin alıcıları ve satıcılarıyla 
B2B görüşmeleri yapılarak fuarda sektör temsilcileri 
ile bir araya gelindi.  

DEĞERLENDİRME:  

             Polatlı’nın ve Polatlı’daki Üyelerimizin ürünlerinin tanıtımının yapılması amacıyla 
yurtiçinde kurulan fuarlarda stant açılmakta ve üyelerimizin yeni ürünler teknolojilerden 
haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yapılan fuarlara ziyaret amaçlı organizasyonlar                    
yapılmaktadır. Bu kapsamda Antalya EXPO Center ‘da düzenlenen YÖREX Fuarında ve 
Beypazarı 23.Uluslararası Beypazarı Yöresi Festivalinde Polatlı Ticaret Odasını temsilen 
Polatlı’nın ilk Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi stant açmıştır. 
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           Polatlı Ticaret Odası ve Polatlı Belediyesi işbirliği ile ilk kez Polatlı’da yapılmış olan 
POLAGRİ Fuarın hedefi; Polatlı’nın tanıtımına katkı sağlamak, yeni girişimcilerin önünü 
açmak, Polatlı halkını bilinçlendirmek, Ticari işbirliklerin oluşumuna zemin hazırlamak, 
ihracat ve ithalat gelişmesinde rol oynamak, Tarım Gıda ve Hayvancılık sektörlerini bölgenin 
en önemli koordinasyon merkezlerinden biri olan Polatlı’da buluşturmak olmuştur. 

       Odamız her sene üst yönetimin desteğiyle birlikte yurtiçinde düzenlenen fuarlara 
üyeleriyle katılmak için organizasyonlar düzenlemektedir. 

 

Başlangıç / Bitiş Tarihi  Konu:  Açıklama: 

10.11.2015-14.11.2015  HANNOVER TARIM 
MAKİNELERİ FUARI /ALMANYA 

 Oda olarak tarım makinası üreticilerinin katılımını 
sağlamak amacıyla Hannover fuarını yerinde 
görmek incelemede bulunmak amacıyla fuara 
katılım sağlandı. 

11.11.2016-15.11.2016  EIMA TARIM FUARI /İTALYA  Uluslararası büyük bir önem taşıyan fuara PTO 
Üyesi 14 Firma ile birlikte katılım sağlandı. Tarım 
makineleri, traktörler, hasat makineleri, hayvancılık 
öncelikli olan fuarda üyeler detaylı incelemede 
bulundu. 

12.11.2017-16.11.2017  AGRITECHNICA FUARI /ALMAN 
YA 

 Ticaret Odası Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Üyeler olmak üzere fuara 39 kişi katılmıştır. 
Programda Fuar ziyaretinin yanı sıra birebir iş 
görüşmeleri, konsolosluk ve ticari ateşelik ziyareti 
yapıldı. 

17.02.2018-23.02.2018  DUBAİ GULFOOD FUARI  Dubai Gulfood Fuarına 19 Üyemizle birlikte katılım 
sağlanmıştır. Fuara katılan tüm üyelerimiz fuar 
alanında son gelişen teknolojileri yerinde görme ve 
meslektaşları ile birebir görüşmeler yaparak fikir 
alış verişinde bulundu 

19.02.2018-23.02.2018  BERLİN BAU FUARI  Münih’te düzenlenen Uluslararası Yapı Fuarına 22 
Üyemizle birlikte katılım sağlanmıştır. Üyelerimizin 
birebir görüşmelerde, farklı yenilikler, ürünler, 
gelişen teknolojilerden ve değişimlerden haberdar 
olmaları sağlanmıştır. 

27.09.2018-30.09.2018  UKRAYNA AGRO EXPO TARIM 
FUARI 

 Ukrayna Agro Expo tarım fuarı’na 10 üyemizle 
birlikte meclis üyemiz katılım sağlamıştır. 
Üyelerimiz fuar esnasında firmalarla birebir 
görüşmeler yapma imkanı bulmuş ve ürün çeşitliliği 
hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 

DEĞERLENDİRME: 

            Üyelerimiz yurtdışı fuar gezilerinde piyasadaki ürün rakamlarını görerek, ürün 
değerlendirmesi, pazar koşullarını ve rekabet düzeyleri konusunda ölçüm yapma imkanı 
bularak sektörlere göre bilgi sahibi olmuştur. Aynı zamanda kendi alanlarındaki yenilikleri 
görebilmek adına yurtdışı iş gezisi düzenlenmekte üyelerimizin birebir görüşmelerde, farklı 
yenilikler, ürünler, gelişen teknolojilerden ve değişimlerden haberdar olmaları 
sağlanmaktadır. 


