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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.  

15/05/2019-18/05/2019 
 
 

 İZMİR EKOLOJİ  FUARI  Ukrayna dünya tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatında 
ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkede üretimin 
modernizasyonu yatırımlarıyla birlikte gelecekte daha da 
artacağı tahmin edilmektedir. Sürekli büyüyen ve gelişen 
tarım ve hayvancılık sektörü Türkiye'de üretim yapan 
tarım ve hayvancılık teknolojileri firmaları için önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Agro Expo fuarı ülkenin en büyük 
tarım ve hayvancılık fuarı olması sebebi ile pazara girmek 
ya da büyümek isteyen Türk firmaları için yeni fırsatlar 
oluşturmaktadır. Odamız üyelerimize fayda sağlayacağını 
düşündüğü UKRAYNA Kiev ’de   düzenlenen Tarım 
Ürünleri Fuarı için üyelerine iş gezisi düzenledi. Yerli ve 
yabancı firmanın stant açtığı fuara düzenlenen iş gezisine 
Ticaret Odası üyesi 10’a yakın firma katıldı. Fuarda Polatlılı 
işadamları birçok  firmayla ikili iş görüşmesi yaparak 
sektör hakkında bilgi sahibi oldular. 
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02/05/2019-05/05/2019 

 FARMERS FAIR ”TARIM, 
TARIM EKİPMANLARI VE 

HAYVANCILIK  FUARI” 

 Farmers Faır Tarım,Tarım Ekipmanları ve Hayvancılık 
Fuarı, dört gün boyunca 10.00 ve 19.00 saatleri arasında 
misafirlerini ağırladı. Fuara destek veren ;  Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ankara Valisi 
Vasip Şahin,Siyasi Partilerin Milletvekilleri, Polatlı 
Kaymakamı M.NedimTunçer,Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ,Polatlı Belediye Başkanı Mürsel 
Yıldızkaya, İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz,İlçe Tarım 
Müdürü Burhanettin Sütçü,Polatlı Ticaret Borsası Başkanı 
Yahya Toplu,Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Ünal, ve Kurum 
çalışanları fuarın en iyisi olması için destek verdiler.Tarım 
Bakanlığı,Kaymakamlık, Polatlı Belediyesi ve Ticaret Odası 
Başta olmak üzere bir çok kurum,kuruluş ve sivil toplum 
örgütünün öncülüğünü yaptığı ve 4 gün boyunca devam 
eden Farmer’sFair Polatlı Tarım Tarım Ekipmanları ve 
Hayvancılık Fuarı’nı başarıyla tamamlandı. Geçtiğimiz 
yılların aksine daha nezih ve daha büyük bir alanda 
gerçekleştirdiğimiz fuara Polatlı’dan ve Polatlı dışından 
112 firma katılım sağladı.Bu organizasyon ile ilçenin 
tanıtımına ve ekonomi yönüne ciddi anlamda katkı 
sağlandı. 

23/10/2019-27/10/2019  ANTALYA YÖREX FUARI  Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Antalya Yörex fuarında 
Polatlı Ticaret Odası'nın kurmuş olduğu stantta Polatlı 
Ticaret Odası üyeleri Ayçıtır ve İkbal’s Karemiş birbirinden 
leziz ürünleri ile fuarda hem boy gösterdi hem de Polatlı'yı 
en güzel şekilde temsil etti. 
‘Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncu kez 
kapılarını açan ve 23-27 Ekim tarihlerinde açık kalacak 
YÖREX'te, 7 bölgeden 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
18 kalkınma ajansı, 150 civarında oda ve borsa ile toplam 
647 civarında katılımcı firma, yöresel ürünlerini 4 gün 
boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Polatlı Ticaret 
Odası geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Yörex fuarına 
katılarak standını açtı.  Ticaret Odası tarafından kurulan 
stantta Ayçıtır Kuruyemiş ve İkbal's Karemiş ürünlerini 
tanıttı.  
Fuarda ürünlerini sergileyen Karemiş ve Ayçıtır 
lezzetlerini, TOBB Genel Başkanı  M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
ziyareti sırasında tattı ve Genel Başkan Hisarcıklıoğlu 
özellikle Karemiş tarafından üretilen Karadutlu Bozayı çok 
beğendi. Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi 
Sakarya ve Meclis üyeleri Ticaret Odası'nın kurduğu 
stantta başta TOBB Genel Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu 
olmak üzere Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinden 
gelen ziyaretçilere Polatlı'nın tarım ürünleri arasında yer 
alan ay çekirdeği ve Karamiş'in ürettiği karadutlu bozasını 
tanıttı. 

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                    
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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. 

           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. 

05/10/2019-09/10/2019  ALMANYA ANUGA GIDA FUARI  Yeni iş ağı oluşturmak, yeni fikirler edinmek, ulusal 
ve uluslararası ithalatçı ve alıcılarla ticari iş birlikleri 
kurabilmek amacıyla üyelerimizle birlikte katılım 
sağlandı. 



 

              

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

 

24/10/2019-28/10/2019  THE BIG 5 DUBAİ İNŞAAT VE 
İNŞAAT MAKİNELERİ FUARI” 

 Odamız organizasyonu ile inşaat alanında faaliyet 
gösteren üyelerimiz inşaatta başarılı çalışmalarını 
dünyaya ispatlamış Dubai’de eşsiz bir deneyim 
yaşadılar.Hem iş ilişkilerini geliştirmek,farklı vizyon 
ve gelişmeleri yerinde görmek, ikili ilişkiler ile ticari 
ilişkilerini geliştirmek hem de  turisttik gezinin bir 
arada yaşandığı The Big 5 2019 Dubai inşaat fuarı iş 
gezisinde üyelerimiz ziyaret ile ticareti aynı gezide 
deneyimledi. 24-28 kasım tarihleri arasında üç gece 
dört gün boyunca  katılımcılarımız, fuar gezisinin 
yanı sıra ikili iş görüşmeleri ve toplantılarda iş 
dünyasına dair farklı vizyonları gözlemlediler. 

 

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. 


