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Türkiye’nin Tarım Makineleri ve Teknolojileri Sektöründeki İlk B2B Fuarı, 
TARMAKBİR ve TÜYAP İşbirliği İle 07-10 Aralık 2022 Tarihleri Arasında 
İstanbul’da Düzenlenecek! 
 
AgroShow Eurasia, Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı 07 – 10 Aralık 2022 
tarihleri arasında TARMAKBİR ve TÜYAP işbirliği ile TÜYAP İstanbul’da düzenlenecektir.  
 
Dünyada tarımsal teknolojiler alanında tamamen yabancı müşterilere odaklanan ilk B2B fuarı olma 
özelliği taşıyan Agro Show Eurasia, bu kapsamda ihracat odaklı bir fuar olmakla birlikte, sadece Türkiye 
için değil, tüm dünya ülkeleri için, sektörün bütün global markalarını içinde barındıran marka bir fuar 
olma hedefiyle kurgulanmaktadır. Bu kapsamda özel bayi davetlerinin haricinde yurt içinde ziyaretçilere 
yönelik herhangi bir tanıtım çalışması yapılmayacak olup çalışmalar tamamen yurt dışı ziyaretçiye yönelik 
olacaktır. Bu cümleden olarak belirlenecek potansiyel distribütör adayları, yakın zamanda yatırım 
planlayan profesyonel ziyaretçiler (büyük çiftçiler, müteaahitler, ortak makine parkı olan kooperatifler), 
tarım makinesi alımı yapan devlet kurumları, çiftçi örgütleri, önder çiftçiler, tarım makineleri sanayicileri 
ve profesyonel yöneticiler, tarım makineleri dış ticaret şirketleri, araştırmacılar ve akademisyenler fuarın 
ziyaretçi profilini oluşturacak kesim olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenecek kişiler için 
konaklama, uçak bileti gibi destekler sağlanacak olup, fuarın yurt dışında tanıtım ve pazarlama 
çalışmalarına başlanmıştır. 
 
Tanıtımı, uluslararası mecralarda dijital ve geleneksel yöntemlerle yapılacak fuarın yurt içinde düzenlenen 
diğer tarım fuarlarından ayrışan noktası, perakende alım yapan yurt içi ziyaretçiler yerine profesyonel 
uluslararası ziyaretçilere yönelmesidir. Bu yüzden sadece 4 gün düzenlenecek fuarda, yoğun kalabalıklardan 
uzak, rahat bir ortamda sergi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülebilecektir. 
 
Yoğun tarım makinesi ithalatı yapan ama sektörümüzün yeterli pazar payı alamadığı ülkeler, geleneksel 
pazarlarımız, komşu ülkeler ve Balkanlar başta olmak üzere yakın coğrafyamız, tarımın giderek daha fazla 
önem kazandığı Afrika kıtası, Türk Cumhuriyetleri, son dönem gelişmeleri nedeniyle nihai ürün, aksam ve 
parça odağında uzak doğu yerine Türkiye’yi tedarikçi listesine alan AB ülkeleri fuarın pazarlanmasında 
odağımızda yer almaktadır. Bu kapsamda T.C. Ticaret Bakanlığı ve TİKA’nın tanıtım ve alım heyeti 
desteklerinin yanı sıra DEİK başta olmak üzere çeşitli kurumlar vasıtasıyla da etkin bir tanıtım yapılması 
kapsamında çalışmalar yürütülecektir. 
 
Fuar Kapsamı: 
1. Tarım makineleri ve teknolojileri: Tarım traktörleri, Toprak İşleme Ekipmanları (pulluklar, diskli tırmıklar 
vs.), Ekim, Dikim Ekipmanları (sıraya ekim makineleri, fide dikim makineleri vs.), Gübre Uygulama 
Ekipmanları (katı çiftlik gübresi dağıtma makineleri vs.), Bitki Koruma Ekipmanları (tarla pülverizatörü, ULV 
ilaçlama makineleri vs.), Sulama ve Drenaj Ekipmanları (sulama pompaları, toprak altı sulama sistemleri 
vs.), Bağ/ Bahçe Bitkileri Bakım Ekipmanları (budama, bahçe makasları vs.), Hasat, Harman Ekipmanları 
(biçerdöverler, biçerbağlar makineleri vs.), Hasat Sonrası İşlem Ekipmanları (selektörler, ceviz soyma 
makineleri vs.), Hayvancılık Mekanizasyonu Ekipmanları (yem karma ve dağıtma makineleri, ahır 
ekipmanları, süt sağım makineleri vs.), Taşıma, İletim ve Yükleme Ekipmanları (tarım römorkları, kazıcı 
yükleyiciler vs.), Arazi Islahı ve Yardımcı Ekipmanlar (taş toplama makineleri, tesviye kürekleri vs.), Erken 
Uyarı, Önleme Sistemleri (don erken uyarı sistemi, don önleyici rüzgâr pervaneleri vs.), Hasat Sonrası 



 

 

Artıkları Temizleme Ekipmanları (sap parçalama makineleri, dal parçalama makineleri vs.), Hassas Tarım 
Teknolojileri (otomatik dümenleme sistemleri, tarımsal sensör istasyonları vs.), Enerji Üniteleri 
(jeneratörler, güneş kolektörleri vs.), Diğer Ekipmanlar (soğuk hava depoları, tarımsal amaçlı iklimlendirme 
üniteleri vs.) 
2. Sera teknolojileri (sera konstrüksiyonu, donanım ve ekipmanları) 
3. Sektörel start-up firmaları 
4. Tarım makineleri için aksam ve parçalar, aksesuarlar (traktör kabinleri, toprak işleme makineleri için 
disk, ayak, uç demiri vb. işleme organları,  tarım römorkları için dingil, makaslar, fren ekipmanları, tarım 
makineleri için jant ve lastikler, lamba ve reflektörler, hidrolik sistemler, elektrik motorları, içten yanmalı 
motorlar, iklimlendirme-soğutma sistemleri, valf, pervane, depo vs.) 
5. Tarım makineleri için kullanım ve sarf malzemeleri (boya, hidrolik yağı, motor yağı, gres, akü, lamba, 
antifriz, hava filtresi, tarımsal ilaçlama memeleri vs.) 
6. Tarımsal üretime yönelik sarf malzemeleri (balya ipi, malç naylonu vs.) 
7. Genel yedek parçalar (cıvata, zincir, kayış-kasnak, rulman, keçe, hortum, filtre vs.) 
8. İlintili sektörler (ikinci el satış, test ve belgelendirme hizmetleri, inovasyon ve AR-GE kurumları, servis 
ekipmanları, otomasyon sistemleri, yazılım, kiralama, danışmanlık hizmetleri, lojistik hizmetleri, sektörel 
medya vs.) 
  
 
Daha fazla bilgi için: 
M. Selami İleri, Genel Sekreter, selami@tarmakbir.org 
Kayhan AKKIR, TÜYAP Proje Satış Grup Müdürü, kayhanakkir@tuyap.com.tr  
 
 
TARMAKBİR Hakkında: 
TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği Derneği, 1978 yılında kurulmuş olup, 
ülkemizde traktör ve diğer tarım makinaları ana iştigal konusu olan imalatçı ve ihracatçıların üye olduğu bir 
dernektir. 190 üyesi mevcuttur. Birlik üyeleri, KOBİ’lerden, makine sektörünün önde gelen büyük ölçekli 
firmalarına ve Türkiye’de de faaliyet gösteren küresel firmalara kadar çeşitli ölçeklerdedir. Bakanlar Kurulu 
kararı ile isminin başında “Türk” kelimesini kullanmaya hak kazanmıştır. MAKFED Türkiye Makine 
Federasyonu ve AGRIEVOLUTION Tarım Makinaları İmalatçıları Birlikleri Küresel İttifakı’nın kurucu yönetim 
kurulu üyesi olan TARMAKBİR ayrıca, CEMA Avrupa Tarım Makinaları Birliği ve ReCAMA Asya-Pasifik 
Ülkeleri Tarım Makinaları Birlikleri Bölge Konseyi üyesi ve konseyin dönem başkan yardımcısıdır. 
 
 
TÜYAP Hakkında:  
Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olan TÜYAP Fuarcılık Grubu, kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde 1.801, 
yurt dışında ise 39 ülkede 197 fuar gerçekleştirdi. Geride bıraktığı 42 yılda Tüyap, 127 ülkeden 331 bin 643 
firmaya hizmet verdi ve düzenlediği fuarlarda 213 ülkeden 66 milyon 255 bin 558 ziyaretçiyi ağırladı.  Çin, 
Rusya ve Afrika’da ilk Türk ihraç ürünleri fuarlarını organize eden şirket, halen yılda ortalama 10 yurt dışı 
fuara Türk milli katılımı organize ediyor. Türkiye’de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık 
kuruluşu olan TÜYAP, profesyonel kadrosu ve 100’ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli iş birlikleri yaparak, 
Türkiye’de sahip olduğu ve işlettiği 7 fuar merkezi ve 4 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli 
ihtisas fuarları gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükçekmece’de yer alan Tüyap Fuar Merkezi, 120.000 metrekare 
kapalı, 25.000 metrekare açık olmak üzere, toplam 145.000 metrekarelik alanıyla dünyanın dev 
buluşmalarına sahne oluyor.  
 


