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Sektörün İlk B2B Fuarı ASE AgroShow Eurasia, 1.930 Profesyonel Yabancı 
Ziyaretçiyi Ağırladı! 
 
AgroShow Eurasia, Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı, 07 – 10 

Aralık 2022 tarihleri arasında Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türk Tarım Alet ve 

Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliği ile İstanbul’da, Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlendi. Açılış konuşmalarını Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü 

İlhan Ersözlü, TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal ve T.C. Tarım ve Orman 

Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci gerçekleştirirken, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim 

Yumaklı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu da fuarın açılış 

töreninde hazır bulundu. 

 

Türkiye’de tarımsal teknolojiler alanında tamamen yabancı ziyaretçilere odaklanan ilk B2B fuarı 

olma özelliği taşıyan AgroShow Eurasia, bu kapsamda tamamen ihracat odaklı bir fuar olarak 

kurgulandı ve çalışmalar yurt dışı ziyaretçilere yönelik olarak gerçekleştirildi. Fuarın ziyaretçi 

profilini potansiyel distribütör adayları, yakın zamanda yatırım planlayan profesyonel ziyaretçiler, 

tarım makinesi alımı yapan devlet kurumları, tarım makineleri sanayicileri ve profesyonel 

yöneticiler, tarım makineleri dış ticaret şirketleri ve araştırmacılar oluştururken, tanıtım ve 

pazarlama faaliyetleri de bu kesim dikkate alınarak gerçekleştirildi.  

 

Özellikle son dönemdeki gelişmeler nedeniyle Rusya, Türkiye’yi tedarikçi listelerinin üst sıralarına 

taşıyan Balkan ülkeleri, geleneksel tarımsal mekanizasyon pazarlarımızdan başta Azerbaycan olmak 

üzere çeşitli Türk Cumhuriyetleri, Nijerya başta olmak üzere tarımın giderek daha fazla önem 

kazandığı Afrika kıtası ile İran ve Arap coğrafyasından gelen diğer iş insanları fuarın ziyaretçi 

profiline ağırlığını koyarken, toplamda 74 ülkeden 1.930’u yabancı iş insanı başta olmak üzere 

4.144 kişi fuarı ziyaret etti. Bu sonuçla birlikte AgroShow Eurasia, daha düzenlendiği ilk senede 

önemli ölçüde amacına ulaştı. Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranı %46’yı 

aşkın bir şekilde gerçekleşerek, bu anlamda Türkiye’deki tarım fuarlarının tamamının üstüne 

çıkacak bir performans sergilendi. 

 

Tanıtımı, uluslararası mecralarda dijital ve geleneksel yöntemlerle yapılan fuarın yurt içinde 

düzenlenen diğer tarım fuarlarından ayrışan noktası, perakende alım yapan yurt içi ziyaretçiler 

yerine profesyonel uluslararası ziyaretçilere yönelmesi oldu. Böylece firmalar yoğun 

kalabalıklardan uzak ve rahat bir ortamda sergi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütmüş oldu. 

 



 

 

Gelecek sene Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 6-9 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi 

planlanan AgroShow Eurasia’nın pazarlama ve satış faaliyetleri için Tüyap Fuarcılık Grubu ve 

TARMAKBİR hazırlıklara şimdiden başladı. Tarım sektöründe düzenlenen fuarların yeni oyuncusu 

Agroshow Eurasia’nın daha da güçlenerek sektörün ihracat hedeflerine önemli bir katkı sağlaması 

bekleniyor. 
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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 başkanıdır. 
 
 
TÜYAP Hakkında: 
Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi olan TüyapFuarcılık 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 6 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.  
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