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         ‘’BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.’’

Hayvancılık Sektörünün Bulușma Noktası



5. Uluslararası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı

Sektörel İșbirliği;

    Türkiye’nin coğrafi konumu, yapısı ve iklimi göz önüne alındığında tarım ve hayvancılık sek-

törünün ne denli ön plana çıktığı herkes tarafından bilinmektedir ki Asya ve Avrupayı birbirine 

bağlayan konumda yer alan ülkemiz, dıș ülkelere açılmak ve yabancı yatırımcılar içinde bulun-

maz bir yatırım ülkesidir.

    Antalya, gerek hayvancılık yapılan bölgelere yakınlığı gerekse turizm bölgelerine ulașım kolay-

lığı ile son derece ilgi çeken bir ilimizdir. Yurt içi ve yurt dıșından gelecek ziyaretçilerimiz için 

hem konaklama hem de ulașım açısından oldukça elverișli bir konumda yer almaktadır.  

    Ülkemizde hayvancılık sektöründe pek çok organizasyon olmasına rağmen hayvancılık ve süt 

endüstrisi üzerine uluslararası bir fuarın eksikliği hissedilmektedir. Her iki yılda bir Almanya Han-

over’de DLG tarafından düzenlenen EUROTIER fuarının bir benzerini Türkiye’de 

gerçekleștirmek için yola çıktık.

Uygulamalı açık alan fuarcılığını Türk tarım sektörü ile buluș-
turan DLG Fuarcılık ile sadece tarım ve hayvancılık fuarları 
düzenleme konusunda ihtisaslașmıș EXPOLİNK Fuarcılık 
firmalarının ișbirliği ve güç birliği ile 2015 yılında AnimallAn-
talya Uluslararası Hayvanvılık ve Süt Endüstrisi fuarı 
gerçekleștirimiștir.

Hayvan güzellik yarıșmaları, çekilișler, hergün yapılacak olan eğitimler ve seminerl-

er,çeșitli aktiviteler ve hayvancılığa dair aranılan herșey bu fuarda. Sizde geç kalmadan 

fuarımızda yerinizi ayırtın.

İki yılda bir düzenlenecek olan ‘’5. Uluslararası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi’’ fuarımız Antalya 

Anfaș Fuar Merkezinde düzenlenecektir.

Hayvancılık Yarıșmaları

Sektöre Özel Eğitim ve Seminerler

Büyükbaș ve Küçükbaș Hayvancılık

Kanatlı Kümes Hayvanları

Arıcılık



Toplam karma yem üretimindeki en büyük pay, 2014 yılı itibariyle sığır süt yemlerine aittir. 2014 yılın-
da 2,7 milyon ton olan sığır süt yemi üretimini, 2,6 milyon tonla etlik piliç yemleri takip etmektedir. 
Yumurta yemleri 2 milyon tonla üçüncü sırada yer alırken sığır besi yemler 1,5 milyon tonla dördüncü 
sırada yer almaktadır. Diğer karma yemlerin 2014 yılındaki üretim miktarı ise 1,5 milyon tondur.

*13.994.071 *31.507.934 *10.416.166

*2015 yılı verileridir.

Türkiye’de Hayvan Yetiștiriciliği

Gerek tarım dıșı gerek tarımsal ișletmelerin enerji ihtiyaçlarını karșılamak üzere güneș enerji 
sistemleri, rüzgar türbinleri, biyogaz ve biyodizel tesisleri için yatırımlar gün geçtikçe artmak-
tadır. Böyle bir süreçte alternatif enerji ile ilgili her türlü bilgiye ve sektör bileșenlerine ulașma 
imkanı Animall Antalya ile gerçekleșiyor.

Alternatif Enerji

Güneș Enerjisi

Rüzgar Türbinleri

Biyogaz Tesisleri

Biyodizel Tesisleri

Türkiye’de Karma Yem Üretimi
Türkiye’de Entansif hayvansal üretimde, ișletme giderlerinin %60-70’i gibi bir kısmını yem 
giderlerinin olușturduğu ve bu oranın kanatlı yetiștiriciliğinde %70-80 düzeylerinde olduğu 
düșünülürse, yem giderleri içerisinde önemli bir yer tutan ve beslemede temel kaynaklardan 
birisi olan karma yemin göz ardı edilmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Özellikle kanatlı yetiș-
tiriciliğinde yem giderlerinin tamamını karma yemin olușturması dikkat çekicidir



Süt ve besi hayvancılığı entegreleri,
Hayvan barınak sistemleri,
İșleme ve pazarlama,
Kanatlı hayvancılık ve teknolojileri
Yem hammadde ve yem katkı maddesi üreticileri,
Büyükbaș ve küçükbaș canlı hayvan ticareti,
Hayvancılık finansmanı, sigorta ve danıșmanlık firmaları,
Yem bitkileri, ekim, biçim, yem hazırlama alet ve ekipmanları,
Hayvan besleme ve sulama sistemleri,
Sıvı ve katı atık uygulama makinaları,
Ekipman, aksesuar ve yedek parça,
Tașıma ve nakliye için römork ve aparatları,
Çevre kontrol ekipmanları ve teknolojileri,
Hayvan sağlığı ve sperma,
Süt üretim, saklama, nakil ve ișleme teknolojileri,
Güneș enerjisi, rüzgar türbinleri, biyoenerji sistemleri,
Biyogaz sistemleri,
Organik tarım ürünleri,
Damızlık ve besi hayvancılığı ıslahı,
Tahıl depolama yapıları ve silo teknolojileri,
Arıcılık ve arıcılık sistemleri.

Katılımcı Sektörler

Animall Antalya 5. Uluslararası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi fuarımızda hayvancılık ile
ilgili kapsamlı bilgileri ve araștırmaları bulabilirsiniz Katılımcı sektörler șu șekildedir.

Berk BASKIN - 0549 733 44 80
sales@dlgfuarcilik.com

Sinem KENT - 0549 733 44 84
sales@dlgfuarcilik.com

Bilgi ve İletișim İçin;

Expolink Fuarcılık Limited Şirketi
Kızılcaşar Mh. 2738. Cd. No:32 Gölbaşı - Ankara
Tel: 0 312 499 34 90 - Fax: 0 312 472 65 35
E-Mail: info@expolinkfuar.com.tr
www.expolinkfuar.com.tr

DLG Fuarcılık Limited Şirketi
Ertuğrul Mh. Demir Sk. Zeynel Bey İşhanı No:47/18 - Tekirdağ
Tel: 0 282 263 00 32 - Fax: 0 282 263 00 28
E-Mail: info@dlgfuarcilik.com
www.dlgfuarcilik.com

Bașvuru Ücret 

Tek Tarafı Açık Alan Fiyatı

Çift Tarafı Açık Alan Fiyatı

Üç Tarafı Açık Alan Fiyatı

Ada Açık Alan Fiyatı

Standart Stand

Konfor Stand

115 €

105 € / m2

108 € / m2

111 € / m2

114 € / m2

25 € / m2

45 € / m2
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