Oà1>OəJÐ¦B?Ð1?L?WGJGIÐ
.?X?PB?ÐIRGDÐ0MJÐ-WL?W?A?I
#IPCKÐ1S?BÐ1")

PÑ2?PÚKÑ%CLCJÑ+wBwPwÑ#IPCKÍ1S?BÍ1?B?I ÑÑWÚJÚLB?ÑWCKCIJGIÑN?X?PÚWJ?Ñ
@CP?@CPÑQ?L?WGJGIÑW?LGÑN?PK?IÑN?R?RCQÑTCÑAGNQÑN?X?PÚLB?ÑB?Ñ?IRGDÑPMJÑ?J?A?IJ?PÚLÚÑ
?hÚIJ?BÚ Ñ SÑ@?ǩJ?KB? ÑBwLW?Ñh?NÚLB?ÑISJJ?LÚJ?LÑhCխGRJCPGLGLÑ2wPIGWCÑN?X?PÚLB?Ñ
B?ÑWCPÑ?JK?W?Ñ@?խJ?W?A?ǩÚLÚÑ@CJGPRCLÑ1?B?I Ñ¤ SÑWÚJÑ@GXGKÑR?LÚRÚKÑWÚJÚKÚX ÑÑ03+  Ñ
*30 ÑTCÑ01#,*ÑEG@GÑhCխGRJCPGKGXGLÑIÚQ?ÑX?K?LB?ÑN?X?PÑÑN?WÚÑI?X?L?A?ǩÚLÚÑ
BwխwLwWMPSX Ñ SÑN?X?PÑGhGLÑBCÑh?JÚխK?J?PÚKÚXÑRwKÑFÚXÚWJ?ÑBCT?KÑCBGWMP¥ÑBCBG

PÑ

2?PÚKÑ Ñ WÚJÚLB? Ñ N?R?RCQÑ RMFSKSÑ wPCRKCÑ WCRIGQGÑ
?JBÚ Ñ $GPK? Ñ MÑ EwLBCLÑ @SÑ W?L? Ñ QsXJCխKCJGÑ wPCRGAG
JCPJCÑ)?WQCPGÑTCÑ1GT?QÑWsPCJCPGLBCÑRMFSKJSIÑwPCRGKGÑwXCPGLCÑ
WMǩSLJ?խRÚ ÑWPÚA? ÑN?R?RCQÑwPCRGKGÑW?NÚJ?LÑ@wRwLÑ@sJECJCPBCÑ
hCխGRÑ ECJGխRGPKC Ñ wPCRGAGÑ CǩGRGKJCPGÑ TCÑ W?WÚKÑ D??JGWCRJCPGLGÑ BCÑ
QwPBwPwWMP ÑPÑ2?PÚK ÑBCLCKCÑJMI?QWMLJ?PÚÑMJ?P?IÑB?ÑN?R?
RCQÑR?PÚKÚLÚLÑWMǩSLÑMJ?P?IÑW?NÚJBÚǩÚÑWCPJCPGÑRCPAGFÑCBGWMP Ñ SÑ
@?ǩJ?KB? Ñ,CTխCFGP§BCÑ@SJSL?LÑMPR?J?K?ÑÑ@GLÑRMLÑI?N?QG
RCJG Ñ2wPIGWC§LGLÑCLÑKMBCPLÑWCPÑ?JRÚÑBCNMQSL?ÑCIÑMJ?P?I ÑRCI
LGIÑNCPQMLCJGLÑ@GPÑ@sJwKwÑGJCÑJ?@MP?RST?PÑh?JÚխK?J?PÚLÚÑB?Ñ@SÑ
@sJECBCÑECPhCIJCխRGPGWMP
2?PÚKÑ%wLBCKÑ"CPEGQGÑMJ?P?IÑÑWÚJÚLB?LÑ@SÑW?L?Ñ@?
խ?PÚJÚÑ h?JÚխK?J?P?Ñ GKX?Ñ ?R?LÑ PÑ 2?PÚK§ÚLÑ %CLCJÑ +wBwPwÑ
#IPCKÑ1S?BÑ1?B?I§? ÑFCKÑWCLGÑW?NRÚIJ?PÚÑW?RÚPÚKJ?PÚÑFCKÑ
BCÑsLCÑhÚI?LÑhCխGRJCPGÑF?IIÚLB?ÑQMPSJ?PÑQMPBSI ÑJBÚǩÚKÚXÑ
W?LÚRJ?PÑխsWJCWBG

ÞXäKäMC@Þ QÞ3@QäLÞNK@Q@JÞvMDLKHÞ
X@SäQäLK@Q@ÞHLY@Þ@SSäMäY Þ8@SäQäLK@QäMäYÞ
G@JJäMC@ÞAHKFHÞUDQHQÞLHRHMHYÞ&DKDBDJÞXäKK@Q@Þ
J@SJäK@QäMäÞCDŋDQKDMCHQHQÞLHRHMHY
ÑWÚJÚÑ@GXGKÑGhGLÑR?KÑ@GPÑWCLGJCLKCÑQwPCAGÑMJBS Ñ2CILMJM
HGIÑ?JRÑW?RÚPÚKJ?PÚKÚXÚÑR?K?KJ?BÚI ÑլGPICRGKGXGLÑB?F?ÑTCPGKJGÑ
TCÑ IMLRPMJJwÑ @wWwKCQGÑ GhGLÑ R?PÚKÑ QCIRsPwLBCÑ hMIÑ ?XÑ EsPw
JCLÑ#0.§WGÑISPK?IÑwXCPCWGX ÑÑ)SPSKQ?JÑI?WL?IÑNJ?LJ?K?
QÚÑ MJ?P?IÑ @GJGLCLÑ @SÑ QGQRCKJCÑ ?PRÚI Ñ wPCRGKBCLÑ BCNMJ?K?W?Ñ
I?B?PÑGխÑTCÑwPCRGKÑQwPChJCPGLGÑEsPC@GJCACǩGX Ñ SLSLJ?Ñ@CP?
@CP Ñ BCNMKSX?Ñ W?NKÚխÑ MJBSǩSKSXÑ W?RÚPÚKJ?PJ?Ñ BCNMKSXSÑ
MJBSIh?ÑKMBCPLÑF?JCÑECRGPBGI ÑWLÚÑX?K?LB?ÑLCKJCLBGPKCÑ
QGQRCKGLGÑISP?P?IÑwPwLJCPGKGXBCÑMJ?@GJCACIÑMJ?LÑDGPCÑMP?LÚ
LÚÑB?ÑsLCKJGÑBwXCWBCÑBwխwPBwI Ñ wLWCKGXCÑWCLGÑI?RRÚǩÚKÚXÑ
?PI?B?խJ?PÚKÚXÚLÑCǩGRGKÑNJ?LJ?K?J?PÚLÚÑW?N?P?IÑQCIRsPCJÑTCÑ
IGխGQCJÑ ?J?LB?Ñ ECJGխGKJCPGÑ IMLSQSLB?Ñ I?RIÚB?Ñ @SJSLSWMPSX Ñ
sWJCACÑMLJ?PÚLÑWCRCLCIJCPGLBCL ÑEwAwLBCLÑTCÑ
W?P?RÚAÚJÚIJ?PÚLB?LÑ D?WB?J?L?P?IÑ FCNÑ @CP?@CPÑ
խGPICRGLÑ @wWwKCQGLCÑ TCÑ ECJGխKCQGLCÑ I?RIÚB?Ñ
@SJSL?A?ǩÚKÚX?ÑGL?LÚWMPSX

cMDÞkäJ@MÞO@S@SDRÞkDƈHSKDQHMHYÞ
G@JJäMC@ÞAHKFHÞUDQHQÞLHRHMHY
QJÚLB?Ñ RwKÑ hCխGRJCPGKGXÑ MJBSIh?Ñ GJEGÑ EsPwWMP Ñ
$?I?RÑ FGhÑ խwNFCQGXÑ IGÑ %0ǶÑ TCÑ +"*#',# Ñ
2wPIGWCÑ ¦BCIGÑ CLÑ NMNwJCPÑ hCխGRJCPÑ ?P?QÚLB?Ñ WCPÑ
?JK?IR?BÚP Ñ .?R?RCQÑ wPCRGAGJCPGÑ @SÑ hCխGRJCPGKGXGÑ
GWGÑ R?R Ñ TCPGKJGJGIÑ TCÑ B?W?LÚIJÚJÚIJ?PÚWJ?Ñ @GJGPJCP Ñ
SLSLJ?Ñ @CP?@CPÑ h?JÚխK?J?PÚKÚXÚÑ BSPBSPKS
WMP ÑWCLGÑhCխGRJCPGLÑ?B?NR?QWMLSÑGhGLÑRwKÑFÚXÚWJ?Ñ
BCT?KÑ CRRGPGWMPSX Ñ Ñ 1?BCACÑ @SÑ WÚJÑ ?B?NR?QWMLÑ
QwPCAGLBCÑ Ñ R?LCÑ WCLGÑ hCխGRÑ BCLCKCJCPGKGXÑ
T?P Ñ Ñ %ChKGխÑ WÚJJ?PB?Ñ W?NÚJKÚխÑ MJ?LÑ W?RÚPÚKJ?
PÚKÚXÚLÑ KCWTCQGÑ MJ?P?IÑ CPICLAGÑ @sJECJCPÑ GhGLÑ
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N?PJ?W?LÑhCխGBGKGXÑ+?P?@CJÑMJSPICLÑEChAGÑ@sJECJCPÑGhGLÑ(CJJWÑ
MJKSխRSP Ñ SÑhCխGRJCPGKGXGÑ+?PDML? Ñ1?LRCÑTCÑ!MLAMPBG?ÑGXJC
KCIRCBGP ÑլSLSÑB?Ñ@CJGPRKCIÑGQRCPGKÑIGÑÑWÚJÚLB?Ñ@GXÑWC
KCIJGIÑ N?X?PÚWJ?Ñ @CP?@CPÑ Q?L?WGJGIÑ W?LGÑ N?PK?IÑ N?R?RCQÑ TCÑ
AGNQÑN?X?PÚLB?ÑB?Ñ?IRGDÑPMJÑ?J?A?ǩÚX Ñ"wLW?Ñh?NÚLB?ÑISJJ?LÚJ?LÑ
hCխGRJCPGKGXÑ?PRÚIÑ2wPIGWCÑN?X?PÚLB?ÑB?ÑWCPÑ?JK?W?Ñ@?խJ?W?
A?I Ñ SÑWÚJÑ@GXGKÑR?LÚRÚKÑWÚJÚKÚX Ñ03+  Ñ*30 ÑTCÑ01#
,*ÑEG@GÑhCխGRJCPGKGXGLÑIÚQ?ÑX?K?LB?ÑN?X?PÑN?WÚÑI?X?L?A?ǩÚ
LÚÑBwխwLwWMPSX Ñ SÑN?X?PÑGhGLÑBCÑh?JÚխK?J?PÚKÚXÑRwKÑFÚXÚWJ?Ñ
BCT?KÑCBGWMP

`H̤kHKDQÞUDÞEHQL@MäYÞ@Q@RäMC@JHÞHKDSHƈHLHÞ
@QSäQL@JÞHkHMÞTXFTK@CäŋäMäYÞO@Y@QK@L@Þ
RSQ@SDIHKDQHMHYCDMÞA@GRDCDQÞLHRHMHY
GJBGǩGLGXÑEG@GÑ@GXÑN?R?RCQÑRMFSKSÑwPCRCLÑTCÑGRF?JÑCBCLÑ@GPÑխGP
ICRGX ÑǶRF?JÑRMFSKJ?PÚKÚXÚÑ?LA?IÑ@GXGKÑIMLSKSXB?IGÑDGPK?
J?P?Ñ Q?R?@GJGWMPSX Ñ SÑ BCTJCRGLÑ ECRGPKGխÑ MJBSǩSÑ I?LSLJ?PJ?Ñ
GJEGJGÑ@GPÑBSPSKBSP Ñ"GǩCPÑW?LB?LÑWCPJGÑRMFSKJ?PÚKÚXÚÑBMǩPS
B?LÑhG̊hGJCPCÑQ?R?@GJGWMPSXÑD?I?RÑR?@GÑIGÑMB?IJ?LBÚǩÚKÚXÑLMIR?Ñ
RMFSKÑwPCRGAGJCPG Ñ#J@CRRCÑICLBGÑRMFSKÑKwխRCPGJCPGKGXCÑP?IGNÑ
MJK?IÑGQRCKGWMPSX Ñ^G̊hGJCPJCÑh?JÚխK?J?PÚKÚX ÑGWGÑN?R?RCQÑWC
RGխRGPKCÑSWESJ?K?J?PÚÑTCÑhCխGRJCPGLÑN?X?P?ÑLwDSQÑCRKCQGÑIM
LSQSLB?Ñ@GJEGÑN?WJ?խÚKÚÑW?NK?I Ñ.?R?RCQÑQCIRsPwLwLÑECJGխG
KGLBCÑ@GPÑN?Ph?ÑMJK?IÑ@GXGKÑխGPICRÑTGXWMLSKSXBSP Ñ SLSLJ?Ñ
@CP?@CPÑUC@ÑQGRCKGXGÑWCLGBCLÑR?Q?PJ?BÚI Ñ7CLGBCLÑR?Q?PJ?L?LÑ
UC@Ñ QGRCKGXÑ Q?WCQGLBCÑ ?PRÚIÑ wPwLJCPGKGXGÑ CLÑ EwLACJÑ F?JGWJCÑ
R?IGNÑCBGNÑ@GXJCPGÑB?F?ÑW?IÚLB?LÑR?LÚW?@GJCACIÑÑGJCRGխGKÑ@sJw
KwLBCLÑGQRCIJCPGLGÑ@GXCÑBMǩPSB?LÑGJCRC@GJCACIJCP

3zQJHXDªCDJHÞO@S@SDRÞRDJSvQzMzMÞRNQTMK@QäMäÞ
CDŋDQKDMCHQHQÞLHRHMHYÞ!TÞA@ŋK@LC@ÞkvYzLÞ
vMDQHKDQHMHYHÞO@XK@ƈäQÞLäRäMäY

E?LGX?QWMLJ?PÑQ?BCACÑWCPCJÑRwICRGKGÑRCխTGIÑCBGAGÑBCǩGJÑSJSQ?JÑ
MJ?P?IÑB?ÑRCխTGIÑCBGAGÑEwACÑQ?FGNRGP Ñ SÑ@?ǩJ?LRÚJ?PÑ?P?AÚJÚǩÚWJ?Ñ
hG̊hGJCPÑ SJSQJ?P?P?QÚÑ N?X?PJ?P?Ñ ICLBGÑ wPwLJCPGLGÑ QSL?@GJGPJCP Ñ
GXÑBCÑ2wPIGWCÑ¦BCÑ@SLSLÑEG@GÑ@GPÑMPE?LGX?QWMLÑMJSխRSP?@GJGPÑTCÑ
MPE?LGXCÑMJ?@GJGPQCIÑQCIRsPÑRwKÑQMPSLJ?PÚLÑwQRCQGLBCLÑECJC@G
JGP Ñ.CIGÑIGKÑEGPGխGKBCÑ@SJSL?A?IÑ&wIwKCRCÑ@SÑIMLSB?ÑQsXÑ
QsWJCKCIÑIMJ?WÑD?I?RÑQCIRsPwLÑsLCKJGÑMWSLASJ?PÚLÚL ÑRMFSKÑ
wPCRGAGJCPGLBCLÑ N?R?RCQÑ WCRGխRGPGAGJCPGLCÑ I?B?PÑ FCPICQGLÑ PMJÑ ?J
K?QÚÑխ?PRRÚP ÑÑ
CJGPJGÑ?JRÑW?NÚW?ÑQ?FGNÑMJBSIR?LÑTCÑ@SLSÑEsQRCPBGIRCLÑQMLP?Ñ
?LA?IÑBCTJCRRCLÑB?F?ÑD?XJ?ÑBCQRCIÑ?J?@GJGPGX Ñ#ǩCPÑGJIÑNMXGRGDÑ
?BÚKJ?PÚKÚXÚÑEsQRCPKCXQCIÑwQRÑWsLCRGKÑBCQRCIJCPGLCÑISJ?IÑ
?Q?K?WÚX Ñ GXÑBCÑ0Ñ20'+ÑMJ?P?IÑ@SÑ?PEwK?LJ?PÚÑ@GPÑI?hÑ
ICPCÑBGJCÑECRGPBGIÑTCÑF?J?ÑQ?TSLSASQSÑMJK?W?ÑBCT?KÑCBCAC
ǩGX ÑǶL?LÚWMPSXÑIGÑIÚQ?ÑT?BCBCÑKCWTCJCPGLGÑ?J?A?ǩÚX
1MLÑ MJ?P?IÑ B? Ñ RwICRGAGÑ F?IIÚLB?Ñ IMLSխK?IÑ ECPCIJG Ñ
2wPIGWC§BCÑN?R?RCQÑF?J?ÑK?PICRJCPBCÑTCW?Ñ?WLÚÑDMPK?ÑQ?FGNÑ
WCPJCPBCÑ Q?RÚJ?LÑ @GPÑ wPwL Ñ .CIGÑ RwICRGAGJCP Ñ @sJECJCPÑ TCÑ wPCRG
AGJCPÑF?IIÚLB?Ñ@GJEGÑQ?FG@GÑKGÑǶխRCÑ@SÑQ?RÚխJ?P?ÑI?RK?ÑBCǩCPÑ
I?R?@GJKCIÑGhGLÑ@GPÑխ?LQRÚP Ñ^CխGRJCPGLÑLGRCJGIJCPGLGÑTCÑI?JGRCQGLGÑ
RwICRGAGWCÑ EsQRCPC@GJGPÑ TCÑ D?PIÚLB?JÚIÑ W?P?R?@GJGPQCI Ñ RwICRGAG
JCPÑMÑX?K?LÑRwPJCPGÑQMPK?W?Ñ@?խJ?W?A?IJ?PÑTCÑwPwLJCPÑICLBGÑ
R?JC@GLGÑ W?P?R?A?IRÚP Ñ sWJCACÑ NGW?Q?B?Ñ T?PÑ MJ?LÑ I?JGRCQGXÑ TCÑ
JCXXCRQGXÑN?R?RCQÑMPR?B?LÑI?JI?A?IRÚP Ñ GPÑICXÑB?F?Ñ@SÑBSPSKÑ
RwICRGAGÑ?P?խRÚPK?J?PÚWJ?ÑRCWGRÑCBGJKGխRGP
PÑ2?PÚKÑMJ?P?IÑ@GXJCP ÑRCB?PGIÑXGLAGPGLGLÑGJIÑ?BÚKÚÑMJ?P?IÑLGF?GÑ
RwICRGAGWCÑI?B?PÑ@wRwLÑhCխGRJCPGLÑR?LÚRÚKÚLÚÑW?NK?IR?WÚX Ñ7?LGÑ
wPwLÑK?PI?K?ÑGJCÑ@?խJ?W?A?ǩÚX Ñ SÑQ?BCACÑ@GPÑGRKCÑQRP?RCHGQGÑ
BCǩGJÑ?WLÚÑX?K?LB?ÑhCIKCÑQRP?RCHGQGBGP

2wPIGWCÑN?R?RCQÑQCIRsPw ÑGhÑR?JCNRCIGÑCǩGJGKCÑ@?ǩJÚ Ñ SÑLCÑBC
KCIÑMJSWMPÑ ?QGRhCÑ?LJ?RK?IÑECPCIGPQCÑDGW?RJ?PÑWCPCJÑMJ?P?IÑ
WwIQCIQC ÑN?R?RCQÑWCRGխRGPGAGJGǩGÑIMLSQSLB?ÑWCRCPJGÑ@GJEGWCÑQ?FGNÑ
MJK?W?LÑGLQ?LJ?PÚLÑB?Ñ?WLÚÑ@CIJCLRGWJCÑ@SÑGխCÑEGPKCQGLCÑLC
BCLÑ MJSWMP Ñ Ñ PXÚLÑ ?PRK?QÚÑ @GPÑ F?W?JÑ IÚPÚIJÚǩÚL?Ñ QC@CNÑ MJSWMPÑ
TCÑ IwhwIÑ hG̊hGJCPGÑ XMPÑ BSPSKB?Ñ @ÚP?IÚWMP Ñ SP?B?IGÑ ?L?FR?PÑ
KCQCJC ÑT?PÑMJ?LÑR?JC@GÑR?FKGLÑCBC@GJKCIRGP ÑǶIGLAGÑMJ?P?IÑGQC Ñ
wPCRGAGJCPÑ ?P?QÚLB?Ñ FCPF?LEGÑ @GPÑ IMMPBGL?QWMLÑ MJK?BÚǩÚLB?LÑ
@SÑ BSPSKB?Ñ W?PBÚKAÚÑ MJ?@GJCACIÑ GFP?A?RÑ N?X?PJ?PÚÑ GQRGQK?PÑ
CBGJKCKCJGBGP Ñ TPSN?§B?LÑ @GPÑ sPLCIÑ TCPKCIÑ ECPCIGPQC Ñ RwKÑ
N?R?RCQÑwPCRGAGJCPGLGLÑ@?ǩJÚÑMJBSǩSÑ@GPÑMPE?LGX?QWMLÑT?P Ñ SÑMP
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2?PÚKÑ Ñ WÚJÚLB? Ñ N?R?RCQÑ RMFSKSÑ wPCRKCÑ
WCRIGQGÑ?J?LÑDGPK? ÑMÑEwLBCLÑ@SÑW?L?ÑFCKÑ
ICLBGÑwPCRGKGÑFCKÑBCÑQsXJCխKCJGÑwPCRGAGJCPJCÑ
)?WQCPGÑTCÑ1GT?QÑWsPCJCPGLBCÑRMFSKJSIÑ
wPCRGKGÑwXCPGLCÑWMǩSLJ?խRÚ ÑWPÚA? ÑN?
R?RCQÑwPCRGKGÑW?NÚJ?LÑ@wRwLÑ@sJECJCPBCÑ
hCխGRÑ ECJGխRGPKC Ñ wPCRGAGÑ CǩGRGKJCPGÑ TCÑ
W?WÚKÑ D??JGWCRJCPGLGÑ BCÑ QwPBwPwWMP Ñ PÑ
2?PÚK Ñ BCLCKCÑ JMI?QWMLJ?PÚÑ MJ?P?IÑ
B?ÑN?R?RCQÑR?PÚKÚLÚLÑWMǩSLÑMJ?P?IÑW?NÚJBÚǩÚÑ
WCPJCPGÑ RCPAGFÑ CBGWMP Ñ SÑ @?ǩJ?KB? Ñ ,CTխCFGP§BCÑ
@SJSL?LÑMPR?J?K?ÑÑ@GLÑRMLÑI?N?QGRCJG Ñ2wPIGWC§LGLÑCLÑ
KMBCPLÑWCPÑ?JRÚÑBCNMQSL?ÑCIÑMJ?P?I ÑRCILGIÑNCPQMLCJGLÑ@GPÑ
@sJwKwÑGJCÑJ?@MP?RS?PÑh?JÚխK?J?PÚLÚÑB?Ñ@SÑ@sJECBCÑECPhCIJCխRGPGWMP

PÑ2?PÚKÑ%CLCJÑ+wBwPwÑ#IPCKÑ1S?BÑ1?B?I ÑÑWÚJÚLB?Ñ
WCKCIJGIÑ N?X?PÚWJ?Ñ @CP?@CPÑ Q?L?WGJGIÑ W?LGÑ N?PK?IÑ
N?R?RCQÑTCÑAGNQÑN?X?PÚLB?ÑB?Ñ?IRGDÑPMJÑ?JBÚIJ?
PÚLÚÑQsWJCBG Ñ SÑ@?ǩJ?KB? ÑBwLW?Ñh?NÚLB?Ñ
ISJJ?LÚJ?LÑhCխGRJCPGLGLÑ2wPIGWCÑN?X?PÚL
B?Ñ B?Ñ WCPÑ ?JK?W?Ñ @?խJ?BÚǩÚLÚÑ @CJGPRCLÑ
1?B?I Ñ ¤Ñ SÑ WÚJÑ @GXGKÑ R?LÚRÚKÑ WÚJÚKÚX Ñ
0SK@?Ñ *?SP?Ñ EG@GÑ Q?L?WGJGIÑ hCխGRJCPG
KGXGLÑIÚQ?ÑX?K?LB?ÑN?X?PÑN?WÚÑI?X?
L?A?ǩÚLÚÑBwխwLwWMPSX Ñ SÑ@?ǩJ?KB? ÑDGPK?Ñ
MJ?P?IÑ GJIÑ BCD?Ñ I?RÚJ?A?ǩÚKÚX Ñ Ñ )?QÚK Ñ P?JÚIÑ
R?PGFJCPGÑ ?P?QÚLB?Ñ LR?JW?§B?Ñ BwXCLJCLCACIÑ MJ?LÑ %PMU
RCAFÑ#SP?QG?Ñ$S?PÚ§LB?Ñ Ñ&MJÑÑLSK?P?JÚÑQR?LBÚKÚX?ÑRwKÑDS?PÑ
XGW?PCRhGJCPGLGÑ@CIJGWMPSX¥ÑBCBG

>VBOÐW?@?LAŕÐMRJ?PJ?ÐKvA?BCJCBCÐWCLGÐvPvLvÐ(BIQ¨GÐR?LŕRRŕ
?WCPÑ !PMNÑ 1AGCLAC Ñ 2wPIÑ R?PÚKÚL?Ñ TCÑ hG̊hGQGLCÑ QSLBSǩSÑ
FGXKCRJCPGLCÑ @GPÑ WCLGQGLGÑ B?F?Ñ CIJCWCPCIÑ W?@?LAÚÑ MRJ?PJ?Ñ
KwA?BCJCBCÑISJJ?LÚJ?LÑWCLGÑwPwLwÑ)CJR§GÑR?LÚRRÚ Ñ7CRIGJGÑ@?WGJCPGLÑ
TCÑ ?WCP§GLÑ wQRÑ BwXCWÑ WsLCRGAGJCPGLGLÑ I?RÚJÚKÚÑ GJCÑ ECPhCIJCխCLÑ
J?LQK?LB? ÑR?PÚKQ?JÑD??JGWCRJCPBCÑsLCKJGÑ@GPÑWCPÑRSR?LÑW?@?LAÚÑ
MRJ?PJ?Ñ KwA?BCJCBCÑ #LRCEPCÑ 7?@?LAÚÑ -RÑ
7sLCRGKG§LGLÑsLCKGLCÑBCÑBCǩGLGJBG Ñ ?WCPÑ
!PMNÑ 1AGCLACÑ .?X?PJ?K?Ñ +wBwPwÑ +?R
FGCSÑ&GLE?LR ÑJ?LQK?LB?ÑW?NRÚǩÚÑIMLSխ
K?QÚLB?Ñ¤ ?WCPÑMJ?P?IÑRMFSKB?LÑF?Q?
B?Ñ I?B?PÑ FCPÑ ?J?LB?Ñ WCLGJGIhGÑ TCÑ WwIQCIÑ
I?JGRCBCÑTCPGKÑQ?ǩJ?W?LÑhsXwKJCPÑQSLS
WMPSX Ñ SÑ@?ǩJ?KB?ÑhG̊hGJCPGLÑ?JÚխI?LJÚI
J?PÚLÚÑ BCǩGխRGPCACIÑ WCLGJGIhGÑ @GPÑ wPwLÑ MJ?LÑ
)CJR§GÑ ECJGխRGPBGI Ñ )ÚQ?Ñ X?K?LB?Ñ hMǩ?J?LÑ
TCÑKwA?BCJCÑCBGJKCBGǩGLBCÑFÚXJ?ÑR?PJ?W?Ñ

W?WÚJ?LÑTCÑTCPGKGÑsLCKJGÑMP?LJ?PB?Ñ?X?JR?LÑW?@?LAÚÑMRJ?P?ÑI?P
խÚÑ ECJGխRGPGJCLÑ )CJR Ñ @SEwLCÑ BCIÑ ISJJ?LÚJBÚǩÚÑ RwKÑ wJICJCPBCÑ hMIÑ
GWGÑ QMLShJ?PÑ TCPBG Ñ ¤#LRCEPCÑ 7?@?LAÚÑ -RÑ +wA?BCJCÑ 7sLCRGKG¥LGLÑ
NPCLQGNJCPGÑ BMǩPSJRSQSLB?Ñ W?@?LAÚÑ MRJ?PJ?Ñ KwA?BCJCWC Ñ CLRCE
PCÑ @GPÑ W?IJ?խÚKÑ QSLSWMPÑ TCÑ FCPÑ ?խ?K?B?Ñ hG̊hGWCÑ BCQRCIÑ MJS
WMPSX¥Ñ BCBG Ñ 2MNJ?LRÚB?Ñ ?WCP§GLÑ hG̊hGJCPÑ
GhGLÑECJGխRGPBGǩGÑWCNWCLGÑ@GPÑNJ?RDMPKÑMJ?LÑ
¤KCTQGK¥GLÑ BCÑ R?LÚRÚKÚÑ W?NÚJBÚ Ñ 1CIRsPCÑ
?GRÑsLCKJGÑTCÑEwLACJÑ@GJEGJCPGLÑN?WJ?խÚJBÚǩÚÑ
wWCJCPCÑ sXCJÑ NJ?RDMPKÑ GJCÑ hG̊hGJCPGLÑ wPCR
ICLJGIJCPGLGÑ ?PRRÚPK?IÑ TCÑ F?PA?K?J?PÚLÚÑ
B?F?Ñ BMǩPSÑ @GhGKBCÑ WsLCRKCIÑ FCBĊC
LGWMP ÑǶJIÑMJ?P?IÑ2P?IW?Ñ@sJECQGLBCIGÑ@Sǩ
B?WÑhG̊hGQGÑGJCÑ@SJSխ?LÑNJ?RDMPKÑGJCPJCWCLÑ
BsLCKJCPBCÑ 2wPIGWCÑ ECLCJGLBCIGÑ RwKÑ
wPCRGAGJCPJCÑ@SJSխ?A?I

"BKFW?>KHàFIBà$BAFWàßIBHQOFHÐGƀ@GPJGŃGLCÐEGRRG

%

CBGXÑ#JCIRPGIÑ.CP?ICLBCÑ1?RÚխÑ լ ÑTCÑ"CLGX ?LIÑwPCRGAGJCPCÑ
sBCKCÑ ?T?LR?HÚÑ Q?ǩJ?W?LÑ Gխ@GPJGIJCPGLGÑ WCLGJCBG Ñ SÑ Gխ@GPJGǩGÑ
hCPhCTCQGLBCÑ "CLGX ?LI§ÚLÑ aPCRGAGÑ )?PR§ÚL?Ñ Q?FGNÑ MJ?LÑ %CBGXÑ
2?PÚKQ?JÑ1SJ?K?Ñ+wխRCPGJCPG ÑD?RSP?ÑsBCKCJCPGLBCÑÑ?WÑD?GXQGXÑ
CPRCJCKCÑIMJ?WJÚǩÚLB?LÑD?WB?J?L?A?I Ñ7CLGJCLCLÑ?LJ?խK?ÑI?N
Q?KÚLB? Ñ%CBGXÑKwխRCPGQGÑhG̊hGJCPÑ"CLGX ?LI§ÚLÑ2?PÚKÑ ?LI?AÚ
JÚǩÚÑ?J?LÚLB?ÑQSLBSǩSÑ?T?LR?HJ?PB?LÑB?ÑW?P?PJ?L?@GJCACI
7CLGJCLCLÑGխ@GPJGǩGLGLÑǶXKGPÑTCÑ+?LGQ?Ñ2?PÚKQ?JÑ1SJ?K?Ñ+wխ
RCPGJCPGÑ GhGLÑ sLCKJGÑ @GPÑ DÚPQ?RÑ MJBSǩSLSÑ @CJGPRCLÑ %CBGXÑ +wխRCPGÑ
ǶJGխIGJCPGÑ +wBwPwÑ +SQR?D?Ñ "CKGPÑ W?NRÚǩÚÑ BCǩCPJCLBGPKCBC Ñ
¤"CLGX ?LIÑGJCÑR?PÚKQ?JÑQSJ?K?ÑKwխRCPGJCPGLCÑsBCKCÑ?T?LR?HÚÑ
Q?ǩJ?W?LÑsLACIGÑGխ@GPJGǩGKGXGÑB?F?ÑB?Ñ?T?LR?HJÚÑBSPSK?ÑECRGPC
PCIÑ hG̊hGJCPGKGXGLÑ CJCIRPGIÑ D?RSP?Ñ sBCKCJCPGLCÑ IMJ?WJÚIÑ Q?ǩJ?
K?WÚÑ QwPBwPwWMPSX Ñ #LCPHGÑ QCIRsPwLwLÑ CLÑ sLCKJGÑ MWSLASJ?
PÚLB?LÑ@GPGÑMJ?P?I Ñ"CLGX ?LIÑGJCÑW?NKÚխÑMJBSǩSKSXÑGխ@GPJGIJCPGÑ
EG@GÑKwխRCPGÑMB?IJÚÑNPMHCJCPÑECJGխRGPCPCIÑQCIRsPwKwXBCÑsLCKJGÑ

10 | TARIM GÜNDEM

?BÚKJ?PÑ?RK?W?ÑBCT?KÑCBGWMPSX Ñ SÑSWESJ?K?LÚLÑhMIÑQCQÑEC
RGPCACǩGLGLÑQGLW?JJCPGLGÑ?JBÚI Ñ GPhMIÑCLCPHGÑխGPICRGLGLÑ@SÑSWESJ?
K?WÚÑsPLCIÑ?J?A?ǩÚLÚÑsLÑEsPwWMPSX¥ÑBGWCÑ@CJGPRRG Ñ
LJ?խK?Ñ GJCÑ GJEGJGÑ BCǩCPJCLBGPKCJCPBCÑ @SJSL?LÑ ?RÚÑ L?BMJSÑ
sJECÑ+wBwPwÑ&?Q?LÑ`XCPÑ-PF?L Ñ%CBGXÑGJCÑwPCRGAGJCPCÑQ?ǩJ?BÚI
J?PÚÑ?T?LR?HJ?PÚLÑ?PRK?QÚLB?LÑKSRJSJSIÑBSWBSIJ?PÚLÚ ÑÑǶXKGPÑTCÑ
+?LGQ?ÑGJJCPGÑ2?PÚKQ?JÑ1SJ?K?Ñ+wխRCPGJCPGÑGhGLÑsLCKJGÑDÚPQ?RJ?PÑ
QSLBSIJ?PÚLÚÑ@CJGPRRG Ñ

Oà1>OəJà)CLBGÐ1CIRrPvLBCÐ GPÐŔJIGÐ
%CPgCIJCƀRGPCPCIÐ%PMURCAFÐ$S?PŕL?Ð)?RŕJBŕ
I,9I¥E=F=D%¬<¬I¬$JQDLÞ 2T@CÞ 2@C@J IθNK=;@L9I¥wF9G9K9K=JKθ@LEL9D9F¥F<9C9K¥D9FK=C>AIE9
θD<LCD9I¥F¥MLI?LD9P9I9C tL>L9I<9J9F9PADAC¤=ǂAKD=IAEAQAK9F¥KK¥CM=:L9FD9E<9©F=EDAAǂ:9ƆD9FK¥D9I¥CLI<LCu<=<A

PÑ

2?PÚK Ñ LR?JW?§B?Ñ BwXCLJCLCLÑ %PMURCAFÑ $S?PÚ§L?Ñ
@SÑWÚJÑGJIÑICXÑI?RÚJBÚ Ñ$S?P?ÑI?RÚJÚKJ?PÚLB?LÑBMJ?WÚÑQMLÑBCPCACÑKCKLSLÑ MJBSIJ?PÚLÚÑ TCÑ @SÑ @?ǩJ?KB?Ñ
sLCKJGÑGխÑ@?ǩJ?LRÚJ?PÚÑISPBSIJ?PÚLÚÑ
@CJGPRCLÑ PÑ 2?PÚKÑ %CLCJÑ +wBwPwÑ
#IPCKÑ 1S?BÑ 1?B?I Ñ ¤TPSN?Ñ TCÑ
?JI?LÑwJICJCPGLBCLÑ-PR?BMǩSÑTCÑ
)SXCWÑDPGI?§W?ÑI?B?PÑSX?L?LÑTCÑ
@SÑwJICJCPBCLÑECJCLÑXGW?PCRhGJCPGLÑ
?ǩÚPJ?LBÚǩÚÑ@SÑsLCKJGÑDS?PB?Ñ@GXJCPBCÑDGPK?ÑMJ?P?IÑWCLGÑwPwLJCPGKGXGLÑR?LÚRÚKÚLÚÑW?NK?IR?LÑMJBSIh?ÑICWGDÑ?JBÚI¥ÑBCBG
#IPCKÑ1S?BÑ1?B?I Ñh?JÚխK?J?PÚÑTCÑECJCACIÑFCBĊCPGÑF?IIÚLB?IGÑ
QMPSJ?PÚKÚXÚÑխsWJCÑW?LÚRJ?BÚ

QÞ3@QäLÞNK@Q@JÞATÞXäK Þ&QNVSDBGÞ
%T@QäªM@ÞHKJÞJDYÞJ@SäKCäMäY Þ%T@QÞHKDÞ
HKFHKHÞCDŋDQKDMCHQLDKDQHMHYHÞ@K@AHKHQÞLHXHY
`LACJGIJCÑDS?PJ?P?ÑI?RÚJÚKÚL ÑK?PI?J?խK?ÑTCÑR?LÚRÚKÑh?JÚխK?J?PÚLÚLÑ
sLCKJGÑ @GPÑ @sJwKwLwÑ MJSխRSPBSǩSLS Ñ DS?PJ?P?Ñ I?RÚJ?P?IÑ
wPwLJCPGKGXG Ñ I?RÚJÚKAÚJ?P?Ñ TCÑ XGW?PCRhGJCPCÑ R?LÚRK?Ñ DÚPQ?RÚÑ MJ?P?IÑ
hMIÑsLCKJGÑEsPBwǩwKwXwÑ@CJGPRKCIÑGQRCPGK Ñ SÑ?LJ?WÚխJ?Ñ@SÑWÚJÑ
GJIÑBCD?ÑI?RÚJBÚǩÚKÚXÑ@SÑDS?PB?LÑMJBSIh?ÑKSRJSÑ?WPÚJBÚI Ñ GJBGǩGLGXÑ
EG@GÑ Q?BCACÑ N?R?RCQÑ RMFSKSÑ ?J?LÚLB?Ñ I?RÚJ?LÑ RCIÑ DGPK?WBÚIÑ TCÑ
@SÑ ?J?LB?Ñ Q?L?WGJGIÑ NGW?Q?QÚLB?Ñ sLCKJGÑ GխÑ @?ǩJ?LRÚJ?PÚÑ W?NRÚI Ñ
%PMURCAF ÑI?RÚJÚKÑW?N?LÑDGPK?ÑTCÑXGW?PCRhGÑQ?WÚQÚWJ?ÑMJBSIh?ÑSKSRÑ
TCPGAGÑ@GPÑDS?P ÑÑTPSN?ÑTCÑ ?JI?LÑwJICJCPGLBCLÑ-PR?BMǩSÑTCÑ)SXCWÑ
DPGI?§W?ÑI?B?PÑSX?L?LÑwJICJCPBCLÑECJCLÑXGW?PCRhGJCPGLÑ?ǩÚPJ?LBÚǩÚÑ
@SÑ sLCKJGÑ DS?PB? Ñ @GXJCPÑ BCÑ DGPK?Ñ MJ?P?IÑ WCLGÑ wPwLJCPGKGXGLÑ
R?LÚRÚKÚLÚÑW?NK?IR?LÑMJBSIh?ÑICWGDÑ?JBÚI
EPGAMÑTCÑ#SPMNJ?LRÑRCKQGJAGJCPGKGXÑBCÑ@GXJCPJCÑ@CP?@CPBG Ñ-LJ?PÑ
B?Ñ @SÑ DS?PÚLÑ NMR?LQGWCJGLGÑ EsPBwJCPÑ TCÑ sLCKJGÑ GխÑ @?ǩJ?LRÚJ?PÚÑ
W?NRÚJ?PÑ @SLSLJ?Ñ @CP?@CPÑ Ñ %PMURCAFÑ $S?PÚ§L? Ñ EPGAMÑ TCÑ
#SPMNJ?LRÑ DGPK?J?PÚKÚXÚLÑ B?Ñ sLCÑ hÚIRÚǩÚÑ @GPÑ R?Q?PÚKJ?Ñ RCIP?PÑ
I?RÚJK?WÚÑBwխwLwWMPSX

ÞXäKäÞRHYHMÞHkHMÞM@RäKÞAHQÞXäKCäÞÞ
XäKäMC@JHÞGDCD̡DQHMHYÞMDKDQCHQ
ÑWÚJÚÑwJICACÑTCÑQCIRsPÑ?hÚQÚLB?LÑMJBSIh?ÑXMPÑ@GPÑWÚJBÚ Ñ
`XCJJGIJCÑ@GXGKÑQCIRsPwKwXBCÑXMPJSÑ@GPÑWÚJÚÑB?F?ÑECPGBCÑ@ÚP?IRÚI Ñ
1sXJCխKCJGÑwPCRGAGJCPGKGXJCÑ1GT?QÑTCÑ)?WQCPGÑWsPCJCPGLBCÑ
RMFSKJSIÑwPCRGKGÑwXCPGLCÑWMǩSLJ?խRÚI Ñ7ÚJÚLÑQMLÑGIGÑ?WÚLB?LÑ
GRG@?PCLÑN?R?RCQÑDGW?RJ?PÚÑWwIQCJKCWCÑ@?խJ?BÚ ÑK?ÑNGW?Q?B?Ñ
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ECLCJÑMJ?P?IÑ@GPÑRCBGPEGLJGIÑT?P ÑaPwLÑQCTIGW?RJ?PÚÑW?NÚJÚWMPÑ
?LA?IÑNGW?Q?B?ÑECLCJÑMJ?P?IÑW?խ?L?LÑL?IGRÑ?IÚխÚLB?IGÑX?WÚ̇ÚI Ñ
FCPICQGÑCRIGJGWMP Ñ.?X?PÚLÑB?Ñ@CLACÑIMLQMJGB?QWML?ÑEGBCACǩGLGÑ
QsWJCWC@GJGPGK ÑPÑ2?PÚKÑMJ?P?IÑQRP?RCHGKGXGÑQwPBwPwWMPSX
ÑWÚJÚÑGhGLÑNJ?LJ?PÚKÚXÑWGLCÑQ?L?WGJGIÑNGW?Q?B?ÑB?ÑWCPÑ?JK?I Ñ
1?L?WGJGIÑN?R?RCQÑhCխGRJCPGKGXGÑBCÑ%PMURCAFÑDS?PÚLB?ÑR?LÚRRÚI Ñ
2CQAGJJCPGLGÑ@CIJGWMPSX Ñ SLSLÑBÚխÚLB? Ñ@GPI?hÑhCխGBGÑICLBGÑ@sJECÑ
wPCRGKGLBCÑBCLCBGI ÑEsQRCPBGIÑTCÑ@SÑhCխGRJCPÑBCÑ@CǩCLGJBG Ñ0
%#Ñh?JÚխK?J?PÚKÚX?Ñ?P?ÑTCPKCBCLÑBCT?KÑCBGWMPSX Ñ1wPCIJGÑ
ECJGխGKCÑ?hÚIÑMJ?LÑ@GPÑDGPK?ÑMJ?P?IÑFCPÑX?K?LÑB?F?ÑGWGWCÑ
SJ?խK?IÑGhGLÑh?JÚխÚWMPSX

ÞXäKäMC@ÞO@Y@Q@ÞXDMHÞzQzMKDQÞRTM@B@JÞLäRäMäY
ÑWÚJÚLB?Ñ@?FQCRRGǩGKÑEG@GÑRCQAGJJCPGLGÑ@CIJCBGǩGKGXÑTCÑ
@CǩCLGJCLÑwPwLJCPGKGXÑT?P ÑÑWÚJÚLB?ÑRMFSKÑN?X?PÚLÚÑ
ECJGխRGPKCIÑGhGLÑGJIÑQCDCPBCÑKGLGÑWSKPSÑBCLCKCJCPGKGXGÑ
W?N?A?ǩÚX ÑլGKBGJGIÑ@SÑI?B?PÑQsWJwWMPSK ÑaPCRGKGKGXÑWGLCÑ
ICLBGÑR?PJ?KÚXB?ÑMJ?A?I Ñ1sXJCխKCJGÑwPCRGKGKGXGÑQwPBwPwWMPSX Ñ
aPCRGKÑF?AKGKGXGÑ?WLÚÑQCTGWCBCÑRSRK?IÑGQRGWMPSX

ÞXäKäMC@ÞR@M@XHKHJÞO@Y@QC@Þ@JSHEÞQNKÞ
@KL@XäÞOK@MKäXNQCTMTYÞ!TÞA@ŋK@LC@Þ
GDCD̡DQHMHYDÞTK@ƈSäMäYÞLä
Ñ WÚJÚÑ @GXGKÑ GhGLÑ Q?L?WGJGIÑ NGW?Q?QÚL?Ñ ?BÚKÑ ?RRÚǩÚKÚXÑ @GPÑ WÚJBÚ Ñ
"wLW?A?Ñ @CǩCLGJCLÑ TCÑ ML?WJ?LKÚխÑ hCխGRJCPGKGXG Ñ Ñ WÚJÚÑ GhCPGQGLBCÑBCLCKCÑ?J?LJ?PÚKÚXB?ÑwPCRCPCIÑ@SÑN?X?P?ÑSWESLJSǩSLSÑ
RCQRÑCRRGI ÑJKÚխÑMJBSǩSKSXÑBMLCJCPÑMJBSIh?ÑSKSRÑTCPGAGWBG Ñ SLSLJ?Ñ @CP?@CPÑ WGLCÑ %PMURCAFÑ $S?PÚ§LB?Ñ Q?L?WGJGIÑ wPwLJCPGKGXGÑ
KwխRCPGJCPGKGXCÑR?RRÚPBÚIÑTCÑMJSKJSÑRCNIGJCPÑ?JBÚI Ñ`XCJJGIJCÑ 1',Ñ0311#2Ñ$-,2,#ÑTCÑ+0)'#1ÑCLÑ@CǩCLGJCLÑwPwLJCPGKGXÑ
?P?QÚLB?WBÚ ÑBÚKJ?PÚKÚXÚÑQ?ǩJ?KÑ?R?P?IÑNGW?Q?LÚLÑ@SÑIMLSB?IGÑ
L?@XÚLÚÑTCÑGFRGW?AÚLÚÑsJhKCWCÑh?JÚխÚWMPSX Ñ

$U7DUÖP0DUNDODûPD

dDOÖûPDODUÖQD+Ö]9HUHFHN
$U 7DUÖP 3D]DUODPD YH ùOHWLûLP 0GU )DWPDJO .DUDoLO  \ÖOÖQGD
PDUNDODûPDLOHLOJLOLELUoRNDGÖPDWWÖNODUÖQÖLIDGHHGHUHN´7HVFLOLQLDOGÖøÖPÖ]
UQOHULPL]SL\DVDQÖQJ|]GHUQOHULQGHQ$*5ù$0$'(/(,1(0$5)21$
-(//< YH &21&25',$·GÖU dDOÖûPDODUÖPÖ] JHOHFHN G|QHP LoLQ GH WP
KÖ]Ö\ODGHYDPHGHFHNµGHGL

$U

7DUÖPJHoWLøLPL]\ÖOODUGDNXUXPVDOODûPDYHPDUNDODûPDLOHLOJLOLFLGGLDGÖPODUDWWÖ2OXûWXUGXNODUÖEX
DOW\DSÖ\ODoDOÖûDQWDWPLQLYHPûWHULPHPQXQL\HWL
ROXûWXUPD\ÖYHJHOHFHNWHEX\|QOHUL\OHIDUN\DUDWPD\ÖSODQODGÖNODUÖQÖEHOLUWHQ$U7DUÖP3D]DUODPDYHùOHWLûLP0GU
)DWPDJO.DUDoLOJHOHFHNKHGHÁHULQLQNHQGLNHQGLQL\|QHWHELOHQVLVWHPHYH\DSÖ\DXODûPDNROGXøXQXV|\OHGL)DWPDJO.DUDoLO$U7DUÖP·ÖQoDOÖûPDODUÖYHVHNW|UQVRUXQODUÖ\OD
LOJLOLVRUXODUÖPÖ]Öû|\OH\DQÖWODGÖ
$U7DUÖPRODUDNJHoWLøLPL]\ÖOODUGDNXUXPVDOODûPD
LOHLOJLOLLONDGÖPODUÖQÖ]ÖDWWÖQÖ]%XEDøODPGDJHOHFHN
KHGHÁHULQL]LOHLOJLOLELOJLYHULUPLVLQL]"
%LOGLøLQL] JLEL NXUXPVDOODûPD NXUXPXQ VWUDWHMLOHULQL EHOLUOH\HFHNIDDOL\HWOHULGHQHWOH\HFHNYHWDNLSHGHFHNELU\|QHWLP
NXUXOXPHNDQL]PDVÖROPDVÖGÖU$57$5,0RODUDNYL]\RQXPX]
JHUHøLNXUXPVDOODûPDEL]LPLoLQHQEDûWDJHOHQLONHOHULPL]GHQGLùONDGÖPRODUDNGHøHUOHULPL]LEHOLUOH\LSYHUPLûROGXøXPX]WPVWUDWHMLNNDUDUODUÖPÖ]ÖYHIDDOL\HWOHULPL]LEXLONHOHUL
ED]DODUDN\UW\RUX]
.XUXPVDOODûPD VUHNOLOLøLQ YH FDQOÖOÖøÖQ |QHP DU] HWWLøL ELU
\DSÖODQPDGXUXPXGXUúLUNHWRODUDNEL]OHUEXNRQXGDDGÖPODUÖPÖ]Ö VDøODP DWDUDN oDOÖûDQODUÖPÖ]ÖQ VRUXPOXOXNODUÖQÖQ
IDUNÖQGD\Ö] 7P SHUVRQHOLPL]L YHUHFHøLPL] NDUDUODUGD VLVWHPH GDKLO HGHUHN VUHNOLOLøL VDøODPD\Ö DPDoOÖ\RUX] úLUNHW
RODUDN EX NOWU YHUPLû ROGXøXPX] WP VWUDWHMLN NDUDUODUD
\DQVÖPDNWDGÖU %|\OHFH NXUXPVDOODûPD VUHFLQGH DOW \DSÖ\Ö
ROXûWXUPXûROX\RUX]2OXûWXUGXøXPX]EXDOW\DSÖ\ODoDOÖûDQ
WDWPLQL YH PûWHUL PHPQXQL\HWL ROXûWXUDUDN JHOHFHNWH EX
\|QP]OH IDUN \DUDWDFDøÖPÖ]D LQDQÖ\RUXP  ùOHUOH\HQ G|QHPOHUGHNLDPDFÖPÖ]LVHNHQGLNHQGLQL\|QHWHELOHQVLVWHPH
YH\DSÖ\DXODûPDNRODFDNWÖU
\ÖOÖQGDED]ÖPDUNDODUÖQÖ]LoLQWHVFLOEDûYXUXVXQGD
EXOXQGXQX]YH\ÖOÖQGDPDUNDWHVFLOOHULQL]LDOGÖQÖ]
\ÖOÖLoHULVLQGH\HQLWHVFLODOGÖøÖQÖ]UQOHULQL]
KDNNÖQGDELOJLYHULUPLVLQL]"<ÖOVRQXQDNDGDUEDûND
\HQLUQOHULQL]RODFDNPÖ"
 \ÖOÖQGD D\QÖ ]DPDQGD PDUNDODûPD LOH LOJLOL GH ELUoRN
DGÖPDWWÖN%XQODUGDQVDGHFHELULPDUNDWHVFLOOHULQLDOPDNWÖ
%LOGLøLQL]JLELPDUNDODUELUûLUNHWLQWPYDUOÖøÖQÖQDQODPÖGÖU
%XGHUHFH|QHPOLRODQELUNRQXHOEHWWHNRUXPDDOWÖQDDOÖQPDOÖ\GÖ%L]GHEXDQODPGDEXSL\DVDGDYHUPLûROGXøXPX]
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HPHNOHULPL]L
YH
SD]DUÖPÖ]Ö JDUDQWL DOWÖQD DOPDN LoLQ
NHQGL UQOHULPL]
LoLQ PDUND WHVFLOLQGH EXOXQGXN %X
GXUXP UDNLSOHU DUDVÖQGD IDUNOÖODûPDPÖ]ÖQ YH SD]DUÖPÖ]Ö
NRUXPDQÖQ ELU \ROX
VDGHFH
%XQXQOD
EHUDEHUPDUNDWHVFLOLQLDOPDPÖ]YHPDUNDODûPDPÖ]PûWHULOHULPL]LoLQGHELUJYHQFHDQODPÖQDJHOL\RU0DUNDODûPD
WNHWLFLOHUDoÖVÖQGDQGDPDOÖQNROD\OÖNODWDQÖQPDVÖQÖVDøOD\DUDNUQNDOLWHVLKDNNÖQGDWNHWLFL\HJYHQFHYHÀNLUYHULUYH
EXGXUXPGDWNHWLFLQLQGHRWRPDWLNRODUDNJYHQFHDOWÖQD
DOÖQPDVÖQÖVDøODU7PEX|]HOOLNOHULLOHGHPDUNDWNHWLFL\L
UHWLFL\LYHDUDFÖÀUPD\ÖNRUX\DQNXUXPVDOELU\DSÖKDOLQHG|QûPHNWHGLU
7HVFLOLQL DOGÖøÖPÖ] UQOHULPL] SL\DVDQÖQ J|]GH UQOHULQGHQ$*5ù$0$'(/(,1(0$5)21$-(//<YH&21&25',$
¶GÖUdDOÖûPDODUÖPÖ]JHOHFHNG|QHPLoLQGHWPKÖ]Ö\ODGHYDP
HGHFHN
hONHPL]GHSDWDWHVUHWLPDODQODUÖDUWÖ\RUDQFDNUHWLFL
SHNoRNVÖNÖQWÖLOHERøXûX\RU%XEDøODPGDVHNW|UYH
\DSÖOPDVÖJHUHNHQOHULGHøHUOHQGLULUPLVLQL]"
3DWDWHVVHNW|UYHSD]DUODPDVÖVRQ]DPDQODUGDROGXNoD]RUODûÖ\RU3D]DUODPDUHWLPLQQLWHOLNYHQLFHOLøLQLHWNLOH\HQHQ
|QHPOL\DSÖGÖUhONHPL]GHED]Ö\ÖOODUSDWDWHVUHWLFLVLLoLQSD]DU EXOPD |QHPOL VRUXQ ROXûWXUXUNHQ ED]Ö G|QHPOHUGH LVH
GDKDNROD\LOHUOHPHVDøODQÖ\RU$\UÖFDSDWDWHVÀ\DWODUÖ\ÖOGDQ
\ÖOD E\N GDOJDODQPDODU J|VWHUPHNWHGLU $U] WDOHELQ GHQJHOLROPDPDVÖVHNW|ULoHULVLQGHNL\DSÖVDOHNVLNOLNOHUNUHVHO
VL\DVDO JHOLûPHOHU YH XOXVODUDUDVÖ LOLûNLOHU JLEL ELUoRN IDNW|U
EX EDøODPGD HWNLOL ROX\RU (NRQRPL YH SL\DVDODUGDNL GHøLûLPOHUKHUNHVLHWNLOHGLøLJLELEL]LPVHNW|UP]GHHWNLOL\RU
%XNUHVHODQODPGDEXûHNOLGHLOHUOHUNHQNHQGLVHNW|UP]H
LQGLUJHGLøLPL]GHLVHEL]LPX]XQVUHGLUGLOHJHWLUGLøLPL]YH
JHWLUHFHøLPL]ûH\UHWLFLOHULQVHUWLÀNDOÖYHNDOLWHOLWRKXPNXOODQPDODUÖRODFDNWÖU%XQXQODEHUDEHUGLNLPSODQÖQÖQROPDPDVÖDUWDQDUD]LOHULPL]LYHULPOLNXOODQPDPDPÖ]DVHEHSROXUNHQ
UHWLFLQLQEHNOHQWLOHULQLGHNDUûÖODPÖ\RU

Ar Tarım Kuruluşunun
30. Yılını Kutluyor
Ekrem Suad SADAK
Ar Tarım Genel Müdürü

A

r Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad
Sadak, bu yıl 30’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ar Tarım’ın gelecek 30
yıla hazır olduğunu belirterek, “Sizin de bildiğiniz
gibi, ‘Firmanız ve çeşitleriniz verdiği sözleri tutmuyorsa 30 yıldır pazarda değilsiniz’ demektir.
Bizim şirketimiz 30 yılı aşkın süredir, yemeklik
piyasada lider olmaya devam ediyor ve yeni çeşitler ve kalite servis
programıyla da bu konumunu güçlendiriyor” dedi. Ar Tarım’ın ulaştığı
noktayı, hedeflerini ve 2018’de piyasaya sunacakları yeni ürünleri
sorduğumuz Ekrem Suad Sadak,
şunları anlattı…

2018 yılı, Ar Tarım’ın kuruluşunun
30’uncu yılı. Bu bağlamda, firmanızın
ulaştığı noktayı (istihdam, ihracat, iç
pazardaki pay, büyüklük ve sektördeki yeriniz bağlamında) değerlendirir
misiniz?

Tüm planlarımızı gerçekleştirdikten
sonra firmamız
uluslararası
düzeyde üretim
ve ihracat üssü
olacaktır.

Sizin de bildiğiniz gibi, ‘Firmanız ve çeşitleriniz
verdiği sözleri tutmuyorsa 30 yıldır pazarda değilsiniz’ demektir. Bizim şirketimiz 30 yılı aşkın
süredir, yemeklik piyasada lider olmaya devam
ediyor ve yeni çeşitler ve kalite servis programıyla da bu konumunu güçlendiriyor. Bu gelişim, birkaç modülden oluşmaktadır.
Bizler etik bir çerçeve içerisinde sağlam rekabete inanıyoruz ve bu bizim tartışmasız kuralımız.
Bu kuralda bizi pazar krizlerine ve beklenmeyen
ataklara karşı güçlü yapıyor. Bu strateji değişikliğinden sonra AR TARIM sadece sahada değil
aynı zamanda iş piyasasında da aranan bir şirket oldu. Sunmuş olduğumuz fırsatlar ve ödüller tarım şirketlerinde pek bulunmayacak türden. 5 kişilik ekip 17 kişilik takım haline gelirken
mevsimsel işçilerle 150 kişiyi buluyoruz.
Patates sektöründe satış analizlerine bakarsa-
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nız pazarın yüzde 60’ını Ar Tarım ürünleri oluşturuyor. Hedefimiz kısa vadede 2012 yılında olduğu
gibi yüzde 70’e ulaşmak. Varlığımızın henüz tam
olarak hissedilmediği sanayi sektöründe ise payımızın yüzde 11 olduğunu düşünüyor, 2018/2019
sezonu için yüzde 22 ve 2022 yılı için de yüzde 45’i
hedefliyoruz.
Ortaklarımız Agrico ve Europlant pazarda çok
güçlü dünya çapında üne sahip çeşitlere sahip
olmaları bizim amaçlarımıza ulaşmamızda da
bize ekstra güven vermekte. Şirketimiz önceden bilindiği gibi artık bir distribütör değil onların
Türkiye’deki kuruluşları olmuştur. Bu durum bize
birçok fırsat doğuruyor. Öncelikle uluslararası çeşit geliştirme programına dahil olduk ve bununla beraber mini yumru ve S kademe tohumdan
yüksek kademe tohum üretimine başladık. Bu
durum devam edecek ve diğer çeşitlerimize yayılacaktır. Üçüncü olarak da Türkiye’de güçlü fakat
programdan düşen çeşitlerimizin, özel şirket ve
kamu sektörüyle yakın iş birliği içinde doku kültürü ile çoğaltmaya başlayacağız. Bu tecrübeden
sonra 2025 stratejimizin bir parçası olan uzun
süredir devan eden planımızı hayata geçirerek
kendi araştırma merkezimizi kurarak hissedarlarımızla tamamen entegre olmuş olacağız.
2015 yılından bu yana kazandığımız güven işimize disiplinle yaklaşmamızın sonucudur. Tüm bu
planlarımızı gerçekleştirdikten sonra firmamız
uluslararası düzeyde üretim ve ihracat üssü olacaktır.
Kamu ve özel kuruluşların Ar Tarım’dan büyük
şeyler beklediklerini biliyoruz. Ancak bazı şeylerin
değişmesi ve ilerlemesi de zaman alan bir durum.
AR Tarım’ın ülkemizin çıkarları doğrultusunda
çalışamaya devam edecek söylediklerimizin
sadece ağızda kalmayacağını görmüş olacağız.
Vizyonumuz tamamıyla yaygınlaştıktan sonra

S1 tohum üretimini bıraktığımız için bir rekabet içinde olmaya-

“Amacımız araştırma, üretim ve ticaret, ülkemizde tohum
sektörünün geliştirilmesi tüm üreticiler, tüketiciler ve kamu
kurumları arasında bir elçi olmasıdır”

olarak bunu düzelttik.

Önümüzdeki 30 yıl için hazırız.

Bu sebeple üretim alanına yeni bir yaklaşımımız var. Dahili kay-

30’uncu kuruluş yılınıza özel 2018 yılında planladığınız faaliyetler nelerdir?

naklarımız artık talebi karşılayabildiğinden ve E sınıfı üzerinde

Öncelikle yıldönümümüz olan 2018/2019’un bizim için güzel
başladığını gururla bildirmek isteriz. Çeşitlerimizin talep miktarı hem yerli üretim hem ithal tohumda beklentimizi aştı. Bu
durum bir yandan çeşitlerimize olan gücü gösterirken bir yandan da şirketimize olan güveni göstermiş oluyor. Bizim servis
anlayışımız ürün kalitemiz ve etik ticari uygulamalarımız bizi
rakiplerimiz arasından çıkarıyor. Ayrıca sanayilik bölümümüzün gelişmesinden de büyük memnuniyet duymaktayız.
Geçtiğimiz 2 yıl önce olmadığımız bir sektöre şimdi yeni çeşit adaptasyon çalışmaları sonucunda 2 bin tondan fazla ürün
sattık.

çalışmayı bırakacağız. Nadiren de olsa, sezonun çok fazla talep

Yerel olarak üretilen E sınıfı tohumlara olan talep artık ithalata
ciddi bir alternatiftir oldu ve bizim müşteri tabanımızı genişletti.
Bu strateji ile sadece pazar payını kazanmakla kalmadık, en
çok aranan ve güven duyulan şirket haline geldik. 2018 amaçlarımız için açık bir dille ifade etmek gerekirse biz sadece yıllık
planlar yapmıyoruz 2018 yılı planlarımız 2025 yılı planlarımızın
bir parçasıdır.

2018’deki deneme alanımız 24’ü adet yeni çeşit olup bunlardan

Genel olarak yemeklikte sanayilik ürünlerde T2 üretimimizi arttıracağız ve S1 kademe tohumları da sadece 2 çeşit için
üreteceğiz. T2 tohumlarımız müşterilerimize alternatif olacak,

cağız. Bu durum etik açıdan da doğru değildi, Ar Tarım yönetimi

odaklanıldığından, bizim için S1 tohumu üreten üreticilerle de
gördüğünü görürsek S1üreticiler ile üretim yapabiliriz.

2018 yılında pazara yeni ürünler sunacak mısınız?
Deneme alanlarımızda her yıl 20’den fazla yeni çeşidi deniyoruz. Sadece 2017 yılında 7 yeni ürünün üretim iznini aldık bunların 4 ‘ü sanayilik. Gelecek yıl, cips sanayii için olanları da tanıtmak istiyoruz. Sanayi sektörü yeni çeşitleri aramaya devam
ediyor ve ihtiyaç duydukları çeşitleri onlara sunacağız. Eski ve
bilinen çeşitler konumlarını kaybediyor. Biz AR TARIM olarak
bu boşluğu dolduracağımızı düşünüyoruz.
6’sı sanayi sektörü içindir. Burada durumumuzu güçlendirmek
için bu yılda deneme ürünlerimizden iyi sonuçlar almak istiyoruz.
Hedefimiz, yemeklik bölümünde sadece bir numara değil aynı
zamanda sanayi piyasasında da bir numara olmaktır. Kararlılığımız ve tecrübemizle şüphesiz bu amacımıza ulaşacağız.
Bu yeni çeşitlerin kritik bir noktası ve cazip hale gelmesi, hastalıklı bölgeler için dirençli olması da önemli bir noktadır.
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Afyon Pancar Kooperatiﬁ ve Ar Tarım İş Birliği
“Çiftçi Destek Semineri”

A

r Tarım tarafından 14 Şubat tarihinde,
Afyon Pancar Kooperatifi önderliğinde,
Afyon Oruçoğlu tesislerinde ’Çiçi Destek
Semineri’ düzenlendi. Düzenlenen bu seminerde çiçilere, patateste verim artışı sağlama,
hastalıklara karşı önlem, patates çeşit özellikleri
ve depolama önerileri ile ilgili bilgiler verilerek
üretim teknikleri anlatıldı.

Ar Tarım
sadece tohum
satmıyor, aynı
zamanda
üreticinin
her anlamda
yanında
olmaktadır.
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Afyon Pancar Kooperatifi üyelerinin katılımıyla
gerçekleşen bu organizasyonda, 18 yıldır sektöre hizmet eden Ar Tarım Operasyon Direktörü
Ziraat Yüksek Mühendisi Korel Aklan sunumuyla tarla seçimi, tarla hazırlığı, gübreleme, ürün
yetiştirme, çeşit, ekim, ilaçlama, sulama, üst
öldürme, hasat, depolama ve seçme gibi teknik konular hakkında bilgiler verdi. Korel Aklan
sunumunda şunları anlattı: “Tarla seçiminde
ilk olarak dikkat edilmesi gereken konu toprağın PH’sının 6,5 ila 7 arasında olmasıdır. Çünkü
PH’nın bu aralıkta olması sayesinde, kullanılan
gübre ve mikro besin elementlerinin alınması
kolaylaşır. Ayrıca tarlanın taş durumu ve topraktaki tuz seviyesi de önemlidir.” Aynı toprağa iki yıl
üst üste patates ekilmemesi gerektiğini söyleyen Aklan, “Patates, yumrulu bir bitki olduğu için
toprağı çoraklaştırır ve verim kaybına neden olur.
Toprağın sonbaharda pullukla sürülmesi, tesviye edilmesi, tohum yatağının iyi hazırlanması,
düzgün dikim yapılması, iyi boğaz doldurması ile
iyi bir patates üretimi yapılacaktır. Sıcaklığın 10
derecenin altında olması durumunda ise dikim
yapılmamalıdır çünkü toprak sıcak olmadığı için
ürün çalışmaz” dedi.

Kullanılan tohumlar sertifikalı olmalı
Aklan, kullanılan tohumların mutlaka sertifikalı
olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Tohumlar ekim zamanına göre uygun şekilde
depolanmalıdır. Bunun yanında hastalıklardan ari
tohum kullanılmalı ve kullanılan tohumlar sertifikalı olmalıdır. Sertifikasız tohum kullanılmaması
çok önemlidir. Ayrıca kesilmeden ekilen tohum,
kesilen tohuma göre daha verimli patates verir.
Tohumun kesilmesi durumunda dikkat edilmesi
gereken konu ise istif yaparken, istiflenme yüksekliğinin 20-50 cm’i geçmemesidir. Çünkü bu
yüksekliğin geçilmesi durumunda tohum, normal şartlarda baskı altında kalacağı için çürüme
hızlanmaktadır. Eğer patateste iri yumru isteniyorsa, dikim mesafesi açılmalıdır. Ön çimlendirme de yine çok önemli konulardan biridir. Yeteri
kadar filizlenen patatesler ekildiğinde, tarlada
birim alandan alınan dal sayısı fazla olacağı için
verim yukarı taşınacaktır.”

“Hizmet Modülü” ile çiçimizin daima yanındayız
Seminerin sonunda, yeni faaliyete geçirecekleri
hizmet modülünden bahseden Ar Tarım Genel
Müdürü Ekrem Suad Sadak: ‘Biz sadece tohum satmıyor, aynı zamanda üreticilerimizin her
anlamda yanında oluyoruz. Üreticilerimizin herhangi bir problemi olduğunda, problem tohumdan kaynaklanmasa dahi, kendisini ekip olarak
ziyaret ederek elimizden gelen desteği veriyoruz. Tohumdan kaynaklanan herhangi bir sıkıntı
yaşanması durumunda ise tabii ki daima üreticilerimizin yanındayız. Bu amaçla 2018 yılında
yeni bir servis programı yürürlüğe koyuyoruz. Bu
program hazırlık zamanı, ekim sonrası ve hasat
süreçleri ile üç modülden oluşuyor’ dedi.

Ar Tarım’ın
30’uncu Yıl Heyecanı
Adana’daki tarla günümüze tüm
üreticilerimizi bekliyoruz

D

aha iyi, temiz hastalıklardan ari, verimli tohumlar yetiştirmeyi amaçlayan AR TARIM, kendisi ve üreticilerini geliştirme amacıyla çıkmış olduğu yolda 30’uncu
yılını kutluyor.
“AR TARIM olarak, üreticilerimizi doğru çeşitlerle buluşturmak ve değişen ihtiyaçlarını karşılamak için dünyada kabul
edilen çeşitleri sizler için ülkemizde de entegrasyonunu
sağlıyoruz” diyen Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad
Sadak, 30 Mayıs’ta Adana’da düzenledikleri Tarla Günü’ne
tüm üreticileri beklediklerini söyledi. Sadak, Adana’daki organizasyonla ilgili şu bilgileri verdi; “
Yeni fikirler yeni topraklar mükemmel yetiştiriciler ve deneme sahamız için 30 Mayıs’ta Adana’da gerçekleştireceğimiz Tarla Günü Etkinliğimize ve akşamında Sheraton
Hotel’de gerçekleşecek olan iftar yemeğine sektördeki tüm
paydaşlarımızı davet ediyoruz. Bu yıl ki etkinliğimizde özel
bir program sunuyoruz; 30 Mayıs Çarşamba günü gündüz
tarla etkinliğimizle başlayacak olan programımız, akşam
gerçekleşecek olan iftar yemeği ve akşama özel etkinliklerle sona erecektir.”

Ar Tarım’dan yerli tohum atağı
AR TARIM TOHUMCULUK olarak yine bir ilke imza
attı. Niğde patates araştırma enstitüsünün ıslah çalışmaları sonucunda tescil edilmiş ilk yerli ve Milli
çeşit olan NAHİTA’nın resmi sözleşmesi TAGEM Genel Müdürü Gazi Kaya’nın makamında AR TARIM
TOHUMCULUK Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak’ın
katılımıyla birlikte gerçekleştirilen törende imzalandı.
İmza töreninde konuşan AR TARIM TOHUMCULUK
Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak, “Yerli ve milli çeşitlere olan inancımız ile yola çıktık ve ülkemizin gelişimine katkıda bulanacak ilk imzamızı attık.
Türkiye’de geliştirilip özel sektöre devredilen ilk yerli
ve milli patates çeşidimiz NAHİTA bundan sonra AR
TARIM ile birlikte dünyaya açılacak. Nahita’nın ve satışı ve üretimi konusunda elimizden gelen her türlü
desteği vererek ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağımıza inanıyor, yapılan bu sözleşmenin milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.
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Fontane ve Markies Sanayilik
Piyasada Yüzümüzü Güldürdü
Ar Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak, geçtiğimiz yıl sanayilik patates piyasasına sundukları Fontane
ve Markies’e olan talebin yüzlerini güldürdüğünü belirterek, “Fontane ve Markies’le sanayilik piyasada
oldukça kalıcı bir yer edindik. Bu çeşitlerimiz, hem verimlilik hem de depolama özelliklerinin iyi olması
dolayısıyla piyasada iyi bir yer edinmeyi başardı” dedi.

2

018 yılı, Ar Tarım’ın 30’uncu kuruluş yıldönümüydü. Sektördeki yerlerini bu yıl yaptıkları etkinlikler ve yeniliklerle
daha da sağlamlaştırdıklarını kaydeden Ar Tarım Genel
Müdürü Ekrem Suad Sadak, “ Bu yıl yaptığımız yeniklere örnek
olarak, sisteme yeni entegre ettiğimiz teknik destek hizmetlerini verebilirim” dedi. Ar Tarım’ım çalışmalarını, yeni çeşitlerini
ve yerli ürünlere desteklerini göstermek adına üretim haklarını
satın aldıkları Nahita ile ilgili ilerleyen süreci sorduğumuz Ekrem Suad Sadak, şunları anlattı..

Ar Tarım olarak, 30’uncu yılınızı
kutladığınız 2018 yılını firmanız
açısından değerlendirir misiniz?

30.yılımızı hak ettiği gibi uğurladığımızı düşünüyorum. Ar Tarım olarak sektörde zaten belirli bir yerimiz var idi. Bunu bu yıl
yapmış yeniliklerle de göstermiş bulunuyoruz. Sisteme yeni
entegre etmiş olduğumuz teknik destek hizmetleri de bunun
bir örneğidir.
2018 yılı sektör olarak zor bir dönemdi. Bildiğiniz gibi fiyatlardaki
dalgalanmalar kurlardaki artış hepimizi etkiledi.
Patates fiyatının bir anda bu kadar artması tüketiciyi de zor durumda bıraktı. Neyse ki hasadımız öngörülerimiz oranında geldi. Dolayısıyla bu
dönemi şirket olarak elimizden geldiğince sakin
kalarak atlatmaya çalışıyoruz.

Yeni sezonda sanayilik
patates piyasasına
sunacağınız yeni
çeşitleriniz olacak
mı? Yeni çeşitlerinizin
verimlilik anlamında
üreticilerinize sağladığı
avantajlar nelerdir?
Biz bildiğiniz gibi her yıl çeşit denemeleri kuruyoruz. Hem sanayilik Ekrem Suad SADAK
Ar Tarım Genel Müdürü
hem de yemeklik piyasası için bu
denemeler. Elbette bu yıl da piyasaya sunmak için yeni çeşitlerimiz var. Geçen yıl denemelerimizden başarılı olarak çıkan
piyasaya sunduğumuz sanayilik çeşidimiz olan Fontane ve
Markies’e bu yıl olan talep yüzümüzü güldürülerek doğru karar
verdiğimizi bir kez daha gösterdi. Fontane ve Markies’le sanayilik piyasaya oldukça kalıcı bir yer edindik. Bu çeşitlerimiz hem
verimlilik açısından hem de depolama özelliğinin iyi olması dolayısıyla piyasa da yer edinmeyi başardı.
Biz her zaman yeni çeşit denemelerimizde verimliliğin yanı sıra depolanması ve hastalıklara
dayanaklığını da göz önünde bulundurarak seçiyoruz. Bu üreticinin de ürün seçerken dikkat
ettiği bir durum. Ar Tarım olarak ürün verimliğimiz ve kalitemiz zaten yıllardır önem verdiğimiz
önceliğimiz.. Bazı ürünlerimiz serbest çeşit bile olsa, Ar Tarım
ile markalaştığı ve o üründe bizim kalitemize ulaşan kimse olmadığı için tercih edilen firma oluyoruz.

Bu yıl içerisinde tescillenen Nahita’nın
eylül ayındaki hasadından sonra ihracatı
ile ilgili süreçten bahseder misiniz?

Bildiğiniz gibi Nahita, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü’nün
ürettiği yerli tohum. Bizde özel sektör kuruluşu olarak, yerli
ürünlere desteğimizi göstermek ve yerli üretim için öncü olabilmek adına Nahita’nın üretim satış haklarını aldık.
Türkiye’de geliştirilip özel sektöre devredilen ilk yerli ve milli patates çeşidimiz Nahita’yı bu yıl ilk defa hasat ettik. Bildiğiniz gibi,
bir patatesin kendisine pazarda yer elde edebilmesi için en az
2 yıl denenmesi ve verimlilik, depolama ve hastalıklara dayanıklılık yönünden incelenmesi gerekir. Biz de, bu prosesi takip
ediyoruz. Nahita’nın bu yıl pazarda ilk yılı… Şimdiden önemli
ürünlerimiz arasında girecek gibi görünüyor ama tabi ki bunu
önümüzdeki yıllarda kesin olarak söyleyebiliriz.
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Vizyonumuzun Temeli,
Başarımızın Sırrı!

T

ürkiye’nin önde gelen patates tohumu üreticilerinden
AR TARIM, sunmuş olduğu yenilikler ile sektöre yön
vermeye devam ediyor. Dergimize özel sorularımızı yanıtlayan AR TARIM Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak,
2030 stratejilerinden Seed Potato Akademisi’ne, yemeklik
patates çeşitlerindeki pazar liderliğinden, sanayilik çeşitlerdeki pazar payı çıkışlarına ve hedeflerine kadar birçok yeni ve
yararlı bilgiyi bizlerle paylaştı. Sektöre dair bu önemli açıklamaların siz değerli okuyucularımız için de keyifli bir okuma
olmasını dileriz…

Yemeklik patates tohumunda lider firma
olarak gelecekle ilgili planlarınız nelerdir?
AR TARIM Seed Potato Akademisi ve AR
TARIM 2030 stratejinizle ilgili bilgi verir
misiniz?
2030 yılından bahsederken, birçok insan bunun abartıldığını
düşünüyor. 10 yıl içerisinde neler olacağını nereden bilebilirsiniz? diyorlar.. Bizim ise cevabımız basit; Bizler pazar yapıcıyız, takipçisi değiliz. Yeni ıslah edilmiş bir çeşidin piyasada yer
almasını sağlayana ve ilk satışlarınızı yapana kadar, yıllar süren bir planlama, yatırım ve testler gerekir. Şu anda herkes
bir ürünü ürün yelpazesine eklemek için verimi karar kriteri
haline getiriyor. Biz bunun ötesine geçiyoruz. Önümüzdeki
10 yıl içerisinde ülkemizin sorunları olacağını ön gördüğümüz, su miktarı ve kalitesi, toprak kalitesi ve özellikle yüksek kaliteli tohum üretimi için ekilebilir verimli toprakların
azalması gibi sorunları ele alıyoruz. Bizim denemelerimiz
ve çalışmalarımız buna odaklı olmaktadır. Bu arada Türkiye’deki kötü depolama koşullarını da unutmuyoruz. Biz
Arizona ve Vogue çeşitleri gibi, piyasayı her alanda etkileyen
çeşitleri sunmaya devam edeceğiz.
Yerli üretimimizi artırdıktan ve Türkiye’yi yumrudan T2 kademeye kadar üretim merkezi haline getirdikten sonra aynı
zamanda ihracata yöneleceğiz. Vizyonumuz dahilindeki tüm
fikirlerimiz sadece bir üretim planı gereksinimi duymuyor,
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ayrıca bir finansal plan, insan kaynakları planı ve bunu desteklemek için teknolojik altyapı gereksinimi duyuyor. Bu sebeple, birçok senaryoyu hesaba katarak uzun süreli planlama yapıyoruz ve işi şansa bırakmıyoruz.
T2 kademe tohumunun yerli üretim konusuna gelirsek, bilmeniz gerekir ki, müşterilerimize olan yerli tohum satışımız,
ithalat satışlarımızı geçti ve bunu 2025 yılına kadar üç katına
çıkarmak için çalışıyoruz. Neden 2025? Neden daha erken
değil? Biz kendi piyasa tahminlerimizi yapıyoruz ve ona göre
hareket ediyoruz. Kontrollü bir genişleme ile, şirketimizin
stabil bir temele dayanmasını sağlamak ve şirketimizin geleceğini garanti altına almak istiyoruz. İhtiyatlı davranmak ve
geleceği garanti altına almak personelimize ve müşterilerimize karşı yükümlülüğümüzdür.
HİR hizmet modelimizin tanıtımıyla, müşterilerimize sunmaya başladığımız tüm yeni teknolojilerle birlikte başka bir
fark yaratacağız. Müşterilerin
tüm ortak mutabakatlarımızı takip edebileceği AR TARIM
uygulaması buna bir örnektir.
Önümüzdeki aylarda başka
sürprizlerimizde olacak.
Bana AR TARIM patates tohumu akademisi hakkında bir
soru sormuştunuz? Bunu yanıtlamadan önce, lütfen vizyonumuza bir göz atın.. Bir araştırma, üretici ve pazarlama şirketi
olarak işimiz; memleketimizde Ekrem Suad SADAK
patates tohumculuğunu geliş- AR TARIM Genel Müdürü
tirmek, tüm üretici, tüketici ve
kamu kuruluşlarının arasında bir elçi olarak yerli üretimi arttırmaktır. Akademi fikri, insan kaynakları gelişim programımızın ana çerçevesi olacaktır. Bu bilgiyi paylaşmak istiyoruz
ve bu sebeple seminerler, web seminerleri, tarla günleri vs.
yapacağız. Bunları patatesle ilgili olan herkese açacağız. Bu

profesyonelliği yaymanın harika bir fikir olduğunu düşündük
ve bunu birkaç kişiye sınırlamamaya karar verdik. Bu fikrimizin vizyonumuzla ile kusursuz bir şekilde uyacağına inanıyoruz. Çok yakında bu konu hakkında daha fazlasını sizlere
anlatacağız.

çabalarına saygı göstereceğiz. Ve eğer birinin daha iyi olduğunu görürsek, o bizim ölçümüz olacaktır.

Özellikle sanayilik piyasada artan
payınızı neye bağlıyorsunuz?

Her şeyden önce ithalatçıların sadece talep üzerine tohum
ithal ettiklerinin bilinmesi gereklidir. Biz, aynı tohum kademesinin alternatifi olarak yerli üretim tohumu sunuyoruz.
Hangi menşei istediğine karar vermek müşteriye kalmıştır.
Mevcut aşamada, daha yüksek kalitede olduğuna inandıkları
için hala birçok insan ithal tohumu tercih etmektedir. Bunu
da haklı olarak düşünebilirler zira T2 kademede yerli tohum
sadece son birkaç yıldır mevcut olduğu için ilk etapta kendisini kanıtlaması gerekiyordu; biz bu süreçte bunu zaten
başardık.
Türkiye'ye ithal edilen tohumun diğer ülkelere gönderilenlere kıyasla daha düşük kalitede olduğu düşüncesi doğru değildir. Türkiye karantina düzenlemeleri en katı yönetmelikler
arasında yer almaktadır. Avrupa'da bizim için seçilen tohum
ekstra kontrol gerekliliklerinden geçiyor ve hatta en yüksek
standart olan “Türkiye Kalitesi” olarak ilan ediliyor. Sadece
“Türkiye Kalitesi” statüsüne sahipse iç kalite etiketi alıyor. Bu
nedenle, ithal tohumun hastalıklı veya virüslü
olduğu ve ülkeye girdiği iddiasını savunmaları,
benim görüşümde tarafsız ve profesyonelce davranan yerel makamların kabiliyetlerini
haksız bir şekilde sorgulamaktadır. Bu durum
belki, on yıllar evvel, alt yapı yetersizliği nedeninden olmuş olabilir, onu bilemem, ancak
son yıllarda böyle bir durum yok.
Yayılan bir diğer konu da, Türkiye'nin sadece
5’inci nesil tohum alması konusudur. Böyle bir açıklama
yapanların Türk tohum sertifikasyon adımlarının Avrupa'dakiyle aynı olduğunu da söylemesi gerekir. Kategori isimleri ülkeye göre değişebilir. Eğer siz 5. nesil derseniz, üreticiyi tamamen yanlış yönlendirirsiniz, üretici T2 sınıfından
başlayarak 5’inci ekim tohum olarak düşünebilir.Ayrıca bu
konuda daha ayrıntılı düşünmek gerekir. İthal E sınıfı satın
alırsanız bunu neredeyse hiç verim kaybı olmadan iki yıl üst
üste sertifikalandırırsınız. Tohum kaliteli olduğundan S2’den
ötesine gidenlerde var
ve tohumu çok az verim kaybıyla sertifikasız
olarak (depo patatesi
gibi yetiştiren) üç yıl boyunca çoğaltıyorlar. Tohum kalitesi iyi olduğu
için maalesef üçüncü,
dördüncü hatta beşinci
lakabıyla sertifikasız tohum kanunsuz olarak
alıcı buluyor. Bu durumda defalarca çoğaltılan
ithal tohum çeşitlerinin
kalitesinin düşük olduğu
nasıl söylenebilir?

2016 yılında bu pazara girmeye karar verdik ve sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda dünya çapında bilinen çeşitler
(Fontane ve Markies) için Türkiye'deki denemelere başladık.
Sadece bir hedefimiz vardı, bu da yemeklik piyasasında olacak büyük dalgalanmalardan korunmak ve pazarda belirli
bir paya erişmekti. Neyse ki, çeşitlerimizin özelliklerinin iyi
olması, iyi bir tanıtım ve müşterilere sürekli verdiğimiz destekle birleştiğinde bizi bu pazarda da iyi bir oyuncu haline
getirdi. Bunun ardından, çok tanınan değil ancak mükemmel kalitede olan yeni çeşitlere başladık (Ottawa). Bunlar şu
anda müşterilerimiz tarafından test edilmektedir. Sanayilik
piyasada yüzde sıfır olan pazar payı şu anda yüzde 10 civarındadır. Hedefimiz önümüzdeki 2 yıl içerisinde yüzde 17’ye
ulaşmak ve 2025 yılı itibariyle yüzde 25’e ulaşmaktır. Yaptığımız her işte, güven önemli bir rol oynar. Güven, riskten kaçınan kurumsal alıcılarda çok
büyük önem arz eder. Güven oluşturmak için
prosedürlerimizin tüm bölümlerinde dürüstlükle hareket ediyoruz. Bunu da mükemmel
ekip çalışmamızla başarıyoruz.

Yeni yerli ve milli çeşitler
hakkında görüşünüz nedir?
Yeni bir çeşit yaratmak sabır, yatırım ve profesyonel bir yaklaşım gerektiren uzun bir süreçtir. Bu yola girmeye karar veren herhangi bir şirket takdir edilmelidir. Bildiğiniz gibi, yeni
bir çeşit ortaya çıkarmak, mevcut çeşitlerin melezlemesiyle
yapılır. Gelecek vaat eden yeni yerli ve milli çeşitlerde, melezlemelerde bizim çeşitlerimizin de dahil edildiğini görmek
beni çok mutlu ediyor. Bu da çeşitlerimizin iyi olduğuna ve
yerli ve milli çeşitler için bir temel oluşturduğuna dair bir kez
daha kanıt teşkil etmekte.
Şunu bilmeniz gerekiyor; Bir ülkede üretilen tüm ürünler yasal olarak yerlidir. Dolayısıyla Türkiye'deki üretimimiz de yerlidir. Milli, o ülkenin insanı tarafından yaratılan, yerli niteliklere
sahip ve bu noktada o ülkeyle ilişkilendirdiğiniz bir üründür.
Bunun sahiplikle ilgisi yoktur. Buradaki sorum şu: Eğer biz
Türkiye'de kendi elemanlarımızla bir yeni çeşit ıslah edip
üretiyorsak ve bazı satışlardan sonra Türkiye ile ilişkilendiriliyorsa, sahiplerimiz Avrupalı olduğu için, o çeşit yabancı mı
yoksa yerli ve milli mi olacak?
Benim için yabancı veya yerli ve milli anlamı hakkındaki tartışmalar zaman kaybından ibarettir. Bunun tanımlanmasını
kendilerini buna adayan uzmanlara bırakıyorum. Biz sadece
Türk tohum yetiştiricileri ve çiftçileri için en iyisi neyse, vizyon
ve misyon açıklamamızda belirtildiği gibi, ona odaklanıyoruz
ve bunu da yüzde 100 Türk kadromuzla yapıyoruz. Her zaman etik bir çerçevede rekabet edeceğiz ve tüm rakiplerin

İthal patates tohumları hakkındaki
söylentilere karşı görüşünüz nedir?
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