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ALANINDA
TEK
TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz,
talep, danışmanlık, proje sahi pleri ni tek bi r çatı altında ortak i sti şare i le ulusaluluslararası pazarlama, i kti sadi ve ekonomi k i ş bi rli ği entegrasyonunu
tamamlayarak,

KISACA
TARIMKON

"ÖNCE PAZAR
SONRA ÜRETİM"
SAYFA 3

Türki ye’de 81 i l, 640 i lçe, 16 İdari departman, 11 Federasyon, 3 Kooperati f, 1 Vakıf, 6
Platform, 6 İş Konseyi , Dünya’da i se 55 ülkede temsi lci li ği ,14 ülkede satış
pazarlama ofi si , uluslararası 23 i şbi rli ği proje ortaklığı i le dünya çapında 6,5
mi lyondan fazla üreti ci ye hi zmet vermektedi r.
TARIMKON, üreti ci leri ni ‘ÖNCE ÜRETİM SONRA PAZAR’ anlayışından ‘ÖNCE
PAZAR SONRA ÜRETİM ’ anlayışına geçi rmeye çalışan, ulusal ve uluslararası
alanda sahi p olduğu üyeleri ne, sektör temsi lci leri ne, i ş i nsanlarına, si vi l toplum
kuruluşlarına, kooperati fleri ne ve i şletmeleri ne;
İhracattan i thalata, yabancı yatırımlardan, özel sektörün dış yatırımlarına, ulusal ve
uluslararası arenadaki tedari kçi lere yöneli k yatırım, pazarlama, pazar araştırması,
dış ti caret, eği ti m ve proje hi zmetleri üreten alanında dünyanın en büyük si vi l
toplum kuruluşudur.

AYRICALIKLI

TAGOK
NEDİR?

Tarım ve Gıda Ortak İşbi rli ği Kurulu – TAGOK;
ulusal-uluslararası alanda sahi p olduğu
üyeleri ne, sektör temsi lci leri ne, üreti ci si ne, i ş
i nsanlarına, kooperati fleri ne ve i şletmeleri ne,
tedari kçi leri ne; Uluslararası pazar, pazarlama,
pazar araştırması ve dış ti caret departmanlığı
hi zmetleri sunan bi ri mi mi zi n adıdır.
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu
bünyesi nde kurulan TAGOK dış ti carete
yöneli k olarak, Bölünmüş İhracat Mali yetleri
Gi rdi si (BİMG) vi zyonunu geli şti rmi şt.r

HEDEF KOBİ DÜZEYİNDE
İHRACAT
SAYFA 4

BUNU BİLİYOR
MUYDUNUZ?

DÜNYA'DA Kİ TOPLAM
İHRACATIN %96'SI
KOBİLERE AİT
Türki ye'de KOBİ'lerde
i hracat oranları i se
sadece %36.4

İhracat ve ithalat sadece
günümüzde değil binlerce
yıldır uygulanan bir sistem.

SAYFA 5

Bi r ülkeni n i hracat kabi li yetleri ni n arasında yer alan en
önemli özelli kleri n başında i ş gücü, hammaddeye ucuz
eri şi m ve teknoloji k etmenler yer almaktadır. İşte bu
noktada Dünya'da ki bi r çok geli şmi ş ülke KOBİ'leri ne bu
konularda çeşi tli teşvi kler sağlayarak dünya i le entegre
olmasını sağlamaktadır.
Ülkemi zde de bu konuda büyük teşvi kler ve hi beler
vererek bi r çok KOBİ düzeyi ndeki fi rmanın bi r üst
klasmana geçerek sanayi alanında atılımlar yapmasının
önünü açmaktadır. Ancak fi rmalarımızın genel yapısı
i ti bari yle dış ti caretle i lgi li olarak atılımlar yapmak yeri ne,
i ç pi yasada pazar şartlarını zorlayarak, ulusal rekabeti
arttırarak kar marjlarını düşürmektedi rler.

HEDEFSİZ
BÜYÜMEYİN

TİCARETE BAŞLARKEN
KURDUĞUNUZ
HAYALLERDEN
VAZGEÇMEYİN
Bi r ürününüzü satmak
i çi n en önemli faktör
düşük fi yat deği l,
doğru pazardır.

Vizyonunuzu küçültmek yerine
pazarınızı büyütmeyi
tercih etmelisiniz.

SAYFA 6

KOBİ'ler i ç pazarda verdi kleri savaşı dış pazarda verdi kleri nde,
kar marjlarının yükseldi ği ni , buna bağlı olarak üreti m
kapasi teleri ni n ve i sti hdamlarının da arttığını görmektedi r.
İç pazarda sürekli olarak kalan bi r çok KOBİ'ni n düştüğü
hataların başında;
Üreti m gi rdi leri n düşürmek i çi n i sti hdam eksi ltmek ve
kali tesi z hammaddeye yönelmek,
İç Pazarda rekabet edebi lmek i çi n kar marjlarını
düşürmek
İşletmesi ni ayakta tutabi lmek adına yaptıkları bu hatalardan
dolayı; üreti m teknoloji si ve hızı, personel eği ti m, i novasyon,
arge ve urge çalışmalarında kullanması gereken bütçeyi
ayıramıyor olmasıdır.

TAGOK SİZİ DÜNYA'DA YALNIZ BIRAKMAZ

İhracata
Başlamadan
BİLMEMİZ GEREKENLER

NEDEN TARIM VE GIDA?
NEDEN ULUSLARARASI
PAZAR?

Geçmi şte yaşanan sıkıntılar ve oluşan tecrübeler ışığında , tarımın strateji k önemi ni bi r kez daha gözler önüne
sermi şti r. Hali hazırda gıda fi yatlarındaki yükseli ş, 2007-2008 kri zi ne benzerli ği nedeni yle pi yasalarda tedi rgi nli k
oluşturmaktadır. Bu durum, küresel pi yasaların yakın taki bi ni zorunlu kılmaktadır.
Kısa vadede özelli kle bu fi yat artışlarından güç alacak spekülati f hareketlere karşı önlemler alınmalıdır. Kaldı ki
bununla bi rli kte, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 mi lyara ulaşacağı ve bu nüfusun doyurulabi lmesi i çi n
gıda üreti mi ni n yaklaşık %70 arttırılması gerekti ği öngörülmektedi r.
Tüm Dünya’da gıda harcamaları gi derek artmaktadır. Bu nedenlerle uzun vadede, gıda ürünleri ne olan talep
artışı daha da çoğalacağından tarımsal üreti m ve veri mli li ği ni n arttırılması ve buna yöneli k çalışmaların
hızlandırılması tüm dünya ülkeleri ni n önceli kli gündemi ndedi r.
Hi çbi r dünya ülkesi , i mkanları dahi li nde gıda ve gıda üreti mi ne hammadde tedari k eden tarımsal
faali yetlerden vazgeçemez, aksi ne her ne kadar geli şmi ş, zengi n, medeni ve i leri teknoloji ye sahi p olursa olsun,
tarım ve gıda sektörüne yatırım yapmak, destek vermek, teşvi k etmek, yatırımcı bulmak, yeni pazarlar aramak
zorundadır. •
Son zamanlarda i çi nde bulunduğumuz zorlu süreçleri de göz önüne alırsak, dünyadaki büyük oyuncuların
tarım, dünya da tarım arazi leri ne ve gıda tedari kleri ne olan i lgi si değerlendi ri lse 2023 i le 2030 yılları arasında
çok ci ddi gıda kri zi n olacağı neredeyse kesi ndi r.
Ve yi ne i çi nde bulunduğumuz i kli m ve mevsi m deği şi kli kleri çok yakın zamanda kuraklık, kuraklığa bağlı
olarak kıtlıkların başlayacağını ön görüyoruz. Bu geli şmelere kayıtsız ve şartsız kalmak i leri de mi lli güvenli k
sorunları oluşturması kaçınılmazdır! Bunun i çi n ULUSLARARASI TARIM VE GIDA KONFEDERASYONU olarak
TARIM HERŞEYDİR di yoruz.

SAYFA 7

BİMG GENEL
BAKIŞI

BÖLÜNMÜŞ İHRACAT
MALİYETLERİ GİRDİSİ
Si z üreti yor,
BİMG i le çok daha az
mali yetle dış ti caret
departmanınızı
kuruyorsunuz!
Birlikteliğin ilk adımı
aynı rüyayı görmekle
başlar

SAYFA 8

BİMG, bi r i şletmeni n i hracata başlama mali yeti ni , TAGOK çatısı
altında ortak i şbi rli ği (kümelenme) yöntemi i le dış ti caret
mali yeti ni mi ni mi ze etme modeli di r.
Basi t bi r örnek i le açıklayalım; Bi r taksi ye bi ndi ği ni zde X
konumundan Y konumuna 100 TL'ye gi tti ği ni zi düşünün.
Taksi de 1 ki şi olduğu i çi n, ki şi başı mali yet 100 TL'di r. Aynı
i sti kamete gi den 4 ki şi olsaydı, ki şi başı mali yet 25 TL olacaktı.
Kısaca, i hracata yeni başlayacak bi r i şletmeni n i hti yacı olan; dış
ti caret hi zmetleri ni kurumsal bi r yapının çatısı altında
kurgulamak, tüm fi rmalar i çi n büyük bi r kolaylık olduğu gi bi
aynı zamanda mali yetleri n düşürülmesi anlamına gelmektedi r.

BİMG İLE
TANIŞIN

BÖLÜNMÜŞ İHRACAT
MALİYETLERİ GİRDİSİ
BİMG strateji si i le
başarılı bi r i hracat
öyküsüne adımınızı
atacaksınız

Ürettikçe fiyatta rekabet
şansınızı arttırıyorsunuz

SAYFA 9

Dış ti caret müşteri portföyü geli şti rme sırasında yapılan
harcamalar açısından örnek vermek gereki rse; TAGOK küresel
anlamda önde gelen Global Trade, Intracen, Data Moni tor,
World Market Intelli gence, Nati on Master, Panji va gi bi global
çapta 24 B2B si tesi ni n yanısıra Fi ego, Fi cci -B2B, Jumi a,
Ouedkni ss gi bi yabancı ülkeleri n ulusal alanda kullandığı 44
B2B si tesi ne üyedi r. Bu si telerde ürünleri ni z, TAGOK üyeli ği ni zi n
ardından, fi rmanızdan ayrıca bi r ücret talep edi lmeden yeni i ş
anlaşmalarının görüşülebi lmesi ve sağlanabi lmesi adına
TAGOK dış ti caret uzmanları tarafından paylaşılmaktadır.
Böyleli kle bünyemi zde bulunan di ğer fi rmalar i le bu mali yetleri
aslında paylaşmış oluyorsunuz. Doğal olarak 2500 USD’li k bi r
mali yetten kurtuluyorsunuz.

BAŞLIYORUZ

6 ADIMDA İHRACAT
ÖN BAKIŞ

Dış Ticaret Uzmanı
Atanması

Ürün
Görünürlüğü

İhracata
Hazırlık

1
SAYFA 10

Pazar
Araştırması

2

3

Müşavirlik
Hizmetleri

Bilgilendirmeler

4

5 6

ÖNCE
ÖZELLİKLER
HAZIRLIK

6 ADIMDA
İHRACATA
HAZIRLANACAKSINIZ
1.AŞAMA
ÜRÜNÜN İHRACATA HAZIRLANMASI

İhracat Öncesi Hazırlık
Üye İşletmemi zi n Dış Ti caret
Potansi yeli ni n Değerlendi ri lmesi :
İşletmeni n i hracat konusunda i ç
yeterli li kleri ve kapasi tesi ortaya
konulur.
a- Bu aşama i şletmeni n tüzel ki şi li ği ni n
i hracat yapabi lmesi i çi n gerekli yasal
evrak ve belgeleri ni n kontrolleri TAGOK
uzmanlarınca yapılır. İşletmeni n
eksi kleri var i se tamamlanması i çi n
destek veri ri li r.
b- İşletmeni n i hracatta konu olan ürün/
ürünleri ni n hedef pazara/pazarlara göre
gerekli kali te, kontrol ve standartları
beli rti len belgeleri ni n kontrolleri yapılır
ve eksi kleri var i se tamamlanmasına
destek veri ri li r.
c- Ön Pazar Araştırması: Hedef olarak
beli rlenen pazara i li şki n rekabet ortamı,
mevzuat ve düzenlemeleri , ti cari
engelleri hakkında araştırma yapılır ve
üye i şletmeye bu veri lere göre bi lgi
veri li r. Bu toplanan veri lere göre hedef
pazar/pazarlar seçi li r.

SAYFA 11

Alıntı: Nereye gi tti ği ni zi
bi lmi yorsanız, hangi yoldan
gi tti ği ni zi n bi r önemi yoktur.

1

UZMAN
ÖZELLİKLER
ATAMASI

6 ADIMDA
İHRACATA
HAZIRLANACAKSINIZ
2.AŞAMA
DIŞ TİCARET UZMANI ATAMASI
TAGOK her fi rma i çi n bi r DIŞ TİCARET UZMANI
ataması yapar. Bu uzman üye fi rmamızın
i hracatındaki üreti mden satışın tamamlanmasına
kadar olan her aşamasındaki i ş ve i şlemlerde üye
i şletmemi ze yardımcı olur.
DIŞ TİCARET UZMANINIZ SİZİN İCİN YAPACAKLARI
HİZMETLER
a- Si zi ve ürününüzü uluslararası alıcılara görünür
yapar;
b-Pazar araştırmanızı yapar,
c-İthalatlara ulaşır, ürün tanıtımlarınızı yapar, dİthalatcılardan gelen soru ve/veya geri görüşleri
cevaplar, (mai l, Telefon, Mesaj, yüz yüze vs.)
e-Hedeflenen pazar hakkında edi ni len bi lgi ler
hakkında si zi sürekli bi lgi lendi ri r,
f-İhraç konusu ürün seçi mi ve ürün i le i lgi li i hracat
yükümlülükleri ni n yeri ne geti ri lmesi konusunda
si zi n i çi n çözüm üreti r ve tamamlamanıza yardımcı
olur,
g-İthalatçıya Tekli f Sunma ve Proforma Fatura
Gönderme i şlemleri ni zi yapar,
h- Dış Satım Sözleşmesi Hazırlanması ve
İmzalanması konusundaki i şlemleri ni zi hazırlar,
j-Gümrük, Loji sti k, Ürün si gortalanması gi bi tüm
operasyonel i şlemleri ni zi tamamlamanıza yardımcı
olur,
i - Yeni pazarlarlar araştırmaları yapar ve geri
dönüşleri si zlerle i sti şare eder,
l-İhracat teşvi kleri ve destekleri konusunda
araştırmalar yapar ve si zi nle paylaşarak bu
desteklerden yararlanmanızı sağlayacak hi zmetleri
üreti r,
n- Exi mbank i le i hracat kredi leri konularında si zler
i çi n görüşmeleri yapar ve gerek görmeni z hali nde
yararlanmanız i çi n gerekli desteleri sağlar,
m-Pazar araştırmalarına göre elde etti ği veri ler
doğrultusunda ürün ve hi zmetleri ni z i çi n i ş ve ürün
geli şti rmeleri nde yardımcı olacak hi zmetleri üreti r
ve si zlerle paylaşır,

SAYFA 12

Alıntı: Çalışmadaki devamlılık,
her güçlüğü yener.

2

ÖN
PAZAR
ÖZELLİKLER
ÇALIŞMASI

6 ADIMDA
İHRACATA
HAZIRLANACAKSINIZ
3.AŞAMA
ÜRÜN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN BAŞLATILMASI

Dış Ti caret uzmanınız, pazara sunacağınız
ürünleri ni zi , TAGOK'un dünyaya açılan penceresi
olan www.i caftrade.com si tesi nde si zi n i çi n bi r
mağaza açmaktadır.
Bu mağaza TAGOK'a üye olmayan herkes i çi n bi r
ürün ve hi zmet tanıtım kataloğu, üye olan
herkese i se toptan e-ti caret si tesi hi zmeti
vermektedi r. Dış Ti caret uzmanınız, bu e-toptan
ti caret si tesi ne ürünleri ni zi n tek ürün, koli ve
palet olarak görsel, tekni k bi lgi , ürün özelli kleri ve
satış şartlarını i çeri kleri ni gi rmektedi r. Bu si temi z,
TARIMKON'un 55 ülkedeki temsi lci li kleri , 68
ülkedeki B2B, INTERNATIONAL TRADE si teleri ne
de üye olduğundan dünya geneli nde ci ddi bi r
görünürlülük hi zmeti sağlamış durumdadır.
Aynı zamanda TAGOK, uluslararası pazarlama
müdürlüğü,
* Ülkemi zde bulunan dünya ülkeleri ti caret
odalarına yüz yüze zi yaret ve mai llerle, *Ülkemi zi n
dünya geneli nde bulunan ti caret ateşeli kleri ni
bi lgi lendi rerek,
*Dünya geleni nde eli mi zde bulunan 16 mi lyondan
fazla i thalatçı mai lleri ne, sürekli mai li ng yaparak,
*Uluslararası ti caret portallarına üyeli klerle,
*Uluslararası sosyal medya üzeri ndeki ti caret
kanallarına üyeli klerle,
*TARIMKON'un uluslararası 14 ülkede bulunan
pazarlama ofi sleri mi zdeki uzmanlarımızla
doğrudan alıcılarla yüz yüze pazarlama
yöntemleri i le sürekli görünürlülüğümüzü
yükselti yor,
*Görünürlülüğümüzü artıracak yeni yöntemler
geli şti ri yor ve uyguluyoruz.

SAYFA 13

Alıntı: Harekette bi rli k olmazsa,
fi ki rdeki bi rli k faydasızdır.

3

HEDEFLERİN
ÖZELLİKLER
OLUŞMASI

6 ADIMDA
İHRACATA
HAZIRLANACAKSINIZ
4.AŞAMA
SEKTÖREL OLARAK ÜRÜN
ARAŞTIRMALARININ YAPILMASI

Dış Ti caret Uzmanınız Si zi n İçi n;
*Sektörel bazlı ürün araştırmaları,
*Ürün bazlı pazar araştırmaları,
*Fi yat bazlı ürün araştırmaları,
*Hedef ülke raki pler ve promosyonlar
araştırma araştırmaları,
*Hedef ülkeye göre i hracat reji mleri
araştırmaları,
*Ülkemi z i le hedef ülke arasındaki i ki li çoklu
anlaşmaların araştırılması,
*Satış ve dağıtım yöntemleri araştırmaları,
*Fi yatlama strateji si ,
*Reklam ve tutundurma strateji si ,

SAYFA 14

Alıntı: Bi z hepi mi z tek kanatlı
melekleri z, ancak bi rbi ri mi ze
sarılırsak uçabi li ri z.

4

ÖNCE
ÖZELLİKLER
RAPORLAMA

6 ADIMDA
İHRACATA
HAZIRLANACAKSINIZ
5.AŞAMA
BİLGİLENDİRMELER

TAGOK'a üye olan her i şletmemi ze atanan
uzmanımız, düzenli olarak üye i şletmemi ze;
a- İhracata hazırlık, pazar araştırmaları,
i hracaat ve i hracat süreci ndeki tüm
aşamasınında gerekli tekni k ve operasyonel
bi lgi leri paylaşarak sürekli i leti şi m hali nde
olurlar
b-TAGOK'un düzenli olarak hazırladığı "TAGOK
İHRACAT BÜLTENİ" üye i şletmemi ze
göndererek, üyemi zi n uluslararası pazarlardan
haberdar olmasını sağlar,
c- Uzmanınız hedeflenen pazar/pazarlarda
yaptığı pazar araştırmalarında elde etti ği
bi lgi leri derleyerek düzenli olarak üyemi ze
bi lgi vermektedi r.
d-Uzmanınız hedeflenen pazar/pazarlarda
yaptığı pazar araştırmalarında, pazarın i hti yaç
duyduğu ürün ve i ş geli şti rme konularında
üyeleri mi ze sürekli bi lgi vererek, i sti şare eder,
e- Üye i şletmemi zi n yetki li si ve/veya dış
ti caret sorumlusu olarak görevlendi rdi ği
ki şi /ki şi lere dış ti caret eği ti mleri veri lmektedi r

SAYFA 15

Alıntı: Bi rleşmek
başlangıçtır,bi rli ği
sürdürmek;geli şmedi r,bi rli kte
çalışmak başarıdır.

5

HİZMET
ALIMLARI

Alıntı: Yalnızca kendi mi z i çi n
yaşamamız olanaksızdır, bi nlerce
doku bi zi tüm i nsanlara bağlar.

6 ADIMDA
İHRACATA
HAZIRLANACAKSINIZ
6.AŞAMA
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
a- Belgelendi rme Hi zmetleri ; İhracata hazırlık i çi n
i hti yacı olan yasal gerekli belgeler ve Standartlar
belgeleri ,
b- Ürün Anali z Belgeleri ; Hedef ülkeye göre, alıcı
ülkeni n i thalat reji mi i çi nde i stedi ği ürün anali zleri ,
c- Hukuk Müşavi rli ği : Alıcı i le satıcı arasında i hti yaç
olacak sözleşmeleri n i ngi li zce di li nde düzenlemesi ve
sözleşmeni n taki bi ,
dLoji sti k
ve
Navlun
Hi zmetleri :
Üreti ci ni n
fabri kasından, alıcının gümrüğüne kadar i hti yacının
olan loji sti k hi zmetleri ,
e- Gümrük Müşavi rli ği : Üye i şletmemi zi n ürünleri
gümrük i şleri ni n yürütülmesi ,
f- Ürün Si gortalanması: Üye i şletmemi zi n ürünleri n,
fabri kadan, alıcının gümrüğüne kadar gerçekleşecek
loji sti k süreci i çi nde si gortalanarak olası ri skleri
bertaraf etmek ve/ veya zorunlu si gortalama i şlemleri
i çi n veri len hi zmet,
g- TARIMKON Kali te, Konrol ve Experti z Başkanlığı;
Alıcı ve satıcı arasında sözleşme, kontrot, LOI ve/veya
proformada beli rti len "ürün özelli kleri
( kali te,
kali brasyon
özelli kleri ,
paket,
ambajlaklama,
paletleme, taşıma, renk, koku...
Alıcı Adına; ICAF-C20100 serti fi kası i le Satıcının
gümrüğünde yaptığı kontrollerle alıcının doğru
ürünün aldığını belgendi rerek garanti etmektedi r
Satıcı Adına; ICAF-C20101 serti fi kası i le Alıcının
gümrüğünde yaptığı kontrollerle alıcının, ürünün
loji sti k süreci nde her hangi bi r zai ata uğrayıp
uğramadığını, uğradı i se zai atın ne nekadar ve
sorumlusunun ki m oluğunun tesbi ti ni , alıcının doğru
ürünü aldığını alıcı nezareti nde belgendi rmektedi r
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6

#TREND

Dış Ti caret
Strateji leri mi z

GENEL BAKIŞ
Global ölçekte (121 Ülke) sektörleri mi zde sahi p
olduğumuz yüzbi nlerce müşteri portföyüne
ürünleri mi zi düzenli Mai l Trade strateji si i le mai l
olarak gönderi yoruz. Bunun yanı sıra her geçen
gün düzenli olarak artan müşteri portföyü
çalışmalarımız i çi n 149 ülkede bulunan
Büyükelçi li k bünyesi ndeki Ti cari Ateşeli k’leri mi zle
düzenli olarak i leti şi m kuruyoruz.
Ayrıca ürünleri mi zi 68 B2B si tesi nde düzenli
olarak tanıtıyoruz ve fi rmalarla bünyemi zde
bulunan dış ti caret uzmanlarımız aracılığıyla 4
di lde i leti şi m kurabi li yoruz.
Global çapta genel ti caret merkezleri nde bulunan
54 ülke temsi lci ği mi zde ve en önemli ti caret
merkezleri nde bulunan 14 ülke satış pazarlama
ofi si mi zde i se face to face strateji si i le
ürünleri mi zi tanıtabi li yoruz.
SAYFA 17

TAGOK'A ÜYELİK

Birinci Kalite Araba Dergisi

22

Dış Ticaret Depertmanınızı sizin için
biz hazırladık...
TAGOK’un yapısını daha da büyüterek üye
i şletmeleri mi ze daha fazla hi zmet üretebi lmek,
Si zi n i hracat gücünüze katkıda bulunabi lmek
adına, yeni pazarlama ofi sleri ve uzmanları
bünyemi ze katmak i çi n yıllık semboli k bi r ai dat
ve danışmanlık ücreti alıyoruz.
Yapmanız gereken tek şey ön başvuru i le
bi zlerle i leti şi me geçmeni z.

"İhtimaller çoğu zaman
makul anlaşmalarla
mümkündür"

SAYFA 18

TAGOK SİZİ DÜNYA'DA YALNIZ BIRAKMAZ

TAGOK SİZİ DÜNYA'DA
YALNIZ
BIRAKMAZ

Ön Başvurular ve Randevu İçin

www.tarimkon.org

0850 304 08 45

