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Sayın Bakanım, Genel Müdürlerim, AB Un Sanayicileri Birliği Başkanı, Uluslararası Tahıl Bilimleri ve Teknolojileri
Derneği Başkanı(ICC), TOBB Başkan Vekilimiz, Borsa Başkanlarımız, Kamu ve Özel sektörün çok değerli başkanları
ve temsilcileri, Dernek Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, değerli sponsorlarımız, saygıdeğer katılımcı ve
misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, 12.ncisini gerçekleştirmek üzere “Global Ticaret ve Değirmen
Teknolojileri” temasıyla bir araya geldiğimiz Uluslararası Kongre ve Sergimizde bir kez daha hep beraber olmanın
mutluluğunu yaşıyor, sizleri şahsım ve TUSAF Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.
Geride bıraktığımız yılda, sektörümüzden dostlarımızı, büyüklerimizi kaybettik. Hatice Aybakar, Cansın İnan
Kavukçu, Tarık Gençer, Hacı Mustafa Özufacık, Hilmi Fıstık, Salih Acar, Ahmet Yalçın Kavun, Ahmet Alaybeyi, Mehmet
Tüydeş, Halit Usta ve diğerleri, hepsine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Ve şehitlerimiz… terör
örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırılarda yaşamını yitirmiş, asker, polis ve sivil vatandaşlarımız olmak üzere
tüm şehitlerimize rahmet diliyor, yakınlarının ve halkımızın başı sağ olsun diyoruz.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, un sektöründe hizmet veren kuruluşları bir çatı altında toplayan ve sürekli
gelişim ile çözüm odaklı stratejiler hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. 7 coğrafi bölgemizde kurulu 8
derneğimizin 412 üyesini temsil ederek, kamu sektörü kuruluşları, diğer meslek kuruluşları ve sektör paydaşları ile
işbirliği yapmaktadır.

Bölgelerimizden eşit temsilin sağlandığı 13 kişilik yönetim kurulu ile bölge ayrımı

yapmaksızın, birlik ve beraberlik içinde, Türkiye’miz ve tüm un sanayimiz için en yüksek faydayı sağlayacak
politikalar geliştirmektedir. 150 milyar tl seviyesine yükselerek GSMH’mizdan %8 pay alan tarım sektörümüzün
buğday çıktısını girdi olarak kullanan un sanayimiz, 18 milyar tl’lik hacmiyle, tarım sektörüne büyük bir destek
sağlamaktadır.

İhracata sağladığı 1 milyar usd’lik katkı ile beraber, ülkemiz için nedenli önemli olduğu açık olan

sektörümüzün, ekonomiye katkısını daha da artırması için elimizden geleni, ülkemize hizmet anlayışıyla, yapmaya
hazırız.
Sektörümüzün kalbi olan buğdayın üretim ve tüketim beklentileri ile ilgili olarak, hem dünya, hem Türkiye ölçeğinde
çok değerli konuşmacılar bizleri aydınlatacaklar. Kısaca değinmek gerekirse, bitirmek üzere olduğumuz 2015/2016
sezonunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün, zamanında ve yerinde yaptığı piyasa müdahaleleri ile
rahat sayılabilecek bir sezonu hep birlikte yaşıyoruz. Tüik verilerine göre 22,6 milyon tonluk buğday üretim
rekorunun kırıldığı sezonda, buğday ithalatında bir önceki takvim yılına göre yaklaşık 740 bin tonluk bir azalma

yaşandı. 2016 Haziran sonuna geldiğimizde, temmuzdan hazirana sezon yılı olarak karşılaştırdığımızda ise, ithalatta
1,7 milyon tonluk daha belirgin bir azalma bekliyoruz. Şüphesiz ki, TMO’nun mamul madde ihracatına bugüne kadar
tedarik etmiş olduğu 1.4 milyon ton buğday, ithalat rakamlarımızın hızla aşağı düşmesini sağlamıştır. Buğday
üretimimizin artması, ülkemizin kendi hammaddesiyle ihracat yaparak daha çok döviz kazanmasının yolunu açmıştır.
Üretimdeki artış, TMO’nun piyasadaki aktif rolü, ana tedarikçimiz olan Rusya’da hammadde fiyatlarının düşük
seyretmesi, un sanayicilerimizin dünya un piyasasındaki rekabet gücünü arttırmıştır. Dünyanın önde gelen buğday
üreticilerinden Avustralya’nın hemen doğusunda bulunan Tonga Krallığı’nda, Vanuatu Cumhuriyeti’nde ve Kiribati
Cumhuriyeti’nde bile insanların Türk unu tüketmesini sağlayan Türkiye un sanayicilerinin, 13,8 milyon tonluk dünya
un ticaretinin %20 sini tek başına gerçekleştirmeleri, başarılarının kanıtıdır. Geçen yılı 2 milyon 180bin ton ile
zirvesinde tamamladığımız dünya un ticaretinin, 2015 yılında 2 milyon 800 bin tonluk un ihracatımızla, yine
zirvesinde yer aldığımızı siz değerli dostlarımızla gururla paylaşmak istiyorum. Bizim teknolojimizle, verimimizle,
daha çok un, ihtiyacı olan insanlara ulaşıyor. Hatırlatmak isterim ki, Türkiye Birleşmiş Milletler ’in en büyük un
tedarikçisi. Bu sayede Filistin’de bir çocuk, Suriyeli aç bir insan, Somalili hamile bir kadın bir tanede olsa, daha fazla
ekmek yiyebiliyorsa, bu kutsal görevi yerine getirebildiğimiz için, ne mutlu bize.
Bununla beraber, iyi haberlere ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, 2016 yılına da un ihracatı anlamında iyi bir başlangıç
yaptığımızı paylaşmak istiyorum. İlk 2 aydaki ihracatımız 600 bin tona yaklaşarak, neredeyse geçen yılın iki katı
seviyesinde seyrediyor. Bu başarılarda payı olan bütün sanayicilerimizi canı gönülden kutluyor, destek olan herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.
Un ihracatının bölgelere göre dağılımına baktığımızda Güneydoğu Anadolu bölgemizin öne çıktığını, toplam ihracatın
miktar bazında %43 ünü gerçekleştirdiğini görmekteyiz. 2. Sırada %21 lik oranla Marmara bölgesi yer alırken, 3.
Sırayı %13 le Akdeniz ve 4. Sırayı %11 lik oranla Karadeniz bölgesi almıştır. En çok ihracatın gerçekleştirildiği ilk 5
ile bakacak olursak; Mardin %21 ile 1. Sırada yer almaktadır. Bu ili sırasıyla Gaziantep (%18), İstanbul (%12),
Samsun (%7,4) ve Mersin (%7,3) izlemektedir. İşte dünya liderliğimizin en önemli mimarları…
Dikkatlerinizi çekmek istediğim bir nokta da, son iki yıldır, ihracat yaptığımız ilk 20 ülke listesine A.B.D.’lerinin de
girmesi. Her sezon ortalama 60 milyon ton, yani Türkiye’nin 3 katı buğday üreten, 20 milyon ton buğday ihraç eden
ABD’ye un ihraç etme başarısını Türkiye nasıl gösterdi? AR-GE ile. Bir meslektaşımız, uzun yıllar yaptığı çalışmalar
sonucu, Diyabetik Un geliştirerek patentini aldı. Bu Türk unu ABD pazarında, geleneksel unların çok üzerinde fiyatla
satılıyor. İşte bu başarı, hepimizin örnek alması gereken, Türk sanayicisinin her alanda katma değer yaratabileceğine,
unda da inovasyon ve ar-ge olabileceğine çok güzel bir örnek. Bize bu ışığı tutan meslektaşımızın yolu açık olsun.
Sektörümüzün bu gurur verici başarılarının yanında, tabi ki sorunları da var. Geçtiğimiz dönemlerde haksız rekabete
yol açan kepekteki kdv, yem hammaddeleri ile beraber 64.hükümetimizin programında yer alarak sıfırlandı ve bir
sorunumuz çözülmüş oldu. Şimdi çözmemiz gereken diğer bir konu, sektörümüzdeki fazla kapasite sorunu. 35 milyon
tonluk bir kapasiteye sahipken, artan ihracatımızla bunun 16 milyon tonluk kısmını ancak doldurabiliyoruz. Belli
bölgelerde tesisler tamamen atıl durumda olmasına rağmen, bazı bölgelerimize halen yeni yatırımlar yapılıyor. Bu
durum, cari açık verdiğimiz bir ortamda, ülkemizin sermaye kaynaklarının verimsiz kullanılması sonucunu doğuruyor.

Atıl kapasite sorununu, tüm paydaşların mutabık kalacağı bir yöntem ile çözmek için el ele vermeliyiz.
Bugün ISO birinci 500de 5 , ikinci 500de 8 firma ile temsil edilen sektörümüz, daha çok firma ile bu listelerde yer
almalıdır. 18 milyar TL’lik büyüklüğe sahip sektörümüzün daha verimli çalışması, maliyetleri düşürecek, rekabet
gücünü artıracak ve dünyada hakim konumunu daha da güçlendirecektir. Aksi takdirde atıl kapasiteden kaynaklanan
kendi aramızdaki yıkıcı rekabet, işletmelerimizin gelişimini, teknoloji yatırımlarını engellemekte, ar-ge’ye gereken
kaynak ayrılamamaktadır. Bu sorunun çözümü ile ilgili hükümetimizden de destek bekliyoruz.
Değerli sektör temsilcileri; bildiğiniz üzere; Borsa İstanbul ve Konya Ticaret Borsası arasında Başbakanımız Sayın
Ahmet Davutoğlu'nun ve Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik’in de katılımlarıyla 25 Şubat'ta
düzenlenen törenle bir İş Birliği Anlaşması ve Gong Töreni yapıldı. Bu iş birliği kapsamında, yerli ve yabancı
yatırımcılara, gelişmiş ülke vadeli borsalarında olduğu gibi, Türkiye'de de Borsa İstanbul’da buğday vadeli işlem
sözleşmelerinde, fiziki teslimatlı işlem yapma imkânı sağlanmış olacaktır.
Bu sayede bizler vadeli işlem sözleşmelerini kullanarak buğday fiyatlarında önümüzü göreceğiz ve planlarımızı ona
göre yapacağız. Artık sanayicilerimiz, üreticilerimiz ve tüccarlarımız buğday fiyatlarını takip etmek için Chicago’yu
değil, Borsa İstanbul’umuzu izleyecek.
Bu sistemin sizlere daha detaylı anlatılması için Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Çevik
de bugün bizlerle birlikte olacak. Lisanslı depoculuk sisteminin Türkiye tarımının geleceği için ne denli önemli
olduğunun bilinciyle, en büyük buğday kullanıcısı sektörün temsilcisi TUSAF, bu sistemin gelişimi için elinden gelen
desteği vermeye hazırdır.
Değerli katılımcılar,
Arz fazlalığı ve stok artışları olan bir dönemde 2016/17 sezonuna yönelik ilk geçici tahminlerin konuşulduğu bu
günlerde, Kongremizin ilk oturumunda kendi alanında seçkin konukları ağırlayacağız. İlk konuşmacımız Dan Basse,
ABD’de AgResource şirketinin CEO’sunu, nefesimizi tutarak izleyeceğiz. Bugünkü üretim fazlalığının ve düşük
fiyatların daha ne kadar süre ile devam edeceğinin işaretlerini verecek bizlere. Daha sonra, ülkeler ve bölgeler
bazında, dünya buğday piyasalarını; farklı ülkelerden seçkin konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bu çerçevede;
piyasa risklerinden korunmak, dikkat edilmesi gereken faktörler ve strateji geliştirme yollarını da değerlendirme fırsatı
bulacağız.
Yarınki oturumlarımızda, değirmen teknolojisi sektörümüz ve sanayicilerimiz karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde
bulunacaklar. Değirmen teknolojileri sektöründe de son yıllarda, birçok yeni ürün piyasaya sunuldu ve çoğu devrim
niteliğindeki teknolojileri içeriyor. Bu çalışmaların ne kadar başarılı olduğunun en önemli kanıtı, değirmen makinaları
sektörünün ihracatta İsviçre’den sonra ikinci sıraya yükselebilmesidir. Yaptığı yüksek katma değerli ihracat ile,
dünyada İtalya’yı sollayarak ikincilik koltuğuna oturan, değirmen makinaları sektörü, hem un sanayisinin, bu vesile ile
de Türkiye tarımının önemli bir gücüdür. Sanayicimiz ve makinecilerimiz, işbirliğini artırarak, el ele vererek,
Türkiye’ye daha çok katma değer yaratmaya devam edeceklerdir.

Değirmen teknolojileri oturumunu yönetecek, Sayın Hamit Köksel hocamızı 2 yıllığına devraldığı Uluslararası Tahıl
Bilimleri ve Teknolojileri Derneği Dünya Başkanlığından dolayı kutlar, yanında olduğumuzu bu fırsatla ifade etmek
isterim. 4 yılda bir dünyanın farklı bir ülkesinde yapılan, 18-21 Nisan tarihlerinde ise İstanbul’da düzenlenecek,
‘Uluslararası Tahıl ve Ekmek’

Kongresi için hocamıza başarılar diliyoruz. Bu kongreye ilişkin ICC için tahsis

ettiğimiz tanıtım standını ziyaret ederek bilgi edinebilir ve katılım sağlayabilirsiniz.

Mesleki eğitime desteğin hemen her sektörde oldukça arttığı son dönemlerde en büyük ataklardan birini de un ve unlu
mamullerde yaşıyoruz. Sektörle ilgili profesyonel örgün eğitimin başlaması ile birlikte, genç meslek adayları
tarafından da oldukça ilgi gören Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunda ve Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde yer alan, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Programları sayesinde bu alanda
kariyer yapmak isteyen gençlerin de önü açılmış oldu. TUSAF mektepli ustalara tüm imkânlarını seferber ederek
elinden gelen her türlü desteği sunuyor. Bu kapsamda, her iki okulumuz öğretim görevlisi hocalarımız ile en başarılı
öğrencilerimizi sizlerle burada kongremizde buluşturduk.
Beklentilerimizin çerçevesinde 800den fazla kongre ve sergi katılımcısının bu organizasyonda yer alması, bizleri ve
inanıyoruz ki bizlerle birlikte yürüyen; bizim yanımızdan hiç ayrılmayan; kamu, sivil toplum ve özel sektör
temsilcilerimizi mutlu ve gururlu kılacaktır. Bildiğiniz üzere, un sektörümüzün en üst yasal çatı temsilcisi sıfatı ile
TUSAF, sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’nin her bölgesini temsil eden Dernekleri ile birlikte sektörün
istikrarlı bir biçimde gelişimine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bugün sizlerle paylaşacağım, sektörümüz için
önemli bir gelişme de, “Türkiye’nin unu” sloganıyla, ilk sayısını size burada sunduğumuz, resmen yayın hayatına
başlayan TUSAF DERGİSİDİR.
Dergimizin; sektörel politika ve stratejilerin oluşturulmasına, geleceğe yönelik projeksiyonlara ışık tutmasını bekliyor,
sektör içindeki bilgi paylaşımını artırarak, bu konulardaki boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Türkçe ve İngilizce
yayınlanacak dergimiz; üyelerimize, kamu kuruluşlarına, yurt içi ve yurt dışındaki sektör temsilcilerine iletilecektir.
Lansmanını yaptığımız Kongre ve Sergi Özel sayısını, Fuaye’de bulunan standımızdan alabilir, ileriki sayılarımız için
bilgi edinebilirsiniz. Türkiyemize ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim.
Aynı şekilde, TUSAF web sitemizde yeni yüzüyle sizlere bilgi aktarmaya devam edecek ve pek yakında dergimize
elektronik formatta web sitemizden ulaşılabilecektir.
Değerli Katılımcılar;

Kongremizin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor, başta desteğini her zaman olduğu gibi bu kongremizde de
yanımızda yer alarak gösteren Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı’na ve Bakanımız Sayın Faruk Çelik’e; Toprak
mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne, bütün organizasyonlarımızda destekleri için Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne ve Değerli Başkan Yardımcısı Sn. Faik Yavuz’a sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.

Ayrıca Ana Sponsorumuz Genç Değirmen, Gala Sponsoru Uğur Grubu, Hoşgeldiniz sponsorumuz Aybakar firmaları
ve diğer tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi ki kongremize yurt içi ve dışından konuşmacı olarak
katılan misafirlerimize, proje ve bilgi paylaşımı ortaklarımıza, katılarak bizleri onurlandırdığınız için sizlere çok özel
teşekkürlerimizi sunuyorum.
Konuşmama son verirken ifade etmek isterim ki; dünyada ilk buğday bu topraklarda, tam 12bin yıl önce, Şanlıurfa
Göbeklitepe’de yetiştirildi ve dünyaya buradan yayıldı. İşte gücünü, bu tarihten ve insanlarımızın ekmeği kutsal sayan
kültüründen alan, dünyanın ihracat şampiyonu sektörümüzün, TUSAF önderliğinde, ülkemizin hedeflerine ulaşması
için üstüne düşen görevleri, fazlasıyla yerine getireceğine yürekten inanıyoruz.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

