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Eren Günhan ULUSOY
TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı
TFIF Chairman of Board of Directors

Türkiye un sanayisi, hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından oldukça zorlu bir dönemi asgari hasarla geçirmek
için var gücüyle üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Halkımızın temel besin kaynağı ekmeğin hammaddesini, sektörün üzerinde oynanan oyunlara ve sürdürülen kampanyalara
rağmen tedarik etme sorumluluğunun bilincindedir.

Turkish Flour Industry spares no effort to continue its production
activities to minimize the effects of this difficult period for our
sector and country. It is very well aware of its responsibility to
supply the rough material of the bread, main nutritional source
of our people despite the challenging games and the smear
campaigns on the sector.

2018 yılı ikinci çeyreği, hasat sonrası buğdayın kalitesinde
yaşanan problemler, ardından dünya piyasalarında arz eksikliği kaynaklı yükseliş ve kurdaki artış gibi etkiler sebebiyle
sektörümüz açısından kötü başladı. Girdi maliyetlerinin artmasına ek olarak, bir takım menfaat çevreleri de piyasadaki
un alış fiyatlarını speküle etmek suretiyle tüm okları sanayicimize çevirmeye başladılar. Yürütülen bu algı operasyonunda başarıya ulaşılamamasının en önemli nedeni, un sanayicilerimizin bu süreçteki milli duruşu ve halkımızın gıda
güvenliğine sahip çıkma konusundaki hassasiyetidir.

Due to the reasons such as problems in the quality of the wheat
after the harvest and the price raises because of the lack of
supply in the world markets and raise in the rate, the second
quarter of 2018 is off to a bad start for our sector. In addition to
the increasing in the input costs, some opportunists started to
attack to our industrialists by speculating the flour procurement
prices on the market. Thanks to national position of our flour
industrialists and to our public who protects the food security,
such perception operation has not been accomplished.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak, son derece titiz ve dikkatli davranılması gereken bu süreci, gerek ilgili
kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler, gerekse
halkımızın bu hassas ortamda doğru bilgiye ulaşması adına
yapılan görsel ve yazılı basındaki açıklamalarla doğru yönetebilmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu yolda
sektörün çatı kuruluşu olan Federasyonumuzun çizdiği doğrultuda desteklerini esirgemeyen ve spekülasyonlara bir son
vermek için yürüttüğümüz 5 milyon çuval un kampanyamıza
katkı sağlayan tüm meslektaşlarıma TUSAF adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Milli ekonomimiz üzerinde oynanan oyunların yakın dönemde son bulacağı ve yeniden aydınlığa kavuşacağımız konusundaki inancımız tamdır. Biz sivil toplum kuruluşlarına
düşen, daima devletimize destek olmak ve milli çıkarlarımız
doğrultusunda hareket etmektir. Bu gaye ile üretime, ihracata ve istihdama katkı veren tüm meslektaşlarıma Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu adına şükranlarımı sunuyorum.

As the Turkish flour industrialists’ Federation, we are proud
of our good management in this difficult time in cooperation
and coordination with relevant public institutions and visual and
printed media to inform the public on time. On this occasion,
I would like to convey my appreciation to all my colleague
who contributed and supported to our 5 million sacks of flour
campaign that we have implemented to end such speculations
under the umbrella of our Federation.
I have no doubt that the bad games on our national economy
will be ended in the near future and we will emerge into the day
light. We have to act in accordance with our national benefits
and to support our state as a non-governmental organization.
By this purpose, on behalf of Turkish Flour Industrialists’
Federation and the Governing Board, I would like to thank you
once again for your continuous support for production and
export.
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu ve Karadeniz
Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde 27-29 Eylül
tarihlerinde Genişletilmiş Sektör Toplantısı ve Sergisi gerçekleştirildi. 400’den fazla katılımcının katıldığı
toplantı şimdiye kadar sektör toplantıları içinde en
fazla misafirin ağırlandığı bölge toplantısı oldu. Toplantıya, un sanayicileri ve sektör tedarikçisi firmalar
katılmışladır. Ceynak Firması sponsorluğunda, Liman
gezisi ve Tüyap Samsun Tarım Fuarı ziyaretlerinin de
yapıldığı toplantı ve sergi kapsamında katılımcı eşleri
için şehir gezileri düzenlenmiştir.
TUSAF ve KUSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Eren Günhan Ulusoy, Samsun Valisi Osman Kaymak
ve Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal tarafından açılışı gerçekleştirilen toplantı
Taban Gıda Dış Tic. A.Ş. Ana Sponsorluğunda gerçekleşti. Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Belediye
Başkan Yardımcısı Nihat Soluk da takdimlerini gerçekleştirmişlerdir.
Ekonomik ve mali piyasalarda yaşanan son gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirmek amacıyla
2018 ve 2019 yılı Türkiye Ekonomisini değerlendirmek
üzere DNG Danışmanlık Kurucusu Fatih Keresteci,
Lisanslı Depoculuk Sektörünün incelendiği panelde
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Başkanı, Prof.Dr. Vedat Ceyhan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çalış, LİDAŞDER

Under the coordination of Turkish Flour Industrialists
hosted by Black Sea Flour Industrialists Association,
Extended Sector Meeting and Exhibition were held
between 27-29 September. The meeting with more
than 400 participants has become a regional meeting
where highest number of guests were welcomed. The
flour industrialists and sector supplier firms have
participated in the meeting. Under the sponsorship
of Ceynak Firm, the city tours have organized for the
participants and their spouses within the scope of
the meeting and exhibition so that the harbour trip
and Tüyap Samsun Agricultural Exhibition visits have
organized.
The meeting was commenced by the opening speeches
of Eren Günhan Ulusoy, President of TFIF and KUSAD,
Osman Kaymak, Governor of Samsun and Ahmet
Güldal, Director General of Turkish Grain Board
(TGB) under the main sponsorship of Taban Gıda Dış.
Tic. Yusuf Ziya Yılmaz, Member of Parliament from
Samsun and Nihat Soluk, Deputy Mayor also made
their presentations.
In order to evaluate the effects of latest developments
in the economic and financial markets on the markets
and to assess the Turkish Economy for 20182019 years on the sector, on the occasion of panel
where licensed warehousing has reviewed, Fatih
Keresteci, Founder of DNG Consultancy, Prof. Dr.
Vedat Ceyhan, President of Agricultural Economy in
Ekim / October 2018 y 9
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Özkan,
TMO Lisanslı Depoculuk Şube Müdürü Gökhan Gürbüz
sunumlarını gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
Hasat sonrası Türkiye ve Karadeniz Havzası Tahıl Piyasaları panelinde ise TMO Ticaret Dairesi Başkanı
Çağatay Maraş ve Rusya IKAR Şirketi Direktörü Dmitri
Rylko 2018 ve 2019 sezon beklentilerini değerlendirmişlerdir. Sektör toplantısı ve sergisinin 2. gününde,
Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım moderatörlüğünde Dış Ticaret Mevzuat Danışmanlığı
Uzmanı Şaban Kaan Özdemir’in katılımıyla un sanayicilerine yönelik sektör sorunları değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
Diğer sponsorlar arasında; Gala Yemeği Sponsoru, My
Silo; Yaka Kartı Sponsoru, MT A.Ş.; Hoşgeldiniz Yemeği Sponsoru, Eser Tarım; Bloknot ve Kalem Sponsoru, Koçoğulları; Hediye Sponsoru, Mirtrade; Dış Alan
Sponsorları, GFC Denizcilik ve MCE Kargo; Öğle Yemeği Sponsorları, Beyab Gıda ve Polen Gıda, Kahve
Molası Sponsorları, SH Lojistik ve Sistem Gümrük;
Kırlangıç Sponsorları, Vatan Gıda ve General Survey
bulunmaktadır.
10 y Ekim / October 2018

Ondokuz Mayıs University, Hakan Çalış, Deputy
Director General in charge with internal trade in the
Ministry of Trade, Hikmet Özkan, LİDAŞDER President
of Governing Board, Gökhan Gürbüz, Head of Branch in
TGB Licensed Warehousing made their presentations
accordingly.
In the panel regarding Turkish and Black Sea Basin
Grain Markets after Harvest, Çağatay Maraş, Head of
Trade Department in TGB and Dmitri Rylko, Director
in Russia IKAR Company have evaluated the 20182019 seasonal expectations. In the second day of
sector meeting and exhibition, under the leadership of
Ali Ekber Yıldırım, World Newspaper (Dünya Gazetesi)
Agricultural Writer, the assessment meeting was
organized about the sectoral problems towards flour
industrialists by the participation of Şaban Kaan
Özdemir, External Trade Legislation Consultancy
Expert.
Among the other sponsors; Gala Dinner Sponsor,
My Silo; Badge Sponsor, MT A.Ş; Welcome Dinner
Sponsor, Eser Design; Notepad and Pen Sponsor,
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Sergi
alanı
firmaları
ise
Güler
Sentetik, BASF, Uğur, Yusufoğlu Depoculuk, SASBAŞ,
TARSAM, BERVA, Perten, Anamed, Necdet Kaya katılım göstermişlerdir.
Fatih Keresteci’nin sunumunda global piyasalarda
yaşanan likidite sorununun Türkiye ekonomisindeki mevcut yapısal sorunlar ile ekonomi üzerinde çok
ciddi sorunlara yol açtığını, başta enflasyon olmak
üzere, üretim, tüketim ve cari işlemler dengesi üzerinde olumsuz etkilerinin gözlendiğini vurgulamıştır.
Ekonomide kısa dönemde yeniden dengelenmenin kur
seviyesinde belli bir düzeyde ithalatın geri çekileceğini
ve yeniden üretim ile ihracata dönüldüğünde mümkün
olabileceğini ifade etmiştir. Kamu sektörü borç rasyolarında bir sıkıntı gözlenmediğini ancak reel sektör
borçlanması ve bankacılık sektörü üzerinde bir risk
oluştuğuna değinen Keresteci, özel sektör yatırım ve
projelerinde devletin/kamunun garantör olmasının
da önemli olduğunu belirtmiştir. Banka sektöründe
ticari krediler büyüme hızında yavaşlama olduğunu,
Türkiye’de büyümenin Ağustos ayından itibaren
negatife döneceğini ve ekonominin daralacağını ifade
etmiştir.

Koçoğulları; Gift Sponsor, Mirtrade; Outdoor Space
Sponsors, GFC Maritime and MCE Cargo; Lunch
Sponsors; Beyab Gıda and Polen Gıda, Coffee
Break Sponsors, SH Logistic and Sistem Gümrük;
Swallowtail sponsors, Vatan Gıda and General Survey.
The exhibition area firms were Güler Sentetik, BASF,
Uğur, Yusufoğlu Depo, SASBAŞ, TARSAM, BERVA,
Perten, Anamed, Necdet Kaya.
In the presentation of Fatih Keresteci, it was stated
that the liquidity problem is very serious problem in
the global markets with current structural problems
in Turkish economy. It has also very important effects
on particularly inflation, production, consumption and
current processes balance. If the re-balancing on the
economy in the short period is provided, some certain
level of importing activities could be retracted and
through re-production, the exporting activities could
be possible. Any problem has not been observed in
public sector debt ratios however a risk has been
observed on the reel sector borrowing and banking
sector, emphasized by Keresteci and he also added
that in private sector investment and projects, it is
Ekim / October 2018 y 11
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Ekonomide yaşanan bozulmanın, bankacılık sektöründe reel sektöre nazaran daha fazla hissedildiğine
değinen Keresteci, bankacılık sektöründe yaşanan
algı bozukluğunun birkaç nedene bağlı olduğuna değinmiştir: Grup 2 kredilerde kalitenin azalması, sermaye yeterliliği, menkul kıymetlerde değer kaybının
sermaye yeterliliklerini tehdit etmesi, güven eksikliğinin sistemden para çıkışına neden olması, yüksek
finansman maliyeti ve varlık fiyatlarındaki düşüşün
teminat açığına neden olmasıdır.
Yılın kalan son 3 ayında borç ödemelerinin 26 milyar
dolar ile yüklü bir seviyede olduğunu, bu ödemelerin
yeni borçlanma ile karşılanabilmesi durumunda döviz
kuru üzerinde mevcut yukarı yönlü baskıların azalabileceğine işaret eden Keresteci, gerek TCMB tarafından alınan faiz kararları gerekse Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın sıkı maliye politikası tedbirleri sayesinde
“güven” sağlanabilirse ekonominin yeniden dengelenme süresinin kısalacağını ifade etmiştir.

12 y Ekim / October 2018

more than important that the state/public is guarantor.
The deceleration in banking sector commercial
credits growth rate is observed and the accretion in
Turkey will turned to the negative as of August and the
economic recession will be experienced.
Mr. Keresteci emphasized that the economic
disruption has been felt in banking sector much more
than real sector and he added the perceptual disorder
in the banking sector has several reasons: decreasing
quality in Group 2 credits, capital sufficiency, the
loss of value in the short-term investments has
been threated the capital sufficiency, due to the lack
of trust, cash outflow from the system is seen, high
finance cost and decreasing in the asset prices are the
reason of warranty deficit.
The discharge of debt in last three months in the
year is in the high level by considering 26 billion US
Dollars and if such payments could be met by a new
loan, upside pressures on the currency rate could be
decreased and due to the interest decisions taken by

TUSAF
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Sayın Keresteci, krizden çıkış senaryolarını Türkiye’nin geçmiş tecrübeleri çerçevesinde detayları ile
tartıştığı sunumunun sonunda Mart 2019 tarihinde
yapılacak Mahalli İdareler seçimleri sonrasında daha
sıkı maliye ve para politikaları ile acı reçete içeren politika tedbirlerinin de gündeme gelme olasılığına da
işaret etmiştir.
TMO Ticaret Dairesi Başkanı Çağatay Maraş yaptığı
sunumda, Dünya ve Türkiye piyasalarında buğday istatistiklerini gözden geçirerek, Dünya buğday üretim
düşüşlerinin yanısıra kalitede de sorunların mevcut
olduğunu, stokların düşük seviyesine rağmen tarihinin en yüksek 2. Düzeyde bulunduğunu aktarmıştır.
Fiyatlar seviyesinde de farklı ülkelerde değişmekle
birlikte yükselişler gözlendiğine işaret eden Maraş,
Türkiye’de de fiyatların yerli üretim ve ithal buğdaylarda farklı oranlarda artış gösterdiğini belirtmiştir.
Son olarak sunumda; TMO alış, satış, ithalat ve stok
durumu ve politikalarındaki son gelişmeler değerlendirilmiştir.

Turkish Republic Central Bank and strict financial
policy of Ministry of Finance, if the trust is provided, the
re-balancing period of the economy could be shorten
added by Mr. Keresteci. Mr. Keresteci also signed
that the policy precautions including bitter recipe and
highly strict financial and money policies could be on
the agenda after the general local elections to be held
in March 2019 at the end of his presentation where the
crisis sceneries have been discussed by considering
recent experiences of Turkey.
In his presentation, Çağatay Maraş, Head of TGB
Department of Trade said that apart from decreasing
the number of world wheat production, by considering
the wheat statistics, there is a quality problem and in
spite of the fact that the stocks are in the low level, these
are in the highest second level in the history. Although
the price levels are changing in different countries,
the development could be also seen added Mr. Maraş.
Mr. Maraş also added that the prices in Turkey are
changing in different rates when considering local
production and imported wheats. He finalized his
Ekim / October 2018 y 13

TUSAF
www.tusaf.org

Dmitry Rylko yaptığı sunumda, Rusya’da iç piyasada
buğday fiyatlarının rekor seviyelere yükseldiğini, mevcut kümülatif buğday ihracatı dikkate alındığında yılın
2. yarısından itibaren Rusya’nın ihracat pazarında yer
alamayabileceğine işaret etmiştir. Karadeniz bölgesi diğer ülkeler, Ukrayna ve Kazakistan’ın buğday ve
un piyasasındaki konumu ile Türkiye ticaretine değinen Rylko, Türkiye’nin ihracat pazarlarında rakibinin
Ukrayna olduğuna işaret etmiştir.
Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım yaptığı sunumda; un sektörünün gündeminin hammaddenin nasıl ve nereden temin edileceği olduğunu, yerli üretim
için ne yapılabileceği hususunda strateji geliştirilmesi
gerektiğine değinen Yıldırım, un ve unlu mamullerde
yeni trendler, ihracatta rekabet gücü, iklim değişikliğinin sektöre etkileri ve teknolojideki değişimin dikkate alındığı sürdürülebilir üretimin sağlanmasının
önemine işaret etmiştir. İthalata dayalı un ihracatı
ve ithalatta tek ülkeye bağlılığın risklerine değinen
Yıldırım, un üreticisinin hem yukarıdan(mamul madde) hem aşağıdan(hammadde) baskı altında olduğunu
belirterek, üretici ile tüketici arasında stratejik bir gö14 y Ekim / October 2018

presentation by evaluating latest developments about
TGB procurement, selling, importing and stock status
in the policies.
In his presentation, Dmitri Ryloko stated that the price
of the wheat is increasing in the record level in the
local market in Russia and when considering current
cumulative wheat export, as of second half of the year,
Russia could not take part in the export markets.
Ryloko mentioned about the Turkish trade together
with the Black Sea countries, Ukraine and Kazakhstan
and evaluated the position of such countries in wheat
and flour market. He also added that the competitor of
Turkey in export market is Ukraine.
On the other hand, in his presentation, Ali Ekber
Yıldırım, World Newspaper Writer said that the agenda
of the flour sector is how and where to supply the
rough material and the strategy must be developed
including what we could do for the local production
and he added that the new trends in the flour and flour
products, the competition power in the export, effects
of the climate changes on the sector and sustainable
production are more than important. Yıldırım also
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revi olduğunu, küçük sorunların büyük sonuçları olduğunu ifade etmiştir. Dünya un ihracatının yüzde 30’unu
yapan Türkiye’nin, finansal piyasalarda ve ekonomik
gelişmelerde yaşanan son kriz sonrası un ihracatına
sınırlama getirilmesi, yıllarca mücadele verilerek kazanılan pazarların kaybedilmesine yol açabileceğini
ve bu yüzden hammaddenin öneminin burada bir kez
daha ortaya çıktığını vurgulamıştır.
TUSAF ve KUSAD Başkanı Eren Günhan Ulusoy’un konuşmasının özeti aşağıda sunulmuştur:
Toplantımızda bugün ekonomik beklentiler, lisanslı
depoculuk ve hasat sonrası buğday durumunu değerlendireceğiz. Yarın ise, un sanayicilerimizle sektörümüzün mevcut durumunu masaya yatıracak,
sorunlarımız ve ileriye dönük yol haritamız üzerine
konuşacağız.
Bildiğiniz üzere 2018 hasadına, miktar olarak bir sorun olmamasına rağmen kalite problemleriyle girdik. Haziran ayında bu durumun buğday fiyatlarına
baskı yaratabileceğini çeşitli platformlarda belirttik.
Temmuz ayında arz eksikliğinden dolayı dünya piyasası da yükselişe geçti.

emphasized the flour export based on the import and
risks of the dependence on only one country in the
importing activities and the flour manufacturers are
under the force from up (finished product) and down
(rough material) he added and they have a strategic
role between the manufacturer and consumer and the
small problems have big results. Due to the limit on
the flour export of Turkey where thirty percent of world
flour exporting activities have been performed after
the latest crisis in financial markets and economic
developments, unfortunately, the markets that have
been won after long term struggle could be lost and
so it should be reminded the importance of the rough
material.
The summary of Günhan Ulusoy, President of TFIF
and KUSAD is as follows:
In our meeting, we will evaluate economic expectations,
licensed warehousing and wheat stocks after the
harvest today. Tomorrow, we will discuss the current
position of our sector together with flour industrialists
and we will talk about our problems and future road
map respectively.
Ekim / October 2018 y 15
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Ağustos ayına geldiğimizde döviz kurunda yaşanan
dalgalanmalar iç piyasada buğday da yaşanan fiyat artışlarını daha da tetikledi. Elektrik, çuval, mazot gibi
diğer girdilerde yaşanan artışlarla beraber un fiyatları
da ister istemez etkilenmeye başladı.
Bu aşamada bir takım menfaat çevreleri piyasada ki
un alış fiyatlarını speküle etmeye başladılar. Un fiyatının 95 tl/çuval dan, 175 tl/çuvala çıktığı gibi asılsız
iddiaları ortaya attılar. Bu çevreler un bulunamadığı,
unun karaborsa olduğu algısıyla halkımızı panikletmeye ve okları un sanayicilerine çevirmeye çalıştılar.
Un üzerinden yapılmaya çalışılan bu algı operasyonunda, hedefin yanlış seçildiği siz un sanayicilerimizin milli duruşu sayesinde kısa sürede gözler önüne
serildi.
Verdiğimiz 95 TL fiyatla bir milyon çuval temin etme
garantisini basın önünde tüm kamuoyuna duyurduk.
Tüm süreci sabırla takip eden sayın Bakanımız Bekir
Pakdemirli’nin çağrısı ile bu rakamı 5 milyona çıkarttık.
16 y Ekim / October 2018

As you know, although there is not any problem in
terms of quantity for 2018 harvest, we faced with
quality problem. We stated that such circumstance
could make pressure on wheat prices in various
platforms in June. In July, due to the lack of supply,
the world market has started to increase. When we
approach to August, the fluctuations in the exchange
rate, it triggered the price increase in the wheat in the
local market. Together with the raises in the inputs
such as electricity, sack and diesel oil, the flour prices
have been also affected.
In this step, some interest groups have started to
speculate the prices of floor procurement in the
market. They asserted that floor price 95 tl/sack is
increased to 175TL/sack delusively. Such groups
started to panic the public so that the flour cannot
be found and the flour is in black market thus they
attempted to blame flour industrialists. In this
perception operation over the flour, thanks to you, our
flour industrialists, the claims have been removed.
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Değerli misafirler, amaç üzüm yemek değildi, amaç
bağcıyı yani uncuyu dövmekti. Ama un sanayicilerimiz
öyle bir duruş sergilediler ki, bu spekülasyonları yapanlar baltayı taşa vurdu, oyunları bozuldu. Bu oyunu
bozmak adına Kampanyaya destek veren Marmara
Bölgesi Derneği Başkanı Kadir Kale ve değerli üyeleri, Ege Un Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk Tezcan
ve değerli üyeleri, Çukurova Un Sanayicileri Derneği
Başkanı Bekir Bağış ve değerli üyeleri, Orta Anadolu
Un Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Aydınalp ve
değerli üyeleri, Dicle Un Sanayicileri Derneği Başkanı Veysi Duyan ve değerli üyeleri, Karadeniz, Anadolu,
Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği üyelerimiz hepinizi bu oyunu bozduğunuz için gönülden alkışlıyorum.
Tarım
ve
Orman
Bakanımız
Sayın
Bekir
Pakdemirli ve TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile bir
basın açıklaması yaparak, hem federasyonumuz hem
de kampanyamıza sahip çıktı ve un fiyatı konusundaki
spekülasyonlara son noktayı koydu. Sayın Bakanımız

We announced to public before the press so that we
guarantee to provide one million sacks at the amount
of 95 TL. By the announcement of our Minister, H.E.
Bekir Pakdemirli who closely monitored this process,
we increased this number to 5 million.
Distinguished guests, the purpose was to destroy
flour industrialists. However, our flour industrialists
adopted good attitude and people who played the
market lost the game. In order to spoil the game, I
would like to extend my sincere graduation to Kadir
Kale, President of Marmara Region Association and
esteemed members, Haluk Tezcan, President of
Aegean Flour Industrialists Association and esteemed
members, Bekir Bağış, President of Çukurova Flour
Industrialists Association and esteemed members,
Selçuk Aydınalp, President of Central Anatolian Flour
Industrialists Association and esteemed members,
Veysi Duyan, President of Dicle Flour Industrialists
Association and esteemed members, our members
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“Fırsatçılara müsaade etmeyerek fakirin fukaranın
ekmeğine göz diktirmeyeceğini” belirtti.
Bu çerçevede bakanlığımız ve TMO’nun aldığı bir takım önlemler neticesinde buğday piyasalarında olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. 18.09.2018’de TMO’nun
kamuoyuna yapmış olduğu açıklamada belirtildiği
üzere, fiyat istikrarı için tüm imkânlar kullanılmaktadır. TMO’nun yerli buğday stoklarını satışa açması,
Kasım ayı sonuna kadar satış fiyatlarını ilan etmesi,
buğday ithalat ihalelerine başlaması ve piyasa regülasyonunun sürdürülecek olması sanayicilerimize güven vermektedir.
İthal edilecek buğdayların piyasa regülasyonunu sağlayacak şekilde sanayiciye satılacak olması piyasaları
rahatlatmaktadır.
Kalitesine göre farklı fiyatlar olmakla beraber, Türk
Gıda Kodeksi Ekmeklik Buğday Unu tebliğinde yer
alan kalitelere sahip en uygun fiyatlı unların, 80-85 TL/
çuval peşin fiyatlarla fabrika teslimi alınıp satıldığını
memnuniyetle görüyoruz. Zira 19.09.2018’de gerçekleşen Ankara Halk Ekmek ihalesi 80 TL/çuval fiyat ile
sonuçlanmıştır. Görüyoruz ki önemli bir tarım ülkesi
olan yurdumuzda, buğday ve un arzında problem yaşanmamaktadır. Un sanayicilerimiz, kutsal ekmeğimizin hammaddesi olan un tedarikine kesintisiz olarak devam etmektedir.
Ancak bu sürecin bu noktaya gelebilmesi için sektörümüz ağır bellerle karşı karşıya kalmıştır. 5 Eylül de
Ticaret bakanlığının aldığı un ihracat sınırlaması kararıyla, sanayicilerimizin ürünleri günlerce gümrük kapılarında bekletildi. Bu sorunun çözülememesi nedeniyle araçlar fabrikalara geri geldi ve sanayiciler çok
yüklü nakliye maliyetleri ile karşı karşıya kaldılar. 25
Eylül’de navlun desteğinin kaldırılmasıyla, sanayiciler
ellerindeki siparişlere ait navlunların tamamını kendileri karşılamak zorunda kaldılar. Bu yükü fedakârca
çekenlerle gurur duyulması gerekirken; sektörümüzün bazı mecralarda hala yıpratılmaya çalışıldığını
üzülerek görmekteyiz.
Her ne kadar un fiyatları ile ilgili haberler gündemden
düşse de, tartım hataları ile ilgili asılsız haberler yapılmaktadır. Biz üreticiler %14,5 nem esasına göre fabrikada tartım yaparız, daha sonra yapılan eksik tartımların çoğunlukla nem kaybından dolayı oluştuğunu da
iyi biliriz. Söz konusu mevzuat ile ilgili yetersiz bilgiden
kaynaklanan haberler, üreticiler ile kullanıcıları karşı
karşıya getiriyor. Sektörümüz mevzuata uygun izinleri
alarak ve ilgili denetimlerden de geçmek suretiyle faaliyetlerini kanuna ve insana saygı çerçevesinde devam
ettirmektedir. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim;
içimizde bu tür oyunlara tenezzül edecek sanayicimiz
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from Black Sea, Anatolia, Southern East Flour
Industrialists’ Association.
In the press conference, H.E. Bekir Pakdemirli,
Minister of Agriculture and Forest and Ahmet Güldal,
Director General of TGB made a speech and they
protected our federation and our company so that they
put an end about the flour price. Our distinguished
Minister said that “we will not allow the opportunists
and we will not give any opportunity to them to have an
eye on the bread of the needy people”.
In this framework, as a result of some precautions taken
by TGB and our ministry, the positive developments
have been experienced in the wheat markets. As
was released to the public on 18.09.2018 by TGB, all
possibilities have been used for price stability. It is
more than important for our industrialists to sell the
domestic wheat stocks through TGB, to announce the
sales prices until the end of November, start the wheat
import tenders and to continue the market regulation.
The markets feel comfortable when the wheats to
be imported will be sold to the industrialists as if the
market regulation is provided.
We are more than happy to see when well-priced
flours having the sufficient quality in accordance with
the Turkish Food Codex Bread Wheat Flour by taking
into the account of different prices according to the
quality have been ex-factory purchased and sold in
cash by the price of 80-85 TL/sack. Because, Ankara
Public Bread Tender organized on 19 September 2018
has resulted with 80 TL/sack. As is seen, in our country
that is an important agricultural country, there is not
any problem in wheat and flour supply. Our flour
industrialists continue to flour supply that is the rough
material of our holly bread without any interruption.
However, in order to achieve this point, our sector
has faced with difficult conditions. In 5th September,
by the decision taken by Ministry of Trade regarding
the flour exporting limitation, the products of our
industrialists have kept on the customs gate for days.
Due to the fact that this problem was not solved on
time, the vehicles returned to the factories and the
industrialists faced with serious transportation costs.
In 25th September, when the freight support was
removed, the industrialists unfortunately met all
freights belonged to the orders. Actually, we should
have proud of them but we are very sorry to become
witness about the attrition company over them.
Although the news about the flour prices are out of the
agenda nowadays, the unfounded news are still made
about the weighing failure. As the manufacturers, we
scale in the factory based on 14.5% humidity factor
then, we are very well aware that the low scales are
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yoktur ve bu konudaki tüm denetimlere açığız. Olur da
böyle bir durum tespit edilirse Federasyon olarak her
zaman karşısında olduğumuzun bilinmesini isterim.
Gördüğünüz gibi gündemimiz son 2 aydır oldukça yoğun geçti, bu esnada sayısız toplantı, görüşme, resmi
yazışmayı devlet kurumları nezdinde gerçekleştirdik.
Aynı zamanda kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına çok sayıda canlı yayın katılımı, basın açıklaması,
röportaj, haber çalışması gerçekleştirdik. Bunları yaparken hızlı bir şekilde bilgi notları ve telefon trafiği
ile siz üyelerimizi de bilgilendirdik. Sizlerin de zamanında dönüşleriniz ile sektörümüzle kamu arasındaki bilgi akışını kesintisiz sağladık. Bu süreçte Tarım
Bakanlığımız birçok defa bizi kabul ederek çözüm
noktasında bizlere yol gösterdi. Bir sivil toplum kuruluşu olan Federasyonumuzun sektörümüzü korumak
adına yapmış olduğu tüm müzakerelere rağmen karar merciinin kamu olduğu unutulmamalıdır. Buna
rağmen, bazı olumsuz kararları TUSAF’a mal etmek
isteyenler, bu sektörün çatı kuruluşuna zarar verdiklerini unutmasınlar. TUSAF her zaman sektörünün ve
üyelerinin yanındadır. Aksi de düşünülemez.
Bu ekonomik dalgalanmada bazı taşlar yerinden oynamış olsa da ülkemiz bu zorluğun üstesinden gelecek güce sahiptir. Yarın şartlar normale döndüğünde
bu sektörün ülke için yaptığı fedakarlıklar takdirle
hatırlanacaktır. Ülkemiz için katma değer ve istihdam
yaratan, üretim ve ihracat yapan, dünya şampiyonu un
sanayicileri her zaman milletimizin gurur kaynağıdır.
Bu bilinçle ve gururla çalışmaya devam edeceğiz.

derived from the loss of humidity. The news arising
from the lack of information about the said legislation
has pit the manufacturers against users. Our sector
continues to act in accordance with the law and
principles about respect to human by applying the
relevance supervision. I could sincerely say that there
is not any industrialists between us who condescend to
such plays and we are open to all supervision. If such
kind of circumstance is determined, as the Federation
we are always against to them.
As you see, our agenda is very busy for last 2 months.
At this time, we organized and performed number
of meeting, interviews and official correspondences
before the state institutions. At the same time, in
order to inform the public clearly, we have organized
number of press conference, interview and information
activities. While doing these, we informed our members
through information notes and telephone. Thanks to
your feedback, we provided information flow between
our sector and public. In this process, our Agriculture
Minister welcomed us several times and helped us
in the solution point. Despite the all negotiations
that have been made to protect our sector by our
federation, that is a non-governmental organization,
I would like to remind you that the decision maker is
public. Against this, people who want to reimburse
some negative decisions to the TFIF should not forget
their destruction on the umbrella institution of this
sector. TFIF always accompany to the sector and
members indeed.
Although some stones have dislocated in this economic
fluctuation, our country has the power to overcome
such difficulties. When the conditions become normal,
the dedication of this sector will be highly appreciated.
The distinguished floor industrialists who create
added value and employment for our country, who
make production and export are always the pride
of our nation. We will continue to work through this
awareness and pride.
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KUSAD TOPLANTISI ALBÜMÜ
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak milli
ekonomimizin istikrarın sekteye uğratma amaçlı
başlatılan ve makroekonomik çerçevede hiçbir dayanağı
olmadan milli ekonomimizi hedef alan doğrudan
spekülatif atak ve saldırılara karşı devletimizin, işbirliği
kuruluşlarımızın ve milletimizin yanındayız.
Bu kapsamda, 10,000 yıl öncesinde bu topraklarda
bizlere miras bırakılan buğday ile kutsal ekmeğin
hammaddesini tedarik eden sektörümüz, ülkemiz
menfaatleri çerçevesinde, sorumluluğunun bilincinde,
dün olduğu gibi bugün de piyasanın çalışması için
tüm paydaşlarıyla birlikte hareket etmeye devam
etmektedir.
Finansal oynaklığın ve belirsizliğin ortadan kaldırılması
adına devletimiz tarafından alınan tüm karar ve
tedbirleri bu coğrafyanın en eski sektörlerinden birinin
temsilcileri olarak sonuna kadar desteklediğimizi
belirtmek isteriz. Sektörümüzün tek çatı kuruluşu olan
TUSAF’ın tüm üyeleriyle beraber sorumluluk almaktan
imtina etmeden hem ihracatımıza rekorlarımızı
yenileyerek devam etmeye hem de ülkemizin gıda
güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğimizi
kamuoyuna saygıyla duyururuz.

As Turkish Flour Industrialists’ Federation, against
directly speculative attack and offense that target
our national economy without any merit in the
macroeconomic framework and has started aiming
at interrupting our national stability, we are on the
side of our state, our foundations and our nation. In
this framework, our sector that has been supplying
rough materials of wheat and holly bread that are our
heritages in our lands 10.000 years ago is the aware
of its responsibility by considering our country’s
benefits and as it was yesterday, it spare no effort to
act together with all stakeholders for the sake of the
market. In order to eliminate the financial mobility and
instability, we would like to state that we are strongly
support all decisions and precautions taken by our
state as one of the representative of the oldest sector
in this geography. We respectfully release to the public
so that we will continue to work and contribute to food
security of our country without declining responsibility
together with each member of the TFIF as the unique
umbrella organization of our sector by renewing our
records in the exporting activities.
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UN SANAYİCİLERİ
ÜZERİNDEKİ ALGI
OPERASYONU YIKILDI
THE PERCEPTION OPERATION ON THE
FLOUR INDUSTRIALISTS HAVE BROKEN
DOWN
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Un Üreticileri üzerinde bir algı operasyonunu yıkmak
ve firmalarımızı Kamu ve Devlet nezdinde aklamak
amaçlı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret
Bakanlığı ile istişareli olarak 95 TL bedelle Eylül
ayında Fabrikalardan verilmek üzere 1 Milyon Çuval
Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliğine Uygun
Ekmeklik Buğday Unu Satışı taahhütte bağlanmıştır.
İkinci adım olarak Tarım ve Orman Bakanımız
Dr. Bekir Pakdemirli ile yapılan koordinasyon ve
işbirliği ile akabinde basın toplantısında bu taahhüt 5
Milyon çuvala çıkarılmıştır.

In order to break down a perception operation over the
flour industrialists and to justify our firms before Public
and State, in cooperation with Ministry of Agriculture
and Forestry and Ministry of Trade, 1 Million Sacks
of bread wheat flour sales in pursuance of Turkish
Food Codex have registered to provide from factories
at the cost of 95 TL in September. As a second step,
by the coordination and cooperation with Dr. Bekir
Pakdemirli, Minister of Agriculture and Forestry, such
commitment has raised to 5 million sacks in the press
meeting.

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy Algı Operasyonu
kapsamında; NTV, CNN Türk, Haber Türk, Bloomberg
HT, TRT Haber, A Haber, Anadolu Ajansı, Tv Net,
Kanal24 ve Ülke TV’de program yapmıştır. Yazılı
medya kuruluşları olarak ulusal basıdan; Sabah, Star,
Hürriyet, Milliyet, Vatan, Akşam, Yeni Şafak ve yerel
basından birçok basında da haber olmuştur.

Within the scope of Perception Operation, Mr. Günhan
Ulusoy, President of TFIF scheduled in NTV, CNN
Türk, Haber Türk, Bloomberg HT, TRT News, A News,
Anatolian Agency, Tv Net, 24 Kanal and Ülke TV. As the
printed media organizations, the news have published
in various press such as Sabah, Star, Hürriyet, Milliyet,
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Taahhütte bağlanan miktar ürün, ticari ismi olarak
firmaların antetli kâğıdına imzalanıp ve kaşelenerek,
faks ve/veya e-mail ile Federasyona gönderilmiş ve
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu(TUSAF) web
sitesinde Eylül ayı sonuna kadar ilan edilmiştir.
Federasyonumuz tüzüğü gereği, doğrudan ticarete
konu bir işlem yapılamamış, sadece medya ve
kamuoyunda yapılmaya çalışılan algı operasyonunu
yıkmak amaçlı geçici süre ile üyelerimizin desteği
ve kamu sektörü paydaşlarımızın işbirliğiyle
sektörümüzün aklanmasına çalışılmıştır.
Samsun’da Karadeniz Un Sanayicileri Derneği(KUSAD)
ev sahipliğinde ve TUSAF koordinasyonunda yapılan
“Genişletilmiş Sektör Toplantısı” kapsamında yapılan
değerlendirmelerde, son dönemde Tarım ve Orman
Bakanlığı ve TMO’nun aldığı önlemler sonucunda
buğday piyasalarında olumlu gelişmeler yaşanmaya
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Vatan, Akşam, Yeni Şafak and local newspapers
accordingly.
The amount that is committed has signed and sealed
in the letterhead of the firms as quantity, product,
and commercial name and sent to the Federation by
e-mail. It was announced at the end of the September
in the website of Turkish Flour Industrialists
Federation (TFIF).
In accordance with the statute of our Federation,
a process directly towards the trade has not been
performed but only, it was attempted to justify
our sector in cooperation with our public sector
shareholders and with support of our members
temporarily.
In the assessments made within the scope of
“Enlarged Sector Meeting” in cooperation with TFIF
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başladığı görülmüştür. TMO kamuoyuna ve sektöre
yapmış olduğu açıklamalar da, fiyat istikrarı için tüm
imkanları kullanacağını taahhüt etmiştir. TMO’nun
yerli buğday stoklarını satışa açması, Kasım ayı
sonuna kadar satış fiyatlarını ilan etmesi, buğday
ithalat ihalelerine başlaması önemli gelişmelerdir.
Gelecek ithal buğdayları piyasa istikrarını sürdürecek
fiyatlarla satacak olması, piyasaları rahatlatmaktadır.
Bu noktada, TMO’nun piyasaya olan müdahalelerinin
devam edeceğine inanarak, sanayicilerimiz de gerekli
fedakarlığı
göstermektedir.
Federasyonumuzun
üyeleri, kamuoyundaki yanlış algıları yıkmak için Eylül
ayında fırsatçılığa geçit yok kampanyası düzenlemiş
ve milli bir duruş sergilemiştir. Kampanyanın
süresi sona ermiş olmasına rağmen, devletimizin
piyasalara sağlamış olduğu imkanlar, tedarik
ettiği uygun fiyatlı buğdaylar ve verdiği mesajlar

hosted by Black Sea Flour Industrialists Association
(KUSAD) in Samsun, as a result of the precautions
taken by the Ministry of Agriculture and Forestry and
TGB recently, the positive developments have been
experienced in the wheat markets. In the statements
made for the public and sector, TGB committed to
use all possibilities for the price stability. It is more
than important developments to open the local wheat
stocks of TGB, to announce sales prices until the end
of November and to initiate the wheat import tenders.
It will relieve the markets when the next imported
wheats could be sold by the price to sustain the
market stability.
At this point, by believing in the continuation of
the responses to the markets through TGB, our
industrialists also provides required devotion. In order
to break down the wrong perception in the public,
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çerçevesinde, milli bir duruş sergilemek amacıyla,
ekim ayı içinde de daha düşük fiyatlardan fabrika
teslimi vermek üzere üyelerimiz yeni bir kampanya
başlatmıştır. Bu kampanya belirtilen markadaki,
Türk Gıda Kodeksine uygun Ekmeklik buğday unlarını
kapsamaktadır. Baklavalık, böreklik gibi özel amaçlı
unları kapsamamaktadır. Un sanayicilerimiz, kutsal
ekmeğimizin hammaddesi olan un tedarikine
kesintisiz olarak devam etmektedir.
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our members of the Federation has organized a campaign
in September names as “no way for opportunists” and a
national position has shown. Although the period of the
campaign has ended, thanks to the possibilities provided
by our state to the markets, cost efficient wheats and
relevant messages, in order to provide a national position
our members have initiated a new campaign to provide
ex-factory by lower prices in the October. Such campaign
includes bread wheat flour in the defined trademark in
accordance with Turkish Food Codex. It does not include
special flours such as flour for baklava and pastry. Our flour
industrialists have been working hardly to provide flour that
is the rough material of our holly bread.
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DUYURULAR

ANNOUNCEMENTS
09.10.2018 // 9th October 2018
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Sayın Üyemiz,
Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında bugün
(09.10.2018) saat 13:00’de Hazine ve Maliye Bakanı
Sayın Berat Albayrak Başkanlığı’nda İstanbul’da
yapılacak basın toplantısında Yeni Ekonomik
Program’ çerçevesinde alınması gereken tedbirler
açıklanacaktır. Bu kapsamda; farklı sektörlerin
ürünlerinde indirim yapılmasının talep edilmesinin
bekleneceği
toplantıda
Hükümet
programına
desteğinin kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’dan gıda sektöründe
faaliyet gösteren şirketlerin de aynı şekilde program
da desteğini göstermeleri ve bu kapsamda sektörlerde
faaliyet gösteren sivil toplum ve meslek kuruluşlardan
da koordinasyon ve işbirliği yapmaları beklenmektedir.
Bu çerçevede, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
Başkanı ile birlikte, Tarım ve Gıda sektöründe bulunan
tüm Federasyon ve Dernek yöneticileri de bugünkü
toplantıya davet edilmişlerdir.
Bilindiği üzere; son dönemde Tarım ve Orman
Bakanlığı ve TMO’nun aldığı önlemler sonucunda
buğday piyasalarında olumlu gelişmeler yaşanmaya
başladığı görülmüştür. TMO kamuoyuna ve sektöre
yapmış olduğu açıklamalar da, fiyat istikrarı için tüm
imkanları kullanacağını taahhüt etmiştir.

Dear our member,					
I would like to inform you that the precautions to be taken
towards the fight strategy against inflation as stated in
the below mentioned links within the framework of “New
Economic Program” in the press meeting to be held in
Istanbul under the leadership of H.E. Berat Albayrak,
Minister of Finance today at 13.00 regarding fight program
towards inflation. In this scope; in the meeting that is
expected to request from the different sectors making
discount in their products, it is targeted to share the support
of the state program with the public.
It is also expected that the companies who act in the
food sector from Ministry of Agriculture and Forestry
will be requested to show their support and to cooperate
and coordinate with the non-governmental organization
and professional organizations who work in this sector
accordingly. Within this framework, together with Turkish
Flour Industrialists’ President, each Federation and
Associations managers in the agriculture and food sector
are invited to this meeting.
As is known, as a result of the precautions taken by
Ministry of Agriculture and Forestry and TGB, the positive
developments have initiated in the wheat markets. In the
statements made to public and sector, TGB is committed to
use its all possibilities for price stability.
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TMO’nun yerli buğday stoklarını satışa açması, Kasım
ayı sonuna kadar satış fiyatlarını ilan etmesi, buğday
ithalat ihalelerine başlaması önemli gelişmelerdir.
Gelecek ithal buğdayları piyasa istikrarını sürdürecek
fiyatlarla satacak olması, piyasaları rahatlatmaktadır.
Bu noktada, TMO’nun piyasaya olan müdahalelerinin
devam edeceğine inanarak, sanayicilerimiz de gerekli
fedakarlığı
göstermektedir.
Federasyonumuzun
üyeleri, kamuoyundaki yanlış algıları yıkmak için eylül
ayında fırsatçılığa geçit yok kampanyası düzenlemiş
ve milli bir duruş sergilemiştir.
Kampanyanın süresi sona ermiş olmasına rağmen,
devletimizin piyasalara sağlamış olduğu imkanlar,
tedarik ettiği uygun fiyatlı buğdaylar ve verdiği
mesajlar çerçevesinde, bugün açıklanacak enflasyonla
mücadele programı kapsamında, sektörümüzden de
talep edilen indirim çerçevesinde 85 TL çuval dan
Ekim ayı kampanyasına katılabilecek üyelerimizin
federasyonumuza bildirmesi rica olunur.
Eylül ayı kampanyasında olduğu gibi; peşin fiyatlarla
fabrika teslimi vermek üzere, Türk Gıda Kodeksine
Uygun Ekmeklik buğday unlarını kapsamaktadır.
Baklavalık, böreklik gibi özel amaçlı unları
kapsamamaktadır.

It is more than important when TGB opens its local wheat
stocks to be sold, announced its sales prices until the end
of November and initiates the wheat import tenders in this
sense. The markets will be freshened up when the future
imported wheats are sold to sustain the stability of the
market.
At this point, by believing the continuation of the TGB
response to the market, our industrialists also show
the required devotion. In order to break down the wrong
perception in the public, the member of our Federation has
organized a campaign of “no way for opportunists” and they
showed their national position.
Although the campaign has ended, within the framework of
the possibilities provided by our government to the markets,
affordable wheats and relevant messages, you are kindly
requested to inform us if you participate in the October
campaign about 85 sacks regarding the discount within the
scope of the fight against inflation that will be announced
today.
As is in September campaign; in order to provide ex-factory
cash prices, it contains bread wheat flour in accordance
with Turkish Food Codex. It does not include special flours
such as flour for baklava and pastry.
With best regards,
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Sayın Üyemiz,

Dear Our Member,

Perakende Ekmek Satış Marjının %15 ile
Sınırlandırılması

Limitation of Retail Bread Sale Marjin with 15%

TUSAF Yönetim Kurulu’nun çalışmaları sonucunda,
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli
himayelerinde 7 eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen
basın toplantısında un ve ekmek fiyatları ile maliyetleri
üzerinde görüşmelerde bulunulmuş ve Bakanımızın
da destekleriyle sektörümüz üzerinde yaratılmaya
çalışılan algı operasyonuna son verilmiştir.
Bakanımız ile yapılan toplantılar çerçevesinde; ekmek
üreticilerinin sıkıntılarını anlayışla karşıladığımız,
ancak konunun sadece 6-7 kuruşluk artış gösteren un
fiyatına bağlamanın ve un üreticilerine spekülasyon
iddiasında bulunulmasının adil olmadığı belirtilmiştir.
Ekmek fiyatlarındaki en önemli sorunun diğer girdiler
dışında, 30 kuruş ile 50 kuruş arasında değişen
perakende dağıtım marjı ve kapasite kullanımları ile
alakalı olduğu örneklerle Bakanımıza izah edilmiştir.
Bunun yanında Ticaret Bakanlığı ile Ağustos ve Eylül
aylarında yoğun çalışma takvimi çerçevesinde yapılan
toplantılarda da perakende dağıtım marjlarının toplam
maliyetler içindeki rolü raporlanmıştır.

As TFIF Presidency and Governing Board, we have
discussed about the flour, bread prices and costs
with Dr. Bekir Pakdemirli, Minister of Agriculture and
Forestry on 7 September 2018 in the press meeting
and our sector has ended the perception operation
upon the request of our Ministre.
Within the framework of the meeting with our
Minister; we stated that we understand the troubles
of bread producers however, the issue is not actually
related to the flour price raise showing only 6-7 kurus
so that it is not fair to blame the flour industrialists
about the assert of the speculation. We informed
our Minister that the most important problem in
the bread prices is related to the retail distribution
margin and capacity utilization of the bakeries that
could be observed between 30 kuruş and 50 kuruş.
Additionally, by considering the intensive business
calendar in August and September, the role of the
retail distribution margins has reported in the total
costs in the meetings.
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Bu kapsamda, TUSAF Yönetiminin bilgilendirmesi
sonucunda Bakanımız aynı toplantıda BİM, A101,
Migros, Carrefour, Metro marketleri ile görüşmüş
ve satış marjlarını azaltmaları hususunda ricada
bulunmuş ve desteği almıştır.

Within this scope, as a result of debriefing the TFIF
management, our Minister requested from BİM, A101,
Migros, Carrefour, Metro gross markets to decrease
their sales margins and he took the supports from the
said grocery stores.

Bu doğrultuda; 28 Eylül 2018 tarihinde 30549 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan aşağıdaki tebliğ ile
“Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük
mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel
yetkili işletmelerce ilgili maddeler çerçevesinde
azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini
karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına
yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde
seksenbeşinden az olamaz.” ifadesiyle marjlarda
sınırlamaya gidilmiştir. Bu karar sonucunda
ekmek satışı gerçekleştiren bayilerin karı %15’i
geçemeyecektir.

In this direction; in the below mentioned notification
issued in the Official Gazette with the number of 30549
and dated 28 September 2018; “the payment per unit
amount to be made for the manufacturer and supplier
against the goods in which the maximum prices are
defined by tariff within the framework of the relevant
articles could not be less than eighty five percent of
the maximum price in the tariff by gross markets and
chain markets where the rapid consumption materials
are sold.” As a result of this decision, the profit of the
bread sellers will not exceed 15%.
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28 Eylül 2018 CUMA Resmî Gazete

Sayı : 30549

YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE
KURALLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette
Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin
12/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
12/C maddesi eklenmiştir.
“Perakende işletmelerce üretici ve tedarikçiye
yapılacak ödemeler
MADDE 12/C – (1) Hızlı tüketim mallarının satışının
yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile
bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, 5362 sayılı
Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004 tarihli ve 5174
sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde
azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini
karşılığında üretici ve tedarikçiye birim miktar başına
yapılacak ödeme, tarifedeki azami fiyatın yüzde
seksenbeşinden az olamaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret
Bakanı yürütür.
Bu noktada, 09.10.2018(Bugün), Hazine Maliye
Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanacak
enflasyonla mücadele önlemleri çerçevesinde bu
yapısal sorunun çözümünde önemli bir kararın
alınmasında katkı sağladığımızı düşündüğümüz
konuyu siz üyelerimizle paylaşmaktan memnuniyet
duymaktayız.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu

28 September 2018 Friday Official Gazette
Number : 30549
LEGISLATION
From Ministry of Trade :
LEGISLATION ON THE AMENDMENT IN THE
LEGISLATION ABOUT RULES AND PRINCIPLES TO
BE APPLIED IN RETAIL TRADE
ARTICLE 1 – The following 12/C article is added
after 12/B article of the Legislation about the Rules
and Principles to be applied in the retail trade
published in Official Gazette with the number of
29793 and dated 6/8/2016.
“The payment to be made by retail holdings to the
manufacturer and supplier
ARTICLE 12/C – (1) In accordance with 62nd article
of the law by the number of 5362 and 12th article
of the law of Turkish Union of Chambers and
Commodity Exchanges numbered by 5174, the
payment to be made per unit for the manufacturer
and supplier against the guarantee of the goods
in which the maximum prices are defined by tariff
through the gross markets and chain markets as
well as vendors and special authorized businesses
shall not be less than eight five percent of the
maximum price in the tariff.
ARTICLE 2 – This legislation is entered into force in
its publication date.
ARTICLE 3 – The clauses of this legislation are
implemented by the Minister of Trade.
At this point, on 9th October 2018 (today), we
are more than happy to share the issue with our
members so that we spared no effort to contribute
to the important decision about this structural
problem within the fight precautions against
inflation to be stated by H.E. Berat Albayrak,
Minister of Finance.
Turkish Flour Industrialists’ Federation
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UN SANAYİCİSİNİN
ÜRETİMİ VE
İHRACATI İÇİN ZOR YIL
DIFFICULT YEAR FOR THE
PRODUCTION OF FLOUR AND
EXPORT OF INDUSTRIALIST

48 y Ekim / October 2018

TUSAF
www.tusaf.org

Son dönemde gerek enflasyondaki yükseliş gerekse
finansal piyasalarda meydana gelen döviz artışları
nedeniyle, iç piyasayı ve buğday üretimini korumaya
yönelik, ticaret bakanlığı önlemleri nedeniyle, un
ihracat piyasalarında bir takım dengeler değişmiştir.
Bu sebeple, üretimini sürdürmekte zorlanan
sanayicilerimizin, rahat bir nefes alabilmeleri için,
aşağıdaki önerilerimizi Ticaret Bakanlığı’na arz
etmiş bulunmaktayız. Ekonomik zorluklar altında,
gümrükten iade aldığı unların nakliye masraflarını
ödemiş, elindeki yerli buğdayları satıp finansmana
çevirmeye çalışan un ihracatçısına, İhracat Genel
Müdürlüğümüzün, aşağıdaki konularda destek
olacağına güvenimiz tamdır.
1.

Un ihracatında asgari 74 randıman uygulamasına
ilaveten azami 80 randıman uygulaması (özel
şartı) getirilmesi,

2.

28.08.2018 sonrası DİİB kapsamında, önce buğday
ithalatı yapılması şartıyla, un ihracatına olduğu
gibi kepek ihracatına da müsaade edilmesi,

3.

05.09.2018 sonrasında önce ithalat şartlı
belgelerden, Ağustos ayı içinde yapılmış yurtdışı
un satış bağlantılarından dolayı, düşük fiyatlı
çıkışlar olmaktadır. Ancak buğdayları yüksek
fiyatla ithal edilmiştir. Bu döneme denk gelen
Dahilde İşleme Belgeleri’nde döviz kullanım
oranının geçici olarak %120’ye yükseltilmesi,

Recently, due to the high inflation and rate of increase
in foreign currency in financial markets, due to the
precautions taken by Ministry of Trade to protect
the domestic market and wheat production, some
balances have changed in the flour export markets.
For this reason, in order to relieve our industrialists
who compelled to continue for production, our
following suggestions have submitted to the Ministry
of Trade. Under the economic difficulties, we have no
doubt that the Directorate General in charge of export
will provide full support to the flour exporters who
paid the customs expenditures for the goods returned
and attempted to have finance to sell the local wheats
in the following matters.
1.

In addition to minimum 74 performance
application in the flour export, applying maximum
80 performance application (special condition),

2.

After 28th August 2018, within the scope of DIIB, by
the condition that first the wheat will be imported,
the permission will be provided for bran export as
in flour export,

3.

After 5th September 2018, due to international
flour sales connections made within August from
the import conditional documents, low price
issues could happen. However, the wheats have
been imported by high prices. In the Internal
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4.

İhracatçının bu zor dönemde, teminat mektubu
yükünün hafifletilmesi için, 2018/1 tebliğinde
işlenmiş tarım ürünleri için performans kriterinin
500.000 USD’den 100.000 USD’ye indirilmesi.
(İthal buğday fiyatı yurtiçinden yüksek olduğundan,
ekonomik anlamda teminat mektubu anlam
taşımamaktadır.) Bu yöntem mümkün olmazsa,
uygun bir çözümün takdirlerinizde gerçekleşmesi,

5.

17.08.2018 öncesi tarihli Dahilde İşleme İzin
Belgeleri’ne 6 ay ek süre tanınarak, ihracatlarını
tamamlamış
firmaların
ithalat
haklarını
muhafaza edilmesinin sağlanması. (İç piyasadan
yüksek fiyatlı yerli buğday alınarak, yurtdışına
dünya fiyatlarından un satıldığından, ihracatçı
bu işlemlerde ileriye dönük ithalat beklentisiyle
zarar etmiştir. Bu zararı da günümüzde finanse
etmeye devam etmektedir.)

Process Documents in this period, the foreign
currency utilization rate should be increased
temporarily to 120%,
4.

In this difficult period of the exporting activities,
in order to mitigate the effect of the warranty
letter, the performance criteria for the processed
agricultural products in the legislation of 2018/1
should be decreased from 500.000 USD to 100.000
USD. (due to the fact that imported wheat prices
are higher than domestic prices, the letter of
warranty does not have any meaning in the sense
of economy.) If this method is not possible, your
suggestions will be highly appreciated.

5.

By defining 6 months additional time to the
Domestic Process Permission Documents
before 17th August 2018, it is more than
important to keep the importing rights of the
firms that completed their exporting activities.
(By purchasing local wheat with high price from
the domestic market and the flour is sold to the
abroad by world prices, the exporter faced with
damages because of import expectation towards
future in this processes. This loss is attempted to
finance nowadays).
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Mühlenchemie –
TUSAF
90. yıldönümümüzde
www.tusaf.org
de sizlerleyiz

Besin eksikliğini gidermek için
kolay bir yol: Küresel ağımız.
Modern
üretim
teknolojisi

Dünya genelinde – vitamin takviyesi.
Bir çok ülkede, unun vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmesi
nüfusun sağlıklı gelişimini desteklemek amacı ile kanunla
düzenlenmiştir. Mühlenchemie, her bölgenin özel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tasarlanmış çeşitli ön karışımlar sunmaktadır.
Flour Fortification Initiative (FFI), Global Alliance for Improved
Nutrition (GAIN), World Health Organisation (WHO), Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), World Food
Programme (WFP), Helen Keller International (HKI) ve BASF gibi
bilinen organizasyonlar ile işbirliği içinde yürüttüğümüz faaliyetler,
çalışmalarımızda bize yardımcı olmaktadır.

Uluslararası
ağ (FFI, GAIN
WHO, GIZ, WFP,
HKI, BASF)

Başarı
sistemimiz

Ürün
geliştirme: modern
laboratuarlar
ve uygulama
teknolojisi

Ortaklarımız ile birlikte, gelişmiş, gelişmekte olan ve sanayileşen
ülkelerdeki vitamin ve mineral eksikliklerine sistematik olarak
teknik uzman, etkili ve ayrıca sürdürülebilir olarak da dünyadaki
beslenme açığını kapatan ön karışımlar ile son verme görevini
üstlenmiş bulunmaktayız.
German Quality made by Mühlenchemie.

Bir Stern-Wywiol Gruppe kuruluşudur

www.muehlenchemie.de

info@sterningredients.com.tr
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TUSAF’IN ÇÖZÜM
GÖRÜŞMELERİ
SOLUTION INTERVIEW OF
TFIF
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AĞUSTOS AYI ZİYARETLERİ

•

AUGUST VISITS

•

TUSAF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri-TMO
Sektör Değerlendirme Toplantısı-Ankara

•

TFIF President and Members of the Governing
Board-TGB Sector Assessment Meeting -Ankara

•

TUSAF Yönetim Kurulu Toplantısı-Ankara

•

TFIF Governing Board Meeting-Ankara

•

TUSAF Yönetim Kurulu- TMO Genel Müdürü
Ahmet Güldal’ın göreve başlaması nedeniyle
kutlama ziyareti ve sektör görüşmesi-Ankara

•

TFIF Governing Board- Congratulation Visit on the
occasion of Inauguration for TGB Director General,
Ahmet Güldal and sector meeting -Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-Ticaret
Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Fatih Metin ziyaretiAnkara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy-Ministry of
Trade, visit to Deputy Minister Fatih Metin -Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-Ticaret
Bakanlığı, İhracat Genel Müdürü Volkan Ağar
görüşmesi-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy –Ministry
of Trade, Meeting with Volkan Ağar, Director
General in charge of export -Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-Ticaret
Bakanlığı,
Gümrükler
Genel
Müdürlüğü
görüşmesi-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy-Ministry of
Trade, Meeting with Directorate General in charge
of Customs-Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy -Ticaret
Bakanlığı, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa
Demir görüşmesi-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy -Ministry of
Trade, Meeting with Musa Demir, Deputy Director
General for Export-Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy -Ticaret
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı
Alper Eriten görüşmesi-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy -Ministry
of Trade, Directorate General for Export, Alper
Eriten, Head of Department -Ankara

•

TUSAF Yönetim Kurulu-Ticaret Bakanlığı İhracat
Genel Müdürü Volkan Ağar başkanlığında heyet
toplantısı-Ankara

•

TFIF Governing Board-Ministry of Trade,
delegation meeting under the presidency of
Volkan Ağar, Director General in charge of export
-Ankara
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EYLÜL AYI ZİYARETLERİ

SEPTEMBER VISITS

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-Ticaret
Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz
Batur ziyareti-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy-Ministry of
Trade, visit to Gonca Işık Yılmaz Batur, Deputy
Minister-Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy -Başkan
Yardımcıları Selçuk Aydınalp ve Ali Rıza
Menemenlioğlu-Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel
Müdürü Volkan Ağar görüşmesi-Ankara

•

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy -Başkan
Yardımcıları Selçuk Aydınalp ve Ali Rıza
Menemenlioğlu-Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel
Müdürü Volkan Ağar görüşmesi-Ankara

TFIF President Eren Günhan Ulusoy –Vice
Presidents Selçuk Aydınalp and Ali Rıza
Menemenlioğlu-Ministry of Trade, meeting with
Volkan Ağar, Director General in charge of export
-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy –Vice
Presidents, Selçuk Aydınalp and Ali Rıza
Menemenlioğlu-Ministry of Trade, meeting with
Volkan Ağar, Director General in charge of export
-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy-meeting with
press consultancy of Ministry of Agriculture and
Forestry -Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy-Press
conference-NTV, CNN Türk, Haber Türk,
Bloomberg HT, TRT Haber, A Haber, Anadolu
Ajansı, Tv Net, 24 Kanal, Ülke TV-Printed media
members-Ankara, İstanbul and Samsun

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy-meeting with
Mustafa Aksu, Deputy Minister of Agriculture and
Forestry-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy- meeting

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-Tarım ve
Orman Bakanlığı Basın Müşavirliği görüşmesiAnkara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-Basın
buluşması-NTV, CNN Türk, Haber Türk,
Bloomberg HT, TRT Haber, A Haber, Anadolu
Ajansı, Tv Net, 24 Kanal, Ülke TV-Yazılı medya
kuruluşları-Ankara, İstanbul ve Samsun

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-Tarım
ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu
görüşmesi-Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-Tarım ve
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli görüşmesiAnkara
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•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy -TMO Genel
Müdürü Ahmet Güldal görüşmesi-Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-TMO Ticaret
Dairesi Başkanı Çağatay Maraş görüşmesiAnkara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy ve Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ortak
çalışması-Ankara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, TMO Genel
Müdürü Ahmet Güldal ve Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli ortak basın çalışmasıAnkara

•

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy-TMO Genel
Müdürü Ahmet Güldal, Daire Başkanları Cihan
Soyalp ve Çağatay Maraş görüşmeleri-Ankara

with Dr. Bekir Pakdemirli, Minister of Agirculture
and Forestry -Ankara
•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy –Meeting
with Ahmet Güldal, TGB Director General -Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy-Meeting with
Çağatay Maraş, Head of TGB Trade DepartmentAnkara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy and meeting
with Dr. Bekir Pakdemirli, Minister of Agirculture
and Forestry-Ankara

•

TFIF President Eren Günhan Ulusoy, Joint
Pressure Conference with Ahmet Güldal, TGB
Director General and Dr. Bekir Pakdemirli,
Minister of Agirculture and Forestry-Ankara

•

12. TFIF President Eren Günhan Ulusoy-meeting
with Ahmet Güldal, TGB Director General and
Cihan Soyalp and Çağatay Maraş, Head of
Departments -Ankara
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TUSAF YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI NOTU VE
KARARLARI
TMO GENEL MÜDÜRÜ AHMET
GÜLDAL VE İHRACAT GENEL
MÜDÜRÜ VOLKAN AĞAR
GÖRÜŞMELERİ

TFIF GOVERNING BOARD
MEETING NOTE AND
DECISIONS

MEETING BETWEEN
AHMET GÜLDAL TGB DIRECTOR
GENERAL AND VOLKAN AĞAR
DIRECTOR GENERAL FOR EXPORT
04 Eylül 2018, Ankara
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Son günlerde ülkemiz buğday piyasalarında, kur
hareketlerinden ve yurt dışı buğday fiyatlarından
kaynaklanan fiyat hareketleri gerçekleşmiştir. Son
20 yıl içinde ilk kez Dünya buğday fiyatları iç piyasa
fiyatlarının üzerine çıkmıştır. Türkiye hasadında
yaşanan kaliteli buğday üretimindeki sorunlar
nedeniyle fiyatları hızla yükselmiştir. Alt grup
buğdayların iç talebi daha sınırlı olduğundan fiyatı
dünya fiyatlarına göre daha düşük kalmış, bu nedenle
ihracat için cazip hale gelmiştir. Ağustos 2018 sonuna
kadar buğday ithalat miktarında önceki yıla göre bir
azalma gerçekleşmemiştir. Son veriler ışığında; un
ihracatına aylık 350 bin ton civarı seviye ile devam
edilmektedir.
Bu gelişmeler ışığında; TUSAF Yönetim Kurulu 04 Eylül
2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda un sanayisi ve
sektörümüzün durumunu değerlendirmiş ve mevcut
sorunlara çözüm yolları politikaları konusunda
gerek Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürü
gerekse Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü ile
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, İsmail
Kemaloğlu’ndan boşalan TMO Genel Müdürlüğü’ne
atanan Ahmet Güldal’a hayırlı olsun ziyareti
gerçekleştirilmiştir. TUSAF Yönetim Kurulu olarak,
kutsal ekmeğimizin hammadde tedarikçisi, dünyanın
un ihracat şampiyonu sektörümüz olarak, ülkemizin

Recently, price fluctuations have been occurred arising from the movements of interest and international
wheat prices in our country’s wheat markets. In 20
years, for the first time, world wheat prices are over
the domestic market prices. Due to the problems in
the production of quality what production experienced
in Turkish harvest, the prices have rapidly increased.
In spite of the fact that domestic request of sub-group
wheats are more limited, the prices are lower than the
prices in the world prices so it became attractive for
the export. Until August 2018, any scale-down has not
been performed when comparing the last year in the
amount of wheat import. Under the light of latest data;
the flour export has been continued by the level of 350
thousand tons monthly.
Under the light of such developments; in the meeting
of the TFIF Governing Board Meeting on 04 September
2018, the situation of the flour industry and our sector
have been evaluated and in order to provide solutions
for the current problem policies, the meetings were
held with Director General of Turkish Grain Board
(TGB) and Directorate General for Export in Ministry
of Trade. Within this scope, the courtesy visit was paid
to Mr. Ahmet Güldan who appointed to the Directorate General of TGB instead of Mr. İsmail Kemaloğlu.
As the TFIF Governing Board and as the supplied of
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menfaati için her türlü işbirliğine hazır olduğumuz
işbirliği kuruluşlarımız yöneticilerine iletilmiştir.
Bu kapsamda; Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir
Pakdemirli ile yapılan görüşme neticesinde de ülke
olarak zor bir zamandan geçtiğimizi, Dünya ihracat
lideri olan un üreticileri üzerinde bir algı operasyonu
yapıldığını, bu operasyonu yıkmak ve bilgi kirliliğini
önlemek amacıyla gerek Tarım ve Orman Bakanlığı,
TMO gerekse Ticaret Bakanlığı ile birlikte istişare
ve koordinasyon içinde halkımızın buğday ve un
tedariki hususlarında bir sorun olmadığı yönünde
aydınlatılması çalışması içine girilmiş ve medya
kuruluşları ile yoğun temas içine girilmiştir.
Görüşlerimiz:
Un maliyetlerinde buğday çok önemli bir yer
tutmaktadır. İthal buğday fiyatları gerek mevcut kur
düzeyi gerekse uluslararası piyasalardaki düzeyi
nedeniyle yükselmiş bulunmaktadır. Buğday stratejik
ürünümüz olarak çok önemlidir. TUSAF olarak bizde
buğdayın ekilebilir olmasını ve gerekli desteklerin
verilmesi konusunda desteğimizi sürdürmekteyiz.
Mevcut ekim alanları ve verim dışında, buğdayda
mevcut kalitenin de artması sanayimizin dışa
bağımlılığını azaltması açısından önem arz etmektedir.
Basında yer alan “un fiyatı” konulu haberlerde, ödeme
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the rough material of our holly bread and flour export
champion of the world, it was conveyed to our cooperated institutions that we are ready for all kinds of cooperation and coordination for the sake of our country.
Within this scope, as a result of the meetings with
Dr. Bekir Pakdemirli, Ministry of Agriculture and Forestry, we decided that as the country, we are in very
difficult position and a perception operation is made
over the flour manufacturers that are the leaders of
the world export and in order to destroy this operation
and to prevent the information pollution, we will spare
great effort to inform our public so that there is not
any problem about wheat and flour procurement and
media organizations have been informed within the
coordination and cooperation with Ministry of Agriculture and Forestry, TGB and Ministry of Trade.
Our views:
1. The wheat is more than important in the cost of the
flours. When considered the current rate level and
its level in the international markets, imported wheat
prices have increased. The wheat is very important
for our strategic product. As TFIF, we will do our best
to support the wheat to be cultivable. Apart from the
current planting area and fertilization, it is also important to increase the current capacity for wheat for
decreasing the foreign source dependency.
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şekli ve nakliye dikkate alınmamaktadır. Peşin fiyatı 90
TL/çuval olan bir unun, 3-4 aylık vade farkı çuval başına
10-15 TL arasındadır. Vadeli satış fiyatı 106 TL, nakliye
ilave edilmiş hali 109 TL/çuval olmaktadır. Basında yer
alan un fiyatlarında, karşılaştırma yapılırken kullanım
amacına göre unların kalitesi dikkate alınmamaktadır.
Şu anda en alt grup un ile en üst grup arasında %70’e
yakın fark bulunmaktadır. 1 çuval undan 250 gr’lık
260 adet ekmek üretildiği göz önüne alınırsa 75 TL’lik
un fiyatının 1 ekmekteki maliyeti 29 kuruş iken, 95
TL’lik unun 35 kuruştur. Ekmek maliyetlerinde undan
kaynaklanan 6-7 kuruşluk bir artış söz konusudur.
Ancak konu sadece 6-7 kuruşluk artış gösteren un
fiyatına bağlamanın ve un üreticilerine spekülasyon
iddiasında
bulunulmasının
adil
olmadığını
düşünmekteyiz. Ekmek fiyatlarındaki en önemli sorun
30 kuruş ile 50 kuruş arasında değişen parekende
dağıtım marjı ve fırınların kapasite kullanımları
ile alakalıdır. Ekmek fiyatının içinde %30-%32
dağıtım karı varken, unun ekmek içindeki maliyeti
%28-%30 bandındadır. Bunun yanında ekmek
üretiminde un dışındaki diğer girdilerdeki artışlar
da değerlendirilmelidir. Market satış maliyetinin
ekmek satış fiyatındaki payı %66’yı bulmaktadır. Bu
yüzden, ekmek fiyatında önemli bir artış olmadan
ekmek üreticisinin maliyet sıkıntısının/baskısının
azaltılabileceğini düşünmekteyiz.

2. In the news about “flour price”, the type of payment
and transportation have not been taken into the consideration. 3-4 months late interest of a flour in which
the cash price is 9/ TL/sack is between 10-15 Tl per
sack. Its forward sales price is 106 TL and the latest
price with the transportation is 109TL/sack. In the flour
prices stated in the news, the quality of the flours have
been taken into the consideration when comparing. At
the moment, there is 70% discrepancy between lowest
group and highest group. When considered that 260
pieces of bread are baked with 250 gram from 1 sack
of flour and the cost of flour price with 75 TL is 29 kuruş in one bread and cost of flour price with 95 TL is
35 kuruş. There is 6-7 kuruş increase arising from the
flour in the bread costs.
3. However, according to us, it is not fair to blame the
flour price that shows increase at the amount of 6-7
kuruş and to blame flour industrialists in this sense.
The most important problem in the bread prices is
related to the retail distribution margin and capacity
utilization of the bakeries that could be observed between 30 kuruş and 50 kuruş. When the distribution
profit of 30%-32% is available within the price of the
bread, the cost of the flour within the bread is in the
band of 28% -30%. Additionally, raises in other inputs
apart from the flour in the production of the bread
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Çözüm önerilerimiz:
TMO elindeki tüm stokları satışa açmalıdır. Lisanslı
depolar, eski ve yeni hasat alımları dahil edilmelidir.
TMO ithalat yetkisinin tamamını kullanarak, stoklarını
güçlendirmeli, piyasaya elinin güçlü olduğu mesajını
verebilmelidir.
TMO stokunda bulunan düşük vasıflı ekmeklik
buğdaylar,(215,000 ton) Dahilde İşleme Kapsamında
dünya fiyatlarında ( 200 USD civarı ) satışa açılabilir.
Hem TMO bu ürünleri daha yüksek fiyatla satmış
olacaktır ( 950 TL / ton yerine 1300 TL / ton ). Hem de iç
piyasada kullanılmayacak vasıftaki buğday, ihracatta
değer kazanmış olacaktır. TMO bu satış miktarı kadar
ilave ithalat gerçekleştirebilir ve piyasadaki kaliteli
buğday ihtiyacını karşılayabilir.
TMO havuz stok mantığıyla hareket ederek, her ay
sattığı miktar kadar, takip eden ay ithalat yapması,
piyasaya güven verecektir. İthalat yetkisinin daha
da artırılması ve stokların sürekli piyasaya güven
verici bir şekilde yeterli seviyede tutulmasının önemi
büyüktür.
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should be evaluated. The share of the market sales
cost in the bread sales price is about 66%. So, we are
of the opinion that the trouble/pressure on the bread
producer could be mitigated without important raise
in the bread price.
Our solution proposals:
1. TGB should open all its stocks to sale. Licenced
warehouses, old and new harvest procurement should
be included.
2. By using the import licence entirely, TGB should
strengthen its stocks and should give a message to
the market so that it has the power.
3. Low quality bread wheat available in TGB stock
(215,000 tons) could be sold in the world prices (about
200 USD) within the scope of Inward Processing. In
this case, TGB will sell such products in higher price
(instead of 950 tons, 1300 TL) and the wheat that cannot be used in the domestic market will gain value in
the exporting activities. TGB could perform additional
importing activities as much as such sale and could
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Getirilecek ithal buğdayların satış fiyatına göre, un
fiyatları şekillenecektir.
Belirlenecek fiyatın 2018 Ağustos ayındaki satış
fiyatları ile aynı olması, Ekim-Kasım ayında çiftçinin
buğday ekiminden kaçmasına sebebiyet verebilir.
Aynı zamanda TMO’nun yüksek görev zararları
yazmasına sebebiyet verecektir. Buğday ekiminin
sürdürülebilmesi için gerekli serbest piyasa
şartlarının oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Zira
buğdayın girdileri olan gübre ve mazot fiyatlarında da
önemli artışlar gerçekleşmiştir.
Belirlenecek fiyatın ithal maliyetine yakın olması,
unun maliyetini artıracaktır. Ekmek fiyatı korunmak
isteniyorsa, ekmeğe yönelik doğrudan bir destek
mekanizması geliştirilmelidir. Ekmeğin marketlerdeki
pazarlama marjına getirilecek sınırlamada, bu konuda
çözüm olabilecektir.
Buğday ithalatı gerçekleştirilmeden yapılan un
ihracatı, un sanayicisi mevcut yükümlülüklerini
yerine getirdikten sonra, önden açıklanarak belirtilen
ileri bir tarihte sınırlandırılmalıdır. Bu sürenin

meet the needs of quality wheat in the market.
4. By acting pool stock logic, TGB will relieve the
market when performing the import in the following
month as much as the product sold. It is more than
important to increase the authorization of the import
and to keep the stocks in the sufficient level for the
market accordingly.
5. The price of the flours will be defined in accordance
with the sales prices of the wheats to be imported.
a. When the prices to be defined is as same as sales
prices in August 2018, the farmer could abstain from
wheat planting in October and November. At the same
time, TGB could face with high duty losses. We are of
the opinion that the marketing conditions could be established to sustain the wheat planting. However, the
serious amount rise in fertilizer and diesel oil that are
the inputs of the wheat has been realized.
b.When the price to be defined is close to the import
cost, the cost of the flour will be increased. If the
bread price wants to be protected, a direct support
mechanism should be developed towards the bread.
The limitation to be brought for the marketing margin
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ekim sonu olması, sektörümüzün kanaatidir. Bu
süre sektörümüzdeki belirsizliğin giderilmesi için
önemlidir.
27/8/18 tarihinde yapılan duyuru ile, 17/8/18
tarihinden sonra gerçekleştirilen ihracatlar eşdeğer
eşya kapsamından çıkarılmıştır. 17/8/18’e kadar
olan ihracatlar da intaç tarihi mi, beyanname tarihi
mi dikkate alınacaktır? Ayrıca, 18/8/18 ile 27/8/18
arasında ihracatçılar bu durumdan habersiz olarak
ihracat beyannameleri açmışlardır. Bu konularda
karar İhracat Genel Müdürlüğü gündemindedir.
Buğdayın önce ithalat edilmesi nedeniyle, teminat
mektubu verilmesi gerekmektedir. Ancak yurtdışından
ithal edilen buğdayın fiyatı daha yüksek olduğu için,
teminat anlamsız kalmaktadır. Önce ithalata zorunlu
kalan özellikle küçük ölçekli ihracatçıyı rahatlatmak
için teminat oranı için gerekli son iki yıllık ihracat
performans şartının indirilmesi talep edilmiştir.
Ayrıca, önce ithalat şartını lojistik nedenlerle
gerçekleştiremeyen ihracatçılara kolaylık sağlanması
amacıyla, ihraç edilen un miktarına tekabül eden
buğdayın gümrük vergisi kadar teminat verilmek
kaydıyla müsaade edilmesi talebimizdir.
04.08.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı
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of the bread in the markets could be a solution.
c. The flour trade made without performing the wheat
import should be limited in the post date by pre-information after fulfilling the current obligations of the
flour industrialist. We think that this period is end of
October. This time is important for removing the uncertainty in our sector.
d. By the announcement made on 27/8/18, the exports
performed after 17/8/18 have removed from the equivalent goods. Which date will be taken into the consideration up to 17/8/18, is it discharge date or commitment date? On the other hand, the exporters opened
the export statement without any news between
18/8/18 and 27/8/18. The decision in those matters are
on the agenda of Directorate General for Export.
e. Due to the fact that the wheat is previously imported, the letter of guarantee must be provided. However, in spite of the fact that the wheat imported from
abroad is higher, the guarantee is nonsense. First
of all, it is requested to decrease the last two years
export performance condition that is required for the
rate of guarantee to relieve the small scaled exported.
On the other hand, in order to provide convenience for
the exporters who could not perform the import conditions because of logistic reasons, it is our request to
allow them by providing guarantee as much as cus-
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karara ilişkin değişiklik ile ihracat bedellerinin
180 gün içinde yurtdışından getirilmesi zorunlu
hale gelmiştir. Irak ve Suriye’den tahsilatlar nakit
olarak gerçekleştirilmektedir. Bunların kaydı nasıl
gerçekleştirilebilir? Bu değişiklik ile yaşanacak
sorunlara yönelik detaylı tebliğin yayınlanacağı
öğrenilmiştir.
Sektörümüzün yeni ekonomik koşullar ve sistem
değişikliği çerçevesinde dengelenme sürecinin
tamamlanması sonrasında buğday’da gümrük
vergisinin sıfırlanmasının düşünülmesinin o günün
koşulları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesinin
faydalı olacağı kanısındayız.

toms duty of the wheat corresponded to the exported
flour amount.
f. It is essential to bring the export price from abroad
in 180 days in accordance with the amendment regarding the decision numbered 32 about legislation of
protection of value of Turkish Currency published in
the official gazette on 04 August 2018. The collections
from Iraq and Syria have been performed in cash. How
to record them? We have been informed that the detail
notification will be published towards the problems to
be occurred by such amendment.
g. After completing the balancing period within the
framework of new economic conditions of our sector
and changing in the system, we are of the opinion that
it would be beneficial to re-evaluate the reset of the
customs tax in the wheat by taking into the consideration of the conditions on that day.
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TUSAF YÖNETİM KURULU
ZİYARETLERİ
TFIF GOVERNING BOARD VISTIS
(11TH EKİM// OCTOBER 2018)
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TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan
Ulusoy, Başkan Yardımcısı Selçuk Aydınalp, Yönetim
Kurulu Üyeleri Bekir Tosun, Ergin Okandeniz, Kenan
Aydıngüler ile Dicle Un Sanayicileri Derneği Başkanı
Veysi Duyan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Gonca Işık Yılmaz Batur makamında ziyaret
etmişlerdir. Toplantıya, Ticaret Bakanlığı İhracat
Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Genel Müdürlüğü
yetkilileri de katılmışladır. Toplantıda, eşdeğer eşya
kullanımı: belge kapsamında gerçekleştirilen buğday
ithalat miktarı kadar eşdeğer eşya kullanımına izin
verilebilmesi, un ihracatında randıman uygulaması ve
istisnası, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karara İlişkin, İhracat Bedelleri Hakkındaki 201832/48 numaralı Tebliğ ilgili sorunlar, navlun desteğinin
kaldırılmasına yönelik sorunlar, buğday ithalatında
gümrüklerce yaptırılan analizlerin buğday türüne göre
değerlendirilmesi, perakende ticarette uygulanacak
ilke ve kurallar hakkında yönetmelik, ticari reklam ve
haksız rekabet uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik
ile “haklı bir gerekçe olmaksızın fiyat artışı yapmak”
ibaresinin eklenmesine yönelik değerlendirme gözden
geçirilmiştir.

Günhan Ulusoy, President of TFIF Governing Board,
Selçuk Aydınalp, Vice President, Bekir Tosun, Ergin
Okandeniz, Kenan Aydıngüler, Members of the
Governing Board and Veysi Duyan, President of Dicle
Flour Industrialists’ Association have paid a visit to
Gonca Işık Yılmaz Batur, Deputy Minister of Ministry
of Trade in her office. Officials from Directorate
General of Export in the Ministry of Trade and officials
from the Directorate General of Customs have also
attended to the meeting. Equivalent goods utilization:
permission to the equivalent goods utilization at the
amount of wheat import realized within the scope
of the document, performance application and its
exception in the flour export and regarding the
decision numbered with 32 regarding the Protection
of the Value of Turkish Currency, the problems related
to the Notification numbered with 2018-32/48 about
Export Price, the problems about removal of freight
support, assessment of the analysis made by customs
in the wheat import in accordance with type of wheat,
the legislation about the rules and principles to be
applied in retail trade, amendment in the legislation
of commercial advertisement and unfair competitive
practices by adding the statement of “price increase
without good cause “ have also reviewed in the
meeting.
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Ayrıca, TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri;
TUSAF Genel Koordinatörlüğü görevinde çalışan ve 24
Haziran 2018 tarihinde TBMM Siirt Milletvekili olarak
seçilen Osman Ören’i ziyaret edip, kutlamışlardır.
Osman Ören Siirt Milletvekilliğinin yanısıra, TBMM,
Miili Eğitim, Kültür, gençlik ve Spor Komisyonu üyesi
olarak görev yapmaktadır.
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On the other hand, the President and members of
TFIF Governing Board paid a visit to Osman Ören,
Member of Parliaments from Siirt who work in the
position of General Coordinator of TUSAF on 24 June
2018 and they celebrated his new position accordingly.
Apart from his position as Member of Parliament from
Siirt, he is working as the member of Grand National
Assembly of Turkey, National Education, Culture,
Youth and Sport Commission as well.

TUSAF
www.tusaf.org

Ekim / October 2018 y 67

TUSAF
www.tusaf.org

TOPRAK MAHSULLERİ
OFİSİ SEKTÖRLER
TOPLANTISI
Sektör Değerlendirme
Toplantısı
TURKISH GRAIN BOARD
SECTOR MEETING
Sector Assessment Meeting
15 Ağustos // 15 August 2018-ANKARA
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Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürlüğü piyasa
gözetimine ilişkin ana statüsü gereği ürün piyasasına
ilişkin tüm tarafların ortak bir paydada buluşturularak
ülke menfaatlerinin korunması amacıyla Ankara’da
Güvercinlik tesislerinde 15 Ağustos 2018 tarihinde
sektör değerlendirme toplantısı yapmış bulunmaktadır.
Toplantıya, dönemin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Kemaloğlu, Genel Müdür Yardımcısı V.
Ümit Orhan Daire Başkanı Cihan Soyalp, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı
V. Şevket Tekin, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür
Yardımcısı Musa Demir, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çalış ve diğer kamu sektörü yetkilileri
katılmıştır.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu(TUSAF) Yönetim
Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Anadolu Un Sanayicileri Derneği(AUSD) Başkanı Ali İhsan Özkaşıkçı,
Güney Doğu Un Sanayicileri Derneği(GUSAD) Başkanı Erhan Özmen, Çukurova Un Sanayicileri Derneği(ÇUSD) Başkanı Bekir Bağış, Dicle Un Sanayicileri
Derneği(DUNSAD) Başkanı Veysi Duyan, Konya Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye Yem Sanayicileri
Birliği(TUYEM) Başkanı Ülkü Karakuş, Orta Anadolu
İhracatçı Birlikleri Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar

Directorate General of the Turkish Grain Board (TGB)
held a sector assessment meeting on 15 August 2018
in Güvercinlik facility in Ankara to protect country
benefits by meeting all parties in a common ground
regarding the product market in accordance with the
main statute aiming at market surveillance.
Mr. İsmail Kemaloğlu, President of the Governing
Board, Mr. Ümit Orhan, Acting Deputy Director
General, Mr. Cihan Soyalp, Head of Department,
Mr. Muharrem Selçuk, Director General of Food
and Control in Ministry of Agriculture and Forestry,
Mr. Şevket Tekin, Acting Deputy Director General
in charge with Plant Production, Mr. Musa Demir,
Deputy Director General in charge with the Exporting
Activities in Ministry of Trade, Mr. Hakan Çalış, Deputy
Director General in charge with Domestic Trade and
representatives from other public sector participated
in the meeting.
Mr. Günhan Ulusoy, President of the Governing Board
in Turkish Flour Industrialists’ Federation (TFIF),
Mr. Ali İhsan Özkaşıkçı, President of Anatolian Flour
Industrialists’ Association (AUSD), Mr. Erhan Özmen,
President of Southern East Flour Industrialists’
Association (GUSAD), Mr. Bekir Bağış, President of
Çukurova Flour Industrialists’ Association (ÇUSD), Mr.
Veysi Duyan, President of Dicle Flour Industrialists’
Association (DUNSAD), Mr. Hüseyin Çevik, President
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ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(OAİB) ve Makarna
Üreticileri ve Sanayicileri Derneği(MÜSAD) Başkanı
Nihat Uysallı, OAİB Başkan Yardımcısı Turgay Ünlü,
Yönetim Kurulu Üyeleri Nurettin Demirpolat ve Avşin
Kaşıkçı,, Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri Derneği(ANGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, Karadeniz İhracatçı Birlikleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
(KİB) Başkanı Yaşar Serpi, HUBUDER Başkanı Gülfem
Eren, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye Fırıncılar Federasyonu(TFF) Başkanı Halil
İbrahim Balcı, Borsa ve özel sektör temsilcileri hazır
bulunmuşlardır.
Toplantı, TMO Piyasa Takip Değerlendirme Şube Müdürü Güler Ünlü’nün sunumu ile başlamıştır. Sunumda Dünya ve Türkiye Hububat Piyasaları değerlendirmesi yapılarak, Dünyada ve Türkiye’de serbest piyasa
fiyatlarında gelişmeler aktarılmış ve son 20 yıl içinde
hububat ihracatımızdaki ivme vurgulanmıştır. 2018 yılında buğday üretimimizin geçen yıla göre %2 azalışla
21 milyon ton, arpa üretimimizin %4 artışla 7,4 milyon ton, mısır üretimimizin %3 azalışla 5,7 milyon ton
olmasının beklendiği ifade edilmiştir. Ayrıca, şimdiye
kadar üreticiden 2,3 milyon ton buğday alımı yapıldığı belirtilmiştir. Bunun yanında, 2017/18 sezonunda
1,138 bin tonu buğday olmak üzere toplam 2,694 bin
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of Konya Stock Market, Mr. Ülkü Karakuş, President
of Turkish Feed Industrialists’ Union (TUYEM), Mr.
Nihat Uysallı, President of Central Anatolian Exporter
Unions, Grain, Legume, Oil Seed and Products
Exporters Union (OAİB) and Pasta Producers and
Industrialists’ Association (MUSAD), Mr. Turgay Ünlü,
Vice President in OAIB, Mr. Nurettin Demirpolat and
Avşin Kaşıkçı, Members of the Governing Board, Mr.
Mesut Çakmak, President of Anatolian Starch and
Glucose Manufacturers Association (ANGSAD), Mr.
Yaşar Serpi, President of Black Sea Exporter Unions,
Grain, Legume, Oil Seed and Products Exporters
Union (KİB), Gülfem Eren, President of HUBUDER,
Mr. Özkan Taşpınar, National Grain Council, Mr. Halil
İbrahim Balcı, President of Turkish Bakers Federation
(TBF) and representatives of Stock Market and private
sector also participated in the meeting.
The meeting was commenced by the presentation
of Güler Ünlü, Head of TGB Market Assessment
Department. In the presentation, by assessing the
World and Turkey Grain Markets, the developments in
the free market prices in the world and Turkey have
shared with the participants and the acceleration
in our grain export in last 20 years has emphasized
accordingly. It has also stated that according to the
expectation, our wheat production in 2018 will be 21
million tons by decreasing 2% compared to the last
year, our barley production will be 7,4 million tons
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ton hububat satışı yapıldığı bilgisi verilmiştir. Yıllar itibariyle TMO ve Borsalarda protein oranı ve süne tahribat oranları aktarılmış ve toplam hububat stoklarının
3,737 bin ton seviyesinde bulunduğu ifade edilmiştir.
Bu stokların, 2,829 bin tonunun ekmeklik buğday ve
713 bin tonunun makarnalık buğday olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca, dönemler itibariyle TMO satışları detaylı olarak
sunulurken, TMO satış politikasının “Piyasalarda oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve
sektörün hammadde tedarikinde sıkıntı yaşanmaması
amacıyla buğday stoklarının 09 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Ekim ayı için ilan edilen fiyatlar üzerinden
satışa sunulmuştur.” İfade edilmiştir. Satışların aylık
fiili tüketime göre yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre,
örnek fiyat olarak makarnalık buğday No:2 satış fiyatının 1,160 TL/Ton, ekmeklik buğday No:2 peşin satış
fiyatımız1,100 TL7Ton ve ekmeklik buğday satış fiyatının 1,230 TL/Ton olduğu vurgulanmıştır.
İsmail Kemaloğlu’nun yaptığı açılış konuşmasında
son günlerde yaşanan kur hareketleri ve mevcut oynaklık nedeniyle ortaya çıkan politika arayışı çerçevesinde Dünyada en ucuz hammaddenin Türkiye’de
bulunduğunu, bugünkü kurlarla satış fiyatlarının 180
Dolar civarında seyrettiğini, kurların en yüksek seviyede bulunduğu günlerde ise bunun 160 Dolar civarında
olduğunu belirtmiştir. Türkiye’de hububat sektöründe
üretim ve tüketim dengesi ile dış ticaret politikasına

by increasing 4%, our corn production will be 5.7
million tons by decreasing 3%. On the other hand,
up to now, 2.3 million tons of wheat has purchased
from the manufacturer. Additionally, in the season of
2017/18, totally 2,694 thousand tons grain has sold
including 1.138 tons of wheat. As of years, the protein
amount and sunn pest destruction rates in TGB, Stock
Markets were shared with the participants, and it was
stated that total grain stocks are at the level of 3,737
thousand ton. 2.829 thousand tons of these stocks are
bread wheat and 713 thousand tons are durum wheat.
On the other hand, as of the periods, by presenting
TGB sales in detail and in order to prevent the
speculative price movement that could occur in the
markets and to prevent the problems in supplying
the rough material of the sector, in accordance with
the TGB sales policy, the wheat stocks have launched
on the prices announced for October as of 9 August
2018. It was also stated that the sales will be made in
accordance with the monthly active consumption. In
this sense, as the sample price, the sales price of No:2
durum wheat is 1,160 TL/Ton, the cash sales price of
No:2 bread wheat is 1.100 TL7Ton and the sales price
of the bread wheat is 1,230 TL/Ton.
In the opening speech made by Mr. İsmail Kemaloğlu,
Director General of TGB, it was stated that due to the
recent rate movements and current mobility, within
the framework of policy research, the cheapest rough
material in the world is in Turkey and by considering
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değinen İsmail Kemaloğlu, içinde bulunulan zorlu ve
beklenmedik durumda tespit ve mevcut politika uygulaması ve seçeneklerini şu şekilde belirtmiştir:
• TMO piyasa hareketlerini sektörler bazında üretim,
ihracat için gerekli olan hammadde ihtiyacı, ithalat
gerekliliği gibi bilgileri her zamankinden daha sıkı takip etmektedir.
•Dünyada ve Türkiye’de mevcut fiyat farkları nedeniyle yaşanacak olan mamül madde ihracatına yönelik
dış ticaret hareketleri uygun görülmemektedir.
•DİR sisteminin bu çerçevede yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir.
•Hububat ihracı hususunda takip içindeyiz.
Bu belirsizlik içinde sakin olunması, beklentilerin iyi
yönetilmesi gerektiğine değinen İsmail Kemaloğlu,
TMO’nun tarife kontenjanı ile gümrüksüz ithalat yetkisini aldığını, kendilerinin gelen talep ve değerlendirmeleri karşılamaya çalıştıklarını ve bu yüzden de
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the current rates, the sales prices are about 180 US
Dollars and in the days where the rates are in the
highest level, it is about 160 US Dollars. Mr. İsmail
Kemaloğlu mentioned about the production and
consumption balance in the grain sector as well
as external trade policy and he also defined the
determination and current policy application and their
options in case of difficult and unexpected situations
as follows:
•TGB has been closely monitoring the market
movement, production in the basis of the sectors,
rough material needs that are essential for the
exporting activities and other relevant information
such as import requirements. .
•External trade movements towards finished product
export to be faced because of current price difference
in the world and Turkey have not been considered
appropriate.
•DİR system should be re-organized in this framework.
•We are keeping grain export issue.
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bu toplantıyı Bayram öncesinde düzenlemek zorunda
kaldıklarını belirtmiştir. İthal edilecek buğdayın Eylül
ayında ihalesini yapacaklarını ve fiyatının iç piyasa fiyatları doğrultusunda tespit edileceğini ifade etmiştir.
TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy yaptığı konuşmada; ülke menfaatinin en önde gelmesi gerektiğini
vurgulayarak, finansal oynaklığın ve belirsizliğin ortadan kaldırılması adına devletimiz tarafından alınan
tüm karar ve tedbirleri desteklediğine işaret eden
Günhan Ulusoy, sektörün tek çatı kuruluşu ve üyeler
olarak geçmişte olduğu gibi bugün de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini, piyasaların ihtiyacı doğrultusunda üretimlerini
sürdürüp, ihracat hedefleri doğrultusunda ilerleyeceklerini belirtmiştir. Kısa dönemde güven unsurunun
yeniden tesis edilmesi gerektiğine değinerek, en son
alınan kararlar sayesinde krizin daha da büyümeden
çözüleceğini belirterek, kur seviyesinin DİR sisteminin
tekrar eski düzeninde devam etmesi yönünde makul
bir seviyeye ineceğine inandığını ifade etmiştir.

Within this uncertainty, İsmail Kemaloğlu stated
that it is more than important to keep calm and
the expectations should be well managed and he
also added that TGB has obtained the free import
authorization with the tariff quota and they tried to
meet the requests and assessments so they organized
this meeting before the feast. He also said that they
will make the tender about the wheat to be imported
in September and the price will be determined under
the direction of the domestic market prices.
In his speech, Mr. Günhan Ulusoy, President of TFIF;
by emphasizing the importance of the country benefit,
he signed the attraction of the participants so that
all decisions and precautions taken by our state are
strongly supported to eliminate the financial mobility
and uncertainty and he also added that as was in
the past, they will spare no effort to carry out their
responsibility as the unique umbrella foundation of
the sector and members and under the direction of the
market needs, they will continue to their production
and to act in conformity with the export targets. He also
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Ekmek üreticilerinin sıkıntılarını anlayışla karşıladıklarını ve dün TFF Başkanı İbrahim Balcı ile yaptıkları
telefon konuşmasına değinen Günhan Ulusoy; kendisinin bahsettiği un fiyatları ve un satışının yapılmaması gibi konularda sadece 6-7 kuruşluk artış gösteren
un fiyatı ve un üreticileri hakkında spekülasyon iddiasında bulunulmasının adil olmadığını ifade etmiştir.
Bunun yanında ekmek üretiminde un dışındaki diğer
girdilerdeki artışlar da değerlendirilmelidir. Ekmek
maliyetinin dengelenmesi için tüm resmin göz önüne
alınarak çözüm aranması, kamunun ve milletimizin
menfaatine olacağını belirtmiştir.
Son hafta içinde bölgelerimizden aldığımız ilgi yazıda
bahsedilen fiyatların ortalama olarak 50 Kg.’lık bir çuval için nakliye hariç, peşin 85-95 TL arasında oluştuğunun gözlendiğine işaret eden Günhan Ulusoy, bir
çuval undan 200 gr’lık 320 adet ekmek üretildiği göz
önüne alınırsa cari un fiyatının 1 ekmekteki maliyetinin 32 kuruş olduğuna işaret etmiştir.
Hükümetimiz tarafından alınan acil kararlar doğrultusunda piyasaların tekrar dengeleneceği ve finansal
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stated that the trust factor should be re-established in
the short period and thanks to the latest decision, the
crisis will be solved on due time and he also said that
he believes that the rate level and DIR system will be
decreased in a reasonable level.
Günhan Ulusoy said that they understand well about
the problems of the bread manufacturers and he made
a phone conversation with İbrahim Balcı, President
of TFF and he also added that it is not fair to about
the speculation claim towards flour price and flour
manufacturers regarding some issues such as flour
prices and flour sales prevention by considering only
6-7 kuruş. Additionally, in the production of bread,
the raises in other inputs apart from the flour should
be considered. In order to balance the bread cost, all
pictures should be considered and solved accordingly
for the sake of public and our nation.
Within the last week, Günhan Ulusoy signed that the
stated prices in the reference letter from our regions
are between 85-95 TL in cash for a bag about 50 kg
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piyasalardaki oynaklıkların boyutlarının daha da azalacağı ve makul bir süre zarfında ekonominin tekrar
istikrarlı bir yapıya döneceğini beklediğini ifade eden
Günhan Ulusoy; yaşanan sürecin geçici olacağını ve
cari buğday fiyatlarından ihracatın rekor artışa sebep
olacağını, Dünya un ticaretinde %32 paya sahip ülkemizin Pazar payını daha da artıracağına işaret etmiştir. 2018/19 sezonu için bu politika ile fazladan en
fazla 1 milyon ton buğday kullanılabileceğine değinen
Günhan Ulusoy, bunun tam aksini yapar ihracatta ithal
buğday kullanalım dersek çoğu yemlik ve düşük vasıflı
olan, ihracatta kullanılmayacak yerli buğdaylarla bir
sonuç alınamayacağını ve yurtiçinde ekmeklik kullanımının da zor olacağını belirtmiştir. Bu artışın ayrıca,
yem sanayisine kepek girdisi olarak faydalı olacağını,
yem sanayisinin ithal girdi maliyetlerinin bu sayede
azalacağını ifade etmiştir.
TUYEM Başkanı Ülkü Karakuş ise yaşadığımız durumun geçmiş kriz dönemlerinden farklı olduğunu, geçmişte kurun serbest piyasa koşullarında belirlenmediğini, ilk defa yemlik fiyatlarının Dünya fiyatlarından

averagely except transportation and he also added
that when considering that 320 pieces of bread as 200
gram are produced from a sack of flour, current flour
price in 1 bread cost is 32 kuruş.
Under the direction of urgent decision taken by our
government, the markets will be re-balanced and the
mobility in the financial markets will be decreased
as well as in a reasonable period the economy will
be re-stable he said according to their expectations.
Mr. Ulusoy also stated that the current period will
be temporary and the export from the current wheat
prices will cause the record increase and he also
signed that the market share of our country that has
32% share in world flour trade will be increased.
Additionally, Mr. Günhan Ulusoy signed that thanks
to this policy, maximum 1 million ton wheat could be
used for 2018/19 and he said that if we act reversely
and let’s use the imported wheat in the export, we
could not achieve any result with the local wheats that
will not be used in the export because of low quality
and it will be difficult to use the bread flour in the
country. Such rise will be helpful for feed industry as
the bran input and in this sense, the feed industry’s
import input cost will be decreased.
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düşük olduğunu belirtmiştir. Tüm tartışılanları dikkate aldığımızda temel hedefimizin ihracatı artırmak ve
dış piyasalarda kalıcı olmasını sağlamak gerektiğine
işaret eden Ülkü Karakuş, toplu hareket edilmesi gerektiğine değinerek, ortak demeçler verilmesine işaret ederek, konunun banka ve finans çevreleri ile de iyi
koordine edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
AUSD Başkanı Ali İhsan Özkaşıkçı ise tüm hammadde fiyatlarının Dünya fiyatlarının altında oluştuğunu,
Dünya fiyatları ile dengeye tekrar ulaşana kadar iç
piyasa fiyatlarının yükseleceğini, ihraç buğday fiyatlarında da yılın geri kalan kısmında fiyatların yüksek
seyretmesinin beklendiğini, dünya buğday fiyatlarının
döviz kurlarına göre 1,500-1,700 bandında seyrettiğini
belirtmiştir. TMO 2.9 milyon tonluk mevcut stoklarının biterse buğday fiyatlarının 2,000 TL’ye yaklaşacağını ifade eden Ali İhsan Özkaşıkçı, enflasyon ve gıda
komitesi çalışmalarının ekmek fiyatları üstünde baskı
yaptığını, mevcut 1,100 TL/ton fiyatın bir şey ifade etmediğini, bu kalitede bir buğdaydan ekmek yapılamayacağını vurgulamıştır. Bu yüzden, buğdayın ekilebilir
olmasının desteklenmesi gerektiğini ve sürdürebilir
olması gerektiğine değinen Ali İhsan Özkaşıkçı, TFF
Başkanı’nın un fiyatları ve tedarik hususundaki sıkıntıları için bugün 75-105 TL arasında un fiyatı bulunduğunu ve hiçbir fabrikanın un tedariki ve sevkiyat konusunda bir sıkıntı yaşamadığını belirtmiştir.
GUSAD Başkanı Erhan Özmen de buğdayın ekilebilir
olması ve desteklenmesi hususuna değinirken son 10
yıl içinde buğday, un, ekmek ve dolardaki gelişmelerin
dolar lehine ve un piyasası aleyhine geliştiğine değinmiştir.
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On the other hand, Ülkü Karakuş, President of TUYEM
stated that the current position is something different
from last crisis periods and in the past, the rate was
not defined in the free marketing conditions and
the manger prices is lower than world prices in the
first time. When considering all discussions, Ülkü
Karakuş said that our basic target is to increase the
exporting activities and to provide sustainable position
in the external markets and he also added that it is
more than important to act together and the matter
should be well coordinated with the bank and financial
environments.
By the way, Ali İhsan Özkaşıkçı, President of AUSD said
that all rough material prices have occurred under the
world prices and until the balances have been provided
with the world prices, the domestic market prices will
be increased and export wheat prices will be expected
to be high in the rest of the year and according to
the exchange rate, the world wheat prices are in
about 1,500-1,700 band. If the current stocks of TGB
with 2.9 million tons are finished, the wheat prices
will approach to 2.000 TL, Ali İhsan Özkaşıkçı said.
Additionally, he said that inflation and the activities
of the food committee forces on the bread prices,
current 1,100 TL/ton price is not meaningful and the
bread cannot be made by such quality of wheat. For
this reason, the wheat must be cultivable and must
be sustainable and Mr. Ali İhsan Özkaşıkçı added that
there is flour price between 75-105 TL for the problems
about flour prices and procurement and any factory
has not faced any problem in flour procurement and
consignment.
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Verdiği rakamlara göre, bu tablo, buğdayda %135,
Un’da %085, Ekmekte %117 ve dolarda %371 olarak
oluşmuş bulunmaktadır. Ayrıca, 3.5 M/Ton ihracat değeri ile oluşan eldeki belge karşılığı zararın 250 milyon
TL’ye ulaştığını vurgulamıştır.
DUNSAD Başkanı Veysi Duyan’da Cumhurbaşkanı’nın
ihracat ve üretim hususundaki hedeflerini ve son söylemlerini hatırlatarak, ekonomik savaş içinde ihracatımızın daha da güçlenmesi gerektiğini vurgulamıştır.
TMO serbest satışlarının DİİB kapsamında olmamasının Mardin bölgesi için sorun yarattığına değinen
Veysi Duyan, son kur artışları nedeniyle belgelerin
değer yitirerek ellerinde kaldığını belirtmiştir. Ayrıca
TİGEM’in yaptığı ihalelerin amaç dışı kullanıldığına ve
buğday fiyatlarını bölgede yükselttiğine değinen Veysi
Duyan, TİGEM ihalelerinin TMO satışları ile birleştirilmesinin bu sorunu çözeceğini ifade etmiştir. Tohumluk buğday konusunda Irak tarafının 100,000 tonluk bir
talebi olduğunu ve bunun engellenmesi gerektiğini de
sözlerine eklemiştir. 2500 çalışan nüfusu ile hemen
hemen tamamının ihracat yaptığı sektörün ülkemize
döviz girişi için çalıştıklarını ifade eden Veysi Duyan dış
ticaret için alınacak önlemlerde bu durumun dikkate
alınması gerektiğini ve birlik ve beraberlik içinde çalışılması durumunda bu krizin aşılacağını beklediklerini
belirtmiştir.
ÇUSD Başkanı Bekir Bağış ise sektör meslektaşları
tarafından tüm söylenenleri desteklediğini, buğdayın
ekilebilir ve değerinde satılması gerektiğine değine-

Mr. Erhan Özmen, President of GUSAD stated that the
wheat could be cultivable and should be supported
and within 10 years, the developments in wheat, flour
and bread and dollars are in the favours of dollars but
against the flour market. According to the numbers
given by him, this table has occurred as 135% in the
wheat, 085% in the flour, 117% in bread and 117% in
dollars. On the other hand, the loss against the current
document with the export value of 3.5 M/Tons is about
250 million TL.
In his speech, Veysi Duyan, President of DUNSAD
reminded the targets of the President about export
and production and his latest speeches and he
emphasized that our export should be stronger even
in the economic war. Veysi Duyan also emphasized
that due to the fact that TGB free sales are not in the
scope of the DİİB, it is a problem for Mardin region and
because of latest raises in the rate, the documents
lost their values and went unsold. Additionally, Veysi
Duyan said that the tenders made by TİGEM have been
used out of scope and the wheat prices have been
increased in the region and added that when TİGEM
tenders are combined with TGB sales, this problem
could be solved. Regarding the seed wheat, Iraq has
a request at the amount of 100,000 tons and this
should be prevented. By the population having 2500
employers, the sector are dully engaged with the
importing activities and attempted to have foreign
currency input in our country and Veysi Duyan also
added that such circumstances must be considered
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rek, standard ekmek üretim ve tüketimi hususunda nüfusun zaten %20-30’luk bir kesiminin tüketim
alışkanlıklarında bu tipte ekmeği tükettiğini, ekmek
fiyatının düşünülmesi gerektiğini, alınacak tedbir ve
politikalarda buna dikkat edilmesinin önemine işaret
etmiştir.
TFF Başkanı Halil İbrahim Balcı, un fiyatlarındaki artışın mevcut maliyetlerin ötesinde artış gösterdiğini ve
bahsedildiği gibi 85 TL mertebesinde un fiyatı bulunmadığını, 100 - 110 TL ile tedarik ve sevkiyatlarda Bayram öncesinde sorun yaşadıklarını ve peşin parayla un
satın almadıklarını ifade etmiştir.
TFF Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın konuşması sonrası hemen hemen toplantıya katılan tüm un sanayicileri
itiraz ederek 85-90 TL bandında istedikleri kadar un
tedariki sağlayabileceklerini, satışları durdurma gibi
bir durum olmadığı vurgulanmış ve finans sektöründe
yaşanan beklenmedik belirsizlik içinde Halil İbrahim
Balcı’nın mevcut bilgilerinin sektöre mal edilemeyeceği belirtilmiştir. TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu’da un satılmıyor algısı hususunda toplantıya katılan çok sayıda değirmenci tarafından reddedildiğini,
piyasaların hassas durumu nedeniyle sağduyulu ve
duyarlı hareket etmesinin herkese faydalı olacağına
işaret etmiştir.
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in the precautions to be taken for the external trade
and if we work together closely, we could overcome
this crisis.
Bekir Bağış, President of ÇUSD said that they fully
support the discussions in this meeting and he
emphasized that the wheat could be planted and sold in
its value and regarding the standard bread production
and consumption, based on the consumption habits of
population, 20-30 % have been consuming such kind
of bread so that the bread prices must be decreased
and full attention must be shown in the precautions
and policies.
Halil İbrahim Balcı, President of TFF said that the
raises in the flour prices are beyond the current costs
and as is mentioned, there is not flour prices at the
rate of 85 TL, in the procurement and consignment
with 100 - 110 TL, they faced with some problems
before festive and they did not purchase flour in cash.
After the speech of Halil İbrahim Balcı, President of
TFF, almost all participants from flour industrialists
raised objection and said that they could provide flour
at the rate of 85-90 TL and they said that there is not
any position to stop the sales and the sector cannot
be blamed because of the unexpected situation in the
finance sector against the speech of Halil İbrahim
Balcı. On the other hand, İsmail Kemaloğlu, Director
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Konya Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 10 yıldır çiftçiye
desteğin aynı olduğunu, buğdayın fiyatına bakılmaksızın ekilmesinin lazım geldiğini, çarpık sistemde devlet
neye destek veriyorsa ona kayış olduğunu, buğdaydaki
50 krş’luk desteğin hep aynı kaldığını ifade ederek, un
piyasasında 80-85 TL fiyatlara peşin un bulunduğunu,
taksitli fiyatların vadesine göre 100-110 bandında satıldığını ifade etmiştir. Hüseyin Çevik, un ihracatından
kur artışları sonrası bu sezon sıkıntıları üstlendik diyelim, gelecek sene ne yapacağız, giderlerde %15’lik
artışın ekmek fiyatları üzerinde baskı oluşturacağını
ve siyasi baskı ile tekrar karşı karşıya kalınacağını
belirtmiştir. UHK Başkanı Özkan Taşpınar’da Hüseyin
Çevik’in görüşlerini destekler boyutta bir konuşma yaparak devlet destekleri ve ekim alanlarına değinmiştir.
KİB Başkanı Yaşar Serpi, ANGSAD Başkanı Mesut
Çakmak, OAİB ve MÜSAD Başkanı Nihat Uysallı ve
OİAB Başkan Yardımcısı Turgay Ünlü, Yönetim Kurulu üyesi Nurettin Demirpolat un, makarna, bulgur gibi
tüm buğday kullanan sektörler için yaptıkları konuşmalarda sistemde ani bir değişimin şu andaki kurlarla ithalat yapmanın- Türkiye’nin 10 yılda kazandığı
ihracat pazarlarında kayıplara yol açacağı itirazında
bulundular. Bu nedenle ani bir önlem alarak, önlemin
getirisinden çok Türkiye’yi zarara uğratacak, ihracatı
baltalayacak bir çözümden uzak kalınması konusunda
mutabık kalmışlardır.

General of TGB signed that most of the participant
millers refuse the perception of “the flour is not sold”
and due to the fragile position of the markets, it would
be more than important to act sensitively.
Hüseyin Çevik, President of Konya Stock Market said
that the support is same for the farmers for 10 years,
without considering the price of the wheat, the planting
activities are necessary and the position of the state
should be adapted and the support at the amount of
50 krs in the wheat is always same and he added that
the flour could be found in the flour industry with the
prices of 80-85 TL in cash and in accordance with
the period of prices by instalments, it is sold in the
range of 100-110. Hüseyin Çevik said that we may be
undertake the problems in this season but what we
could do in the next year… the raise at the rate of 15%
in the expenditures could make pressure on the bread
prices and we could face with the political pressure
once again. By the way, Özkan Taşpınar, President
of UHK made a speech by supporting the views of
Hüseyin Çevik and he emphasized the state supports
and planting areas.
Yaşar Serpi, President of KIB, Mesut Çakmak,
President of ANGSAD and Nihat Uysallı, President
of MUSAD and Turgay Ünlü, Vice President of OIAB,
Nurettin Demirpolat, Governing Boad Member made
their speeches for the sectors that use whole wheat
such as flour, pasta, bulgur wheat and they raised
their objection so that any sudden change- -importing
activities at current rates could cause the losses in
exporting markets and reputation gained for last ten
years.
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Ekmek fiyatlarının buğday fiyatları üzerinden sürdürülmesinin mümkün olmadığına değinen konuşmacılar, buğday üretiminin artmasına işaret ederek,
mevcut düzenimizi ani dönüşler yapmadan, geçiş politikaları ile uyum sağlanması gerektiğine değinilmiştir.
Un sektörünün birlikte hareket etmesinin önemi de
vurgulanarak, sektöre bir miktar geçiş süreci tanınması gerektiğine işaret edilmiştir. Buradan hareketle,
sektörün yeni şartlara adaptasyonu sonrası -soruna miktar şartı getirilerek, yerli ve ithal buğdayların
orantılı dağılımı şeklinde- bir çözüm bulunmasına gidilebileceği kanısı taşınmaktadır. Bu çerçevede, sanayicilerimizin sadece yerli buğday maliyetleri üzerinden
hareket etmesinde dikkatli davranılmasının önemine
işaret etmemiz gerekmektedir.
TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu toplantı sonu
konuşmasında tüm sektör paydaşlarına teşekkür ederek, iç piyasa dengeleri ile ilgili olarak serbest satışa
devam edeceklerini bu ay satışa açılmayan 1.1 milyon
ton buğdayın Ekim ve Kasım aylarında satışa sunulacağını belirtmiştir. TMO’nun elinden gelen müdahaleleri yapıp buğday fiyatlarının çok yükselmemesini
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For this reason, as a sudden precaution, they agreed
a solution that will be loss for Turkey and damage the
exporting activities must be hindered. The speakers
who emphasized that the bread prices cannot be
continued over the wheat prices and they signed that
the wheat production must be increased and without
making any sudden turns current position must be
supported by the transition policies. By emphasizing
the importance to act together, some transition period
should be integrated in the sector. In this sense,
after the adaptation to the new condition- by adding
the amount-the rational distribution of the local and
imported wheats, a solution should be achieved. In
this framework, we have to sign the importance of
acting carefully over only domestic wheat costs.
İsmail Kemaloğlu, Director General of TGB made a
speech at the end of the meeting and conveyed his
appreciation to each sector shareholders. In this
regard, they will continue to free sales regarding
the domestic market balances and 1.1 million tons
of wheat that is not sold in this month could be
sold in October and November. He said that TGB
will spare great effort to prevent the raises in the
wheat prices by taking necessary precautions. The
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sağlamaya çalışacağını ifade etmiştir. Un tedariki ve
sevkiyatına ilişkin olarak spekülatif hareketlerin gözlenmesi ve rekabet hukuku kurallarına aykırı işlemlerin kamu tarafından takip edileceği, ekmeğin fiyatından daha da önemlisi fırında ekmek bulunmasının
önemli olduğunu ve aksi durumda kamunun müdahil
olabileceği hususunda başta Gıda ve Kontrol Genel
Müdürü olmak üzere tüm kamu sektörü temsilcileri
tarafından ifade edilmiştir. Buğdayın ekim alanları ve
üretiminin desteklenmesi adına projelerin yürütüldüğüne işaret edilerek orta-uzun vadede bunun sonuçlarının alınabileceği Bakanlık temsilcisi tarafından
dile getirilmiştir.
Sonuç olarak kamu, öncelikle ekmek fiyatlarında oluşabilecek ani ve orantısız artışların önüne geçmek
için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etmiştir. Bu
nedenle, buğday fiyatlarındaki kur ve yurtdışı kaynaklı fiyat artışlarının yerli buğday fiyatlarını aynı oranda
arttırması, TMO’nun müdahaleleri çerçevesinde beklenmemelidir.

observation of speculative movements regarding the
flour procurement and consignment and the process
against the rules of competition law will be observed
by public. If there is not bread in the bakeshop, it
is more than problem when comparing the bread
prices and in this case, the public will response to
this circumstance said Director General of Food and
Control and all other public sector representatives. On
behalf of planting area for the wheat and supporting
the production, the projects have been carried out
and the results will be achieved in mid-long period,
representative of the Ministry said.
Finally, in order to prevent the sudden and
disproportional raises particularly in the bread prices,
they will take all necessary precautions. For this
reason, it is not expected that the rate in the wheat
prices and raises in the price because of international
arena will be raised at the same rate within the
framework of TGB’ response.
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Maliyet
Hesaplaması

Ekmek Fiyatlarında Un’ un Payı Ne Kadar.

Cost Calculation
What is the share of the flour in the bread prices?
Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer

Çukurova Üniversitesi, Gıda Mühendisliği
Cukurova University, Food Engineering Department
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Ülkemizde son dönemde meydana gelen, inanç
ve kararlılıkla mücadele etmemiz gereken fiyat
artışlarından, un ve ekmeğin de etkilenmiş olduğu
hepimizin malumudur. Sezon başından günümüze
değin; buğday fiyatlarında kalite grubuna bağlı olarak
%35-45, elektrik enerjisinde %21, artış meydana
gelmiştir. Bunların yanı sıra, lojistik, ambalaj, sabit
işletme giderleri, döviz ve kredi maliyet oranlarının
yükselmesi, çoğu emtiada olduğu gibi un fiyatlarında
da yükselmeye neden olmuştur. Son dönemlerdeki
ekolojik nedenlerden dolayı kaliteli buğdaydaki arztalep dengesi un fabrikalarının aleyhine gelişmektedir.
Türk Ticaret Kanunu ve Yargıtay hükümlerince her
işletmeci, bugünün ve geleceğin koşullarını gerçek ve
ölçülü biçimde değerlendirerek kendi iş yerini makul
ve mantıklı koşullar altında, halkın menfaatlerini de
ön planda tutarak korumak zorundadır.
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri
Tebliği’ne göre ekmek: “Buğday ununa; su, tuz, maya
(Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde şeker,
enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vital gluten
ve izin verilen katkı maddeleri ilave edilip bu karışımın
tekniğine uygun olarak yoğrulması, şekillendirilmesi,

We are very well aware of price increase, that we
strongly have to struggle with, occurred in our country
recently and the flour and bread have also affected
accordingly. From the beginning of the season to
today; the price increase has been seen in wheat
prices at the amount of 35-45% based on the quality
group and 21% in the electricity power. Additionally,
due to the price increase in logistic, packaging, factory
overhead, foreign currency and credit cost rates, the
flour prices have increased as happened in most
commodity. Because of the recent ecologic reasons,
the supply-demand balance in the quality wheat has
been developed against the flour factories.
In accordance with the Turkish Trade Code
and Supreme Court provisions, each business
administrator has to protect their business places
under the reasonable conditions and the public
benefit by assessing the today and future’s conditions
reasonably.
According to the Notification of Turkish Food Codex
Bread and Bread Types; the bread is defined as the
product so that the water, salt, yeast (Saccharomyces
cerevisiae) and if necessary, sugar, enzymes,
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fermentasyona bırakılması ve pişirilmesi ile elde
edilen ürün” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda
tanımda yer aldığı hali ile, ülkemizde yaygın biçimde
üretilen ekmeklerde:
a)Buğday unu (%0.7-0.8 kül içerikli),
b) Su (veya ihtiyaca göre buz),
c) Yasal boyutta izin verilen katkı maddeleri,
d) Ekmek mayası,
e) Tuz
kullanılmaktadır.
Tanımda yer almayan ancak üretimin doğası gereği
kullanılan girdiler ise:
a) İşçilik giderleri,
b) Makine-ekipman satın alma, bakım ve amortisman
giderleri,
c) İşyeri kira götürüsü veya eşdeğer kira getirisi,
d) Zorunlu işletme giderleri,
e) Dağıtım araçları satın alma, bakım ve amortisman
giderleri,
f) Enerji girdileri (fırın yakıtı, dağıtım araçları yakıtı,
soğutma ve ısıtma amaçlı elektrik vb.) olarak
sıralanabilir.
84 y Ekim / October 2018

smeddum, vital gluten and relative additive materials
are added to the wheat flour and mixed, shaped,
fermented and cooked in accordance with the
technique. In this sense, as is shown in the definition,
in the breads that are mostly produced;
a)Wheat flour (ash content at the rate of 0.7-0.8%),
b) Water (or ice according to the needs),
c) Additive materials allowed in the legal dimension,
d) Bread yeast,
e) salt
are used.
The inputs that are not available in the definition but
used in the nature of the production are as follows:
a) Labour costs,
b) Machine-equipment procurement, maintenance
and depreciation expenditures,
c) Business place rental expenditures or similar rental
income,
d) Compulsory operating costs,
e) Procurement of distribution vehicles, maintenance
and depreciation expenditures,

TUSAF
www.tusaf.org

Günümüzde illere göre değişkenlik göstermekle
birlikte 200-250 gramlık ekmek 1-1.5 TL arasında
değişen fiyatlar ile satılmaktadır. Ekmek fiyatları
üzerinde un maliyeti ne kadardır? Gerçekten medya
da hemen her gün yer aldığı biçimi ile fiyat artışlarında
tek suçlu “un sanayicisi” midir? Yoksa alınabilecek
bazı küçük önlemler ile un ve ekmek piyasası sürekli
polemik konusu olmaktan çıkarılırken bir yandan da
ülkemiz kaynakları daha etkin kullanılabilir mi?
İstenildiği takdirde açıklayıcı hesabı ayrıca yapılmak
üzere, un’ un ekmek maliyetindeki oranı %30-34
arasında değişmektedir. Un fiyatlarında son günlerde
meydana gelen %30-35 artışların yanı sıra hangi
girdilerdeki hangi oranlardaki artışlar ekmekçilik
sektörünü ne düzeyde etkilemiştir hesabın tarafsız
ve doğru biçimde yapılması gerekmektedir. Fırıncılık
sektörü bu durum karşısında ne yapmalıdır?
Ülkemizde ekmekçilik sektöründe yapılması gereken
işlemler sırası ile:
a) Atıl kapasite oranının azaltılması amacıyla kota
veya sınırlama getirilmelidir. Örnek olarak eczacılık
mesleğinde kanun ile uygulandığı biçimiyle “her 3500
kişiye bir eczane” uygulaması verilebilir. Halka daha
iyi hizmet verilmesi amacı ile haklı biçimde 2014
yılında çıkarılan yasa, raf ömrü ortalama 2 yıl olan bir

f) Energy inputs (bakery fuel, distribution vehicles fuel
oils, cooling and heating expenditures etc.)
The bread having 200-250 grams is sold by the price
between 1-1.5 TL so that this price could change in
accordance with the provinces. What is the cost of
flour over the bread prices? Is the flour industrialist
really unique guilty in the price increase as is shown in
media? Or, could our country resources use effectively
by some small precautions on the flour and bread
market that is the subject of argument?
Upon the request, the explanatory calculation could
be respectively made and the rate of the flour on the
bread cost is changed between 30-34 %. Apart from
the raises recently on the flour prices at the rate of
30-35%, the calculation of how the raises affected the
labour sector in which level should be made correctly
and impartially. What should do bakery service against
this circumstance?
The processes that should be made in the labour
sector in our country are as follows;
a) In order to decrease the rate of unutilised capacity,
the quotation and limitation should be brought. For
example, in accordance with law, the application of “a
pharmacy for each 3500 people” in the pharmaceutical
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ürün grubu olan sektörü kapsamaktadır. Oysa halkın
temel gıda maddesi olan ekmeğin raf ömrü ise çok
daha kısadır.
b) Sektörün önemli bir sorunu olan “amaç dışı üretim
yapan işletmeler” denetim altına alınmalıdır. Örnek
olarak pişirme amaçlı ruhsatlandırılmış pek çok
işletme (Pastane, unlu mamuller vb.) ekmek üretimi
yapmakta ve satmaktadır. Ruhsata uygun üretim
mutlaka gözetim altına alınmalıdır.
c) Ekmek, önemli ölçüde günlük üretilen-tüketilen ve
nakit döngü ile satılması olması gereken bir üründür.
Ancak toplu tüketim noktaları, catering firmaları
ve bakkal-bayilere tanınan 4-6 ayı bulan
vadelerin sonucunda fırıncılar “vadeli girdiler”
kullanmaktadırlar. Un fabrikaları vade farklarını son
dönemde fırıncıya mücbir sebeplerle yansıtırken
fırıncı esnafının hala bunu üstleniyor olması ticaretin
ruhuna aykırıdır, hazin son şimdiden açıktır. Paranın
aylık maliyetinin % 2.5-3.0 arasında bulunduğu bir
ortamda vadeli satış yapılması mutlak surette gözden

profession. By the purpose of providing better service
for the public, the law that was issued in 2014 includes
the sector in which average shelf live is 2 years.
However, the shelf life of the bread that is the essential
food material of the public is shorter.
b) “The businesses who make production out of
purpose” that is the important problem of the sector
should be under the supervision. For example, many
businesses that have been awarded by the license
of cooking purpose (pastry, bakery products etc.)
have baked bread and sold them accordingly. The
production in accordance with the licence must be
supervised.
c) Bread is a product that is daily baked and consumed
and sold in cash cycle. However, as a result of the
terms about 4-6 months allowed to the collective
consumption points, catering firms and grocer/
retailer, the bakers have used the “term input”.
Recently when flour factories have been reflecting the
late interest to the bakery by the force majeure, it is
irregular conduct for the trade if the bakers are still
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geçirilmelidir. Basit bir hesap ile un ticaretinde
ortalama 3 ay vade yerine nakit’ e yakın ödemeler ile
un fiyatları en az %10 düzeyinde geri çekilebilecektir.
d) Sadece müşteri çekmek amacı ile, toplu tüketim
noktaları ve catering firmalarına yapılan %30-35
oranındaki “ciddi iskontolar” ve bakkal-bayilere
tanınan %25-30 oranındaki “yüksek karlar” makul
boyuta çekilmelidir. Ayrıca bu işletmelerin tamamına
ekmek satışını özendirmek amacı ile verilen ödemeler
engellenmelidir. Rekabet fiyat ve vade ile değil, kalite
ve kurallarına uygun üretim ile yapılmalıdır.
e) Fırınlardan bakkallara günde en az 3-4 servis
uygulaması illerin boyutlarına göre değişmekle
birlikte maliyetler üzerinde % 10 gibi çok ciddi bir girdi
oluşturmaktadır. Ekmek servisi günde bir veya kez
yapılarak yarıya yakın tasarruf sağlanması olanaklıdır.
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undertaken this burden. In an environment where the
monthly cost of the money is between 2.5-3.0%, the
forward sale process must be reviewed. By a simple
calculation, instead of average 3 months term in the
flour trade, with the payment in cash similar, the flour
prices could be withdrawn at the amount of 10 percent.
d) In order to attract the customer, the serious
discounts at the rate of 30-35% FOR THE collective
consumption points and catering firms and high
interests at the rate of 25-30% for the groceries should
be drawn to the reasonable prices. On the other hand,
the payment that is provided for such businesses to
encourage the bread selling should be prevented.
The completion is not made by the price and term but
made by the production in accordance with the quality
and rules.
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f) Ekmekte kayıp ve israf bakımından bayat ekmek
geri alınma-iade uygulamasından mutlak surette
vazgeçilmelidir. Ekmeğin %10-15 kadarı fırınlara
iade olarak geri gelmekte ve ziyan olmaktadır. İade
ekmekler yok fiyatına satılarak veya atılarak milli
ekonomiye ciddi zarar vermektedir.

e) Due to the fact that minimum 3- 4 services
application from the bakery to the groceries have been
changed according to the cities, it has created serious
input on the costs at the rate of 10%. It is possible
to provide savings at the half amount by serving the
bread once or twice in a day.
f) In terms of loss and waste on the bread, the application
of returning the stale bread must be ignored. 10-15%
of the bread is returned to the bakeries and is went to
the waste. The returned breads that have been sold as
chip as dirt or wasted seriously damage the national
economy indeed.
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12-13 Eylül 2018 tarihinde Rusya, St. Petersburg
şehrinde SFERA Yayıncılık Evi tarafından düzenlenen
Uluslararası Buğday ve Değirmencilik Konferansı’na
TUSAF adına Genel Sekreter Vural KURAL katılmıştır.
Toplantıya Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknoloji Birliği
Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Hamit KÖKSEL’de ICC adına konuşmacı olarak
katılmıştır.

Vural KURAL, Secretary General of TFIF participated
in the International Wheat and Milling Conference
organized by SFERA Publishing in St. Petersburg
in Russia between 12-13 September 2018. Prof.
Dr. Hamit Köksel, President of International Grain
Science and Technology Union and Faculty Member in
Hacettepe University also participated in the meeting
as keynote speaker for ICC.

Bilindiği üzere; 13 Eylül 2017 tarihinde SFERA
Yayıncılık Evi ile TUSAF arasında; SFERA CEO ve Genel
Müdürü Alexey ZAKHAROV ile Etkinlik Sorumlusu Lilia
DALAKISHVILI ve TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı
E. Günhan ULUSOY ve Genel Sekreter Vural KURAL
tarafından bir Mutabakat Zaptı imzalanmış ve işbirliği
çalışmalarımız sürmüştür.

As is known; a memorandum of understanding was
signed between SFERA Publishing and TFIF; Alexey
ZAKHAROV, Director General and SFERA CEO and
Lilia DALAKISHVILI, Activity Officer and E. Günhan
ULUSOY, President of TFIF and Vural KURAL,
Secretary General of TFIF on 13 September 2017 and
our cooperation activities have continued accordingly.

Bu kapsamda, işbirliğinin güçlendirilerek birlikte
etkinlikler düzenlenmesi, karşılıklı etkinliklerde
temsil imkanının sağlanması, etkinlikler dahilinde
kuruluş üyeleri için katılım hususunda avantajlar
yapılması gibi hususlarda mutabakata varılmıştır.

Within this scope, the memorandum of understanding
includes some matters such as organizing common
activities by strengthening the cooperation, providing
representation possibilities in common activities,
providing advantages in the participation matters for
founding members.
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SFERA Yayıncılık Evi, Rusya gıda pazarında ihtiyaç
analizi, detaylı bilgi aktarımı sağlamak, ulusal ve
uluslararası katılımcıları bir araya getirmek üzere
yayınlar ve konferanslar düzenlemek amacıyla
kurulmuş bir yapıdır.

SFERA publishing is an organization to organize
publications and conferences to bring together the
national and international participants for providing
need assessment and information flow in Russian
food market.

150 davetlinin bulunduğu konferansın amacı, un ve
hububat üretimi hakkında yeni teknolojileri, ürünlerin
güvenlik ve kaliteleri, sektör hakkında öngörüleri,
tahıl, hububat ve un konusundaki gelişmeleri
değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Konuda uzman
yerli ve yabancı, kurum ve kuruluşların temsilcileri,
değirmencilik konusunda faaliyet gösteren firma
yöneticileri, yerli ve yabancı malzeme üreticileri,
tahıl ve ürünlerinin korunması konusunda uzman
kuruluşlar etkinliğe davet edilmiştir.

The purpose of the conference where 150 participants
were available has defined as to evaluate the new
technologies about flour and grain production, safety
and quality of the products, anticipations about sector
and latest developments on grain, wheat and flour.
National and international experts, representatives
from the organizations and institutions, firm
managers who are dealing with the milling, local
and international material manufacturers and expert
organizations about the production of grain and
products have invited to the meeting.

Kongrenin ikinci oturumunda Genel Sekreter Vural
KURAL dışında Kazakistan Tahıl İşleme ve Fırıncılar
Birliği Direktörü Yevgeniy GAN, Birleşmiş Fırıncılar
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In the second session of the congress, apart from
Mr. Vural KURAL, Secretary General, Yevgeniy
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Kalkınma Direktörü Tatyana Sevryukova, Grain Point
Limited Şirketi temsilcisi Julia Vayvantseva, Marcus
Şirketi Analisti Maxim Shpigunov konuşmalarını
yapmıştır. Diğer oturumlarda sunum yapan panelistler
arasında dikkati çeken kuruluşlar ise, Moskova
Borsası, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO), Rusya Tahıl ve Ürünlerinin Gelişimini Araştırma
Enstitüsü, Hububat Üreticileri Derneği, Ticaret ve
Sanayi Odası, Rusya İhracat Merkezi, Tahıl Kalitesi
Değerleme Merkezi ve Fırıncılık Sanayi Araştırma
Enstitüsü olmuştur.
Genel Sekreterimiz bu kapsamda, “Türkiye’nin Buğday
Ticareti, Un Pazarları ve Değirmencilik Sektörü” başlığı
altında bir konuşma gerçekleştirmiştir. Davetlilere,
Türkiye ekonomisi ve sektör hakkında bilgi aktarımı
yapılmış ve un ihracatındaki gelişmeler aktarılmıştır.
Sunumda, tahıl ve buğdayın ve sektörümüzün önemi,
ülkemizde ve Dünyada değirmencilik sanayisinin
güncel yapısı aktarılmıştır. Ayrıca, ülkemizdeki buğday
üretim ve tüketim oranları, dünya pazarındaki ithalat
ve ihracat rakamlarına da yer verilmiştir.

GAN, Kazakhstan Grain Processing and Bakers
Union Director, Tatyana Sevryukova, Director of
United Bakers Development, Julia Vayvantseva,
Representative of Grain Point Limited Company,
Maxim Shpigunov, Analyst of Marcus Company made
their speeches. Other important organizations among
the panellists who made their presentations in other
sessions were Moscow Stock Exchange, United
Nations Food and Agriculture Organization (FAO),
Russia Grain and Product Development Research
Institution, Grain Manufacturer Association, Chamber
of Commerce and Industry, Russia Export Center,
Grain Quality Assessment Center and Bakery Industry
Research Institution.
Within this scope, our Secretary General made a
speech regarding the “Wheat Trade of Turkey, Flour
Markets and Milling Sector”. Information flow has
made about Turkish economy and sector for the
participants and the developments have shared about
flour export. In the presentation, the importance
of grain, wheat and our sector as well as current
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Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknoloji Birliği(ICC)
Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Hamit Köksel’de, ICC’nin amacı ve uluslararası
boyutta faaliyetlerinden bahsederek, Rusya’daki
faaliyetleri ve işbirliği hususunda sunum yapmıştır.
ICC üyeliklerinin global çapta önemine işaret eden
Köksel, ICC’nin standart metodları, bilgi birikimi
ve yaptığı araştırmalarla uluslararası platformda
işbirliğini hedeflemekte ve bu sayede tüm dünya
halkları için yenilikçilik, gıda kalite ve güvenliği ile
katkıda bulunduğuna işaret etmiştir. TUSAF ile
yürütülen ortak çalışmaların da diğer ülkelerde
bulunan meslek kuruluşlarına örnek teşkil ettiğini
vurgulamıştır.

94 y Ekim / October 2018

structure of milling industry around the world have
also stated. On the other hand, the rates of wheat
production and consumption in our country and the
numbers of the import and export in the world market
have shared as well.
Prof. Dr. Hamit KÖKSEL, President of International
Grain Science and Technology Union (ICC) and Faculty
Member in Hacettepe University mentioned about the
purpose of ICC and its activities in the international
dimension and made presentation about their activities
and cooperation in Russia. Koksal who signed the
global importance of ICC membership stated that
the standard methods of ICC, their cooperation
targets in the international platforms though their
knowledge and the researches to contribute the
activities with inventiveness, food quality and security
for all people around the world. He also added that the
common activities together with TFIF is a sample for
professional organizations in other countries.
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ÜYELERİMİZ
OUR MEMBERS
Anadolu Un
Sanayicileri Derneği

Çukurova Un
Sanayicileri Derneği

Dicle Un Sanayicileri
Derneği

Anatolian Flour
Industrialists’
Association

Cukurova Flour
Industrialists’
Association

Dicle Flour
Industrialists’
Association

Doğu Anadolu Un
Sanayicileri Derneği

Ege Un Sanayicileri
Derneği

Güney Doğu Un
Sanayicileri Derneği

Eastern Anatolia
Flour Industrialists’
Association

Aegean Flour
ındustrialists’
Association

South-Eastern
Flour Industrialists’
Association

Karadeniz Un
Sanayicileri Derneği

Marmara Bölgesi Un
Sanayicileri Derneği

Orta Anadolu Un
Sanayicileri Derneği

Black Sea Flour
Industrialists’
Association

Marmara Region
Flour Industrialists’
Association

Central Anatolia
Flour Industrialists’
Association
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