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

Değerli Okurlarımız,

Dear Readers,

Başlangıçtan bugüne, Türkiye’nin yenilikçi ve daima ileriyi
hedefleyen en büyük sanayi topluluklarından birine dönüşen
sektörümüz ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak
2019 yılının ilk çeyreğini geride bırakmış bulunuyoruz. 2018
yılında mali ve finansal piyasalarında yaşanan olumsuz etkilerini silmeye çalışırken, TUSAF Yönetim Kurulu olarak
bizler hem sektörümüzün geleceği hem de ülkemizin kalkınması için işimize dört elle sarılmaya devam edecek ve her
bir buğday tanesinin can suyundan aldığı yaşam enerjisini
işimize vererek sürdürülebilir bir sektör olma yolunda rekabet seviyesi yüksek ve lider bir sanayi sürdüreceğiz.

As the Turkish Flour Industrialist Federation and our industry,
which has turned into one of the greatest, innovative and
forward-thinking industrial communities of Turkey from the
beginning until present, we have left the first quarter of year
2019 behind. While making efforts to eliminate the negative
impacts encountered in fiscal and financial markets in 2018,
we, as the TFIF Board of Directors, will continue to keep our
shoulders to the wheel both for the future of our industry and
development of our country and put the energy of life that each
wheat kernel gets from its sap to our work, and we will maintain
a leading industry with a high level of competition towards being
a sustainable industry.

TUSAF olarak her zaman tarım ve gıda sektöründe halkımız
ve sektör paydaşları için bilinçlenme ve bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ilk
buğday yetiştirilen ve öğütülüp ekmek yapıldığına dair kanıtların bulunduğu yer olan Türkiye’nin Dünya ve insanlık tarihi
açısından çok büyük bir öneme sahip olan keşfi Göbeklitepe
gezimizi Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı(BESVAK) ile
birlikte düzenledik. Bu sayede Tarihi öneminin yanında tarımsal hikayesini de sizlerle paylaşma imkânı bulduk. Yoğun
ilginizle bize ve çalışmalarımıza verdiğiniz bu destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Tarımın Anavatanı olan bu ülkenin çocukları olarak Türkiye’yi Dünya üzerinde sektörümüzün lideri yapmak için her
gün adımlarımızı daha ileriye atıyoruz. Bu kapsamda Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya
Direktörlüğü’nü hem Yönetim Konseyi Başkanı hem de İcra
Direktörü olarak yürütecek olmaktan ve buğdayda artık söz
sahibini ülkemiz yapmaktan gurur duyuyoruz.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak “Global Ticaret,
Buğday ve Lisanslı Depoculuk” temasıyla 15. sini düzenlemekte olduğumuz Uluslararası Kongre ve Sergimiz çerçevesinde, Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği
(IAOM) Avrasya Çalıştayı ile profesyonellerimizi, sanayicilerimizi ve sektör paydaşlarımızı buluşturuyoruz. Bu kapsamda
sizleri de aramızda görmek bizi ayrıca onurlandıracaktır.
Ülkemizin her noktasında ekonomimize katkı sağlamak için
canla başla çalışan, üretime ihracata ve istihdama katkı sağlayan siz değerli meslektaşlarıma TUSAF Yönetim Kurulu
adına şükranlarımı sunuyorum.
Saygılarımla.

As TFIF, we always continue to maintain our awareness raising
activities for our community and industry shareholders in
agriculture and food industry. Accordingly, we organized the
Göbeklitepe trip together with Nutrition Education and Research
Foundation (NERF), which was a highly important discovery of
Turkey with regards to the history of world and humanity where
the evidences of cultivating wheat for the first time and making
bread by grinding were found. Thanks to this, we found the
opportunity to share its agricultural story with you besides its
historical significance. We thank you all for the support you
have given to us and to our works with your intense interest.
As being the children of this country which is the homeland of
agriculture, each day we take our steps much further in order
to make Turkey the world leader in our industry. Accordingly,
we are so proud that we will be running Eurasian Directorship
of International Association of Operative Millers (IAOM) both
as the Chairman of the Management Council and Executive
Director and for making our country have a say in wheat.
As Turkish Flour Industrialists Federation, we are bringing
our professionals, industrialists and industry shareholders
together with International Association of Operative Millers
(IAOM) Eurasia Workshop, within the framework of our 15th
International Congress and Exhibition with the theme “Global
Trade, Wheat and Licensed Warehousing”. Within this context,
we will also be honored to see you with us.
I would like to express my gratitude to our esteemed colleagues
on behalf of the Board of Directors of TFIF, who work hard to
contribute to our economy at every point in our country and who
contribute to production, export and employment.
Sincerely Yours.
Nisan / April 2019 y 7
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ÜRETİMİNDE SÖZ,
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Hububat değirmencilik sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu 122 yıllık Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM)’nin 32 ülkeden
oluşan Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığını ve İcra
Direktörlüğünü, dünyanın 6 yıldır un ihracat şampiyonu Türkiye yönetecek. Türkiye başkanlığını ise un
sektörünün kapasite olarak yüzde 90’ını temsil eden
TUSAF (Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu) üstlenecek. Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de
11 Mart Pazartesi günü gerçekleşen basın toplantısında konuyla ilgili bilgileri paylaşan TUSAF Başkanı
Eren Günhan Ulusoy, böylece kökleri 12 bin yıl önce
Göbeklitepe’ye dayanan buğdayın anavatanı Türkiye’nin, Dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve Dünya un ihracatının yüzde 55’ini temsil edeceğini belirtti.

Chairmanship of the Eurasia Management Council;
consisting of 32 countries and the Executive
Directorship of the greatest civil society organization
of the grain and milling industry in the world, 122
years old International Operational Millers Association
(IAOM); will be performed by Turkey, which has been
the flour export champion of the world for 6 years.
Turkey chairmanship will be undertaken by TFIF
(Turkish Flour Industrialists Federation); which
represents the 90% of the flour industry in terms of
capacity. At the press meeting held in Renaissance
İstanbul Polat Bosphorus Hotel on 11 March, Monday;
TFIF President Eren Günhan Ulusoy, who shared the
information related to subject indicated that; Turkey,
which is the homeland of wheat that had its roots in
Göbeklitepe 12 thousand years ago, will represent
the 30% wheat production of the world and 55% flour
export of the world.
Nisan / April 2019 y 9
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Dünyanın en büyük buğday üreticisi ve un ihracatçısı ülkelerini barındıran Avrasya’nın yönetimi, Türkiye
için büyük bir önem taşıyor. Düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan TUSAF ve IAOM
Avrasya Yönetim Konsey Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “Yapılan araştırmalar sonucunda, buğday 12 bin
yıllık bir bitki olup kökleri Göbeklitepe’ye dayanmaktadır. Medeniyetin ilk başladığı yer olarak kabul edilen
Göbeklitepe, aynı zamanda buğdayın da anavatanıdır.
Dünyada 220 milyon hektar ile ekim alanı en geniş tahıl ürünü olan ve 30 bin çeşidi olan buğdayın anavatanı
Türkiye, IAOM Avrasya Yönetim Konsey Başkanlığı ve
İcra Direktörlüğü göreviyle kendine yeni bir misyon
daha edinmiştir.
Yaklaşık 6 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan
ve dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına yapan
Türkiye, bir başka ifadeyle 730 milyon tonluk (2018)
dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve 12 milyon
ton dünya un ihracatının yüzde 55’ini gerçekleştiren
32 ülkeden oluşan Avrasya bölgesini yönetecek. Uzun
zamandır çalışmalarda bulunduğumuz başkanlık görevinin, Türkiye’nin en büyük federasyonlarından biri
olan ve un sektörünün kapasite olarak yüzde 90’ını
temsil eden TUSAF koordinasyonunda Türkiye’ye verilmesi, federasyonumuzun da başarısını taçlandırmıştır.
19 milyon ton (2018) ile dünya buğday üretiminde ilk
10 ülke arasında yer alan, dünyanın 6 yıldır un ihracat
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Management of Eurasia, which contains the greatest
wheat producer and flour exporter countries of the
world, is of great importance for Turkey. E r e n
Günhan Ulusoy; President of TFIF and IAOM Eurasia
Management Council, who made explanations about
the subject at the press meeting held; said: “As a
result of the conducted researches, wheat has been
found to be a 12.000 years old plant and has its origins
in Göbeklitepe. Göbeklitepe, which is accepted as
the place where civilization first started, is also the
homeland of wheat. Turkey; which is the homeland
of wheat; being the most extensive grain product
with 220 million hectare cultivation area and having
30.000 different kinds; has adopted a new mission
with the task of IAOM Eurasia Management Council
Chairmanship and Executive Directorship.
Turkey, which has been the world’s export champion
in flour export for almost 6 years and which is
performing 30% of the world’s flour export alone,
will be managing the Eurasia region consisting of 32
countries, in other words, which is performing 30%
of the wheat production of world, equal to 730 million
tons (2018); and 55% of the world’s flour export equal
to 12 million tons. Delegation of the chairmanship duty
to Turkey, for which we have been making efforts for
a long time, under the coordination of TFIF; one of the
biggest federations of Turkey and representing 90%
of the flour industry in terms of capacity, has crowned
the success of our federation.
Turkey, which is ranked among the first 10 countries
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şampiyonu ve değirmen makineleri ihracatında dünya
2. Türkiye, Avrasya Bölge Direktörlüğü ile köklerinden
aldığı güçle, buğday ve un piyasalarının geleceğine yön
verecek.” dedi.
Türkiye’nin IAOM Bölgesel Direktörlüğü’nü üstleneceği Avrasya Bölgesi, toplam nüfusları 2 milyarı aşan
ve toplam 7.1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan 32 ülkeden oluşmaktadır. Avrasya Bölgesi, aynı
zamanda dünya buğday üretiminin ve un ihracatının
en büyük oyuncularına ev sahipliği yapmaktadır. 71,6
milyon ton buğday üretimiyle ile dünyanın en büyük 5
buğday üreticisinden biri olan Rusya, tek başına dünya
buğday üretiminin yüzde 10’unu, Avrasya bölgesinin
ise yüzde 30’unu temsil etmektedir. Bu 32 ülke içerisinde; 25 milyon ton buğday üretimiyle Ukrayna, 16
milyon ton üretimiyle Kazakistan, 19 milyon ton üretimiyle Türkiye bulunmaktadır.
“Buğday, 2018 yılı itibariyle dünyada 730 milyon ton
üretilmekte ve 740 milyon ton tüketilmektedir. Son
15 yıllık projeksiyona baktığımız zaman dünya buğday ihracatı yüzde 50 artmıştır. Rusya, Kazakistan ve
Ukrayna dünya buğday ihracatını yüzde 730 artırırken,
bu 3 ülkenin dünya buğday ihracatındaki payı yüzde
31 olmuştur. 71.6 milyon ton ile dünyanın en büyük
5 buğday üreticisinden biri olan Rusya, Kuzey Afrika
ve Ortadoğu ülkelerine ihracatını yüzde 60 artırırken,
ABD’nin ihracatı ise yüzde 30 azalmıştır.” diyen Ulusoy, Avrasya ülkelerinin ileriki dönemde buğday üreti-

in world’s wheat production with 19 million tons (2018)
and which is the flour export champion of the world
for 6 years and is 2nd of the world in milling machines
export, will steer the future of wheat and flour markets
with the strength it takes from the roots of Eurasia
Regional Directorship.”
Eurasia Region, of which Turkey will be undertaking
IAOM Regional Directorship, consists of 32 countries,
total population of which exceeds 2 billion and has an
economic size worth to 7.1 trillion dollars. Eurasia
Region also hosts the greatest players of world’s wheat
production and flour export. Russia, which is one of
the 5 biggest wheat producers of the world with 71.6
million tons of wheat production, is representing 10%
of the wheat production of the world and 30% of the
Eurasia region on its own. Among those 32 countries;
Ukraine with its 25 million tons wheat production,
Kazakhstan with its 16 million tons production
and Turkey with its 19 million tons production, are
contained.
“730 million tons of wheat is being produced and 740
million tons is being consumed in the world by year
2018. When we look at the last 15 years’ projection,
world’s wheat export has increased by 50%. Russia,
Kazakhstan and Ukraine have increased world’s wheat
export by 730% and the share of those 3 countries in
world’s wheat export has become 31%. Russia, which
is one of the 5 biggest wheat producers of the world
with 71.6 million tons wheat production has increased
its export to North African and Middle Eastern
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mindeki gücünü daha da artıracağını sözlerine eklerken, Avrasya Bölge Direktörlüğünün, Latin Amerika,
Orta Doğu ve Afrika ve Güney Doğu Asya direktörlüklerinden daha güçlü bir konumda olduğunu söyledi.
Rusya Federasyonu, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye
gibi dünya un ve değirmencilik sektörlerinin yükselen
yıldızı ülkeleri sınırları içerisinde barındıran Avrasya
bölgesi, dünya buğday ve un ticaretinde son yıllarda
kendisine önemli bir yer edinmiştir. 12 milyon tonluk
dünya un ihracatının yüzde 55’i bu bölgede gerçekleşmektedir. Dünyanın 6 yıldır un ihracat şampiyonu olan
Türkiye, 2018 yılında gerçekleştirdiği 3.5 milyon ton un
ihracatı ile dünya un ihracatının yüzde 30’unu tek başına gerçekleştirmektedir.
Avrasya Bölge Direktörlüğü ile Türkiye’nin TUSAF
üzerinden Pakistan, Rusya ve Macaristan gibi un ihracatının yeni gelişmekte olduğu Avrasya ülkelerinin
buğday üretiminin ve un sanayisinin gelişmesine yönelik eğitimler düzenleyeceğini belirten Eren Günhan
Ulusoy, “IAOM Avrasya Çalıştay’ının ilkini, 23-25 Nisan
tarihlerinde ‘Değirmenci Profesyonelleri Buluşuyor’
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countries by 60%; and USA’s export has decreased by
30%,” said Ulusoy. He also added that the power of
Eurasian countries in wheat production will increase
more in the following term, and he told that Eurasia
Regional Directorship is on a more powerful position
than the Directorships of Latin America, Middle East,
Africa and South Eastern Asia.
Eurasia Region, which contains the countries that are
the rising stars of world’s flour and milling industries,
such as Russian Federation, Kazakhstan, Ukraine and
Turkey within its boundaries, has gained a significant
seat for itself in world’s wheat and flour trade in
recent years. 55% of the 12 million tons of world’s
flour export is performed within this region. Turkey,
which has been the flour export champion of the world
for 6 years, is performing 30% of the flour export of the
world on its own with its 3.5 million tons flour export
in year 2018.
Noting that Turkey will be organizing trainings with
Eurasian Regional Directorship over TFIF towards
developing wheat production and flour industry for
the Eurasian countries such as Pakistan, Russia and
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temasıyla Antalya’da gerçekleştireceğiz. IAOM Başkanı ve İcra Başkan Yardımcısının da bulunacağı Çalıştay
da un sanayisinin gelişimine yönelik hem akademisyenler hem de Sivil Toplum Kuruluşları başkanlarıyla
paneller düzenleyeceğiz.
Akabinde 25-28 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğimiz
dünyada kendi sektöründeki en büyük 10 kongreden
biri olan TUSAF 15.Uluslararası Kongre ve Sergisi’nde de Dünyada ve Türkiye’de buğdayın üretim alanının
nasıl arttırılabileceği, dekar başından alınan verimin
artırılması gibi konu başlıkları üzerinde duracağız.”
açıklamalarında bulundu.

Hungary, in which flour export is newly developing,
Eren Günhan Ulusoy stated that “We will carry out the
first of IAOM Eurasia Workshop in Antalya, with the
theme “Milling Professionals are Coming Together”
on April 23-25. Within the workshop in which President
of IAOM and Executive Vice President will also be
present, we will organize panels for the development
of flour industry both with the academicians and
presidents of Civil Society Organizations. Afterwards,
we will emphasize the topics such as how to extend
the wheat cultivation areas and the yield per decare
in Turkey and the world at the TFIF 15TH International
Congress and Exhibition that we will organize between
April 25-28 as one of the 10 greatest congresses of its
industry in the world.
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Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği
(IAOM) Avrasya
International Association of Operative Millers
(IAOM) Eurasia

TUSAF IAOM Avrasya Yönetim Konseyi Başkanlığını ve İcra Direktörlüğü Yapacak
TFIF will Carry Out IAOM Euroasia Leadership Chairmanship and Executive Directorship

TUSAF, IAOM-Avrasya Bölgesel Direktörlüğü ile Doğu

TFIF, IAOM Euroasia Regional Directorship will reach

Avrupa, Balkanlar, Karadeniz Bölgesi Ülkeleri, Kafkas ve

Eastern European, Balkans, Black Sea, Caucasian and

Orta Asya Ülkelerine ulaşacak.

Middle Asian countries.

IAOM-Avrasya Yönetim Konseyi

IAOM-Eurasia Leadership Council

Eren Günhan Ulusoy, Başkan

Eren Gunhan Ulusoy, the Chairman of Leadership Council

Başkan, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu,

The Chairman, Turkish Flour Industrials’ Federation

Doğu Avrupa, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Kazakistan,
Balkan Ülkeri, Orta Asya Ülkeleri ve Kafkasya Ülkeleri
Temsilcileri
İcra Direktörlğü Ofisi
Vural Kural, İcra Direktörü, IAOM-Avrasya
Genel Sekreter, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
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Representatives of Eastern Europe countries, Russian
Federation, Ukraine, Kazakhstan, Balkan countries,
Central Asia countries and Caucasian countries
Office of Executive Director
Vural Kural, the Executive Director, IAOM-Eurasia
The General
Federation

Secretary,

Turkish

Flour

Industrials’
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David A. Jansen, IOAM Başkan Yardımcısı, Jeff Hole, IOAM Başkanı, Günhan Ulusoy TUSAF Başkanı, Stephen Doyle, IAOM Eski Başkanı, (2016-2018), Randy Garvert, IAOM Muhasip Üye
David A. Jansen, Vice Chairman of IOAM; Jeff Hole, Chairman of IOAM; Günhan Ulusoy Chairman of TFIF; Stephen Doyle, former chairman of IAOM, (2016-2018); Randy Garvert, IAOM
accounting member

1896’da kurulan Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM), hububat değirmencilik endüstrilerindeki eğitim ve öğretim olanaklarının geliştirilmesine yönelik tahıl değirmencileri ve ticaret
temsilcilerinden oluşan uluslararası bir kuruluştur.
ABD içinde 10 ve global ölçekte 4 direktörlük olmak
üzere toplam 14 bölge ile IAOM, fikir alışverişi, teknik
ve eğitim fırsatları yeni ürün ve hizmetlerin keşfi ve
ağ oluşturma için uluslararası bir forum sunmaktadır.

International Association of Operative Millers (IAOM)
founded in 1896 is an international organization
consisting of cereal milers and their commercial
representatives for improvement of education and
training opportunities in cereal milling industries.
IAOM provides an international forum for exchange of
views, technical and training opportunities, discovery
of new product and services and networking with total
14 regions as 10 directorates in USA and 4 directorates
in global scale.

Her yıl olduğu gibi 2018 yılı için Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği, 9-13 Nisan 2018 tarihinde
Atlanta Georgia’da 122. IAOM Konferans ve Fuarını
gerçekleştirdi.

International Association of Operative Millers realized
122nd IAOM conference and fair in Atlanta Georgia
between 9th -13th April 2018 for year 2018 like every
year.

IAOM Yıllık Konferansı ve Fuarı, tahıl öğütme, tohum
işleme ve un sektörü uzmanları için önde gelen dünyadaki en önemli eğitim etkinliğidir. Etkinlik, üç gün
boyunca eğitim, ağ oluşturma ve yatırım/ticaret için
dünyanın dört bir yanından gelen değirmencilik sektörü uzmanlarını bir araya getirmiştir.

IAOM annual conference and fair is the most important
training activity for cereal milling, seed processing
and flour sector experts. The activity gathered milling
sector specialists coming all around the world for
training, networking and investment/trade during
three days.

Bu, yıllık konferansta, öğütme ve işleme ekipmanı ve
ilgili hizmetleri gösteren 100’den fazla şirketin yer aldığı, dünyanın en büyük değirmencilik uzmanları fuarı
da yer almıştır. Fuar’da Alapala, Genç Değirmen,

In this annual conference; the biggest milling experts
fair of the world took place where it is participated by
more than 100 companies dealing with milling and
processing equipment and relevant services. Alapala,
Genç Değirmen, Uğur Makina, Erkaya, Yükseliş
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Stephen Doyle, IAOM Başkanı, (2016-2018), Günhan Ulusoy, TUSAF Başkanı ve Vural Kural TUSAF Genel Sekreteri
Stephen Doyle, the Chairman of IAOM, (2016-2018); Günhan Ulusoy, the Chairman of TFIF, and Vural Kural, the General Secretary of TFIF.

Uğur Makina, Erkaya, Yükseliş Makina, Gazel Makina
ve İmaj Makina yer almıştır.

Makina, Gazel Makina and İmaj Makina took part in
the fair.

Konferansa, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
(TUSAF) Başkanı E. Günhan Ulusoy ve Genel Sekreter
Vural Kural katılmıştır. Bu toplantılar kapsamında;
IAOM Yönetimi ile toplantılar ve müzakereler yapılmış;
yıllardır Türkiye’ye verilmesi arzu edilen ve sektörümüzün Dünya ihracat liderliğinin taçlandırılması adına IAOM-Eurasia Yönetim Konsey Başkanlığı ve İcra
Direktörlüğü TUSAF koordinasyonunda Türkiye’ye
verilmiştir.

E. Günhan Ulusoy, the Chairman of Turkish Flour
Industrials’ Federation (TFIF) and Vural Kural, the
General Secretary, attended the conference. In the
scope of these meetings; meetings and negotiations
were made with IAOM management; IAOM-Eurasia
Leadership Council Chairman and Office of Executive
Director which is desired to be given to Turkey for years
and in order to crown the world export leadership of
our sector is given to Turkey under coordination of
TFIF.

Toplantı ve müzakerelere; David A. Jansen, IOAM Başkan Yardımcısı, Jeff Hole, IOAM Başkanı(toplantı tarihinde Başkan Yardımcısı), Stephen Doyle, IAOM Eski
Başkanı, (Toplantı sırasında IAOM Başkanı), Randy
Garvert, IAOM Muhasip Üye ile Melinda Farris, IAOM
İcra Direktörü, Günhan Ulusoy TUSAF Başkanı ve TUSAF Genel Sekreteri Vural Kural katılmıştır.
Bu süreçte; TUSAF’ın kurumsallığı, ulusal ve uluslararası boyutta bilinirliğinin artması ve sektörümüzün
18 y Nisan / April 2019

David A. Jansen, the Vice Chairman of IAOM, Jeff Hole,
the Chairman of IAOM (Vice Chairman on the date of
the meeting), Stephen Doyle, the Former Chairman of
IAOM, (Chairman of IAOM on the date of the meeting),
Randy Garvert, the Accounting Member of IAOM and
Melinda Farris, the Executive Vice Chairman of IAOM,
Günhan Ulusoy, the Chairman of TFIF and Vural Kural,
the General Secretary of TFIF attended the meeting
and negotiations.
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TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy, Melinda Farris, IAOM İcra Direktörü, TUSAF Genel Sekreteri Vural Kural
Günhan Ulusoy, the Chairman of TFIF; Melinda Farris, Executive Vice Chairman IAOM; Vural Kural, TFIF General Secretary

TUSAF’a sahip çıkması Dünyanın en büyük sektör buluşma noktası olan ve merkezi ABD Kansas şehrinde
bulunan Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği’nin ve buğday piyasaları açısından belki de Dünya
üzerinde en önem verdiği bölgedeki Yönetim Kurul
Başkanlığını ve idaresini bize emanet etmesi ile sonuçlanmıştır. TUSAF’a, Derneklerimize ve üyelerimiz
ile sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.
Bundan sonra TUSAF her iki teşkilat çatısı altında
farklı iki sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini
ulusal ve uluslararası boyutta artırarak devam ettirecektir.
İlk faaliyetimiz olarak IAOM-Eurasia Yıllık Toplantılarını
1-4 Eylül 2020, İstanbul’da yapmayı planlamaktayız.
Bu konuda IAOM üyeleri dışında, TUSAF üyeleri, Doğu
Avrupa ve Balkan Ülkeleri, Ukrayna, Rusya, Kazakistan
ve Orta Asya Ülkeleri temsilcilerinin katılımları öngörülmektedir.

In this process; corporateness of TFIF, increasing
of popularity in national and international scale and
protecting of TFIF by our sector is concluded with
commending us of chairman of management board
and management in the region which may be attached
importance as the region in the world by International
Association of Operative Millers which is the biggest
sector meeting of the world and located in Kansas city
of USA and may be the most important region in the
world in terms of wheat markets. We wish that it shall
be beneficial for TFIF, our associations and members
and sector stakeholders.
Henceforth TFIF shall continue its activities as two
different non-governmental organizations under roof
of both organizations by increasing it in national and
international scale.
We tentatively plan to make IAOM-Eurasia annual
meetings in Istanbul between 1st – 4th September 2020
as our first activity. Attendance of representatives
of Eastern Europe and Balkan countries, Ukraine,
Russia, Kazakhstan and Central Asia countries other
than TFIF members is foreseen on this matter.
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Teşkilatın ABD’de bulunan üst yönetim kadrosu ve
teşkilatı aşağıda gibidir:

Top management staff of the organization in USA
and its organizational structure is as follows:

IAOM, ABD Yönetim Konseyi Kadrosu:

IAOM, USA Leadership Council staff:

Jeff Hole, Yönetim Konseyi Başkanı, IAOM, ve Başkan
Yardımcısı, Miller Milling Company, MN

Jeff Hole, Chairman of Leadership Council, IAOM, and
Vice Chairman, Miller Milling Company,

David A. Jansen, Yönetim Konseyi Başkan Yardımcısı,
IAOM ve Genel Müdür, Siemer Milling

David A. Jansen, Vice Chairman of Leadership
Council, IAOM and General Director, Siemer Milling

Randy Garvert, Yönetim Konseyi Muhasip Üyesi,
IAOM, Kıdemli Direktör, Ardent Mills

Randy Garvert, Accounting Member of Leadership
Council, IAOM, Senior Director, Ardent Mills

Melinda Farris, İcra Başkan Yardımcısı, IAOM

Melinda Farris, Executive Vice Chairman, IAOM

IAOM-USA Yıllık Toplantı Tarihi

Date of annual meeting of IAOM-USA

15-19 Nisan 2019, Denver, USA

15th-19th April 2019, Denver, USA

Kuzey Amerika Kıtası (ABD ve Kanada Direktörlükleri)

North America Continent (USA and Canada Directorate)

Central District – Eyaletler: Illinois, Iowa, Kansas,
Missouri ve Nebraska
20 y Nisan / April 2019

Central District – the states: Illinois, Iowa, Kansas,
Missouri and Nebraska
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Flour City District – Eyaletler: Minnesota, North Dakota, South Dakota ve Wisconsin

Flour City District – The states: Minnesota, North
Dakota, South Dakota and Wisconsin

Niagara District – Eyaletler: Connecticut, New Hampshire, New Jersey, New York, Maine, Massachusetts,
Pennsylvania, Rhode Island ve Vermont, ABD; New
Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island ve Quebec, Kanada.

Niagara District – The states: Connecticut,
New Hampshire, New Jersey, New York, Maine,
Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island and
Vermont, ABD . New Brunswick, Newfoundland, Nova
Scotia, Ontario, Prince Edward Island and Quebec,
Canada.

Ohio Valley District – Eyaletler: Illinois, Indiana, Kentucky ve Ohio.
Southeastern District – Eyaletler: Alabama, Delaware, Georgia, Florida, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia ve West
Virginia
Texoma District – Eyaletler: Oklahoma, Texas, Arkansas ve Louisiana
Western District – Eyaletler: Arizona, California,
Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon,
Utah ve Washington.
Western Canadian District – Eyaletler: Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Saskatchewan ve Yukon, Alaska
Wheat State District – Eyaletler: Kansas, Colorado ve
Wyoming

Ohio Valley District – The states: Illinois, Indiana,
Kentucky and Ohio.
Southeastern District – The states: Alabama,
Delaware, Georgia, Florida, Maryland, Mississippi,
North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia,
and West Virginia
Texoma District – The states: Oklahoma, Texas,
Arkansas and Louisiana
Western District – The states : Arizona, California,
Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon,
Utah and Washington.
Western Canadian District – The states : Alberta,
British Columbia, Manitoba, Northwest Territories,
Nunavut, Saskatchewan and Yukon , Alaska
Wheat State District – The states: Kansas, Colorado
and Wyoming

Wolverine District – Eyaletler: Michigan

Wolverine District – The states: Michigan

Kuzey Amerika Bölge Direktörlükleri Toplantıları

Meetings of North America Regional Directorates

IAOM Flour City Spring Golf Outing, 15 Haziran, Jewel
Golf Club

IAOM Flour City Spring Golf Outing, 15th June, Jewel
Golf Club

IAOM Wheat State District Golf Outing, 21 Haziran

IAOM Wheat State District Golf Outing, 21st June

IAOM Central, Texoma and Wheat State Districts’
Joint Summer Meeting, 26-29 Temmuz, Chateau on
the Lake

IAOM Central, Texoma and Wheat State Districts’
Joint Summer Meeting, 26th – 29th July, Chateau on
the Lake

IAOM Flour City District Conference, 8-10 Ağustos,
Madden’s on Gull Lake

IAOM Flour City District Conference, 8th -10th August,
Madden’s on Gull Lake

IAOM Western District Conference, 14-16 Ağustos,
Horton Grand Hotel

IAOM Western District Conference, 14th -16th August,
Horton Grand Hotel

IAOM Wolverine, Ohio Valley, Southeastern and Niagara Districts’ Joint Meeting, 19-21 Eylül, Bavarian
Inn of Frankenmuth

IAOM Wolverine, Ohio Valley, Southeastern and
Niagara Districts’ Joint Meeting, 19th -21st September,
Bavarian Inn of Frankenmuth

IAOM Central District – 2018 Winter Social, 7 Aralık

IAOM Central District – 2018 Winter Social, 7th
December

IAOM Wheat State District – 2018 Winter Social, 14
Aralık

IAOM Wheat State District – 2018 Winter Social, 14th
December
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Uluslararası Bölge Direktörlükleri

International Regional Directorates

Avrasya Bölge Direktörlüğü: Eurasia Region–
Türkiye, Doğu Avrupa ve Balkan Ülkeleri, Ukrayna,
Rusya, Kazakistan ve Orta Asya Ülkeleri

Eurasia Regional Directorate: Eurasia Region–
Turkey, Eastern Europe and Balkan countries, Ukraine,
Russia, Kazakhstan, Central Asia and Caucasus

E. Günhan Ulusoy, Yönetim Konseyi Başkanı, IAOMEurasia

E.Günhan Ulusoy, the Chairman of Leadership
Council, IAOM-Eurasia

Vural Kural, İcra Direktörü, IAOM-Eurasia

Vural Kural, the Executive Director, IAOM-Eurasia

IAOM-Eurasia Yıllık Toplantı Tarihi

Date of IAOM-Eurasia annual meeting

1-4 Eylül 2020, İstanbul Türkiye

1st – 4th September 2020, Istanbul, Turkey

Latin Amerika Direktörlüğü: Latin America Region–
Meksika, Orta ve Güney Amerika Ülkeleri

Latin America Directorate: Latin America Region–
Mexico, Central and South American countries

Juan Carlos Garces, Yönetim Konseyi Başkanı, IAOMLatin Amerika ve CEO, Molinos Santa Marta SAS

Juan Carlos Garces, the Chairman of Leadership
Council, IAOM-Latin America and CEO, Molinos Santa
Marta SAS

IAOM-Latin Amerika Yıllık Toplantı Tarihi
6-8 Şubat 2018, Panama
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Date of IAOM-Latin America annual meeting
6th -8th February 2018, Panama
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Orta Doğu ve Afrika Direktörlüğü: Mideast & Africa
Region – Orta Doğu Ülkeleri ve Afrika Ülkeleri,
Merzad Jamshidi, Yönetim Konseyi Başkanı, IAOM-MEA, CEO, KFF Milling
Ali Habaj, İcra Direktörü, IAOM-MEA
IAOM-MEA Yıllık Toplantı Tarihi
22-25 Ekim 2018, Nairobi, Kenya
Güney Doğu Asya Direktörlüğü: Southeast Asia Region – Güney Doğu Asya Ülkeleri, Çin, Hindistan ve
Pasifik Okyanusunu çevreleyen ülkeler
Robert Cau, Yönetim Konseyi Başkanı, IAOM-Güney
Doğu Asya ve CEO, Sefar
IAOM-Güney Doğu Asya Yıllık Toplantı Tarihi,
30 Ekim-2 Kasım, 2018, Manila, Filipin

Middle East and Africa Directorate: Middle East
& Africa Region – Middle East countries and Africa
countries,
Merzad Jamshidi, the Chairman of Leadership
Council, IAOM-MEA, CEO, KFF Milling
Ali Habaj, the Executive Director, IAOM-MEA
Date of IAOM-MEA annual meeting
22nd-25th October 2018, Nairobi, Kenya
South_East Asia Directorate: Southeast Asia
Region – Southern East Asia Countries, China, India
and the countries surrounding the Pacific Ocean
Robert Cau, the Chairman of Leadership Council,
IAOM-Southern East Asia and CEO, Sefar
Date of IAOM- Southern East Asia annual meeting
30th October -2nd November, 2018, Manila, Philippines
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TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ
FEDERASYONU
15. ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİSİ
15. INTERNATIONAL CONGRESS AND EXHIBITION
KONUŞMACILAR / SPEAKERS
KONUŞMACILAR / SPEAKERS
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EREN GÜNHAN ULUSOY
TUSAF Başkanı / President of TFIF

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (Tusaf) Yönetim Kurulu Başkanı
Günhan Ulusoy Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisansını ise
19 Mayıs Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nde 2014 yılında tamamlamıştır. 2004 yılı Temmuz ayında Genel Müdürlük görevine getirilen Ulusoy, bu görevini 2010 yılı Ekim ayına kadar sürdürmüştür.2010 yılı Ekim
ayından itibaren, şirketin İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmüş,
2015 yılı Mart ayında gerçekleştirilen genel kurulda, Ulusoy’un Yönetim
Kurulu Başkanlığı’na üç yıl için seçilmiştir. 2008 yılından itibaren Samsun
Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyesi olan Günhan
Ulusoy, aynı zamanda Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar
Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Samsun Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir. 2
Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (Tusaf) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu
Başkanlığı’na seçilmiştir.
Chairman of the Executive Board of TFIF. He has graduated from
Boğaziçi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Business on 2003, and completed his Master’s Degree
in the field of Agricultural Economy in Ondokuz Mayıs University on
2014. On July 2004 he took the position of General Manager in Ulusoy Un
Sanayi ve Ticaret A.Ş. and he continued his career Chief Executive Officer
between October 2010 and March 2015. He was elected as the Chairman
of the Board for three years in the general meeting held on March 2015.
He has been a Board Member of as the Samsun Serbest Bölgesi İşletici
A.Ş (SASBAŞ) since 2008, and at the same time, He is continuing his
duties of Black Sea Flour Industrialists’ association as Chairman of the
Board, Black Sea Grain, Pulses and Oilseeds Exporters’ Association
Vice Chairman of the Board, and Samsun Commodity Exchange Vice
Chairman of the Board. During the General Assembly Meeting of Turkish
Flour Industrialists’ Federation (TFIF), held in Ankara on May 2nd, 2015,
he has been elected as the Chairman of the Executive Board of TFIF.
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Hole, Lisans eğitimini 1989-1994 yılları arasında Kansas Üniversitesi Değirmen Makinaları bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını yine
aynı üniversitede Tarım İşletmeciliği alanında yapmıştır. 2005-2011 yılları
arasında Kansas, Missouri’deki Creal Food Proc. Şirketinde fabrika müdürü, 2011-2014 yılları arasında ise üst düzey yönetici olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2014-2017 yılları arasında Grain Craft ‘ın yöneticiği
yapmış, 2017 yılından itibaren Uluslararası Operatif Değirmenciler Birliği
(IAOM) başkanı olarak görev yapmaktadır.

JEFF HOLE
IAOM Başkanı / President of IAOM

Hole, graduated from the Department of Milling Science at the University
of Kansas during 1989-1994 and received his master’s degree in
Agribusiness from the same university. From 2005 to 2011, Creal Food
Proc in Kansas, Missouri He worked as a factory manager, İn his company
and as a senior executive to 2011-2014. Between 2014-2017, he served
as the manager of Grain Craft. Since 2017 he has been the president of
International Operative Millers Association (IAOM).

Hole, Lisans eğitimini 1989-1994 yılları arasında Kansas Üniversitesi Değirmen Makinaları bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını yine
aynı üniversitede Tarım İşletmeciliği alanında yapmıştır. 2005-2011 yılları
arasında Kansas, Missouri’deki Creal Food Proc. Şirketinde fabrika müdürü, 2011-2014 yılları arasında ise üst düzey yönetici olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2014-2017 yılları arasında Grain Craft ‘ın yöneticiği
yapmış, 2017 yılından itibaren Uluslararası Operatif Değirmenciler Birliği
(IAOM) başkanı olarak görev yapmaktadır.

DR.SACHİHİRO OMURA
Kaman Japon Anadolu Arkeoloji
Enstitüsü Başkanı /
President of Kaman - Japanese
Anatolian Archeology Institute

Hole, graduated from the Department of Milling Science at the University
of Kansas during 1989-1994 and received his master’s degree in
Agribusiness from the same university. From 2005 to 2011, Creal Food
Proc in Kansas, Missouri He worked as a factory manager, İn his company
and as a senior executive to 2011-2014. Between 2014-2017, he served
as the manager of Grain Craft. Since 2017 he has been the president of
International Operative Millers Association (IAOM).

Nisan / April 2019 y 31

TUSAF
www.tusaf.org

Yeğin, 1995 yılında Konya’da doğmuştur. İlkokul eğitimimi tamamladıktan sonra Konya
Diltaş Anadolu Lisesinden mezun olmuş ve 2012 yılında yabancı dil eğitimi için yaklaşık
bir seneliğine Kanada’ya yerleşmiştir. 2013 senesinde Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanıp, 2018 yılında dereceyle lisans eğitimini tamamlamıştır. Yenar
Döküm Şirketinin iş sahasında da yer alan öğütme teknolojisine merak duyan Yeğin, bitirme projesini ve tezini “Vals Değirmen Makineleri” üzerine hazırlamıştır. Öğütme teknolojisinin yurtdışındaki durumunu gözlemleyebilmek ve vals topu sektöründeki farklılıkları
deneyimleyebilmek adına stajının bir bölümünü Amerika’da tamamlamıştır. Şuanda Yenar Döküm ve Ticaret A.Ş. de Dış Ticaret Bölümünde çalışma hayatına devam etmektedir.
Yabancı dili İngilizce olup, az seviyede İspanyolca bilmektedir.

SEFA YEĞİN
Dış Ticaret Müdür Yardımcısı,
Yenar Döküm ve Ticaret A.Ş. /
Foreign Trade Assistant Manager,
Yenar Casting and Trade Inc.

Yeğin was born in Konya in 1995. After completing his primary school education, he
graduated from Konya Diltaş Anatolian High School. and in 2012 he moved to Canada for
foreign language education. In 2013, he won the Mechanical Engineering Department of
Selçuk University and In 2018, he completed his undergraduate studies with a degree.
Yeğin is interested in the milling technology in the job site of Yenar Casting and Trade Inc.
prepared his final project and his thesis on Vals Milling Machines. He completed a part
of his internship in America in order to observe the status of grinding technology abroad
and to experience the differences in the vals ball sector.Now he works Foreign Trade
Department in Yenar Casting and Trade Co. He speaks English and minimum Spanish.

Daniel Basse, Chicago’da kurulmuş, Hem yurt içi hem yurt dışında hizmet veren bir tarımsal araştırma şirketi olan AgResource Company’nin başkanıdır. AgResource, yerel ve
uluslararası tarımsal fiyat trendlerinin tahmini, ayrıca çiftçiler, tahıl ambarları, soya ve
mısır işleyicileri, buğday değirmenleri, gıda şirketleri, ticari şirketler, ithalatçılar, ihracatçılar, kesim ve et işletmecileri için araştırma ve bilgi sağlanması alanlarında hizmet
vermektedir.AgResource’un bu araştırmaları dünya genelinde talep görmektedir.Daniel
Basse, 1979 yılından buyana ticaret sektöründe ekonomist olarak görev yapmaktadır.
Yükselişine Waukesha – Wisconsin’deki bir mandıra ve tahıl fabrikasında devam Eden
Basse, bu sayede tahıl üretimi alanında oldukça keskin önsezilere sahiptir.Daniel Base
1979 yılında Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’nde Tarım Ekonomisi Yüksek Lisansını
tamamlamıştır. Professional Farmers of America, Brock Associates ve Chicago’daki GNP
Commodities firmalarının araştırma bölümlerinde görev almıştır.Basse, Amerika ve dünya tarım çevrelerinin ihtiyacını karşılamak amacı ile 1987 yılında AgResource Company’yi
kurmuştur.
DANIEL W. BASSE
CEO, Agresource, Amerika Birleşik
Devletleri / CEO, Agresource, U.S.A
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Daniel Basse is President of AgResource Company. AgResource Co. is a domestic
and international agricultural research firm located in Chicago. AgResource forecasts
domestic and world agricultural price trends and provides information/research to;
farmers, elevators, soy and corn processors, wheat millers, food companies, trading
companies, importers, exporters and meat packers. AgResource’s research is sold
around the globe. Mr Basse is an economist that has been in the commodity business
since 1979. Raised on a dairy/grain farm in Waukesha, Wisconsin, Mr Basse has a keen
sense of production agriculture. Mr Basse graduated from the University of Wisconsin,
Madison in 1979 with an MS Ag Economics. He has worked with Professional Farmers of
America, Brock Associates and the ag research division of GNP Commodities in Chicago.
In 1987, Mr Basse founded AgResource Company to serve the needs of the US and world
agricultural community.
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Bernard VALLUIS, Mayıs 2016’dan bu yana Avrupa Un Değirmencileri Birliği’nin Başkanıdır.
Aynı zamanda Fransız Değirmenciler Birliği (ANMF) Başkan Yardımcısı ve ekmek ve unla ilgili
Fransız Bilgi Merkezi (CIFAP) Başkanıdır. Prestijli AgroParisTech’teki agronomik ve ekonomik
bilimler çalışmalarının ardından, kariyerine 1966’da Fransız Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (INRA) Araştırma Görevlisi ve Ekonomi Bakanlığı Proje Müdürü olarak devam etmiştir.
1990 yılında Soufflet Grubuna katılmadan önce, Fransız Mısır Yetiştiricileri Birliği (AGPM) Genel
Direktörü olarak çalışmış, art arda PR Direktörü, Ticaret Bölümü Direktörü ve Grup İcra Kurulu
Üyesi olarak görev yapmıştır. Bernard, Symex, Synacomex, Euroflour, Euromaïsiers, Coceral ve
GAFTA gibi çeşitli ticari kuruluşların Yönetim Kurulu Üyesidir. Yakın bir zamanda, Avrupa Menkul
Kıymetler ve Piyasa Otoritesi (ESMA) uzmanlarının Emtia Türevlerine İlişkin Görev Gücü’ne üye
olmuştur.

BERNARD VALLUIS
Başkan, Avrupa Un Değirmencileri
Birliği (EFM) / President, European
Flour Millers Association (EFM)

Bernard VALLUIS is the President of the European Flour Millers’ Association since May 2016.
He is also Vice-President of the French Millers Association (ANMF) and President of the French
Information Centre on bread and flour (CIFAP). After agronomic & economic sciences studies
at the prestigious AgroParisTech, he started his career in 1966 as a Researcher at the French
National Institute for Agricultural Research (INRA) and also Project Manager to the Ministry of
Economy. He has been Director-General of the French Corn Growers Association (AGPM), before
joining the Soufflet Group in 1990, being successively PR Director, Director of the Trading Division
and Member of the Group Executive Board. Bernard has been President and/or Member of the
Board of several trade associations like Symex, Synacomex, Euroflour, Euromaïsiers, Coceral and
GAFTA. More recently, he has been a member of the European Securities and Markets Authority
(ESMA) experts’ Task Force on Commodity Derivatives.

Dmitry Rylko, Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden yüksek şerefle mezun olmuş,
Yüksek Lisansını Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü’nde (IMEMO) yapmıştır 1996’dan beri IMEMO Tarım İşletmeleri Bölüm Başkanıdır. 2001
itibariyle Tarım Piyasaları Çalışmaları (IKAR) Genel Müdürüdür. IKAR, özel yurt içi tarım sanayi
ve işletmeleri bilgi merkezi olarak lider konumdadır. Yurt içi ve yurt dışı tarım piyasası hakkında
günlük, haftalık, aylık durum ve genel durum raporları yayımlamakta ve stratejik piyasa raporları
geliştirmektedir. IKAR ag metaa fiyat endeksleri son derece tanınmaktadır. Şirket ThomsonReuters ve Bloomberg’de kayıtlıdır.2010 itibariyle IKAR küresel AgriBenchmark (tarımsal karşılaştırma) projesi üyesidir. Rylko, Tarım Bakanlığı Kamu İstişare Konseyi üyesidir (2013 itibariyle).
Chevalier de l’Ordre du Merite Agricole (Tarım Alanında Şövalye Madalyası) (Fransa); Rus Tarım
Bakanlığı diploması; ASSAGROS (the Union of Russian Agbiz Associations) (Rusya Tarım İşletmleri Dernekleri Birliği) diploması, Rus Tahıl Birliği diploması)

DMITRY RYLKO
Direktör, Tarımsal Piyasa
Analizleri Enstitüsü(IKAR)/
Director, Institute for Agricultural
Market Studies(IKAR)

Dmitry Rylko graduated with distinguished diploma from the Moscow State University, economic
faculty. Post graduation of the Institute of World Economy and International Relations (IMEMO),
Russian Academy of Sciences. From 1996 he is the Head of IMEMO Agribusiness Department.
From 2001 occupied the position of the general director of the Institute for Agricultural Market
Studies (IKAR). IKAR is the leading private domestic agbiz infocentric institution. It provides daily,
weekly, monthly situation and outlook reports on the domestic and international agricultural
market, as well as develops bespoken strategic market reports. IKAR ag commodity price indexes
are highly recognized. The company holds devoted pages at ThomsonReuters and Bloomberg.
From 2010 IKAR has been the member of the global AgriBenchmark project. Dmitry is a member
of the Public Advisory Council by the Russian Ministry of Agriculture (from 2013).Chevalier de
l’Ordre du Merite Agricole (France); distinguished diploma of the Russian Minister of Agriculture;
distinguished diploma of ASSAGROS (the Union of Russian Agbiz Associations), distinguished
diploma of the Russian Grain Union.
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İrfan Donat İşletme Yüksek Lisansını 2003-2005 yılları arasında Souther Polytechnic State Üniversitesi’nde Yönetim ve Pazarlama üzerine yapmıştır.2009 yılından 2012 yılına kadar
Sabah Gazatesinde Ekonomi Muhabiri olarak görev yapmış, Tarım ve Gıda Güvenliği, makro
ekonomi konuları üzerine yoğunlaşmıştır.2013 yılından beri Bloomberg HT de Tarım Haberleri editörü olarak görevine devam etmektedir. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörüne yönelik
haber ve analizler, tarım makaleleri üzerine çalışmaktadır.

İrfan Donat holds an MBA from Souther Polytechnic State University between 2003-2005. He
worked as an Economy Reporter in Sabah Newspaper from 2009 to 2012. He has focused
on Agriculture and Food Safety and macroeconomics. Since 2013, he has been working
as the editor of the Agricultural News in Bloomberg HT. He works on news and analysis,
agriculture articles on agriculture, food and livestock sectors.
İRFAN DONAT
Tarım Analisti /
Agricultural Analyst

Gökhan Özertan doktorasını 2001 yılında Texas A&M Üniversitesi’nden Tarım Ekonomisi
alanında almıştır. Aynı yıldan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde çalışmakta olup halen aynı bölümde profesör olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve yükseklisans düzeyinde mikroekonomi, istatistik, ekonometri, yenilik
ekonomisi ve tarım ekonomisi dersleri vermektedir. Araştırma alanları tarım ve çevre süreçlerinin modellenmesini, tarımda teknoloji kullanımını, iklim değişikliğinin etkilerini ve
emtia fiyat hareketlerini kapsamaktadır.

GÖKHAN ÖZERTAN
Ekonomi Bölüm Başkanı, Boğaziçi
Üniversitesi / Head of Department
of Economics, Boğaziçi University
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Gökhan Özertan received her PhD in Agricultural Economics from Texas A & M University
in 2001. She has been working in the Economics Department of Boğaziçi University since
the same year and is currently working professor at the same department. He teaches
microeconomics, statistics, econometrics, economics of economics and agricultural
economics at the undergraduate and graduate levels of Boğaziçi University. His research
interests include the modeling of agricultural and environmental processes, the use of
technology in agriculture, the effects of climate change and commodity price movements.
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Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden lisans, İşletme
Bölümü’nden doktora derecelerini almış olup halen Boğaziçi Üniversitesi
Uluslararası Ticaret Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Tektaş, lisans ve yüksek lisans düzeyinde nicel karar yöntemleri,
operasyon yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon yönetimi dersleri
vermektedir. Araştırma alanları, sektörel etkinlik ve verimlilik analizleri,
tedarik zinciri yönetimi, KOBİ’lerde inovasyon ve rekabet edebilirlik, inovasyon yönetimi, yenilikçi iş modelleri, tarım sektörü değer zinciri analizini kapsamaktadır. Prof. Tektaş Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulmakta olan
Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Platformu’nun kurucu üyesidir.

ARZU TEKTAŞ
Öğretim Görevlisi, Uluslararası
Ticaret Bölümü, Boğaziçi
Üniversitesi / Instructor,
Department of International Trade,
Boğaziçi University

In Industrial Engineering from Boğaziçi University and PhD in Management
in International Trade Department of Boğaziçi University. Professor
He teaches quantitative decision methods, operations management,
supply chain management, and innovation management courses at
undergraduate and graduate levels. Her research interests include
sectoral efficiency and efficiency analysis, supply chain management,
innovation and competitiveness in SMEs, innovation management,
innovative business models, and agricultural sector value chain analysis.
Professor Tektaş is a founding member of the Innovative Agricultural
Management Platform established at Boğaziçi University.

1970 yılında Konya’nın kulu ilçesinde dünyaya gelmiştir.1988 yılında liseden mezun oldmuş ve ticari hayatına babasının yanında çalışarak başlamıştır.Ticari hayattaki gelişmeleri takip ederek önce kurumsallaşmanın
ilk adımı olan şirketleşmeye ve sermaye birikimine önem vererek kendisini ve şirketini geliştirmeye devam etmiştir.Evli ve 3 çocuk babası olan
Serdar Genç, Kainat Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu başkanıdır.

SERDAR GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı,
LİDAŞDER / Chairman of the Board,
LİDAŞDER

He was born in 1970 in Konya, Kulu district. He graduated from high
school in 1988 and started his commercial life working by working with
his father. Following the developments in commercial life, he continued
to develop himself and his company by prioritizing the first step of
institutionalization and the capital accumulation. He is married and has
3 children. He is married and has three children.Chairman of the Board
of Directors.
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Ned Bergman 1997’den beri Depo ve Hammadde Bölümünde Şube Şefidir. Federal
depo inceleme programının yönetiminden sorumludur.Tahıl, pamuk, yerfıstığı, şeker gibi işlenmiş emtia ürünleri üzerinde çalışmıştır.Mevcut pozisyonundan önce,
1979 – 1990 yılları arasında Kansas City’de Depo Denetçisi olarak, 1990’dan 1997’ye
kadar Amerika Birleşik Devletleri Antrepo Yasası, yurtiçi ve yurtdışı depolardaki emtiaların incelenmesi ve denetlenmesi üzerine yoğun olarak çalışmıştır.Bay
Bergman, Lamoni, Iowa bölgesinin bir yerlisidir ve İşletme alanındaki derecesini
yine bu bölgede bulunan Graceland Üniversitesi’nden İdare ve Ekonomi bölümünden almıştır.Bergman şuan Harrison County’de bulunan aile çiftliğinin yönetimi ile
ilgileniyor ve Independence, Missouri’de ikamet ediyor.

NED BERGMAN
Direktör Yardımcısı, Depo ve
Hammadde Yönetimi Bölümü,
ABD Tarım Bakanlığı / Deputy
Director, Depot and Raw Material
Management Department, US
Department of Agriculture

Ned Bergman is Branch Manager of Warehouse and Raw Materials Department
since 1997. He is responsible for the management of the federal warehouse review
program. He has worked on processed commodity products such as grain, cotton,
peanut, and sugar. Has been working on inspection and inspection of commodities
in domestic and international warehouses. Mr. Bergman is a native of Lamoni, Iowa
and holds a degree in Business Administration from the University of Graceland,
Department of Management and Economics. Bergman is currently dealing with the
management of the family farm in Harrison County and resides in Independence,
Missouri.

1957 yılında Ankara’da doğmuştur. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi (TODAİE) Sevk
ve İdare Yüksek Okulu mezunudur. Meslek hayatına 1984 yılında Dünya Gazetesi
İstanbul Merkezi’nde başlamış, 1 yıl sonra Dünya Gazetesi Ankara Bürosu muhabirliğine geçmiştir. Sırasıyla Dünya Gazetesi Ankara Haber müdürlüğü, Hurriyet
Gazetesi Ankara Ekonomi Muhabirliği, Hürriyet Gazetesi yazarlığı yapmış, Yeni
Yüzyıl Gazetesinde kısa süre Temsilci Yardımcılığından sonra Star Gazetesi kurulunca Ankara Temsilcisi olmuştur. Daha sonra Hürriyet Gazetesi Yazarlığı’na geri
dönerken aynı zamanda CNN Türk’te ekonomi programları ve yorumları yapmıştır. 2004 yılından buyana Hürriyet Gazetesi Yazarlığı ile birlikte Referans Gazetesi
Ankara Temsilciliği görevini birlikte yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nin “En iyi ekonomi muhabiri” ödülü sahibidir. Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde “ekonomi gazeteciliği “ ve “uzman gazetecilik” dersleri vermiş, halen ekonomi gazeteciliği dersine devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
ERDAL SAĞLAM
Ekonomi Yazarı, Hürriyet Gazetesi/
Economics Writer, Hürriyet
Newspaper
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He was born in 1957 in Ankara/Turkey Middle East Public Administration (TODAIE)
is a graduate of the School of Management and Administration. He started his
career in 1984 at Istanbul Newspaper. A year later, he worked as a correspondent
for Dünya Newspaper Ankara Bureau. He was the Ankara News Director of Dünya
Newspaper, the Ankara Economic Correspondent of Hurriyet Newspaper and the
columnist of Hürriyet Newspaper. He became the Ankara representative of the
newspaper Yeni Yüzyıl for a short while and then became the Ankara representative
of the daily Star Newspaper. Since 2004, he has been working as a columnist for
the newspaper Hürriyet and for the Ankara newspaper of Referans Newspaper.
He is the recipient of the ile Best Economy Correspondent. Award from Istanbul
University, Faculty of Economics. He gave lectures on “economics journalism ec
and“ expert journalism ’at Gazi University, Faculty of Communication. He still
attends economics journalism course.He is married and has one child.
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PROF.DR. A.ERİNÇ YELDAN
Dekan, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Bilkent Üniversitesi /
Dean, Faculty of Economics and
Administrative Sciences, Bilkent
University

Doktorasını ABD, Minnesota Üniversitesi’nden alan Dr.Yeldan, 1988 yılında Bilkent’te İktisat Bölümüne katılmıştır.1998-2003 yılları arasında
İktisat Bölüm Başkanı olarak görev yapmış, 1994/95 boyunca Minnesota
Üniversitesi’nde Uygulamalı Genel Denge Analizi üzerine ders Vermiş,
daha sonra Washington’daki Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü’nü araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.2007/2008 boyunca Massachusetts Üniversitesi Amherst College’da Fulbright bursuyla görev
almıştır. Dr. Yeldan’ın çalışmaları, makroekonominin gelişmesine ve Türkiye ekonomisine önem veren ampirik, dinamik genel denge modellerine
odaklanmaktadır.Merkezi Yeni Delhi’de bulunan Uluslararası Kalkınma
Değerlendirme Birliği (IDEAS)’in icra direktörlerinden biridir. 1998 yılında
Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim Adamı Ödülü’nü almıştır(TÜBA).
Çalışmaları, 2001 yılında Avrupa Ekonomik Birliği tarafından yürütülen bir
araştırma ile En İyi 500 Ekonomist listesinde yer almıştır.Müzik ve futbol
gibi kişisel ilgi alanları bulunan Dr.Yeldan, alto saksofon çalmaktadır.

Professor Yeldan received his Ph. D. from University of Minnesota,
USA, and joined the Department of Economics at Bilkent in 1988. He
served as Chair to the Economics Department between 1998 and 2003.
During 1994/95 he was a visiting scholar at the University of Minnesota
where he taught Applied General Equilibrium Analysis. He later visited
International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. and
worked as a research associate. During 2007/2008 he was a Fulbright
scholar at University of Massachusetts, Amherst and at Amherst College.
Dr. Yeldan’s recent work focuses on development macroeconomics and
on empirical, dynamic general equilibrium models with emphasis on the
Turkish economy. He is one of the executive directors of the International
Development Economics Associates (IDEAs), New Delhi. He was a
recipient of Young Scientist Award of the Turkish Academy of Sciences
(TÜBA) in 1998.His works were cited among the list of Top 500 Economists
by a research conducted by the European Economic Association in 2001.
Personal interests such as music and football, Dr.Yeldan plays alto
saxophone.
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi Yüksek Lisans derecesini alan Zümrüt İmamoğlu ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Ekonomi Doktorası yapmıştır. 2015 yılından itibaren TÜSİAD Baş Ekonomisti
olarak görev yapan İmamoğlu daha önce Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Betam’da Uzman Araştırmacı olarak Türkiye ekonomisi üzerine çalışmalarda bulunmuş, Bahçeşehir ve Kadir Has Üniversitesi’nde lisans ve doktora
düzeyinde dersler vermiştir. Ana çalışma alanları Makroekonomi ve Uluslararası İktisat
olan İmamoğlu, akademik tebliğlerin yanı sıra kamuoyu ve politika yapıcılara yönelik
araştırma notları, politika notları ve raporlar üzerinde çalışmaktadır. Bloomberg, CNBC-e gibi televizyon kanalları ve çeşitli ekonomi dergi ve gazetelerinde güncel iktisadi
gelişmeleri düzenli olarak yorumlamaktadır.

DR. ZÜMRÜT İMAMOĞLU
Başekonomist, Türk Sanayicileri
ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
/ Chief Economist, Turkish
Industrialists and Businesshuman
Association (TUSIAD)

After graduating from Istanbul Technical University, Zümrüt İmamoğlu received her
Master degree in Economics from Boğaziçi University and completed her Ph.D. at
Carnegie Mellon University. She has been serving as Chief Economist of TUSIAD since
June 2015. Prior to TÜSİAD she was Research Associate at Bahçeşehir University
Economic and Social Research Center (Betam). She has taught undergraduate and
postgraduate courses at Bahçeşehir University and Kadir Has University. Her main
areas of research are Macroeconomics and International Economics. Besides her
academic work, she has contributed to policy notes and reports for both the private
sector and public sector policy-makers. She has been a commentator at various media
platforms such as BloombergHT and CNBC-e.

1981 yılında Ankara’da doğan Coşan Yeğenoğlu, ilk, orta, lise eğitimini ODTÜ Geliştirme
Vakfı Özel Lisesi’nde 1998 yılında tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2003 yılında mezun olarak iş hayatına Türk Ekonomi Bankasında başlamıştır. Şubede Bireysel ve Ticari pazarlama tecrübesinden sonra Hazine Satış Departmanında çalışmış, ardından 2012 yılında Odeabank Hazine Satış Departmanında göreve başlayarak
Bankanın kuruluş aşamasında yer almıştır. 2016 yılı Ocak ayında Gedik Kurumsal’dan
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Gedik Yatırım bünyesine katılan Yeğenoğlu, halen bu görevini sürdürmektedir.

COŞAN YEĞENOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı, Gedik
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. /
Deputy General Manager, Gedik
Investment Securities Inc.
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Coşan Yeğenoğlu Born in 1981 in Ankara, completed her primary, secondary and high
school education in METU Development Foundation Private High School in 1998. After
graduating from Bilkent University, Department of Economics in 2003, he started her
professional work life at Turkish Economy Bank. After his experience in Retail and
Commercial Marketing in the Branch, he worked in the Treasury Sales Department.
In 2012, he started to work in the Treasury Department of Odeabank and took part in
the establishment of the Bank. He joined Gedik Investment in January 2016 as Deputy
General Manager responsible for Gedik Corporate, Yeğenoğlu still continues this task.
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Eric Hasham, Temmuz 2013’de CME Grubuna katılmıştır. Hasham, CBOT buğday, mısır, soya vadeli işlemleri ve opsiyonlar dahil olmak üzere tarım sözleşmelerini yönetmek ve Karadeniz Buğday ve Mısır gibi yeni Avrupa hedging araçları
geliştirmek üzere Londra merkezli Tarım ekibinin bir parçasıdır. Vadeli işlemlerin yanı sıra Hasham’ın yakın zamandaki rolleri arasında NYSE Liffe’deki Emtia Piyasaları Başkanı ve Dubai Altın ve Emtia Borsası’nın geçici CEO’su (DGCX)
bulunuyor.

ERIC HASSAM
Kıdemli Direktör, Tarımsal Ürünler, CME Grup / Senior Director,
Agricultural Products, CME Group

Eric Hasham joined CME Group in July 2013. Eric is part of the Agricultural
team based in London, involved in managing the agricultural contracts including
CBOT wheat, corn, soy futures and options, and developing new European
hedging tools such as Black Sea Wheat and Corn futures. Eric’s recent previous
roles include Head of Commodity Markets at NYSE Liffe, and interim CEO of
Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX).

Matt Ammermann FCM Division of INTL FCStone Financial Inc.’de Doğu Avrupa/Karadeniz
Bölgesi emtia risk yönetimi danışmanı olarak görev yapmaktadır .Dünyanın en hızlı ve geniş çaplı büyüyen kuruluşlarından biri olan organizasyonda risk yönetimi alanında ön saflarda çalışmaktadır. Ammermann ekibi ile birlikte marjları ve bir işletmeyi etkileyebilecek
emtia değerlerini kontrol etmek ve gelişimine yardımcı olmak için risk yönetimi çözümleri
alanında çalışmalar yapmakta. INTL FCStone, aynı zamanda değişken emtia piyasası için
paha biçilemez derinlikte piyasa istihbaratı da sunuyor. Ammermann’a gore, bir çiftlikte
büyümek ve bizzat her bir icraatin içinde olmak, piyasanın değişken olduğunu ve fiyat riskini en iyi şekilde yönetebilen şirketlerin büyüme ve değişen piyasa koşullarına adapte olma
konusunda daha iyi yerlerde olacağını anlamasını sağlamış.

MATT AMMERMANN
Risk Yöneticisi, INTL FCStone
/ Risk Manager, INTL FCStone

Mr. Matt Ammermann is a commodity risk management consultant in the Eastern
Europe/Black Sea region with the FCM Division of INTL FCStone Financial Inc. Working
at the forefront of risk management in one of the fastest and largest growing agricultural
markets in the world, his team provides risk management solutions to help improve
and control margins and the impact of commodity prices to a business’s operation. For
nearly the past decade, Mr. Ammermann has been working in the region with producers,
traders, exporters, crushers, millers, and consumers from all commodity groups helping
to educate and guide them on how to effectively manage their price risk. INTL FCStone
also offers in-depth market intelligence, which provides tremendous value in the volatile
commodity markets. Growing up on a farm and active in its operations, Mr. Ammermann
understands the markets are changing; companies that actively manage their price risk
will be in a better position to grow and adapt to these market changes.
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Grigorov, tahıl, yağlı tohum, sebze, yağ ticareti ve lojistiği üzerine 20 yıllık deneyime
sahip olan uluslararası bir tarımsal ürün tüccarıdır.Kariyerine Fransız tahıl komisyonculuğu Plantureux’ta başlamış, Daha sonra LUKOIL’in tarım bölümünde tüccarlık yapmış, Transoil Intl’de Rus tahıllarının kökeni üzerine çalışmıştır. Daha sonra kendi ticari
şirketi olan Euro Trust Trading ve şirketini kurmuş ve sıfırdan 12 yıl boyunca 3-5k mt’lik
tahıl kargolarının en güvenilir tedarikçilerinden birine dönüşmüştür.Kariyeri boyunca
1000’in üzerinde tarımsal ürün ticareti gerçekleştirmiş ve aynı zamanda bu işte yer alan
tüm İsviçre bankaları ile ticaret finansmanı tesislerinin pazarlanması, kapsamlı türev
ve riskten korunma araçları konularında da geniş bir bilgi ve deneyime sahiptir.42 yaşında olan Grigorov yarı rus, yarı ukraynalı olup, Rusça, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

ANDREİ GRİGOROV
CEO, Cerelia

Agri-products trader with 20 years’ experience in intl. grains, oilseeds and veg. oils
trading and logistics. Began his career at French grain brokerage house Plantureux,
then switched to trader’s role at agri-division of LUKOIL, then to head of Russian grains
origination at Transoil Intl, and later set-up with partners his own trading company –
Euro Trust Trading and propelled it from scratch to one of the most reliable suppliers
of 3-5k mt grain cargos to Med destinations for 12 years. Traded and executed over
1000 agri-products vessels during his career.Has extensive experience in structuring,
negotiating trade finance facilities with all Swiss banks involved in this business.
Extensive knowledge of derivatives and hedging tools too.42, half Russian, half
Ukrainian.Speaks Russian, English & French.

Zaremba, Yüksek Lisansını Bilgisayar Bilimi üzerine yapmış, Yazılım Tasarımı, Merkezi
Olmayan Sistemler, Veri Madenciliği ve Analitik konularında uzmandır.Gelişen teknolojide (Blockchain, analitik ve yeni sistem makineler), yeni başlayanlar için ve sürdürülebilir ekonomi kesintilerinde bir düşünce lideri olarak tanınmaktadır.Robert günden
güne iş hayatında güçlü bir savunucu ve çevik metodolojilerden oluşan bir uygulayıcı
olmaktadır.Profesyonel olarak veri zekası, fintech ve kripto-ekonomi alanında Ar-Ge
çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca topluluk alanında da aktif bir üyesi olan Zaremba, DevChain Cenevre (kurucu ortak, mentor ve eğitimci), EC Konseyi (Danışma Kurulu Üyesi),
İsviçre Blockchain Derneği (Kurucu Üye), İsviçre FinTech ve ICO danışmanlığı gibi görevleri yürütmektedir.

ROBERT ZAREMBA
Teknolojiden Sorumlu Başkan,
Cerelia / CTO, Cerelia
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M.Sc. Computer Science well versed in Software Design, Decentralized Systems,
Data Mining and Analytics. Robert is recognized as a thought leader in emergent
technology (Blockchain, Analytics, and Machine Learning), startups and sustainable
economy disruption. By working with purpose and drive, Robert delivers IT solutions
and educational development. In his day-to-day work Robert is a strong advocate
and practitioner of agile methodologies. Professionally, Robert is doing R&D in a
data intelligence, fintech and crypto-economics area. Furthermore he is active in the
community space: DevChain Geneva (co-founder, mentor, and trainer), EC-Council
(Advisory Board Member), Swiss Blockchain Association (Founding Member), Swiss
FinTech and ICO advisory.
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DEĞİRMENCİ PROFESYONELLERİ
BULUŞUYOR
ULUSLARARASI OPERASYONEL DEĞİRMENCİLER BİRLİĞİ (IAOM) ÇALIŞTAYI

MILLER PROFESSIONALS ARE GETTING TOGETHER
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF OPERATIVE MILLERS (IAOM) WORKSHOP

KONUŞMACILAR / SPEAKERS
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Kural, Yüksek Lisansını Michigan Üniversitesinde tamamladıktan sonra Amerika
Birleşik Devletlerinde Amerikan Üniversitesinde ve Türkiyede Orta Doğu Teknik
Üniversitesinde doktora programlarına katılmıştır. Amerika Birleşik Devletlerindeki üniversitelerden ve IMF/Dünya Bankasından lisansüstü burslar almış ve Türk
Hükümeti tarafından Şeref Ödülüne layık görülmüştür. Tusaf’a katılmadan önce,
IMF ve Dünya Bankasında Müdür Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinde Daire Başkanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında Yönetim Kurulu Üyeliği, Özelleştirme
Ajansında Araştırma Kordinatörlüğü ve Bilkent Üniversitesinde Öğretim Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

VURAL KURAL
Genel Sekreter, Türkiye Un
Sanayicileri Federasyonu(TUSAF) /
Secretary General, Turkish Flour
Industrialists Federation(TFIF)
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Mr. Matt Ammermann is a commodity risk management consultant in the Eastern
Europe/Black Sea region with the FCM Division of INTL FCStone Financial Inc.
Working at the forefront of risk management in one of the fastest and largest
growing agricultural markets in the world, his team provides risk management
solutions to help improve and control margins and the impact of commodity prices
to a business’s operation. For nearly the past decade, Mr. Ammermann has been
working in the region with producers, traders, exporters, crushers, millers, and
consumers from all commodity groups helping to educate and guide them on how
to effectively manage their price risk. INTL FCStone also offers in-depth market
intelligence, which provides tremendous value in the volatile commodity markets.
Growing up on a farm and active in its operations, Mr. Ammermann understands
the markets are changing; companies that actively manage their price risk will be
in a better position to grow and adapt to these market changes.
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Melinda Farris lisans eğitimini 1988-92 yılları arasında Baker Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinde tamamlamış, Yüksek Lisansını ise 1992-95 yılları arasında Kansas
Üniversitesinde Rusya ve Doğu Avrupa üzerine yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında Kansas Sanat Enstitüsünden dijital yayıncılık üzerine sertifikasını almış, Tver
InterContact Group şirketinde Genel Yayın Yönetmeni ve Uluslararası Programlar
direktörü olarak çalışmıştır. Uluslararası Araştırma ve Geliştirme Kurulu (IREX)
nda üst düzey yöneticilik yapmış, Rusyadaki Amerikan Ticaret Borsasında İletişim
Müdürü olarak çalışmıştır. 2004-2007 yılları arasında Uluslararası Operasyonel
Değirmenciler Birliğinde(IAOM) İletişim Direktörlüğü yaptıktan sonra 2007 yılında
Başkan Yardımcılığı pozisyonuna gelmiş ve halen görevini sürdürmektedir.

MELINDA FARRIS
Başkan Yardımcısı, Uluslararası
Operasyonel Değirmenciler
Birliği(IAOM) / Vice President, IAOM

Melinda Farris graduated from Baker University BA between the years 1988-1992,
and her MA at the University of Kansas between 1992-95 on Russia and Eastern
Europe. She received a certificate in digital publishing from Kansas Art Institute
(2006-2008) and worked as the editor-in-chief and international programs director
at Tver InterContact Group. She worked as a senior executive International
Research & Exchanges Board (IREX) and as the Communication Manager of the
American Commodity Exchange in Russia. She was the Communications Director
of International Millers’ Association (IAOM) between 2004-2007, and she was
appointed as the Vice President in 2007.
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Prof. Dr. Hamit Köksel kariyer hayatına Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir.1978 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek
Lisansını 1986 yılında Kanada’da Manitoba Üniversitesi Cereal Science and
Technology alanında yapan Köksel, 1990 yılında ise Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında doktorasını tamamlamıştır.İş yaşamına 1978-1990 yılları arasında Tarımsal Araştırma Enstitüsü,
Merkezi Hububat Teknolojisi Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak başlayan
Köksel bu güne dek Amerika, İngiltere gibi birçok ülkede akademik araştırmalar yürütmüştür.Prof.Dr.Hamit Köksel’ in, ulusal ve uluslararası birçok toplantıda yaptığı sunumlar dolayısı ile adından övgü ile söz edilmiştir.
Ayrıca 2009-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı görevini de başarı ile yerine getirmiş olan Köksel, 2015
yılından beri ICC Başkanı (the President of ICC) olarak görev yapmaktadır.
PROF. DR. HAMİT KÖKSEL

Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknoloji
Birliği (ICC) Başkanı&Hacettepe
Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi / International Assocıatıon For
Cereal Scıence and Technology (ICC)
President&Hacettepe University Member
of Department of Food Engineering
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Professor Dr. Hamit Köksel continues his career in Hacettepe University,
Department of Food Engineering. In 1978, he graduated from Ankara
University, Faculty of Agriculture, Department of Food Science and
Technology. Köksel, completed his Master’s Degree in Cereal Science and
Technology at the University of Manitoba, Canada in 1986, ın 1990 he received
his Ph.D. in Food Science and Technology from the Faculty of Agriculture at
Ankara University. Köksel began his professional career as a Researcher
in the Central Cereal Technology Laboratory at the Agricultural Research
Institute between 1978- 1990, has carried out academic research in many
countries such as America and England. Prof. Dr. Hamit Köksel has been
praised for his presentations in many national and international meetings.
Mr. Köksel also served as the President of the Food Engineering Department
at Hacettepe University between 2009 and 2012. Mr. Köksel also served as
the President of the Food Engineering Department at Hacettepe University
between 2009 and 2012. Since 2015, he has served as the President of the
ICC.

TUSAF
www.tusaf.org

Gwirtz, Lisans eğitimi 1976-1979 yılları arasında Kansas Üniversitesi Değirmen
Makinaları Bilimi ve Yönetimi üzerine tamamladıktan sonra, Yüksek Lisansını
1990-1992 yılları arasında, doktorasını ise 1998 yılında Kansas Üniversitesi’nde
Tahıl Bilimi üzerine yapmıştır. 1980 yılında Cereal Foods Inc şirketinde yardımcı
müfettiş olarak kariyerine başlamış, Ralston Purina Co şirketinde gıda teknolojisti
ve proje lideri olarak çalışmıştır. 1989-2003 yılları arasında Kansas Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, 2006-2011 yılları arasında Yr. Doçent ve 2011-2013 yılları
arasında Doçent olarak görev yapmıştır. Şu anda 2003 yılında kendi kurmuş olduğu şirket olan JAG Services Inc. ‘de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına
devam etmektedir.

ADJUNCT ASSOCIATE PROF. JEFF
GWIRTZ
JAG Hizmetleri A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı, Kansas Eyalet
Üniversitesi/Tahıl ve Endüstri
Bilimi Bölümü / CEO, JAG Services
Inc. & Department of Grain Science
and Industry at the Kansas State
University

Gwirtz, after completing his Bachelor of Science in Management and Management
of Milling Machines at the University of Kansas between 1976- 1979, He received
his MA in 1990-1992 and Ph.D. in 1998 in the Department of Grain Science at the
University of Kansas. He started his career as an assistant inspector at Cereal
Foods Inc. in 1980 and worked as a food technologist and project leader at Ralston
Purina Co. From 1989 to 2003, he was a Instructor & Assistant Professor at the
University of Kansas, Associate Professor between 2006-2011 and Professor,
Associate Adjunct between 2011-2013. Currently, in 2003, JAG Services Inc.
established its own company As the Chairman of the Board of Directors.

Özer , 1965 yılında Adana’ da doğmuştur.Yüksek lisans eğitimini 1989-1992 yılları
arasında, doktorasını ise 1992-1998 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 2013-2015 yılları
arasında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Enstitü Müdürü olarak çalışmış,
Aralık 2016 tarihinden beri Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Un Tanıtım Grubuna Danışmanlık vermektedir.2018 yılı Haziran ayı itibariyle Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nde Profosör olarak görevine devam etmektedir.

PROF.DR. MEHMET SERTAÇ ÖZER
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi / Cukurova University Faculty
of Agriculture, Department of Food
Technology Faculty Member

Özer was born in 1965 in Adana.Between 1989-1992, he completed his master’s
degree, between 1990-1998 he completed in Ph.D., Çukurova University, Institute
of Science, Department of Food Engineering. Between 2013 and 2015, he worked as
an Institute Director at Adana Science and Technology University. Since December
2016 he has been giving consultancy to Central Anatolian Exporters’ Association of
Flour Promotion Group. As of June 2018, he is working as Professor at the Faculty of
Agriculture, Çukurova University.
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TUSAF-BESVAK
GÖBEKLİTEPE GEZİSİ VE
TOPLANTISI
8-10 ŞUBAT 2019 ŞANLIURFA HILTON
GARDEN INN HOTEL
TFIF-NERF GÖBEKLİTEPE TRIP AND
MEETING
8-10 February 2019 ŞANLIURFA HILTON GARDEN INN
HOTEL
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) ile
Beslenme, Eğitim ve Araştırma Vakfı (BESVAK) iş birliği
ile Şanlıurfa’da Medeniyetin Başladığı Yer, Buğdayın
Bereketiyle: Göbeklitepe Toplantısı düzenlendi.
Türkiye’nin Dünya ve insanlık tarihi açısından çok
büyük bir öneme sahip olan keşfi Göbeklitepe, Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından da
yakın takip altına alındı.

With the cooperation of Turkish Flour Industrialists
Federation (TFIF) and Nutrition, Education and
Research Foundation (NERF), Göbeklitepe Meeting:
The Place Where Civilization Started, With the
Abundance of Wheat was held in Şanlıurfa.
Göbeklitepe, the discovery of Turkey which is of great
importance with regards to the history of humanity
and globe, has been started to be followed closely by
the Turkish Flour Industrialists Federation.

Göbeklitepe ilk buğday yetiştirilen ve öğütülüp ekmek
yapıldığına dair kanıtların bulunduğu yer olarak bizleri
gururlandırıyor. Kalıntılar arasından çıkan çanakların
içinde bulunan mayalanmış tahıl kalıntıları ve buğday
tohumları tarımın bilinçli bir şekilde yapıldığını
gösteriyor. Ayrıca taş el değirmeni şeklindeki ortası
delinmiş yuvarlak taşlar da buğdayın öğütülerek

Göbeklitepe makes us proud as being the place where
the evidences were found for growing the wheat for
the first time and grinding it and making bread.
The remains of fermented grains and wheat seeds
found inside the bowls from the remains indicate that
agriculture was performed consciously. In addition,
round stones in the form of stone hand mills, the
middle parts of which were perforated are also one
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tüketilmiş olabileceğinin en büyük göstergelerinden
biri. 2019 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
da Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle önemi bir kez
daha vurgulanan bölge, tarihi öneminin yanında
tarımsal hikâyesi ile de sektörün önde gelen isimlerini
buluşturdu.
Göbeklitepe
Gezisi
TUSAF
Yönetim
Kurulu
Başkanı Eren Günhan Ulusoy ‘un Göbeklitepe
’deki açılış konuşmasıyla başladı. Ulusoy ‘’Sayın
Cumhurbaşkanımızın 2019 yılını Göbeklitepe yılı ilan
etmesi bizi ayrıca onurlandırmış, bu organizasyonu
TUSAF’ ın diğer organizasyonları arasında ayrı
ve özel bir yere koymuştur. Göbeklitepe’ nin çok
önemli bir miras olduğu aşikâr. Yalnız şunu da

of the biggest indicators that wheat could have been
consumed by grinding.
The region, importance of which has been emphasized
once again with the announcement of the year 2019
as the year of Göbeklitepe by the President of the
Republic of Turkey, brought the prominent names
of the sector together with its agricultural story in
addition to its historical prominence.
The Göbeklitepe Trip started with the opening speech
of TFIF Board Chairman Eren Günhan Ulusoy in
Göbeklitepe. Ulusoy spoke as follows: “It has also
honored us that our esteemed President of the
Republic announced the year 2019 as the Göbeklitepe
year, and it has put this organization to a separate and
special place among other organizations of TFIF. It is
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unutmamak gerekir ki bunu sadece bizim bilmemiz
yetmez.
Göbeklitepe
Mısırdaki
Piramitlerden,
İngiltere’deki Stonehage’den daha eski bir yapı. Bu
mirası tanıtmak, diğer kuşaklara devretmek bizim
görevimizdir. Arkeolog Klaus Schmidt, Doğuş grubu
ve Kültür ve Turizm Bakanlığının çabaları sayesinde
bugün Göbeklitepe 2018 Yılında Unesco’nun Kalıcı
Miras Listesine girdi. Buğday sayesinde burada
medeniyet inşa edilmeye başladı ve bugün buğday
beslenmemizde temel rolü oynuyorsa bunların hiçbiri
tesadüf değildir.
Ulusal Hububat Konseyi (UHK), Değirmen ve Sektör
Makineleri Üreticileri Derneği (DESMUD), Beslenme,
Eğitim ve Araştırma Vakfı (BESVAK) ve biz Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) olarak, Kendi
emeğimizi ve alın terimizi buğdaya katan insanlar
olarak ve diğer bütün Sivil Toplum Kuruluşları, hepimiz
buğdayın dünden bugüne soframıza geliş serüvenini

obvious that Göbeklitepe is a very important heritage.
However, it should also be remembered that it is not
enough only we know that. Göbeklitepe is an older
structure than the pyramids in Egypt and Stonehenge
in England. It is our duty to introduce this heritage and
to transfer it to other generations. Thanks to the efforts
of the archaeologist Klaus Schmidt, Doğuş Group and
the Ministry of Culture and Tourism, Göbeklitepe
entered the Unesco’s Permanent Heritage List in
2018. By the virtue of wheat, civilization begun to be
built here, and today, if wheat plays a key role in our
nutrition, none of these is a coincidence”.
National Grain Council (NGC), Milling Machinery
Manufacturer Association (MMMA), Nutrition,
Education and Research Foundation (NERF) and we,
Turkish Flour Industrialists Federation (TFIF) and all
other Non-Governmental Organizations, we are all
here to hear and feel the adventures of wheat to come
to our tables from the past to the present, as being
the people who have taken the labor and great efforts
into the wheat.
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dinlemek ve hissetmek üzere buradayız. Bugün burada
toplantımızı gerçekleştirmemize destek olan Tarım ve
Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak
üzere tüm bakanlıklarımıza ve bizi yalnız bırakmayan
değerli protokol üyelerimize ve diğer Sivil Toplum
Kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ederim.

I would like to extend my gratitude to all our
Ministries, Ministry of Agriculture and Forestry, the
Ministry of Culture and Tourism in the first place, who
supported us to hold this meeting here today and to
our valuable protocol members and other Civil Society
Organizations who did not left us alone.

Hem Dünya ihracat şampiyonu olan Un Sanayicilerini
temsilen hem de bu mirasın tanıtılmasında bizi
Dünyanın dört bir yanında temsil eden herkesin adına
Medeniyetin Başladığı yer, Buğdayın Bereketiyle:
Göbeklitepe temasıyla yapmış olduğumuz bu toplantıya
katılımınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor ve saygı
ile selamlıyorum.’’ şeklinde konuştu.

Both by the representation of Flour Industrialists,
the export champion of the world, and on behalf of
everyone who have represented us all over the world
for introducing this heritage, I would like to thank you
all one by one and greet by respect, because of your
participation to this meeting we held with the theme
of Göbeklitepe Meeting: The Place Where Civilization
Started, With the Abundance of Wheat”.

Açılış konuşmasının ardından BESVAK Yönetim
Kurulu Başkanı Selahattin Dönmez ise ‘’Ekmeğin
yapıldığına dair kanıtların burada bulunması, ekmeğin
ve buğdayın Anadolu Toprakları için ne kadar önemli
olduğunu gösteriyor. Bugün de tüm bilimsel çalışmalar

Following the opening speech, Chairman of the Board
of NERF Selahattin Dönmez said: ‘’The fact that
evidences for making bread was found here reveals
how important bread and wheat has been for Anatolian
Soils. Today, all scientific studies show that wheat is
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gösteriyor ki buğday insan sağlığı için vazgeçilmez bir
besin kaynağı. Biz BESVAK ve TUSAF olarak sağlıklı
yaşam için tam tahıllı ekmeklerin tüketilmesini, hem
de gerek basında gerekse sosyal medyadaki ekmeğe
karşı olan bilim dışı söylemlerin doğru olmadığını
açıklamaya devam edeceğiz. Ekmeğimize sahip
çıkacağız. ‘’ dedi ve konuşmasını ‘’Bu toplantıdan
çıkacak güzel mesajlarla evimize döneceğimizi
umuyorum’’ sözleriyle bitirdi.
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği
(DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu ‘’Buğday
bizim genlerimizde var. Un ihracatı başta olmak
üzere, Değirmen Makineleri, Makarnalık Buğday gibi
birçok sanayide dünya ihracat şampiyonuyuz. Bizler
ülkenin ihracatına katma değer sağlıyoruz. DESMÜD
olarak ülkemizin ara ve teknik eleman açığını
kapatmak için Milli Eğitim bakanlığı ile birlikte birkaç
ilde Değirmencilik bölümü açtık. Türkiye’nin 2023

an irreplaceable nutritional source for human health.
We, as NERF and TFIF, will continue to state that
whole grain breads should be consumed for a healthy
life and that non-scientific discourses against the
bread in the media and social media are not true. We
will protect our bread ‘’ and ended his speech with the
following words: ‘’I hope we will return our houses
with the good messages arising from this meeting.”
President of Milling Machinery Manufacturer
Association (MMMA) Zeki Demirtaşoğlu said: ‘’Wheat
exists in our genes. Flour export being in the first
place; we are the export champion of the world in
several industries such as Milling Machines and
Durum Wheat. We provide added value to country’s
export. As MMMA; we opened Milling department
in a couple of cities together with the Ministry of
National Education in order to meet the deficit of
intermediate and technical staff of our country. Our
supports are going on for the 2023 targets of Turkey”
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hedeflerine desteklerimiz devam ediyor.’’ dedi ve bu
etkinliği yapan TUSAF ve BESVAK ‘a teşekkürlerini
sundu.
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan
Taşpınar ise konuşmasında Tarımın insanlığı,
insanlığın ise medeniyetleri geliştirdiğini, Verilen
desteklerle rekoltenin arttığını, Buğday üretimindeki
kaçışın önlenmesi gerektiğinin hammadde bekleyen
un sanayisi başta olmak üzere birçok sanayinin
hammadde teminindeki belirsizlerin önüne geçilmesi
gerektiğini söyledi. Taşpınar, yeni tarım politikalarıyla
Türkiye’nin tarımda ilk 5’e girmesinin hiç de zor
olmadığını sözlerine ekledi.
Göbeklitepe gezisine Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat
ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ‘de katıldı.
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and he expressed his thanks to TFIF and NERF, who
organized this event.
National Grain Council (NGC) Chairman Özkan Taşpınar
stated in his speech that agriculture developed
humanity and humanity developed civilizations, crop
has increased with the supports given, escape in wheat
production should be prevented, the uncertainties
should be precluded in raw materials supply in many
industries, particularly in flour industry, which are
waiting for raw materials. Taşpınar also added to
his words that it is not difficult at all that Turkey will
rank in the top 5 in the agriculture through its new
agricultural policies.
Member of the Justice and Development Party Central
Decision Board of Management Vildan Polat and
Member of Parliament from Şanlıurfa Mehmet Ali
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Polat konuşmasında ‘’Şanlıurfa için bu toplantının bir
başlangıç, bir tohum olmasını diliyorum. Bizlerde
Göbeklitepe için sivil toplum örgütleriyle beraber
çalışacağız ve 2023 vizyonumuzu oluşturacağız
‘’dedi. Şanlıurfa Milletvekili Cevheri ise, TUSAF ve
BESVAK ‘a ciddi anlamda bir farkındalık yarattığı
için teşekkür etti. ‘’Bereketli hilalin içerisindeyiz ve
artık bunu değerlendiriyoruz ‘’ diye sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından TUSAF Başkanı Eren Günhan
Ulusoy ve BESVAK Başkanı Selahattin Dönmez
hediyeleri takdim etti.

Cevheri also participated to Göbeklitepe trip.

Öğleden sonra ise oturum ‘’Tarımın Anavatanı Anadolu’’
programı ile başladı. Oturumun konuşmacılarından
Şef Ebru Baybara Demir konuşmasında ‘’Sunduğumuz
tabağı toplumsal faydaya dönüştürmeliyiz. Her 10

The session in afternoon started with the program
titled ‘’Anatolia; Homeland of Agriculture”. Chef Ebru
Baybara Demir, one of the speakers of session, talked
as follows in her speech; ‘’We should turn the plate
we are present into social benefit. 6 of each 10 children

In his speech, Polat said: ‘’I hope this meeting will be a
seed, a beginning for Şanlıurfa. We will work with civil
society for Göbeklitepe and create our vision of 2023.”
Şanlıurfa Member of Parliament Cevheri thanked
TFIF and NERF for creating a serious awareness. He
also added to his words the following: ‘’We are in the
fruitful crescent and now we are benefiting from this”.
After the speeches, Chairman of TFIF Eren Günhan
Ulusoy and Chairman of NERF Selahattin Dönmez
presented the gifts.
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çocuktan 6’sı sağlıksız. Sorun toprakta. Çiftçiler
artık para kazanmadıkları için tarımı bırakıyorlar.
Çiftçi bilinçsiz ve buğday üretmekten memnun değil’’
şeklinde konuştu. Topraktan Tabağa Projesiyle 8000
yıllık buğday olan Sorgül’ü nasıl yetiştirdiklerinden ve
BM ile ortak yaptıkları tarım projelerinden bahsetti.
Ayrıca Demir, ‘’İnanmak ve hayal kurmak önemli. Sayın
Cumhurbaşkanımızın desteği ile Türkiye’nin Tohum
Deposunu oluşturuyoruz. Büyük resmi görebilmek
için, yerel ekonomimizi oluşturmamız lazım. Her
şeyin tarımla başladığını herkese anlatmamız lazım’’
diyerek sözlerine ekledi.
BESVAK Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Odabaşı ise
‘’Buğdaya İhanetler, Glüten Yalanları’’ adlı sunumunu
yaptı. Odabaşı sunumunda, Türkiye ve dünyadaki
obezite probleminden, Popüler ve hatalı diyetlerin
ekmeği kirlettiğinden, Glütenin ekmeğin en kıymetli
proteini olduğunu ve ekmeğin kalitesinin arttırılması
gerektiğinden bahsetti. Odabaşı ‘’TUSAF ve BESVAK
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are unhealthy. The problem is with the soil. Farmers
are abandoning agriculture because they cannot earn
money anymore. Farmers are unconscious and they
are not pleased with producing wheat.” She mentioned
how they have grown 8000 years old wheat Sorgül,
thanks to the project “From the Soil to the Plate” and
the common agriculture projects they carried out with
UN. Demir has also added to her words that ‘’It is
important to believe and dream. We are creating the
Seed Warehouse of Turkey with the support of our
esteemed President of Republic. In order to see the
big picture, we have to create our local economy. We
should tell everyone that everything has begun with
agriculture. “
Elvan Odabaşı, member of the NERF Board of
Directors; made the presentation named ‘’Betrayal to
Wheat, Gluten Lies”. During her presentation, Odabaşı
mentioned the obesity problem in Turkey and the
world, the facts that popular and incorrect diets have
made the bread dirty, gluten is the most valuable
protein of the bread and the quality of bread should
be enhanced. Odabaşı completed her presentation
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olarak biz ekmeği ve unu savunmaya geçtik. Gıdanın
ulaşılabilirliği herkes için önemli ve bunu sağlamalıyız.
Çünkü Buğday meselesi Memleket meselesidir.’’
Sözleriyle sunumu tamamladı. BESVAK Yönetim
Kurulu Başkanı Selahattin Dönmez ise ‘’Yaşam
Kaynağı Buğday Danesi ‘’ Sunumunu yaptı. Dönmez
sunumunda, Yanlış bilgilerden kaynaklı ekmeğe
olan tüketimimizin azaldığını, tam tahıllı ürünlerin
doğru argüman ve yeni kampanyalarla duyurulması
gerektiğinden bahsetti.

with the following words: ‘’We, as TFIF and NERF,
have started to defend bread and flour. Availability of
food is important for everyone and we must ensure
this. Because wheat issue is a National issue.’’
NERF Board Chairman Selahattin Dönmez made the
presentation named ‘’Source of Life Wheat Kernel”. In
his presentation, Dönmez mentioned that our bread
consumption has decreased because of incorrect
information and whole grain products should be
promoted with proper arguments and new campaigns.

‘’Tarımın Anavatanı Anadolu’’ programının ikinci
oturumu ise ICC Başkanı&Hacettepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Hamit
Köksal’ın sunumuyla başladı. Köksal sunumuna
Osmanlı döneminde ekmeğe verilen önemden,
buğday ve Türk Tarihinde Atatürk’ün buğdaya verdiği
önemden bahsetti ve ICC ve TUSAF olarak dünyadaki
tahıl tüketimini arttırmaya yönelik çalışmalarının
ve iş birliklerinin devam edeceğini, Un üretimindeki

The second session of the program ‘’Anatolia,
Homeland of Agriculture” started with the
presentation of Hamit Köksal, President of ICC and
lecturer of Hacettepe University Department of Food
Engineering. Köksal mentioned the importance placed
on bread in Ottoman period, and the importance
placed on wheat by Atatürk in Turkish history. He
added to his words that their efforts and cooperations
will continue towards increasing grain consumption in
the world, and they will increase the use of capacity in
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kapasite kullanımının arttıracaklarını sözlerine ekledi.
TUSAF ve BESVAK başkanlarına bu önemli konuyu
seçtikleri ve Göbeklitepe’nin önemine vurgu yaptıkları
için teşekkür etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Uhri ise
‘’Uygarlığı Başlatan Buğday’’ adlı sunumunda, dünyada
yetişen tüm buğdayların anavatanının Şanlıurfa
olduğunu, buğdayın beslenme, teknoloji ve yaşamı
bir araya getirdiğini ve bereketli hilalin nasıl ortaya
çıktığını anlattı. Programın son konuşmacısı İstanbul
Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmi Karul ‘’Yerleşimin
Başlangıcında Anadolu’’ sunumunu yaptı. Karul ‘’İlk
insanlar Anadolu’da yaşadı. Anadolu medeniyetin
geliştiği yerdir ve birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır.
Dünyadaki Bugünkü tahıl tüketiminin rakamları bizlere
buğdayın ve Göbeklitepe’nin önemini anlatmaya
yetiyor. ‘’ dedi.
Şanlıurfa’nın tarihi ve kutsal mekanları olan Balıklı göl,
Halil-ur Rahman Camii, Mutfak Müzesi ve Tarihi Urfa
Çarşısı gezisi yapıldı. Gezinin ardından oturum ‘’Sektör
Buluşması ve Ekonomi ‘’ programıyla başladı ve açılış
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flour production as ICC and TFIF. He thanked TFIF and
NERF presidents for choosing this important subject
and emphasizing the importance of Göbeklitepe.
Ahmet Uhri, Lecturer of Dokuz Eylül University,
explained in his presentation called ‘’Wheat, Which
has Started Civilization” that the homeland of all grains
grow in the world is Şanlıurfa, wheat draws nutrition,
technology and life together and how the fruitful
crescent has emerged. Last speaker of the program
Necmi Karul, Lecturer of Istanbul University, made
his presentation called ‘’Anatolia at the Beginning
of Settlement”. Karul said: ‘’Primitive people lived in
Anatolia. Anatolia is where civilization developed and
it hosted so many cultures. The number of current
grain consumption in the world is enough to tell us the
importance of wheat and Göbeklitepe.”
Historical and holy places of Şanlıurfa, Pool of
Abraham, Halil-ur Rahman Mosque, Cuisine Museum
and Historical Urfa Bazaar were visited. After the
trip, the session started with the program ‘’Sector
Meeting and Economy ‘’ and the opening speech was
made by TFIF Board Chairman Eren Günhan Ulusoy.
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konuşmasını Tusaf Yönetim Kurulu Başkanı Eren
Günhan Ulusoy yaptı. Ulusoy ‘’Buğday her insandan
daha fazla sektör paydaşları için büyük önem arz
ediyor. Birinci görevimiz bu zor ekonomik koşullarda
halkımıza ekmeği ulaştırmak. BESVAK’ ın desteği
bizim için önemli. Buğdaydan una, undan ekmeğe
gidiş yolunda bizimle beraberler. Ekmek her zaman
tüm dünyanın temel besin kaynağı olacak. Ekonomik
mücadelemizi, Ekmeğin mücadelesini toplumumuz
için her koşulda vereceğiz. Toplantılarımıza,
Kongrelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. ‘’
şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Hürriyet Gazetesi
Ekonomi Yazarı Erdal Sağlam moderatörlüğünde
başlayan oturumda Global Source Partners’in
ekonomisti Dr. Murat Üçer Türkiye sunumunda’’ Son
10-15 yılda fazla hızlı büyüdük. Şuanda büyüme ortamı
sert ve yavaşlıyor bu bir risk. ABD güçlü, AB ve Çin de
ivme kaybı var. FED ’in artık daha yumuşak mesajlar
vermesi, kısa vadede bizim tarzımızdaki ekonomiler
için iyi geliyor, ama yeterli olmayabilir. Son üç krizden
daralmadan hızlı çıktık. Fakat Ağustostaki finansal

Ulusoy said that ‘’Wheat is of great importance for
industry stakeholders more than all people. Our first
duty is to deliver bread to our community on these
hard economic conditions. The support of NERF is
important to us. They are with us on the walkthrough
from wheat to flour, from flour to bread. Bread will
always be the main nutrition source of all world. We
will give our economic struggle and the struggle for
bread under all circumstances for our society. We
will continue our meetings and congresses without
slowing down.”
After the opening speech, at the session that started
with the leading of Hürriyet Journal Author of
Economy, Economist of Global Source Partners Dr.
Murat Üçer said in his presentation on Turkey that
“We have grown too fast in the last 10-15 years. At the
moment, the environment of growth is hard and it is
slowing down; this is a risk. USA is powerful, there is
a loss of speed in EU and China. In the short term, it
is doing well for economies similar to ours that FED is
now giving softer messages but it may not be enough.
We’ve come out fast from the last three crises without
contraction. However, the financial fluctuation in
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dalga reel sektöre bulaştı ve daralma derinleşti,
kırılganlıklar arttı. Özel sektör borcumuz çok fazla.
İyileşme dinamikleri bu defa farklı olabilir. Türkiye bu
sefer krizden uzun vadede çıkacak, 2019 dalgalı bir yıl
olacak, sabırlı olmak lazım.’’ dedi.
Program, TUSİAD’ ın Baş ekonomisti Dr. Zümrüt
İmamoğlu’nun ‘’Yeni Dönemde Türkiye Sürdürülebilir
Yüksek Büyüme Hedefine Nasıl Ulaşabilir?’’ adlı
sunumuyla devam etti. Dr. İmamoğlu sunumunda
dijitalleşmenin hızla devam ettiğini fakat Türkiye’de
ki şirketlerin dijital adaptasyonda geride kaldığını ve
fırsat penceresinin kapanmaya başladığını , değişen
dünya ve krizle nasıl başa çıkabileceğimizi, sistemi
değiştirmenin çok maliyetli bir şey olduğunu ve
Türkiye’nin bunun üzerinde çalışması yerine reform
yapması gerektiğinden, bu reformlarda hukuk ve
eğitimin ilk iki sırayı almasından, AB mimarisinde orta
vadeli eğitimin Türkiye’ye etkisinden ve bu reformlar
yapılırken uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi
gerektiğinden bahsetti.
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August swept into the real sector and the contraction
deepened and the fragilities increased. Our private
sector debt is very high. The dynamics of recovery may
be different this time. This time, Turkey will come out
of the crisis in the long term, 2019 will be a floating
year, and we should be patient.”
The program continued with the presentation of
Head Economist of Turkish Industry and Business
Association Dr. Zümrüt İmamoğlu, called ‘’How Could
Turkey Attain Its Sustainable High Growth Target in
the New Era”. Dr. İmamoğlu stated in his presentation
that digitalization continues apace but the companies
in Turkey fall behind the digital adaptation and the
window of opportunity has started to get closed, how
we could cope with the changing world and crisis,
it is very costly to change the system and Turkey
should make reform instead of working on this, law
and education should occupy the first rank in those
reforms, the effect of medium-term education in EU
structure on Turkey and international relations should
be promoted during these reforms.
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Ayrıca İmamoğlu ‘’İhracat ve yatırımlar yeterli
değil, doğrudan yabancı yatırımlar zayıf olduğu için
döviz cinsinden yükümlülükler yüksek. Bankacılık
sektöründe kaynak sıkıntısı var. Büyümek önemli evet
ama asıl önemli olan nasıl büyüdüğümüz. Biz kalitesiz
büyüyoruz. Türkiye için sürdürülebilir büyüme reçetesi
var. Bunun için finansal iştirakler sağlanmak zorunda.
Seçimden sonra piyasa dinamiği düzeltilmeli. Eğer
değişmezse sürdürülebilir üretim için büyük bir sıkıntı
başlar’’ diye ekledi. Oturum, soru ve cevaplardan sonra
Hürriyet gazetesi Yazarı Erdal Sağlam’ın ekonomi
yorumlarının ardından konuşmacılara TUSAF Yönetim
Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy tarafından
hediyelerinin verilmesi ile sona erdi. Programın
ardından TUSAF Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak
üzere tüm katılımcılar akşam yemeğinde Cevahir Han
da buluştu. Sıra gecesi ve oyunlar eşliğinde keyifli bir
akşam yemeği geçirildi.

İmamoğlu also added that ‘’Export and investments
are not sufficient, foreign currency liabilities are
high as foreign direct investments are weak. There
is a source trouble in banking industry. Growth is
important, yes, but what is actually important is how
we grow. We are growing with poor quality. There is a
sustainable growth prescription for Turkey. Financial
participations should be ensured for that. After the
elections, market dynamics must be regulated. If
it does not change, a big distress will begin for
production.” After the questions and answers and
economic comments of Hürriyet Journal Author Erdal
Sağlam the session ended by the presentation of gifts
to speakers by TFIF Board Chairman Eren Günhan
Ulusoy. After the program, all participants came
together in Cevahir Han for dinner, with TFIF Board
Members being in the first place. A pleasant dinner
was experienced accompanied by sira night and plays.
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Göbeklitepe programı vesilesiyle Şanlıurfa’da toplanan
TUSAF Yönetim Kurulu 2019’un ikinci aylık toplantısını
gerçekleştirdi.
Toplantıda,
yıllardır
planlanan
ve kısa süre içerisinde hazırlanan Göbeklitepe
gezi ve toplantısının gerçekleşmesinden dolayı
memnuniyetler ifade edilmiş, TMO politikaları gözden
geçirilmiş ve sektörel gelişmelerin takip edileceği
belirtilmiştir. TUSAF 2019 Kongresinin hazırlıkları ve
sponsorlukların son durumu ele alınmıştır. Kongre
öncesinde IAOM ile iş birliği içerisinde çalıştay
yapılmasına karar verilmiş ve IAOM Avrasya Bölgesi
Başkanlığının TUSAF tarafından yürütüleceğine ilişkin
basın açıklamasının yer ve zamanı kararlaştırılmıştır.
Ayrıca TUSAF Eğitim Komisyonunun kurulmasına
karar verilmiştir.
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TFIF Board of Directors, who came together in Şanlıurfa
thanks to the Göbeklitepe program, held its second monthly
meeting of 2019. At the meeting, appreciations were
expressed for the performance related to the Göbeklitepe
trip and meeting, which was planned for years and was
prepared in a short time, TGB policies were reviewed and
industrial developments were stated to be monitored. Final
situation of the preparations and sponsorships of TFIF
2019 congress were discussed. It was decided to organize
a workshop before the congress, in cooperation with IAOM
and the place and time of the press release was determined
considering the fact that IAOM Eurasia Regional Presidency
will be run by TFIF. In addition, it was decided to establish
the TFIF Education Commission.
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Mühlenchemie –
90. yıldönümümüzde
TUSAF
de sizlerleyiz
www.tusaf.org

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.
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Bir Stern-Wywiol Gruppe kuruluşudur

www.muehlenchemie.de

info@sterningredients.com.tr

www.sterningredients.com.tr
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17-21 ŞUBAT 2019
GULFOOD GIDA FUARI
DUBAİ
17-21 FEBRUARY 2019
GULFOOD FOOD FAIR DUBAI
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Bu yıl 24.’sü düzenlenen Dünyanın en büyük yiyecekiçecek fuarı olan Gulfood Fuarı ‘’İyilik Dünyası Gıda
Dünyası’’ temasıyla 17-21 Şubat tarihleri arasında
Dubai Dünya Ticaret Merkezinde düzenlendi. Her
yıl 120 ülke ve 5000’den fazla firmayı ağırlayan ve
gelişmekte olan helal gıda sektörüne yatırım yapmayı
düşünen uluslararası Yiyecek-İçecek firmaları için
kârlı yatırım fırsatları sunan fuar, bu yıl 193 ülkeye ve
98.000 katılımcıya ev sahipliği yaptı.

The 24th Gulfood Fair, the world’s largest food and
beverage exhibition, was held at Dubai World Trade
Center on February 17-21 with the theme of “World of
Goodness World of Food”.
The fair, which hosts over 120 countries and more
than 5000 companies each year, offers profitable
investment opportunities for international food and
beverage companies that are planning to invest in the
developing halal food sector, and this year it hosted
193 countries and 98,000 exhibitors.
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Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuarda Dünyanın
en iyi mutfağı yarışında ünlü şefler yaptıkları canlı
sunumların lezzetine göre ödüllerini aldı. Türkiye
Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurlu
Başkanı Eren Günhan Ulusoy ve TUSAF Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Menemenlioğlu
fuarda üyelerini ziyaret etti. Sektörümüzle ve ihracatla
ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

At the fair where various events were organized,
famous chefs received their awards according to the
taste of the live presentations they made in the world’s
best cuisine competition.
Chairman of the Turkish Flour Industrialists Federation
(TFIF) Eren Günhan Ulusoy and Vice Chairman of TFIF
Ali Rıza Menemenlioğlu visited their members during
the fair. They made evaluations about the subjects
related to our industry and export.
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SANAYİCİ İŞBİRLİĞİNDE
MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ
(SİMEP) PROJESİNE
TUSAF’DAN DESTEK
SUPPORT FROM TFIF
TO THE VOCATIONAL
EDUCATION PROJECT
IN INDUSTRIALISTS
COOPERATION PROJECT
(VEPIC)
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Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP) ile sanayinin
ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya
çalışan Ankara Sanayi Odası (ASO), Milli Eğitim
Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile
birlikte bu modeli geliştirerek Endüstri Meslek Lisesi
diploması veren bir program haline dönüştürdü. Yeni
Programın adı ise SİMEP oldu. OSEP’ den farklı olarak
SİMEP projesinin uygulanacağı okullar KHK ile proje
okulları kapsamına alındı.
Ankara San ayi Odası (ASO) ve 1.Organize Sanayi
Bölgesi(OSB) Başkanı Nurettin ÖZDEBİR, Değirmen
ve Sektör Makinecileri Derneği(DESMÜD) Başkanı
Zeki DEMİRTAŞOĞLU, ICC Başkanı&Hacettepe
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hamit Köksal ve TUSAF Genel Sekreteri
Vural KURAL’ ın katılımlarıyla 1 Şubat Cuma Günü
SİMEP kapsamında eğitim alacak öğrencilerin eğitim
göreceği Proje Okulu olan Erkunt Eğitim Merkezi
(Erkuntmem)’de toplantı gerçekleştirildi.

Ankara Chamber of Industry (ACI), which is trying to
meet the need of qualified personnel needed by the
industry through the School Industrial Education
Program (SIEP), has developed this model together
with the Ministry of National Education and Directorate
General for Life Long Learning and transformed it into
a program which awards Industrial Vocational High
School Diploma. Name of the new program has been
VEPIC. Differently from SITP, the schools in which the
VEPIC project will be implemented have been taken
into the scope of project schools with decree law.
With the participation of Nurettin ÖZDEBİR;, President
of Ankara Chamber of Industry (ACI), and 1st Organized
Industrial Zone (OIZ), Zeki DEMİRTAŞOĞLU, President
of Milling Machinery Manufacturer Association
(MMMA), Prof. Dr. Hamit Köksal, President of ICC
and Instructor of Hacettepe University Department
of Food Engineering and Vural KURAL, Secretary
General of TFIF, the meeting was held on February 1,
Friday at Erkunt Education Center (Erkutmem), which
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Bu toplantıda Erkutmem Merkez Müdürü Aydın
TÜRKOĞLU, mesleki eğitimlerle ilgili bilgiler sundu.
SİMEP ‘in ‘Mesleki Eğitime yeni ve modern bir bakış
açısı’ getireceğini söyledi.
ASO 1.OSB Başkanı
Nurettin ÖZDEBİR, OSEP projesiyle çok önemli bir
deneyim elde ettiklerini ve çok başarılı sonuçlar
aldıklarını belirterek, “OSEP projesi lise diploması
değil, ustalık belgesi veriyordu. Bu da projeye ilgiyi
azaltıyordu. Projenin SİMEP’ e dönüşmesiyle birlikte
artık endüstri meslek lisesi diploması vereceğiz. Bu
da projeye olan ilgiyi artıracak” dedi.
SİMEP Projesi ile sanayinin ihtiyaçlarına cevap
vermeyi hedeflediklerini de vurgulayan ÖZDEBİR,
Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin
en önemli yolunun tüm sektörlerde nitelikli insan gücü
ihtiyacının karşılanmasından geçtiğini dile getirdi.
ÖZDEBİR, ”Bu projenin getirdiği çıktılar, 2023’te
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi
hedefleyen ülkemiz için doğru bir mesleki eğitim
modelinin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine çok
önemli katkı sağlayacaktır.’’ diye konuştu.
Toplantı sonrası Değirmen ve Sektör Makinecileri
Derneği(DESMÜD) Başkanı Zeki DEMİRTAŞOĞLU,
ICC
Başkanı&Hacettepe
Üniversitesi
Gıda
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit
82 y Nisan / April 2019

is the Project School in which the students will receive
education within the scope of VEPIC .
At this meeting, Erkutmem Center Manager Aydın
TÜRKOĞLU presented information about vocational
educations. He told that VEPIC will bring a ‘New and
modern perspective to Vocational Education”. ACI
and 1st OIZ President Nurettin ÖZDEBİR, indicated
that they gained a very important experience through
STIP project and they obtained very successful
results, and said: “STIP project was awarding
certificates of mastership, not high school diplomas.
This was reducing the interest towards project. With
the transformation of project into VEPIC we will be
awarding industrial vocational high school diplomas.
This will raise interest towards the project”.
ÖZDEBİR emphasized that they are aiming to meet
the needs of industry through VEPIC project, and
mentioned that the most important way of increasing
the international competitive power of our country is
based on meeting the need of qualified labor in all
industries. ÖZDEBİR said: “The outcomes brought by
this project, will provide with great contribution for
expanding and developing proper vocational education
model for our country; which aims to take part among
the 10 greatest economies of the world in 2023.
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KÖKSAL ve TUSAF Genel Sekreteri Vural KURAL
değerlendirmelerde bulundu.
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI – DEĞİRMEN VE SEKTÖR
MAKİNELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ (DESMÜD)
İŞBİRLİĞİ
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geçen yıl 1.35 milyar
dolarlık ihracat yapan Değirmen ve Sektör Makineleri
İmalatçılarının talebi doğrultusunda, mesleki eğitimde
makine teknolojisi alanı altında ilk kez ‘değirmencilik’
dalının açılmasına karar verildi.
Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü ile Değirmen ve Sektör Makineleri
Üreticileri Derneği(DESMÜD) teknik eğitim vermek
üzere “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği” protokolü
imzaladı.İş birliği protokolü, Millî Eğitim Bakan
Yardımcısı Mahmut Özer’in katılımıyla, Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu
ve DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu tarafından
imzalandı. İmza törenine MEB Sosyal Ortaklar ve
Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin ile DESMÜD
Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.
İş birliği protokolü kapsamında mesleki eğitimde
makine teknolojisi alanı altında ilk kez değirmencilik
dalı açılacak ve eğitim verilmeye başlanacak, müfredat

After the meeting,Zeki DEMİRTAŞOĞLU, President
of Milling Machinery Manufacturer Association
(MMMA), Prof. Dr. Hamit Köksal, President of ICC and
Instructor of Hacettepe University Department of Food
Engineering and Vural KURAL, Secretary General of
TFIF, made evaluations.
MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION – MILLING
MACHINERY MANUFACTURER ASSOCIATION
(MMMA) COOPERATION
Based on the request of Milling Machinery
Manufacturer Association (MMMA) that carried out
export worth to 1.35 billion dollars last year, Ministry
of National Education decided to open “milling” branch
for the first time under machinery technology field in
vocational education. Ministry of National Education
Directorate General for Vocational and Technical
Education and Milling Machinery Manufacturer
Association (MMMA) signed the “Cooperation on
Vocational and Technical Education” protocol in
order to give vocational education. The cooperation
protocol has been signed by Zeki Demirtaşoğlu;
President of (MMMA) and Kemal Varın Numanoğlu;
Vocational and Technical Education General Manager,
with the participation of Mahmut Özer; Vice Minister
of National Education. President of the Ministry of
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sektörle işbirliği içerisinde hazırlanacak. Protokol
kapsamında sektörün talebi doğrultusunda Konya,
Gaziantep ve Çorum illerinde Millî Eğitim Bakanlığının
belirleyeceği mesleki ve teknik Anadolu liselerinde
eğitim verilmeye başlanacak.
Millî Eğitim Bakanlığı ile DESMÜD arasında
gerçekleştirilen bu protokol, sektör temsilcilerinin
eğitim alanında vereceği destekler için ve istihdam
sağlama noktasında önemli bir adım olarak görülüyor.
Protokolün kapsamının giderek genişletilmesi ve
diğer mesleki teknik personel ihtiyacı olan sektörlere
de örnek bir uygulama teşkil etmesini beklemekteyiz.

National Education Department for Social Partners
and Projects Şennur Çetin and MMMA Board Members
also attended to the signature ceremony.
Within the scope of cooperation protocol, milling
branch will be opened for the first time under
machinery technology field in vocational education and
it will begin giving education, and the curriculum will
be prepared in cooperation with the industry. Within
the scope of protocol, education will begin to be given
in Vocational and Technical Anatolian high schools to
be determined by the Ministry of National Education
in Konya, Gaziantep and Çorum cities, in line with the
request of industry.
This protocol between Ministry of National Education
and MMMA is considered as a significant step for the
supports to be given by the industry representatives
in educational field and at the point of providing
employment opportunities. We expect that the scope
of the protocol will be gradually expanded and it will
be an exemplary application to the sectors that need
other professional technical personnel.
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İle ortaklaşa düzenlenmiştir

DÜNYANIN EN BÜYÜK
HUBUBAT İŞLEME ETKİNLİĞİ

GRAPAS EMEA, hububat işleme, un ve pirinç
değirmenciliği, endüstriyel makarna ve erişte, öğütülmüş
çerez ve kahvaltılık tarım ürünleri üretimi endüstrileri
alanında, açık ara, dünyanın en büyük etkinliğidir.
Fuar, GRAPAS ve “Global Değirmencilik Konferansı
2019 ücretsiz sunumu ile, bu sektördeki karar alıcılar
için son derece gerekli bir etkinlikti

Victam International BV
P.O. Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands.
T: +31 33 246 4404 F: +31 33 246 4706
E: expo@victam.com W: www.victaminternational.com
Twitter, Facebook, Linkidin ve Google+
veya QR kod ile de bizi izleyebilirsiniz.

Nisan / April
2019 ediniz
y 85
Lütfen son haberler ve güncellenmiş katılımcı listesi için bizi www.victaminternational.com adresinden
ziyaret

TUSAF
www.tusaf.org

TUSAF YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
4 OCAK 2019-ANKARA

TFIF BOARD MEETING
4 JANUARY 2019-ANKARA
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), 2019’un
ilk aylık toplantısını Ankara’daki Merkez ofiste
gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni yılda TMO politikası
ve sektörümüz hususunda buğday ekim alanları,
buğdayda verim ve rekolte, yağışların bölgeler
itibariyle durumu, ELÜS alım esasları ve stokların
satış işlemlerine ilişkin olarak görüş ve taleplerimiz
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile yapılan toplantıda
değerlendirilmiştir.

Turkish Flour Industrialists Federation (TFIF) held the
first monthly meeting of 2019 at its central office in
Ankara. Our opinions and requests related to Turkish
Grain Board’s (TGB) policy and our industry, wheat
cultivation areas, productivity and crop in wheat, the
condition of rainfalls in the regions, Electronic Product
Note receipt rules and sales transactions of stocks
have been evaluated at the meeting held with the
attendance of TGB General Manager Ahmet Güldal.
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Dahili işleme rejimi ve bilgilendirme yapılarak, Ticaret
Bakanlığı’nın rejim değişikliğine tekrar yapılması için
Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO’dan bu konuda
karar beklendiği hususu TMO yetkililerinin dikkatine
sunulmuş ve ivedilikle eşdeğer eşya kullanımına
(%30-%50) izin verilmesi konuları değerlendirilmiştir.
Göbeklitepe gezi ve toplantısı yapılmasına ve
2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinden
dolayı Cumhurbaşkanı ve Bakan ile Şanlıurfa
milletvekillerinin davet edildiği bilgisi paylaşılmıştır.
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Internal processing regime and notification was
made, the issue that the decision from the Ministry
of Agriculture and Forestry and TGB was awaiting
about this matter in order for the Trade Ministry to rechange the regime, has been brought to the attention
of TGB officers and the matter of using equivalent
goods urgently (30%-50%) have been evaluated.
The information was shared that Göbeklitepe trip
and meeting will be held and as the year 2019 was
announced as the Year of Göbeklitepe and President
of the Republic, the Minister and Şanlıurfa Members
of Parliament have been invited.
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TUSAF 2019 kongre ve sergisinin 15.yıl, 23. Nisan
bayramı olması ve IAOM-Avrasya bölgesel forum
toplantısı nedeniyle kongre ve sergi 5 güne
çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, hazırlıkların devam
etmesine karar verilmiştir.

As the 15th Anniversary of TFIF 2019 congress and
exhibition coincides with April 23, National Sovereignty
and Children’s Day and due to IAOM-Eurasia regional
forum meeting, the congress and exhibition has been
extended to 5 days.

Uluslararası meslek kuruluşları ile ilişkiler
kapsamında IAOM ABD ile yapılan anlaşma sonucunda,
IAOM-Avrasya Direktörlüğü’nün TUSAF Başkanı ve
Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülmesine, Nisan
2019 tarihinde yapılacak bölgesel foruma ilaveten
2020 yılı sonbahar(tercihen Eylül ayı) tarihinde yıllık
toplantılara başlanmasına ve bu çerçevede, genel
sekreterin gerekli işlem ve görüşmeleri yapmasına
karar verilmiş, Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının
Şanlıurfa’da yapılacak Göbeklitepe gezisi çerçevesinde
8 Şubat tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Within the scope of the relations with international
professional organizations, as a result of the
agreement made with IAOM USA, it was decided that
IAOM-Eurasia Directorate will be executed within TFIF
Presidency and General Secretariat, in addition to the
regional forum to be held in April 2019, and annual
meetings will start in the fall of 2020 (preferably in
September) and accordingly, secretary general will
conduct the required transactions and negotiations,
and the next board meeting will be held on February
8 as part of the Göbeklitepe trip to be organized in
Şanlıurfa.
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Toplantının ardından TUSAF Yönetim Kurulu, TMO
Genel Müdürü Ahmet Güldal ile TMO Genel Müdür
Yardımcısı Cihan Soyalp ‘ı makamlarında ziyaret edip,
alınan kararlar çerçevesinde değerlendirmelerde
bulunmuşlardır.
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After the meeting, TFIF Board of Directors visited TGB
General Manager Ahmet Güldal and TGB Vice General
Manager Cihan Soyalp at their offices, and they made
evaluations with regard to the decisions taken.
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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

Ege Un Sanayicileri
Derneği

Güney Doğu Un
Sanayicileri Derneği

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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