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1. TUSAF 2012 “Buğday, Un ve Ekmek” konulu 

Kongresi 29 Mart – 1 Nisan 2011 tarihlerinde 

Antalya Belek’te, Susesi Hotel’de yapılacaktır. 

Yaklaşık 500 katılımcı ve 50 sergiden oluşması 

beklenen kongremiz uluslararası nitelik taşımaktadır.  

Kongremiz 3 oturumdan oluşmaktadır. 1. Oturum 

olan “Buğday” oturumunda; Buğday Efsanesi, 

Buğdayda Üretim ve Kalite, İç ve Dış Ticaret, 

Borsaların Yapısı ve Devletin Rolü konuları 

işlenecektir. 2. olarak “Un” oturumunda ise Un 

ihracatı, Sektörde Mesleki Eğitim, Üniversite - 

Sanayi İşbirliği, Unun Beslenmedeki Rolü ve Önemi, 

Un Tebliği konuları işlenecektir. Son oturum 

“Ekmek” oturumunun konuları ise Türkiye'de Ekmek 

Sanayi (üretim, tüketim, sektörün sorunları), Ekmek 

ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Eski tebliğden 

farklılıklar, sektörün uyumu, değerlendirme ve unun 

zenginleştirilmesi) olacaktır.  

 Afrika yardımına ilişkin Türk Kızılayı Genel Müdürü 

ve TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 

imzalanan plaketler üyelerimize gönderildi. 

 Van depremi doğrultusunda un yardımlarımız 496 

tona ulaşmış olup; sanayicilerimiz nakdi ve ayni 

ihtiyaç malzemesi olarak 49.000 TL yardımda 

bulunmuşlardır. 

 Üniversite - Sanayi işbirliğine yönelik olarak 

sektörümüzdeki mesleki eğitimin kalitesinin 

artırılması ve ilave istihdam yaratılması maksadıyla 

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak 

eğitim programına yönelik çalışmalar tamamlanmış 

olup, YÖK’e sunulacak hale getirilmiştir. Bu 

kapsamda Gaziantep Üni. Naci Topçuoğlu Meslek 

Yüksek Okulu, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, 

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ve Bulgur 

Sanayicileri Derneği arasında bir protokol 

imzalanmıştır. 

2. “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Taslağı” 

komisyon çalışmalarına TUSAF olarak katılım 

sağlanmıştır. Tebliğ Ulusal Gıda Kodeksi 

Komisyonunun onayına sunulmuştur. 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

Antalya’da 14 – 18 Kasım 2011 tarihlerinde 

düzenlenmiş olan “Gıda Güvenilirliğine Yönelik 

Politika ve Strateji Belirleme Toplantısı”na katılım 

sağlanmıştır. 

3. Uluslararası Hububat Konseyi’nin (IGC) 27 Ekim 

2011 tarihli raporuna göre dünya buğday üretimi, 

tüketimi ve stoku sırasıyla, 684, 677 ve 202 milyon 

ton olmuştur. 

 ABD Tarım Bakanlığı’nın 14 Kasım 2011 tarihli 

raporuna göre dünya buğday üretimi geçen ayki 681 

milyon tonluk seviyesini 683,3 milyon tona 

yükseltmiştir.  AB ülkelerinde buğday arzında geçen 

aya göre 1,2 milyon ton, artış beklenmektedir.  

Kazakistan’ın ise bu ay 2 milyon tonluk bir arz artışı 

ile 21 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bunun 

ötesinde, dünya tüketim seviyesinin 2,4 milyon ton 

artacağı ve dönem sonu stokunun ise 200 bin ton gibi 

çok düşük bir artışla 202,6 milyon ton olacağı 

öngörülmektedir. 

 Ülkemizin 2011 yılı Ocak-Eylül dönemi kümülatif un 

ihracatı 1.492.788.891 kg olmuştur. Bu miktara 

karşılık gelirimiz ise 691.072.453 $ olmuştur. 

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 1.398.383.159 

kg un ihracatına karşılık 416.698.204 $ gelir elde 

edilmiştir. 

 Faydalanmak isteyen üyelerimiz için sürekli 

yayınlarımız aşağıdaki gibidir:  

                           

   

  

   

   

   
 Aşağıdaki kuruluşların etkinlik ve faaliyetlerine dair 

üyelerimize düzenli bilgilendirme yapılmaktadır: 
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