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Sayın TMO Genel Müdürüm,  

Sayın TOBB Başkan Yardımcım,  

(Sayın Antalya Valisi ve Emniyet Müdürüm) 

Sektörümüzün ve Basınımızın değerli temsilcileri… 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun 2011 yılı Uluslararası Kongresine gelerek bizleri 
onurlandırdığınız için şahsım ve TUSAF Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi iletmek ve 
hoş geldiniz demek istiyorum… 

APK-INFORM işbirliği ile yaptığımız bu kongrede, sizlerle, Dünya’da ve Türkiye’de 
sektörümüzü çok yakından ilgilendiren “Buğday Üretimi ve Ticareti, Lisanslı Depoculuk,  
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Tohumculuğun Gelişimi ve Sertifikasyon” konulu 
kongre ve sergimizde buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu, Geçmiş 
birlikteliklerimize kıyasla kongremizin gerek kapsamımızdaki konuların önemi, gerekse 
katılımcı konuşmacıların etkinlikleri açısından çok daha zengin ve kapsamlı olarak 
hazırlandığını belirtmek istiyorum…   

Beklentilerimizin üzerinde yaklaşık 450 kongre ve sergi katılımcısının yer alması,  
sektörümüz açısından yeni bir proje örneğini oluşturacağına inandığımız bu organizasyon da 
sizlerle birlikte olmak, bizleri, sektörümüzü ve inanıyoruz ki bizlerle birlikte yürüyen; bizim 
yanımızdan hiç ayrılmayan; kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerimizi mutlu ve 
gururlu kılacaktır. 

Bildiğiniz üzere, un sektörümüzün en üst yasal çatı temsilcisi sıfatı ile TUSAF sektörümüzün 
ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye’nin her bölgesini temsil eden Dernekleri ile birlikte sektörel 
çalışmalar yürütmekte, sorunlarına çözüm aramakta ve sektörün istikrarlı bir biçimde 
gelişimine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.   

Federasyonumuz, bugüne kadar sektörümüze ilişkin işbirliği çalışmalarının yanı sıra çok 
önemli ulusal ve uluslararası birliktelikler gerçekleştirmiş, ülkemiz için çok önemli projelere 
imza atmış ve günümüzde büyük önem arz eden sivil toplum zihniyetinin engüzel örneğini 
sergilemeye çalışmaktadır.    

Bu kapsamda, kaynaklarımızın ve yasaların imkân verdiği ölçüde kurumsal çerçeve ve 
altyapımızın geliştirilmesi yolunda ciddi adımlar atmaktayız. Bunlardan bir tanesi de TUSAF 
web sitesidir. Sektörel rapor ve istatistiklerin paylaşımı, mevzuatın takibi, devlet desteklerinin 
duyurulması, basında sektörümüz, işbirliği projeleri, uluslararası kuruluşların etkinlikleri ve 
hububat raporları, sergi ve kongreler ile yönetici köşesi sadece siz sektör temsilcilerimize 
internet aracılığı ile ulaştırdığımız hizmetlerdir.  Bu konuda gerek medyamızdan gerekse siz 
meslektaşlarımızdan ciddi övgüler ve geri dönüşümler almaktayız. TUSAF web sitesi 
ziyaretçi sayımız dört katına çıkarak, aylık 3000’lerden, 12.000’lere ulaşmıştır.   
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Yine Sektörümüze ilişkin işbirliği çalışmalarına önemli örneklerinden birisi de, un 
sektörümüzün geleceğini tasarlamak, vizyonunu oluşturmak, stratejilerini ve bunun için 
gerekli eylem planlarını belirlemek üzere geçen ay yine Antalya’da “Arama Konferansı” 
çalıştayında buluşmamız olmuştur.  

Türkiye genelindeki sekiz derneğimizin belirlediği 45 kişilik sektör temsilcisinin katılımı ile 
üç günlük kampta, Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu ve Arama Danışmanlık eşliğinde, aktif ve 
üretken bir ekip ile çalıştık.   Federasyonumuz açısında önemli bir dönüm noktası olacağına 
inandığımız  “ortak akıl” yaratmayı amaçlayan bu çalışmadan, anket sonuçlarına göre tüm 
katılımcıların istisnasız büyük mutluluk duymaları, Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak beni, Yönetim Kurulu olarak da tüm arkadaşlarımı çok memnun etti.  Bu konferansa 
ilişkin önceliklerimizi, bulgularımızı ve projelerimizi pek yakında siz sektör 
temsilcilerimize sunmayı ve ayrıca yayınlamayı arzu etmekteyiz.   

Değerli katılımcılar; 

Bugün, Un sanayimizi; Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren, stratejik ürünümüz 
olan buğdayı hammadde olarak kullanan, milli gelirimize katkı sağlayan, ihracatta 
Dünyada son beş yıldır lider ülke konumunu sürdüren, yaklaşık 12 milyar TL katma 
değer yaratan, 15.000 kişiye istihdam sağlayan ve toplumsal konularda sorumluluğu ile 
öne çıkan bir sektör olarak tanımladıktan sonra 2010 yılının Buğday için hepimizin de bir 
şekilde yaşadığı gibi fevkalade bir yıl olduğuna değinmek istiyorum. Dünyadaki iklimsel 
olumsuzluklar/küresel ısınma buğday arzında sorunlar oluşturmuş ve buda buğday tedarik 
ve fiyatlamalarında sıkıntılara yol açmıştır.  En önemli ve yegâne hammaddemiz olan 
buğdayın bölgemizdeki en önemli ihracatçı ülke olan Rusya’nın 5 Ağustos 2010 tarihi 
itibariyle ihracatını yasaklaması ve yine bölgemizdeki önemli buğday üreticilerinden Ukrayna 
ve Kazakistan’ın ihracatı kısması veya kotaya tabi tutması, ülke üretimimizin çeşitlilik ve 
kalite açısından yetersiz kalmasına sebebiyet vermiş bu da sektörümüzü olumsuz yönde 
etkilemiştir.   

Bu süreç zarfında yurt dışı buğday piyasalarında yaşanan agresif fiyat gelişmelerinin yurt içi 
piyasalardaki fiyat istikrarını etkilememesi, ki bugünkü uluslararası ve ulusal rakamlara ve 
bunların artış oranlarını karşılaştırdığımızda bunu rahatlıkla görmek mümkün olduğu gibi bu 
sürecin en az etki ile atlatılmasına yönelik olarak TMO’nun yoğun çabalarına TUSAF olarak 
hep destek vererek bir işbirliği ve bir sağduyu örneği sergilediğimizi düşünüyoruz. 

Bu değerlendirmelerle, bugün ilk oturumumuzu buğday üretim ve ticaretine ayırdık.  Bu 
oturumda, panelistlerimiz bizlere Dünya ve Türkiye perspektifinde gerek kısa dönem gerekse 
orta-uzun dönem projeksiyonlarını aktaracak ve dolayısıyla önümüzdeki dönem ile alakalı 
öngörüler oluşturmamıza ve stratejilerimizi belirlemede katkı sağlayacaklarını ümit 
etmekteyiz. 

 

 

 



3 
 

Değerli katılımcılar, 

Günümüz global dünyasında şirketlerin ve bireylerin kendi bilgi birikimleri, kaynakları ve 
yetkinlikleriyle rekabet edebilme şansları her geçen gün azalmaktadır.  Bilgi teknolojisi ve 
iletişimdeki ilerlemeler ve ekonomik faaliyetlerin ulusal sınır tanımadan gerçekleşmesi, 
bireyleri akla gelebilecek her konuda dünyanın her yerinden, her türlü rekabete, riske ve 
spekülasyona açık hale getirmiştir.  En büyük ve güçlü şirketler bile, uluslararası ilişkilerinde, 
stratejik işbirlikleri ile kaynaklarını daha verimli kullanma ve rekabet güçlerini arttırmak için 
kurumsallaşma ve orta-uzun vadeli politika oluşturma yoluna gitmektedirler.   

1980 ve 1990’larda daha çok finansal piyasalarda görülen riskler; iklimsel belirsizlikler 
ve küreselleşme nedenleriyle artık şekil değiştirerek emtia piyasalarına yansımış ve 
öngörülemez hale dönüşmüştür.  Bu konuda sektörümüze yönelik potansiyel risklerin 
belirlenmesi, risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri durumunda bizlere 
yükleyeceği maliyetler, Örneğin; 2008 ve 2010 küresel gıda krizi. Riskler için alınacak 
tedbirler, risklerin sigortalanması veya  finansman yöntemleriyle yönetilmesi gibi gerekli 
farkındalığın yaratılması açısından siz sektör temsilcilerimiz için Kongremizin bugün ikinci 
bölümünü ve yarın öğleden sonraki çalıştayı Lisanslı depoculuk ve Vadeli İşlemlerden 
oluşturduk. 

Türkiye’de Lisanslı Depoculuk sistemi ile Tarım ürünleri Üretici-Sanayici-Yatırımcı 
açısından yeni bir dönemi beraberinde getirecektir.  Ürün lisanslı depoya konacak, bunun 
karşılığında finansman imkanı doğacak ve istendiği zaman hedeflenen fiyattan ürün 
satılabilecek ve ürün fiyatları sigortalanabilecek, resmi veri bankası oluşacak, stok miktarları 
bilinebilecek ve stoklama maliyetinden kurtulunulacak,  ürün daha kolay pazarlanabilecek, 
hammadde tedarikinde sıkıntı yaşanmayacak, istenilen ürün kalite ve miktar olarak temin 
edilebilecek ve vadeli işlem ve opsiyon borsası ile entegre şekilde çalışılabilecektir. Bu 
sistemle yeni bir ticari kültür ve  yeni bir düzen kurulacak, orta-uzun dönem iş yapma 
yöntemleri ile çağa ayak uydurarak, küreselleşme ve iklimsel dezavatajlardan doğan dışsallık 
ve riskler biz sanayiciler için  minimize olacaktır.   

Bugün dünya ülkeleri yıllar önce bu sistemleri uygulamaya başlamıştır.  ABD’de çok yüksek 
kapasiteli binin üzerinde, Hindistan’da sekiz bine yakın lisanslı depo faaliyet göstermektedir.  
Umarız, kongremizin ikinci bölümünde yer alan değerli konuşmacılarımızdan elde 
edeceğimiz görüş ve değerlendirmeler, ülkemizde de mevcut sorunlarımızın üstesinden 
gelinerek biran önce bu önemli sistemin hayata geçirilmesine yardımcı olur. Bu çerçevede, ilk 
adım olarak önemine inandığımız lisanslı depo işletmelerinde depolanacak hububatın TS 
2974 Standardına göre analiz ve sınıflandırılmasının yapılacağı ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından oluşturulması planlanan çalışma grubunda TUSAF Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyemizle bulunmaktan memnuniyet duyduğumuzu ve 
çalışmaların biran önce başlamasını ümit etmekteyiz. 

Bu konuda, 25 Şubat 2011 tarihinde G-20 Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye’yi ziyaret eden 
Fransa Cumhurbaşkanı’nın gündemi Kongre’de ikinci oturumumuzun tespitinde ne derecede 
isabetli ve zamanında hareket ettiğimizi bize göstermiştir.  Size memnuniyetle duyurmak 
isterim ki, G-20 özel gündemle Tarım Bakanları düzeyinde 23 Haziran 2011 tarihinde Paris’te 
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toplanarak “Dünya’daki hammadde fiyatlarındaki gelişmeler, erken alarm sistemleri ve 
müdahale araçları, tarım istatistik altyapısı, şeffaflık, stoklar ve yönetimi ile gıda 
güvenliğini” görüşecektir.   Son aldığımız bilgi çerçevesinde Fransa eşbaşkanlığında, G-20 
konferansının enerji ve tarım gündemi ile Nisan ayı sonu veya Mayıs aylarında Türkiye de 
yapılacağını öğrendik.   

Günümüze kadar sadece ekonomi ve finans sektöründe faaliyet gösteren G-20’nin bundan 
böyle stratejik önemi her gün artan tarım ve gıda sektörüne el atması, G-20’ye aktif olarak 
katılım sağlayan Türkiye’nin bundan böyle bu platformda söz sahibi olması, ülkemiz ve 
sektörümüz açısından büyük önem arz etmektedir. Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan’ın 
Kızılcahamam’da “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu” toplantısının 
açılışında yaptığı konuşmada “hem gıdanın hem enerjinin Türkiye’de konuşuluyor 
olmasının Dünya açısından kuşkusuz özel bir anlamı olacak” ifadesi de öngörülerimizi 
doğrular niteliktedir.  Bu konuda TUSAF olarak her zaman olduğu gibi başta Bakanlığımız 
olmak üzere her türlü destek vermeye ve işbirliği içerisinde olmaya hazır olduğumuzu ifade 
etmek isterim. 

Değerli Katılımcılar; 

TUSAF olarak en önemli hammaddemiz olan buğdayın stratejik bir ürün olduğunu ve her 
geçen gün önemini arttırdığı bilinciyle politikalarımızı şekillendiriyoruz.  Çünkü biz un 
sanayicileri olarak Türkiye’de buğdayın ekilebilir olmasını destekleyecek politikaların 
oluşmasından yanayız.  Yani Napolyon için para ne anlama geliyorsa bizler içinde buğday 
o anlama geliyor. Buğday okadar önemli, okadar derin bir evveliyata sahipki orijini bile 
kesinlikle bilinmemektedir. Ekonomik öneminin yanında buğday ülkemizde toplumsal, 
kültürel ve arkeolojik bir değerdir.  Buğdayın ülkemiz topraklarındaki öyküsü, pek çoğumuza 
hayal etmesi bile güç gelebilecek kadar eski zamanlara; okuduğumuz, bildiğimiz tüm 
uygarlıklardan öncelere uzanıyor. 

1974 yılında Amerikan Tarımsal Tarih Derneği tarafından düzenlenen bir sempozyum 
tutanaklarından aldığımız “Türk Buğdayı: Bir İmparatorluğun Temel Taşı”1 isimli makalede 
Türk buğdayının Amerika’da 100. Yıldönümünde bulunulduğu ifade edilerek,  Türk 
buğdayının Amerika’da günümüzdeki yedi önemli sert kırmızı buğday türünün atası olduğu 
belirtilmektedir.  Ayrıca, ABD’deki yedi eyalete bağlı Tarım Deney İstasyonları ve ABD 
Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Kurumu’nun Türkiye buğdayının bu ülkedeki  100. 
Yılının Kutlanması amacıyla yeni bir buğday türünün piyasaya sürüldüğü ve sözü edilen 
sempozyumunda  Türk buğdayının hikayesini anlatmak üzere düzenlendiği ifade 
edilmektedir.   

Burada çok ilginç bulduğum kısa bir bilgi de, 1972 yılında Rusya’nın, kendi stoklarını takviye 
etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinden 400 milyon kile sert kırmızı kış buğdayı 
satın almış olmasıdır.  Bu buğdayın büyük bölümü çok uzun bir süre önce, ABD’ye 
                                                            

1 Turkey Wheat: The Cornerstone of an Empire, Author(s): K.S. Quisenberry and L.P. Reitz, Agricultural History, 
Vol. 48, No:1, Farming in the Midwest, 1840‐1900: A Symposium(Jan.,1974), pp.98‐110, published by 
Agricultural History Society. 
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Rusya/Ukrayna’dan  getirilmiş olan orijinal Türk buğdayından elde edilen modern türlerin bir 
karışımı olduğu bilinir.  Birçok kayıtta Türk buğdayının Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk 
ekiminin 1870’lerin başlangıcında “Menno” göçmenleri tarafından yapıldığı belirtilmektedir.   
Aynı vurguya, World Grain Dergisinin2 25 Ocak 2011 tarihli sayısında da rastlamak 
mümkündür.  “Türkiye’nin Liderlik İddiasına Paralel Tahıl Başarısı” isimli makalede 
Derginin Başyazarı Mr. Morton Sosland “19.yy’da Amerika’nın buğdayla tanışmasının, 
Türkiye’nin tahıl ekonomisindeki gelişiminde merkezi rol oynayan “Sert Kırmızı Kışlık 
Buğdayı” kaynaklı olduğu bilindiği” ifade etmektedir.  1974 yılında Amerikan Tarımsal Tarih 
Derneği tarafından ingilizce olarak yayınlanan bu tarihi belge kongremiz sonrasında 
federasyonumuz tarafından sektörümüzün dikkatine sunulacaktır.  Sayın Genel Müdürüm, 
şimdi Federasyon Genel Sekreterimiz size bu makalenin orijinal kopyasını ve türkçe 
tercümesini sunacaklardır. 

Sayın Bakanımızın geçenlerde Denizli ziyareti çerçevesinde verdiği  demeçteki ifadelerini 
yeri gelmişken burada tekrar kullanmak ve tüm katılımcılara hatırlatmak isterim.  Dünya 
Bankası kayıtlarına göre, Türkiye 2008 yılı itibariyle 56 milyar dolar tarımsal üretim hasılası   

ile Dünya’nın 8. büyük ülkesi durumuna yükselmiş bulunuyor. Küresel ısınma çıkmazında, 
artık Türk buğdayının yeniden dirilişine tanık olmak ve tüm Dünya’da Türk buğdayına 
gösterilmiş olan kutsal değer ve saygıyı, yine Bakanımızın ifadesiyle “geçmişteki popülist 
politikalardan uzak” olarak, ülkemizce de gösterilmesini arzuluyoruz.  Önümüzde uzun bir 
yol olsada, bu konuda biz sanayicilere düşen görevi seve seve yerine getirmeye hazırız. 

Yukarıda aktardığım bilgiler arasında yer alan ve bugün dünyanın en önemli buğday üreticisi 
ve tüketicisi ülkeleri arasında yer alan ülkelerden temsilcilerin bulunduğu kongremiz bu 
açıdan da tarihi bir buluşma noktası olmaya adaydır ve hakettiği yeri alacaktır.   

Tarihe tanıklık etmiş en önemli ülkelerin temsilcilerinin kongermizde konuşmacı olarak yer 
alması ve siz kongre izleyicileri arasında bulunması da bu sezgimizi kuvvetlendirmekte ve 
bize güç katmaktadır. 

Bu alandaki geçmişimiz ve zenginliğimiz,  bu tür araştırmaların ortaya çıkması, bilginin 
paylaşılması ve teknolojik yenilikleri içeren yeni bilimsel araştırmaların yapılması, 
Anadolu’nun bize armağan ettiği mirasın daha verimli kullanılmasına ve buğday kalitesinin 
artırılmasına katkıda bulunacaktır. 

Bu doğrultuda, kongremizin ikinci günü sabah oturumunda,  ulusal ve uluslararası tecrübeler 
ışığında buğday tohumculuğunun gelişimi ve sertifikasyon konusunu tartışıcağız. 

Kongremizde yapılan tüm konuşmalara ve sunumlara ilişkin kayıtlar mümkün olduğu kadar 
kısa bir süre içerisinde bastırılacak ve yayın halinde sektörümüze ve katılımcılara 
sunulacaktır. 

Bu vesileyle, Federasyon olarak yılda bir kez yaptığımız büyük çaplı geleneksel kongrelere 
ilaveten, bu yıl sonbahar aylarında ilkinin yapılmasını planladığımız “TUSAF-Un Festivali” 

                                                            

2  By Morton Sosland, “Grain Success parallels Turkey’s leadership claim” Word Grain, Jan. 25, 2011 
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tanıtımını da burada size duyurmak istiyorum.  2011 yılında muhtemelen Eylül ayı içesinde 
İstanbul’da yapmayı planladığımız Festivali daha sonraki dönem ve yıllarda diğer illerimizde 
yapmayı düşünmekteyiz.  Kongremiz sonrasında Festivale ilişkin bilgiler TUSAF web sitemiz 
aracılığı ile duyurulacaktır.  

Değerli Katılımcılar; 

Konuşmama son verirken, 

Kongremizin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyor, başta desteğini herzaman olduğu gibi 
bu kongremizde de yanımızda yer alarak gösteren çok Değerli TMO Genel Müdürümüz 
Sayın Mesut Köse’ye ve bütün organizasyonlarımızda sınırsız destekleri ve teşvikleri ile  
TOBB’ne ve Değerli Başkan Yardımcısı Sn. Faik Yavuz’a sonsuz teşekkürlerimizi 
sunmak istiyorum. Ayrıca Ana Sponsor, Gala Sponsor ve Kongre sponsorlarımız olan 
Ceynak, Up-Grain ve Tiryaki firmalarına çok teşekkür ediyorum.  Bunun yanında, Bunge, 
İş Bankası, Victam’a ve sergimize katılan yaklaşık otuz firmamıza da desteklerinden dolayı 
memnuniyetimi ifade etmek isterim.  Tabi ki kongremize yurt içi ve dışından konuşmacı 
olarak katılan misafirlerimize de çok özel teşekkürlerimizi sunuyorum. 

Güzel şehrimiz Antalya’da, bir benzeri olmayan Belek Beldesinde ve çok yıldızlı Rixos 
Premium Otel’de iyi bir vakit geçirmeniz dileğiyle, sözü APK-INFORM Direktörüne açılış 
konuşmaları için bırakıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum... 


