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KONULU KONGRE VE SERGİ 

7-10 MART 2013, ANTALYA 

Değerli Sektör Temsilcileri... 

Sözlerime; Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nca düzenlenen bu kongrede 

bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek başlamak istiyorum. Hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

Değerli Katılımcılar, 

Son yıllarda uluslararası hububat piyasalarını etkileyen en önemli faktörün, kongrenin de 

ana konularından birisi olan iklimsel değişiklikler olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz.  

2012 yılında, hem kuzey hem de güney yarımküredeki olumsuz iklim koşulları 

neticesinde küresel hububat üretiminde önemli miktarda düşüşler yaşanmış ve dünya 

buğday üretimi, 2011’e göre 40 milyon ton azalarak 656 milyon tona düşmüştür.  

Özellikle bölgemiz için önemli bir hammadde sağlayıcısı olan Rusya’nın buğday 

üretiminin de 56 milyon tondan 38 milyon tona düşmesi ile dünya buğday fiyatlarında 

Haziran ayından itibaren önemli yükselişler kaydedilmiştir. 

Haziran ayı başlarında ton başına 289 $ olan ABD HRW buğdayı, 9 Kasım tarihinde % 

35 artışla zirve yaparak 389 $’a yükselmiş; bugün ise 320 $ civarında seyretmektedir. 

Geçtiğimiz yıl iklimsel olumsuzluklar Ülkemizde de yaşanmış, 2012 yılında buğday 

üretimimiz önceki yıla göre 1,7 milyon ton azalışla 20,1 milyon ton, arpa üretimimiz ise 

500 bin ton azalışla 7,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  

Yaşanan iklimsel olumsuzlukların yanısıra spekülalif girişimlerin de etkisiyle Dünya 

hububat fiyatlarındaki artışların iç piyasalarımızı da yükseliş eğilimine sokması, TMO 

yu piyasalara sürekli olarak müdahil olmak zorunda bırakmıştır.  

Yeni oluşturduğumuz piyasa takip grubu tarafından yurt dışı ve yurt içi piyasalarda 

yaşanan gelişmeler başından itibaren yakından takip edilerek gerekli önlemler 

zamanında alınmaya çalışılmıştır.  

Bu kapsamda; 30 Temmuz 2012 tarihinden bugüne kadar çeşitli zamanlarda iç 

piyasalara buğday, arpa, çavdar ve mısır satışı yapılmış, 200 bin ton arpanın ithalat 

bağlantısı gerçekleştirilerek iç satışa sunulmuş, aynı zamanda besiciliğin yoğun olduğu 

ve yeterli stok bulunmayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine buğday ve arpa 

sevkiyatı yapılarak bölgenin hammadde ihtiyacı karşılanmıştır. 



Bugüne kadar yapılan ve sayısı 23’ü bulan müdahale satışlarıyla toplam 828 bin ton 

arpa, 2,5 milyon ton buğday, 42 bin ton çavdar ve 42 bin ton mısır satışa açılarak 358 

bin ton arpa, 610 bin ton buğday ve 7 bin ton çavdar satışı gerçekleştirilmiştir. 

Halen; 

18.02.2013 tarihinden itibaren 100.000 ton arpa, 630 TL/ton fiyatla kişi ve kuruluş 

ayırımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili satılmaktadır. 

18.02.2013 tarihinden itibaren 19.120 ton çavdar ve 27 ton tritikale, 649 TL/ton fiyatla 

peşin veya 90 gün vadeli, vade farksız olarak kişi ve kuruluş ayırımı yapılmaksızın 

satılmaktadır. 

22.02.2013 tarihinden itibaren 47.949 ton bisküvilik buğday, 316-326 $/ton fiyatlarla 

bisküvi fabrikalarına yönelik olarak DİR kapsamında satılmaktadır. 

04.03.2013 tarihinden itibaren 300.393 ton yerli ekmeklik buğday, 725-743-748 TL/ton 

fiyatlarla, 293 ton ithal ekmeklik buğday ise 685-700 TL/ton fiyatlarla kişi ve kuruluş 

ayırımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili satılmaktadır. 

04.03.2013 tarihinden itibaren 499.303 ton yerli ekmeklik buğday, 339-349 $/ton 

fiyatlarla un ve üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarına DİR 

kapsamında satılmaktadır. 

Bugün için,  

307.950 ton makarnalık, 2.138.469 ton ekmeklik olmak üzere toplam 2.446.419 ton 

buğday, 308.980 ton arpa*, 172.405 ton mısır, 17.411 ton çavdar, 641 ton pirinç ve 

48.828 ton çeltik olmak üzere toplam 2.994.684 ton ürün stokumuz bulunmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde küresel buğday üretiminin, 656 milyon tondan 682 milyon tona 

ulaşması beklenmekte olup, bu durumun şimdiden piyasalar üzerinde rahatlatıcı etki 

yaptığı gözlenmektedir.  

2012 yılı buğday üretiminde önemli bir azalış yaşayan Rusya’nın 2013 yılı buğday 

üretiminin de ekim alanlarındaki 1 milyon hektarlık genişlemeyle beraber 38 milyon 

tondan 53 milyon tona yükselmesi,  

Avrupa Birliği üretiminin 2013 yılında, geçen yılın yaklaşık 7 milyon ton üzerinde, 132 

milyon ton olması, 

beklenmektedir.  

Ülkemizde ise ürün ekilişlerinden bugüne kadar geçen süre içinde iklim şartlarının 

olumlu seyretmesiyle bitki gelişimleri geçen yıla göre daha iyi durumda olup, herhangi 



bir iklimsel olumsuzluk olmaması halinde buğday üretimimizin geçen yılın üzerinde 

gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Değerli Katılımcılar, 

Ülkemizin buğdaya dayalı mamul madde ihracatı her yıl artarak devam etmektedir. 

Gelinen noktada, Ülkemizin bu alanda dünyanın en önemli mamul madde 

ihracatçısı ülkelerinden biri olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 

1970 yılında mamul madde ihracatımız toplamı sadece 303 ton iken, 2012 yılında 

yaklaşık 3 milyon ton ile bir rekora  ulaşılmıştır. 

2011 yılında 1,98 milyon ton ile 100’ü aşkın ülkeye gerçekleştirilen un ihracatıyla 

Ülkemiz, dünya sıralamasında birinci olmuştur. 

2012 yılında ise; dünya hububat üretiminde yaşanan dalgalanmalar, Suriye’deki iç 

savaş, Endonezya’nın Ülkemizden yapılan un ithalatına vergi uygulaması gibi 

olumsuz faktörlere rağmen Ülkemiz, 1,99 milyon tonluk un ihracatı ile değer 

bazında dünya sıralamasındaki liderliğini korumuştur.  

Ülkemiz için bir onur vesilesi olan bu dikkate değer performansı gösteren un 

sanayicilerimize bu vesile ile ben bir kez daha Bakanlığımız ve TMO adına 

teşekkür etmek istiyorum.  

Değerli Katılımcılar, 

Zaman kısıtımız nedeniyle burada her konuyu irdeleme imkanımız yoktur. Ben kısaca 

hem ülkemiz hem de dünya için kanayan bir yara olan gıda israfından ve başlatmış 

olduğumuz Türkiye'de ekmek israfını önleme kampanyasından da bahsetmek suretiyle 

konuşmamı tamamlayacağım.  

Değerli konuklar, 

Yılda 870 milyon insanın yetersiz beslendiği ve yaklaşık 10 milyon insanın açlık ve 

yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği dünyamızda, maalesef yılda 1,3 milyar ton gıda 

israf edilmektedir.  

Dünya Gıda Örgütü verilerine göre dünya gıda üretiminin üçte birini oluşturan bu 

israfın ekonomik değeri ise 1 trilyon ABD $’ına karşılık gelmektedir.  

Dünyadaki gıda kaybı ve israfının dörtte birinin önlenmesiyle bile yetersiz beslenen 870 

milyon insanın gıda ihtiyacı karşılanabilmektedir. 

Biz kurumsal misyonumuzla bağlantılı olarak, 2008 yılında bir Türkiye'de ekmek israfı 

araştırması yaptırdık ve ülkemizde ekmeğin fazlaca israf edildiğini tespit ettik.  



Yine 2012 yılına geldiğimizde ülkemizde ekmek israfının seyri hakkında bilgi edinmek 

amacıyla yeni ve çok daha kapsamlı bir araştırma yaptırdık. Yeni araştırma sonucunda 

gördük ki, ülkemizde israf hızla artarak devam ediyor. Araştırma ile yılda 37 milyar adet 

ekmek üretildiği ve maalesef üretilen ekmeğin 2,1 milyar adetinin (550 bin ton) israf 

edildiği, bunun da ülkemize ekonomik yükünün yıllık 1,5 milyar TL' den fazla olduğu 

tespit edildi.  

Sonuçların vahameti bizi tüm Türkiye'yi kapsayacak geniş çaplı bir kampanya yapmaya 

teşvik etti. Bunun üzerine öneri götürdüğümüz Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN tarafından 17 Ocak 2013 tarihinde yurt genelinde  ‘Ekmek İsrafını Önleme 

Kampanyası’ başlatılmış oldu.  

Ülke genelinde büyük ilgi gören bu kampanyaya, kamu kurumlarının yanı sıra özel 

sektör ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek vermeleri Kuruluşumuzca 

memnuniyetle karşılanmaktadır.  

Ülkemizde bir yılda israf edilen ekmeğin ekonomik karşılığı, neredeyse Türkiye’nin un 

ihracatından elde ettiği gelire denk gelmektedir.  

Bu vesileyle, gerçekleştirdikleri ihracat neticesinde ülke ekonomisine sağladığı katkıyla 

halkımızı gururlandıran un sanayicilerimizin ve onların çatı kuruluşu olan Türkiye Un 

Sanayicileri Federasyonu’nun, Ekmek İsrafı Önleme Kampanyası’na destek veren 

paydaşlar arasında yer almasını takdirle karşılıyorum. 

Değerli Katılımcılar,  

Ben sözlerime burada son verirken, varlıkları ve güzellikleriyle hayatımıza değer katan 

annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz ve tüm kadınlarımızın dünya kadınlar gününü 

yürekten kutluyor, kongrenin başarılı geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

 


