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Erhan Özmen, TUSAF Başkanı 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 11. Uluslararası Kongre ve Sergisi 

Buğday ve Sağlık, 5-8 Mart 2015, Antalya 

 

 

Sayın Bakanım, Genel Müdürlerim,  AB Un Sanayicileri Birliği Başkanı, Kamu 

ve Özel sektörün çok değerli başkanları ve temsilcileri , Dernek Başkanlarımız, 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, BESVAK Başkanı, Uluslararası Fırıncılar ve 

Pastacılar Birliği Başkanı, Uluslararası Tahıl Bilimleri ve Teknolojileri Derneği 

Başkanı, değerli sponsorlarımız, saygıdeğer katılımcı ve misafirleriz 11.inci 

toplantımızı gerçekleştirmek üzere  Buğday ve Sağlık temasıyla toplandığımız 

Uluslararası Kongre ve Sergimizi bir kez daha  birlikte gerçekleştiriyor olmanın 

mutluluğunu yaşıyor, sizleri şahsım ve TUSAF Y.K. adına saygıyla 

selamlıyorum. 

 

Saygı duruşu sırasında görsellerde izlediğimiz gibi geride bıraktığımız yılda, 

sektörümüzden dostlarımızı, büyüklerimizi kaybettik. Fahrettin Tivnikli, Necdet 

Kaya, Mehmet Alapala, Hacı Osman Kazancı ve diğerleri, hepsine Allah’tan bol 

rahmet, yakınlarına ve sektör paydaşlarımıza tekrar başsağlığı diliyoruz. 

-11. kongremizi gerçekleştirdiğimiz 5/ 8 Mart tarihinde  yani bugün  İstanbul’da 

gıda teknolojileri fuarı, Ankara’da IBATECH  Ekmekçilik ve Pastacılık Fuarı, 

Mersin’de 10. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ve Antalya’da da TUSAF 

Uluslar arası Kongre ve Sergisi ilginçtir ki aynı takvimde gerçekleşiyor ..  Ben 

Antalya’daki 5/8 Mart Kongre açılış konuşmama ABD’de 158 yıl önce 

gerçekleşen ilginç bir hikâye ile başlamak istiyorum. 
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8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin 

daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlaması ve 

129 işçi kadının çıkan olaylarda ölmesi nedeniyle, 8 Mart günü “Dünya 

Kadınlar Günü” olarak kabul edilmiş. 

 

Kadınların yürüttükleri mücadelenin temelinde dünyanın her tarafında yüzyıl 

önce  olduğu gibi,  bugün de eşitlik için, bağımsızlık için, politik haksızlıkların 

ortadan kalkması için, seçme ve seçilme hakkı için yani kısaca, daha iyi yaşama 

ve çalışma koşulları elde edebilmek için mücadeleleri devam etmektedir. 

 

Tüm dünyada bugüne kadar yapılan mücadelelere ve kazanımlara rağmen, 

eğitimli de olsa; eğitimsiz de olsa, ülke gelişmiş de olsa gelişmemiş de olsa 

kadınlara yönelik baskı ve şiddet halen devam etmektedir. 

Şuna inanıyorum ki; 

İş hayatında kadının rolü ve yerinin artırılması ile yaşanan bu sıkıntıların orta ve 

uzun vadede azalacağı düşüncesindeyim. Bu noktada; çalışma hayatındaki bir 

Erkek için: başarısız olana kadar başarılı sayılır, ancak, bir Kadın için: başarılı 

olana kadar başarısız sayılır, anlayışını da değiştirmemiz gerektiğini 

düşünüyorum. 

 

Özgecan; sonrası oluşan toplumsal hassasiyetimiz ve duygularla 

birbirimize,  ailemize, çevremize ve bütün insanlığa duyduğumuz sevgimizin, 

saygımızın hiç azalmaması ve eğitim seviyemizin yükselmesi dileğiyle, 

Dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın ‘’ 8 MART Dünya Kadınlar 

Gününü kutluyorum. 

 

-Bakanımız Sayın Mehdi Eker’i geçen ay bilgilendirme amaçlı ziyaretimizde 

bize; Anadolu coğrafyasının buğdayın ana vatanı olduğunu belirterek buğday ile 

koyun gerisi oyun sözüne vurgu yaparak, buğdayın anavatanında insanlara 
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buğday yemeyin demenin eskimoya balık tüketmeyin demekten farksız 

olacağını ifade etti.   

 

Bizlerde bu yoldaki çalışmalarımıza; 

2013 yılı ortalarında revize etmiş olduğumuz un tebliği sonrası Bakanımız ve 

ilgili kuruluşlarımızın destekleriyle kamuoyuna ve medyaya yönelik yapmış 

olduğumuz bilgilendirme toplantıları sayesinde yanlış bilinenleri düzeltme 

yönünde gayrete devam ediyoruz. Ancak, bu çabaların sürdürülebilir kılınması 

için siz sektör paydaşlarımızın destekleriyle birlikte yanımızda olan sivil toplum 

kuruluşları, kamu ve üniversitelerin çabalarına daha fazla ihtiyaç olduğunu ve 

TUSAF olarak sekreteryasını yürüttüğümüz “Ekmek Karalama Politikaları ve 

sektörler üzerindeki etkileri komisyonu” platformunun daha 

etkinleştirilmesinin zaruri olduğunu  görüyor ve  bu bağlamda da desteğini 

bizden esirgemeyen Sayın Bakanımız M.Mehdi Eker’den  ve Sağlık Bakanımız 

Sayın Mehmet Müezzinoğlu ‘ndan  sürece daha fazla katkı rica edeceğimizi de 

huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 

 

Sayın Bakanım Değerli konuklar  

  Bu kongremizde; Anadolu coğrafyamızın 12,000 yıl öncesinden tarihsel 

boyutuyla bize miras bıraktığı medeniyetin başlangıcı ile buğdayın uygarlaşması 

ve o günden bugüne buğdayın yolculuğunu sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bu 

çerçevede, Dünyada ve Türkiye’de bu uygarlaşmaya şahit olan ve yolculuğu en 

iyi bilen duayenler, uluslararası ve ulusal akademisyenler ve uzmanları 

kongremizde ağırlayacağız ve dinleyeceğiz. 

 

Takdir edersiniz ki; Dünya’da Sivil toplum örgütleri özel sektör ve kamu 

sektörü arasında çok önemli roller üstlenmektedirler.   Bizler de bu doğrultuda, 

kongre ve sergimizde bizimle proje ortağı olan kuruluşlar arasında Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği,  Prof.Dr. Ayşe Baysal Beslenme Eğitimi ve 
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Araştırma Vakfı, Avrupa Değirmenciler Birliği, Polonya Değirmenciler 

Derneği, Uluslararası Tahıl Bilimleri ve Teknolojileri Derneği, Uluslararası 

Fırıncılar ve Pastacılar Birliği, Ulusal Fırıncılık ve Pastacılık Örgütleri Avrupa 

Konfederasyonu’nu temsilen en üst düzeyde temsilcileri bizlerle birlikte 

olacaklar. 

 

2013/14 sezonunda ülkemiz buğday piyasaları dünya piyasalarından ayrıştı. Çok 

ilginçtir ki Dünyada, Türkiye ve Mısır dışında kuraklık yaşayan başka ülke  ve 

bölge yok. Tarım Bakanlığımız, Toprak Mahsülleri Ofisimiz, her zaman olduğu 

gibi biz kurumların görüşlerini de dikkate alarak çok sıkıntılı geçmesi beklenen 

yılın şu ana kadar ki bölümünü sorunsuz tamamlayarak süreci  çok iyi yönettiler. 

Sayın Bakanımıza ve ekibine göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı 

sektörümüz adına teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. 

 

2014/15 sezonuna girdiğimiz şu günlerde dünyada buğday üretim,  ticaret ve  

başlangıç stoklarında olumlu veriler gelmektedir ki  bunu yarın Buğday 

oturumunda detaylı ve güncel olarak  dinleme şansımız olacak.  Ancak şunu 

paylaşmak isterim ki; ülkemiz de Buğday ekim alanları geçen yıldan daha 

fazladır ve alınan yağış miktarları  ise neredeyse   ülkenin tamamında   eşit 

olmak üzere  uzun yıllar ortalamasının % 10 üzerinde ve geçen yılın ise % 

58 üzerinde gerçekleşerek inşallah  bereketli bir yılı müjde etmektedir. 

 

-Türkiye Un Sanayisi  2015 yılını da  2.184 M/T   Un ihracatı ve bunun 

karşılığın da  931 Milyon dolar  döviz girdisi sağlayarak Dünya Un ticaretinde 

ki önemli konumunu devam ettirmiştir  .Ayrıca ; arkadaşlarımız 2184 M/T un’u 

109 ülke’ye ihraç ederek hem müthiş bir gayret göstermiş  hem de 422 $/ T satış 

fiyatı ile  en yakın rakibimiz Kazakistan’dan ton başına 120$ lık çok iddalı bir 

fark ve 400 bin ton daha fazla ihracat gerçekleştirmiş ve başarılarını 
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taçlandırmışlardır. Bu başarıyı sağlayan  ve bizleri onurlandıran 

meslektaşlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.  

2015 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat miktarımızın bir önceki yılın 

Ocak ayına göre % 27 eksi  de olması , 2015 yılı Şubat ayında 

gerçekleştirdiğimiz ihracat miktarımızın ise yine bir önceki yılın Şubat ayına 

göre % 15 eksi olarak gerçekleşmesi de morallerimizi bozmamalı ve ilerleyen 

aylarda düzelen küresel parametrelerle birlikte  bunun telafisini ümit etmekteyiz. 

 

 

Sayın bakanım değerli konuklar ; 

Hepimiz sanayici olarak, tesislerimizde eğitimin önemine, üniversite-sanayi 

işbirliğine, teknoloji ve nitelikli istihdam konularının ne kadar önemli olduğuna 

inanmaktayız.  Bu kapsamda, Türkiye geçmişte sektörel  eğitimin  varlığı  ile 

alakalı    iyi ve kötü tecrübeler yaşamış bulunmaktadır.  Sektörümüze yönelik 

açılan ve kapanan eğitim bölümlerini maalesef  birkaç defa yaşamak zorunda 

kaldık.  Dolayısıyla, şu anda eğitime başarı ile devam eden Gaziantep 

Üniversitesi , Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek okulu “Un ve Unlu Mamuller 

Teknolojisi ” programı 1. Sınıfında  23 öğrencimiz  öğrenimini sürdürürken  2. 

Sınıfında ise bu yıl  11 öğrencimiz  mezun olacak. Bu konuda, un 

sanayicilerimizden ve sektör paydaşlarımızdan ricamız bu programlara ve 

yetişen öğrencilere ilgilerini ve desteklerini   kendi sektörümüzün, kendi 

işletmelerimizin geleceği açısından  esirgememelerini istirham ediyoruz. 

Sizin endüstrideki saygın pozisyonunuzun bilincinde olan ve hepimizi çatısı 

altında bir araya getiren TUSAF’ın 11.  Uluslararası Kongre ve Sergisinin;  

paydaşlarımız ile birlikte sektörümüzü güzel geleceklere taşımasını diliyor ve 

hak ettiği değere kavuşması için bu çatı altında gönül verip çalıştığımız 

sektörlerimizin son dönemlerde önemli dünya ülkelerini kıskandıracak boyutta 
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yakaladığı atılımları gelecek dönemlerde de de sürdürmesi için çalışmalarımızın 

aralıksız devam etmesini temenni ediyorum.   

Konuşmamın sonuna yaklaşırken siz değerli TUSAF üyelerimize güzel bir haber 

vermek isterim . Tefrişatı tamamlanan Bilkent’teki TUSAF genel merkezinin 

Sayın Bakanımızın  Nisan ayındaki programları doğrultusunda siz değerli 

üyelerimiz ile birlikte açılışını gerçekleştirmek istiyoruz .  Yeni Genel 

merkezimizin Sektörümüze hayırlar getirmesini diliyor,  emekleri ve  katkıları  

için TUSAF’ın mevcut  yönetim kuruluna  ve  önceki dönem  yönetim 

kurullarına sektörümüz adına  teşekkürlerimi ve şükranlarımı  sunuyorum. 

 

En samimi duygularımızla , Kongremize bizzat katılarak bizleri onurlandıran  

başta Sayın Bakanımız M. Mehdi Eker olmak  üzere siz değerli 

katılımcılarımıza ; katılamayarak desteklerini ileten tüm paydaşlarımıza 

teşekkürü bir borç biliyor, ülke ve sektör olarak büyük hedeflere ilerlerken, 

Dünyanın en büyük 4 sektörü olan  “Sanayi-Üniversite-Kamu ve Medya”’nın 

yapıcı işbirliği ve diyalog içinde çalışmasının önemine  bir kez daha vurgu 

yapmak ve sektör  paydaşlarımızın yapıcı iş birliğinin Kongremizde olduğu gibi 

bundan sonra  ki platformlarda da   devam edeceğine olan inancımızı yineliyor, 

bu düşüncelerle, kongre ve sergimiz  sonuçlarının; başta ülkemiz ve insanımız 

olmak üzere sektörümüze, gıda zincirinde yer alan tüm paydaşlarımıza hayırlı 

olmasını temenni eder şahsım ve TUSAF  yönetim kurulu adına hepinizi en 

derin saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

 
  


