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                                  TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU  

                                                              BİLGİ NOTU 

 

Federasyon, Dernekler ve üyelerimiz arasında kurumsal çerçevesinin daha da 

kuvvetlendirilmesi, sektöre yönelik mevzuat, istatistik paylaşımı, ekonomik değerlendirme 

raporları, teşvik ve destekler gibi konuların sektörümüz tarafından etkin bir şekilde takip 

edilebilmesi için mevcut teknolojik altyapımızın geliştirilmesi yolunda ciddi adımlar attık. 

 

Çağdaş bir sivil toplum kuruluşu olarak sosyal sorumluluk yükümlülüğümüz çerçevesinde 

büyük bir üzüntüyle öğrenmiş olduğumuz aşağıda yer alan etkinlikleri yaptık: 

 

 Pakistan’daki felaket için üyelerimizin işbirliğiyle yardım kampanyası başlattık ve 

yerine getirdik. 

 Somali için yardım kampanyası başlattık ve yerine getirdik. 

 Van depremi kapsamında yardım kampanyası başlattık ve yerine getirdik.  Bu 

kapsamda, Başbakanımızın Van Depremi Yardım Kampanyasına katılan kuruluşlarla 

beraber yapılan toplantıda, SERTİFİKA ve ALTIN MADALYA ile ödüllendirildik. 

 

Her ay sektörümüzle ilgili konularda gündemi yakından takip ederek kamuoyuna açık, şeffaf 

bir anlayışla gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında kongre ve seminerler düzenledik ve 

projelere katılım sağladık. 

 

3–6 Şubat 2011 tarihlerinde Arama Konferansı gerçekleştirdik. Buradaki amaç; sektör 

oyuncuları tarafından paylaşılan ortak vizyonun ve stratejilerin oluşturulması idi.  Arama 

Konferansı sektörde stratejik yönetim sürecinin sağlıklı işleyebilmesini sağlayacak olan 

katılımlı yaklaşımı başlattı. Böylece iddia sahiplerinin stratejik öncelikleri paylaşması ve 

arzuladıkları gelecek tasarımını oluşturmaları sağlandı. 

 

Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanabilmesi, sorunların 

çözümü ve sektörümüzün ülke ekonomisine katkılarının artırılması yolunda düzenlemiş 

olduğumuz Aylık Sektörel Bölge Toplantılarımızı Federasyonumuzun sektör ve üyelerimize 

karşı önemli bir taahhüdümüz olarak yerine getirdik.  

 

Bu doğrultuda, un sanayicilerimizin çıkarlarını ülke menfaatleri doğrultusunda korumak  

ve geliştirmek üzere kurulan Federasyonumuz önümüzdeki dönemde de sektörümüzün  

geleceği konusunda gerek yönetim kurulumuzun gerekse profesyonel kadromuzla  

çalışmalarına hız kazandırarak devam edecektir. 

 

Bu çerçevede; son 3 yılda aşağıda yer alan önemli faaliyetleri, etkinlikleri yaptık ve 

toplantılara katıldık: 

 

 Medya ile ilişkilerde ciddi ilerleme ve tanınırlığını arttırdık: Kongrelerimiz öncesinde 

ve sırasında önemli TV kanallarıyla(BLOMMBERG HT ve CNBC-E) canlı yayın 
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olanaklarını sağladık. Gazetelerde ciddi olarak yer aldık(DÜNYA; HÜRRİYET; 

MİLLİYET, SABAH, HABER TÜRK) ve diğer ulusal ve yerel basın. 

 

 Son olarak 1999 yılında yapılan ve yürürlükte olan “Un Tebliği”’ni revize ettik.  Yeni 

un tebliği 2 Nisan 2013 tarihinde yayınlandı. 

 

 Ekmek tebliği çalışmalarına katıldık ve aktif olarak rol aldık. 

 

 Kamu sektörünün politika uygulamaların anında tepki verdik. TUSAF 

koordinasyonunda hazırlanan ve yürürlüğe giren uygulamaları destekledik, ancak 

gümrüksüz buğday ithalatı gibi uygulamarada anında tepki verdik ve sorguladık. 

 

 Sektörel Fuar Organizasyonlarının açılışlarını gerçekleştirdik. 

 

 Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa Birliği Un Sanayicileri Derneği, 

Uluslararası Hububat Konseyi, ABD Buğday Birliği, Rusya Hububat Birliği, APK 

INFORM, Ukrayna Danışmanlık Şirketi, RUSMET, Almanya Bavyera Eyaleti Un 

Sanayicileri Derneği, İtalya Un Sanayicileri Derneği ile işbirliği çalışmaları yapmak 

ve tanıtım faaliyetleri yürüttük. 

 

 TAGEM-TUBİTAK-TUSAF Projesinin(sektürün ihtiyaç duyduğu buğday türünün 

üretilmesi hususunda araştırmalar yapmak) onaylanması için ön çalışmaları yürüttük. 

 

 TAGEM-TUSAF, Ekmek Tüketimi Anketi konusunda Bakanlık projesinin 

uygulanması için gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağladık. 

 

 Üniversite-Sanayi işbirliği  projesi kapsamında, Gazi Antep Üniversitesi ile Kansas 

Eyalet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü hazırlamak ve yürürlüğe soktuk. 

 

 TOBB, TUGİK ve diğer sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon, bilgi paylaşımı ve 

işbirliği çalışmalarına devam ettik. 

 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde Bakan, Müsteşar, 

Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürlerin ziyaret edilmesi, bu kuruluşların yaptığı 

toplantı davetlerine katılım sağlamak, bilgi notları hazırlayarak TUSAF Yönetim 

Kurulu ve Üyelerini bilgilendirdik. 

 

Sektörümüz üyelerinin çalışmalarından daha fazla verimin alınabilmesi, farklı görüş ve  

düşüncelerin uyumlaştırılması, tutarlılık sağlanması, sektörün mevcut durumu ve geleceğe  

yönelik beklentileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine artan bir ivme ile devam  

edilecektir. 

 

Un sanayicilerimiz, özellikle son yıllarda yaşanan global kriz dönemi başta olmak üzere,  

gerek iç tüketim ihtiyacının karşılanmasında, gerekse sektördeki ihracat potansiyelinin  

sürdürülebilir bir yapıya kavuşması yolunda büyük çaba göstermişlerdir.  

 

Yönetim Kurulumuzun aldığı kararlar sonucunda, ortak görüşlerin oluşturulmasına ve ortak 

kararların alınmasına imkan sağlamaktadır. Ortak kararlar doğrultusunda başlatılan 

girişimlerden ilgili merciler nezdinde daha olumlu sonuçlar alınmıştır. 
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Bu çerçevede, bu sürecin en az zararla atlatılmasına yönelik olarak, Federasyonumuzun, gerek  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gerekse   

Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışmaların ve 

işbirliğinin büyük rolü vardır. 

 

Bu doğrultuda, un sanayicilerimizin çıkarlarını ülke menfaatleri doğrultusunda korumak ve  

geliştirmek üzere kurulan Federasyonumuz önümüzdeki dönemde de sektörümüzün geleceği  

konusunda gerek yönetim kurulumuzun gerekse profesyonel kadromuzla çalışmalarına hız  

kazandırarak devam edecektir. 

 

3 yıl boyunca üyelerimizin bilgisi için aşağıdaki raporlar, sunum dosyaları ve istatistikler 

üretilmiştir: 

 

 Yıllık Raporlar, 2010, 2011 ve 2012 

 İhracat Raporları, 2010, 2011 ve 2012 

 Arama Konferansı Raporu 

 Afrika Pazar Araştırması Raporu 

 TUSAF Bilgi Broşürü 

 Bültenler 

 Aylık İhracat İstatistikleri 

 Aylık fiyatlar 

 Kongre ve Sergi Sunum Kitapçıkları(CD Olarak) 

 Fotoğraf Albümleri 

 Basında Sektörümüz Albümü 

 Uluslararası Hububat Birliği Raporları 

 ABD Tarım Bakanlığı İstatistikleri 

 Robabank AB Un Sanayisi Sektör Raporu (Tercüme) 

 

 

Aşağıda yer alan, etkinlik ve faaliyetlerimizi www.tusaf.org. adresinden yakından takip 

etmeniz mümkündür. 

 

 2013 Diyette Sağlıklı Ekmek Yemek Gerek Paneli, İSTANBUL 

 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler, ANTALYA 

 2013 Çukurova Un Sanayicileri Derneği, Genişletilmiş Sektör Toplantısı, ADANA 

 2012 Uluslararası Değirmenciler Birliği Toplantısı, Abu Dhabi, BAE 

 2012 Ege Un Sanayicileri Derneği, Genişletilmiş Sektör Toplantısı, İZMİR 

 2012 Buğday, Un ve Ekmek Kongre ve Sergisi, ANTALYA 

 2012 Marmara Un Sanayicileri Derneği, Genişletilmiş Sektör Toplantısı, Ç.KALE 

 2012 Uluslararası Hububat Piyasaları, Moskova RUSYA 

 2012 Anadolu Un Sanayicileri Derneği, Genişletilmiş Sektör Toplantısı, KIBRIS 

 2012 Tahıl Piyasaları ve Dünya Buğday Ticareti, Kiev, UKRAYNA 

 2011 Uluslararası Değirmenciler Birliği Toplantısı, ÜRDÜN 

 2011 Buğday, Lisanslı Depoculuk ve Vadeli İşlemler Kongre ve Sergisi, ANTALYA 

 2011 Marmara Un Sanayicileri Derneği, Genişletilmiş Sektör Toplantısı, İSTANBUL 

 2011 Buğday, Un ve Uluslararası Ticaret Forumu, Rostov, RUSYA 

 2011 Arama Konferansı, ANTALYA 

 2011 Anadolu Un Sanayicileri Derneği, Genişletilmiş Sektör Toplantısı, KIBRIS 

 2011 Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği, Genişletilmiş Sektör Toplantısı, KONYA 
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 2011 Thaifex Gıda Fuarı, Bangkok, TAYLAND 

 2011 Chicago Borsası Çalıştayı, İSTANBUL 

 2010 Marmara Un Sanayicileri Derneği Genişletilmiş Sektör Toplantısı, İSTANBUL 

 2010 Uluslararası Değirmenciler Birliği Toplantısı, Paris, FRANSA 

 2010 Uluslararası Değirmenciler Birliği Toplantısı, GÜNEY AFRİKA 

 2010 Uluslararası Hububat Forumu, St. Petersburg, RUSYA 

 2010 Güney Doğu Un Sanayicileri Derneği Genişletilmiş Sektör Toplantısı,G.ANTEP 

 2010 Gıda Güvenliği ve Küresel Buğday Ticareti, BODRUM 

 

 

Bize üye olmanızın size getirdiği faydaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 

 Sektörümüze ilişkin yurt içi ve yurt dışı güncel ekonomik değerlendirme rapor, bülten 

ve istatistiklerden faydalanma,  

 Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, danışmanlık firmaları ile düzenlenecek 

“Değirmencilik Eğitimleri”, iş gezileri, tanıtım programları ve sosyal etkinliklere 

indirimli ya da ücretsiz katılım,  

 Yurt içi ve yurt dışı iş gezileri, konferans, seminer, sergi ve kongre takvimi konusunda 

öncelikli bilgilendirme,  

 TUSAF geleneksel yıllık kongre ve sergisi, un festivali gibi etkinlik ve faaliyetlerde 

indirimli kayıt ücretleri, sergi salonuna indirimli ve öncelikli kayıt imkânları, 

ayrıcalıklı tanıtım hizmetleri,  

 Sektörümüze özel gelişmelerden zamanında haberdar olmak için SMS hizmetlerinden 

faydalanma,  

 Sektörümüze sunulan teşvik ve AR- GE desteklerinden faydalanma hususunda teknik 

yardım,  

 TOBB başta olmak üzere sektörümüzle ilgili sivil toplum kuruluşlarının etkinlik ve 

faaliyetlerinden yararlanma, 

 Kamu sektöründe yapılan duyurulardan öncelikli olarak haberdar olma,  

 Uluslararası Değirmenciler Birliği, Uluslararası Hububat Konseyi ve ilgili uluslararası 

kongre ve sergi organizasyonlarında temsil ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi,  

 TUSAF’ ın kuruluşu ile birlikte üyeliğe başlayan ve her yıl kongre ve sergilerimize 

katılan üyelerimize özel hizmetler,  

 Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer ülkelere yönelik 

olarak, TUSAF işbirliği ortakları kanalıyla teknik yardım hizmetleri, 

 Un fabrikalarının ortaklık, satış, kiralama ve devir işlemlerine yönelik tanıtım 

faaliyetleri. 
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