
 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BÜYÜKELÇİLİĞİ TARIM 

MÜSTEŞARLIĞI’NIN TUSAF’I ZİYARETİ 

TOPLANTI NOTU 

 

Konu: Amerika ve Türkiye’nin Buğday ve Un Piyasaları Hakkında Genel Değerlendirme 

Yer: TUSAF Genel Sekreterliği, Ankara 

Tarih: 26 Kasım 2013 

Saat: 10.30-12.00 

Mrs. Kimberly Sawatzki ‘nin Tarım Müsteşarı olarak ABD Büyükelçiliğindeki yeni görevi 

dolayısıyla tanışma ve genel durum değerlendirmesi yapmak üzere Mr. Jess K. Paulson, 

Tarım Ataşesi, Sn. Samet Serttaş, Kıdemli Tarım Uzmanı, TUSAF Genel Sekreteri Vural 

Kural’ı ziyaret etmişlerdir.  Mrs. Sawatzki’nin atamasının yapıldığı tarihte ABD 

Büyükelçiliği bir yemek düzenlemiş ve o yemekte, TUSAF, Başkan Yardımcısı Sayın Ali 

İhsan Özkaşıkçı düzeyinde temsil edilmiştir. 

TUSAF’ın tahıl grubu sivil toplum kuruluşları içinde gerek dinamik Yönetim Kurulu gerekse 

Genel Sekreterliği olarak, en öne çıkanı olduğuna işaret eden heyet üyelerine, Federasyonun 

kuruluşu, üye sayısı, çalışma sistemi ve hedefleri konusunda bilgi verilmiştir. 

ABD ve Türkiye’nin rekabet içinde olan iki ülke değil aksine buğday ve un üzerine 

birbirlerinin eksik kalan yönlerini tamamladıklarında ayrılmaz bir ortak olabileceği dile 

getirilmiştir. Bundan sonraki ilişkilerin daha da iyiye gitmesi için çalışmalar yapılacağı 

konusunda hem fikir olunmuştur. 

Bunun yanında TUSAF olarak ekmek karalama politikaları nedeniyle kurduğumuz ekmek 

komisyonunun faaliyetlerinden bahsedilmiştir. Elçilik yetkilileri Türkiye’de yakından takip 

edilen diyetisyenlerin ve uzmanların önermediği birçok diyetin ve diyet kitabının ABD’de 

artık etkinliğini yitirdiği ve ekmek üzerine söylemlerin sadece tam buğday ekmeği tüketimine 

teşvik için yapıldığı belirtmişleridir. 

13-16 Mart 2014 Antalya’da gerçekleşecek olan uluslararası kongre ve sergimizin temasını ve 

katılımcıları ilgi çekici ve etkileyici bulunmuş ve ABD Tarım Bakanlığın dan da üst düzey bir 



yetkilinin katılımının memnuniyet verici olacağı kendilerine ifade edilmiştir.  TUSAF olarak 

Elçilik çalışanlarını da Kongre ve Sergimizde görmekten memnun olacağımız belirtilmiştir.   

ABD ve Türkiye arasında tarım üzerine olan ikili ilişkileri daha da ileri taşımak isteği 

içerisinde olduklarını bir kez daha belirtmişler ve misafirlerimiz bu tanışma toplantısının 

ardından tekrar bir araya gelerek buğday ve un piyasaları hakkında daha detaylı bir toplantıda 

görüşmek dileğiyle ayrılmışlardır. 

Toplantıdan kareler; 

 

 

 



 


