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Değerli Okurlarımız;

Bilindiği üzere, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), Dünyada son 
9 yıldır ihracat liderliğini sürdürdüğümüz un sektöründe hizmet veren kuru-
luşları bir çatı altında toplayan, sürekli gelişim ve çözüm odaklı stratejiler he-
defleyen, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış firmaların kurdukları 
derneklerin üyelikleriyle kurulan bir çatı sivil toplum kuruluştur. 

Bizlerde bu bilinçle, 20 Nisan 2022 Tarihinde gerçekleşen TUSAF Olağan Ge-
nel Kurulu’nda bayrağı önceki dönem temsilcilerinden devraldık. Önceki dö-
nem çalışma arkadaşlarımıza göstermiş oldukları emek ve katkılarından dola-
yı teşekkürlerimi sunuyorum. Bayrağı devraldığımız tarihten bu yana şahsım 
ve Yönetim Kurulum ile birlikte TUSAF olarak sektörümüzün faydalarını göze-
terek attığımız adımlar ve girişimler ile gerek dernek ve üyelerimiz arasındaki 
koordinasyon gerekse sektörün daha iyi tanıtılması için yaptığımız faaliyetle-
rimizi arttırarak, hız kesmeden devam edeceği yeni bir dönemin başındayız. 
Bu kapsamda pandemi sebebiyle yayın hayatına ara verdiğimiz dergimize 
de Ocak 2023’teki Kongre ve Sergi özel ekinin de bulunduğu bu sayımızla 
tekrar okurlarımızla bir araya geliyoruz. Sektörümüz için yapılan çalışmala-
rından daha fazla verimin alınabilmesi, sektörün mevcut durumu ve geleceğe 
yönelik beklentileri konusunda her yıl yaptığımız kongre ve sergimize ilave 
olarak üç aylık dönemler itibariyle yine TUSAF Dergisi ile Federasyonumu-
zun çalışmalarını sizlere sunarak geleceğe yönelik projeksiyonlara ve piyasa 
araştırmalarına ışık tutması amacıyla tekrar sektöre hayırlı olmasını dilerim.

Ülkemiz başta olmak üzere tüm Dünyanın en kilit gıda maddesini oluşturan 
un sanayisini temsil eden sivil toplum kuruluşu olarak sektörümüzün ihtiyaç-
ları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi, sorunlarına çözüm aranması ve 
sektörün istikrarlı bir biçimde gelişmesine yönelik olarak hizmet vermeye de-
vam ediyoruz. TUSAF olarak bizler ülkemiz ve dünya un sanayisinin yanında 
sektör paydaşlarımıza da maksimum fayda sağlamak amacıyla her yıl ulusla-
rarası olarak düzenlediğimiz kongre ve sergimizin 17.sini ‘’Üretimde Tekno-
lojik Dönüşümler ve Küresel Riskler’’ temasıyla 9-12 Şubat 2023 Tarihlerinde 
Kaya Palazzo Golf Otel Antalya’da düzenleyeceğiz. Bu kongre un, makarna ve 
yem sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen makinecilerini ve fırın-
cılık mamulleri üreticileri, alanında uzman panelist ve yöneticiler ile kamu ku-
rum ve kuruluşları yetkilileri ile birçok sektör paydaşlarını bir araya getirecek, 
1000’i aşkın ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacak ve 40’dan fazla sergi 
alanının yer alacağı büyük bir organizasyon olacaktır. 

Bu vesileyle sizleri aramızda görmenin şahsım ve Yönetim Kurulum adına 
bizleri onurlandıracağını belirtir, yeni dönemin ve yeni yılın sektörümüze ve 
milletimize zorlukların aşıldığı nice güzelliklere gebe olan bir yıl olmasını te-
menni ederim.

Saygılarımla.

Our valuable readers;

As is known, the Turkish Flour Industrialists Federation (TUSAF) is a roof civil 
society organization, founded by the membership of associations established by 
companies operating in the flour sector, which Türkiye has been leading in ex-
ports for the past 9 years, bringing together organizations serving in the sector 
under one roof, aiming for strategies focused on continuous development and 
solutions, and spreading to all geographical regions of Türkiye. .

With this awareness, we took over the flag from the representatives of the pre-
vious term at the TUSAF Ordinary General Assembly held on April 20, 2022. I 
express my thanks to my previous term colleagues for their efforts and contribu-
tions. Since the date we took over the flag, we have been at the beginning of a 
new period in which we will continue to increase our activities, both in terms of 
coordination between our association and members and in terms of promoting 
our sector better, without slowing down, as TUSAF, with the steps and initiatives 
we have taken, considering the benefits of our sector, with myself and the Exec-
utive Board. In this context, we are coming together with our readers again with 
this issue, which includes the special edition of the Congress and Exhibition to be 
held in January 2023, after taking a break from the publishing life due to the pan-
demic. I hope that, in addition to the congress and exhibition we hold every year 
to increase the efficiency of the work done for our sector, to better understand 
the current situation of the sector and expectations for the future, and to shed 
light on projections and market research for the future with the TUSAF Magazine, 
we will be beneficial to the sector again in three-month periods.

As a roof civil society organization representing the flour industry, which con-
stitutes the most critical food ingredient in Türkiye and the world, we continue 
to serve to carry out works in line with the needs of our sector, to find solutions 
to its problems and to ensure the stable development of the sector. As TUSAF, 
to provide maximum benefit to our sector stakeholders as well as the flour in-
dustry in our country and the world, we will organize the 17th edition of our in-
ternational congress and exhibition, which we hold every year, with the theme 
of “Technological Transformations and Global Risks” at Kaya Palazzo Golf Hotel 
Antalya on February 9-12, 2023. This congress will bring together flour, pasta, 
and feed industrialists, traders, suppliers, milling machine manufacturers, and 
bakery product manufacturers, panelists and executives specializing in the field, 
officials from public institutions and organizations, and many sector stakehold-
ers, hosting more than 1,000 national and international delegates and featuring 
more than 40 exhibition areas, and will be a large organization.

Through this opportunity, we express that it will be an honor for us to see you 
among us, and we wish for the new period and the new year to be a year full of 
beautiful things, pregnant with the overcoming of difficulties for our sector and 
nation. 

Respectfully.
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Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının patlak vermesinin üzerinden 
neredeyse üç yıl geçti ancak bu süreçte başlayan ekonomik dal-
galanmaların etkileri devam ediyor. Bu süre zarfında dünyada 
yaşanan emtia fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na 
rağmen bizler, unlu mamuller gıda işletmeleri içinde en yüksek 
paya sahip kendi kendisine yetebilen bir sektör olarak, pande-
minin ilk dönemlerinde bile özellikle iç piyasada ürün arzımızı 
sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmek adına tüm emektar 
çalışma arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışarak yüce 
milletimize ve birçok ülke halkına temel gıda maddesi olan unu 
temin etmenin, onlara güvenilir gıda sunmanın haklı gururunu 
yaşamaktayız. 

2022-2023 sezonunda Tarım Bakanlığı ve TMO temsilcileri ile 
yaptığımız toplantılarda buğdayın ne kadar önemli olduğunu, 
onların da bu farkındalıkla yaklaştıklarını gördük ve bununla ilgili 
neler yapabileceklerimizi karşılıklı görüştük. TMO’nun alım fiya-
tına 1000 lira prim desteği vermesi üreticilerimizde de bir farkın-
dalık oluşturdu. Bu yıl tahmin ediyorum buğday ekim alanların-
da yüzde 30 gibi bir artış olacaktır. Bir de verimle birlikte, ekim 
artışları gerçekleştirilebilir ise bizler de önümüzdeki süreçte 
sözleşmeli tarımla buğdayı bir adım öne çıkarabilirsek, çiftçimi-
zi tekrar üretime kazandırabilirsek Türkiye’nin buğday ithalatını 
yapmayacağı yılları görebiliriz. Bundan dolayı ben çok umutlu-
yum.  Bu yıl için de gerçekten biz ülke olarak kendimize yete-
bilir bir ülke olduğumuzu hissettik, hissediyoruz. Bundan dolayı 
TMO’nun stoklarında yeteri kadar buğday olduğunu açıklaması 
bize büyük moral ve güç veriyor. Ülkemiz açısından şu anda her 
hangi bir sorun gözükmüyor. Ancak bizi bekleyen tehditleri göz 
ardı etmeden süreci izlemeye devam ediyoruz. Çok şükür ki 2022 
hasat sezonu bereketiyle geldi ve tüm bölgelerimizde oldukça 
verimli geçti. 2022-2023 sezonunda buğday arzında herhangi 
bir şekilde sıkıntı yaşamayacağımızı öngörüyorum.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan tahıl krizinde TMO ile birlikte 
süreci çok iyi yönettiğimize inanıyorum. Gıdamızın ayrılmaz bir 
parçası olan una ve ekmeğe vatandaşlarımızın makul fiyatlarla 
ulaşması için TMO ile gerçekleştirilen un regüslasyonuna TUSAF 
olarak tüm üyelerimizle elimizden gelen tüm imkanları seferber 
edip, devletimizi bu adımını destekledik ve enflasyonla mücade-
lede sektörümüz adına çalışmalar yaparak sektörümüzün gücü-
nü göstermiş olduk. 

As you know, it has been almost three years since the outbreak 
of the Covid-19 pandemic, but the effects of the economic fluc-
tuations that began during this period continue. Despite the in-
crease in commodity prices and the Russia-Ukraine War during 
this period, we, as a sector that accounts for the highest share 
of flour-based food companies and can sustain ourselves, have 
been working diligently with all of our hardworking colleagues 
to provide our esteemed nation and the people of many other 
countries with flour, a basic food ingredient, and to offer them 
reliable food with pride.

In the meetings we held with representatives of the Ministry of 
Agriculture and TMO for the 2022-2023 season, we saw that they 
are aware of how important wheat is and discussed what we can 
do about it. TMO’s decision to provide a 1000 lira premium sup-
port for the purchase price also created awareness among our 
farmers. I estimate that there will be a 30% increase in wheat 
planting areas this year. If this increase in planting can be real-
ized along with increased yield, and if we can bring wheat one 
step forward with contract farming, we may see the years when 
Türkiye will not need to import wheat. That’s why I’m very hope-
ful. This year we also felt that we are a self-sufficient country 
as nation, and we feel it now. That’s why TMO’s announcement 
that there is enough wheat in its stocks gives us great morale 
and strength. There is currently no problem for our country. How-
ever, we continue to monitor the process without ignoring the 
threats that await us. Fortunately, the 2022 harvest season has 
come with abundance and has been very productive in all of our 
regions. I predict that we will not experience any difficulty in the 
supply of wheat in the 2022-2023 season.

I believe that we managed the process very well together with 
TMO in the grain crisis that started with the Russia-Ukraine War. 
As TUSAF, we mobilized all the means we could with all our mem-
bers and supported this step of our government, and we showed 
the power of our industry by working on behalf of our industry in 
the fight against inflation.
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Teknolojik altyapı ve donanım olarak çok önemli bir noktadayız. 
Bugün dünya un ihracat şampiyonuysak bunda teknolojimizin 
büyük katkısı var. Çünkü insan kaynağına dayalı bir sistemi sür-
dürebilmek çok kolay değil. Bugün modern değirmenlerimiz çok 
gelişti. Biz bu modern değirmenlerle buğdaya ne kadar büyük 
değer kattığımızı, buğdayı ne kadar kıymetli hale getirdiğimizi 
biliyoruz. Türkiye un sanayicileri olarak, değirmen makineleri 
sanayicileriyle buğdaydan kaliteli ve sağlıklı ürünler üretiyo-
ruz. Türk un sanayisinin bu başarısı aslında bizim unlu mamuller 
sektörümüzü de katma değerli hale getirdi. Baktığınızda biz un 
sanayicileri 7-7.5 milyar insana dokunuyoruz. Dünya soflarında 
Türk Unu var. Türkiye’nin un üretimi alanında gerçekten çok bü-
yür bir rolü var.

Devletimiz ve ilgili kurumlarımızın desteği ile un sanayicileri 
olarak dünyada son 9 yıldır ihracat lideri konumundayız. İç pi-
yasadaki ürün arzımıza sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken 
ihracatımızı da 2022 yılının ilk yarısında, 2021’in aynı dönemine 
göre %33’lük bir artışla 652 milyon dolara yükselttik ve şimdiye 
kadarki en yüksek ocak-haziran ihracatın rakamına ulaşmayı ba-
şardık. Başarılarımızın artarak devam edeceğine eminim.

Sözlerime son verirken sektör paydaşları ve kamunun bir araya 
gelerek sektörün sorunlarının dile getirilip çözüm önerilerinin 
sunulması ve görüş alışverişinde bulunulması adına her yıl dü-
zenlediğimiz TUSAF 17. Uluslararası Kongre ve Sergimizi, ‘Üre-
timde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler’ temasıyla 9-12 
Şubat 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğiz. Sektör 
liderleriyle birlikte sorunların değerlendirilip çözüm önerilerinin 
ortaya konulacağı bu büyük buluşmaya sektörün tüm paydaşla-
rını davet ediyorum ve katılımlarınızın bizleri onurlandıracağını 
belirtmek istiyorum.

We are at a very important point in terms of technological in-
frastructure and hardware. If we are the world flour export 
champion today, our technology has a great contribution to this. 
Because it is not easy to maintain a system based on human re-
sources. Today, our modern mills have improved a lot. We know 
how much value we add to wheat with these modern mills and 
how valuable we make wheat. As Turkish flour industrialists, we 
produce quality and healthy products from wheat with milling 
machinery industrialists. This success of the Turkish flour indus-
try has brought our bakery products sector added value. When 
you look at it, we flour industrialists touch 7-7.5 billion people. 
There is Turkish Flour on the world tables. Türkiye has a growing 
role in flour production.

With the support of our state and related institutions, we, as flour 
industrialists, have been the export leader in the world for the 
last 9 years. While we realized our product supply in the domes-
tic market without any problems, we increased our exports to 
652 million dollars in the first half of 2022, an increase of 33% 
compared to the same period in 2021, and we managed to reach 
the highest January-June export figure ever. I am confident that 
our success will continue to increase.

As I conclude my words, we will organize our TUSAF 17th Inter-
national Congress and Exhibition, which we organize every year 
to come together with the sector stakeholders and the public to 
express the problems of the sector, present solution suggestions, 
and exchange views, with the theme of ‘Technological Transfor-
mations in Production and Global Risks’ in Antalya on 9-12 Feb-
ruary 2023. I invite all the stakeholders of the industry to this 
great meeting where problems will be evaluated and solutions 
will be presented together with industry leaders, and I would like 
to state that your participation will honor us.
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You need it. 
We move it.

Global Transport and Logistics

DSV Global Taşımacılık ve Lojistik olarak; havayolu, denizyolu, karayolu, demiryolu 
taşımacılığı depo ve lojistik hizmetleri konusunda çözümler sunan ve yöneten dünyanın 
en büyük ilk üç lojistik şirketinden biriyiz.

Büyük bir iş zekası ve sürekli büyüme yolculuğuna çıkma cesareti olan girişimcilerin 
hikayeleriyle, tüm müşterilerimizin tedarik zincirlerine yönelik çözümler sunmaktayız. 
Dünya genelinde 90’dan fazla ülkede, sizlerle yeni ilişkiler kurmak ve iş ortaklarımızın 
beklentilerini karşılamak üzere hazırız.

Bilgi için: www.tr.dsv.com veya 444 3 378 
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Olağan Genel 
Kurulu 20 Nisan 2022 Çarşamba Günü Ankara’daki Federas-
yon Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya 8 Dernek Başkanı 
olmak üzere tüm derneklerden delegeler katılım gösterdi. 
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 2022- 2025 Dönemi için 
Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD) 
Başkanı Sayın Haluk Tezcan seçildi. Başkan Yardımcılıkları-
na Sayın Mehmet Mesut Çakmak, Sayın Bekir Tosun ve Sayın 
Hüseyin Emre Tekbaş seçilirken, Muhasip Üyeliğe Sayın Alp 
Eskiyapan Sekreter Üyeliğe ise Sayın Veysi Duyan seçildi. Di-
ğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise Sayın Bekir Bağış, Ahmet Ergin 
Okandeniz, Kamil Adem, Mustafa Özmermer, Turhan Göksu, 
Mustafa Hikmet Kazancı, Murad Bertan, Onur Denizli, Burhan 
İlhan ve Osman Nuri Hekimoğlu oldu.

Genel Kurul’da TUSAF son ve yeni dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanları Sayın Dr. Eren Günhan Ulusoy ve Sayın Haluk Tezcan 
Genel Kurul toplantısında devir teslim yaparak iyi dileklerini 
sundular. Genel Kurul, delegelerde beraber yapılan iftar yeme-
ğinin ardından sona erdi.

The General Assembly of the Turkish Flour Industrialists Federa-
tion (TUSAF) was held on Wednesday, 20 April 2022, at the Fe-
deration headquarters in Ankara. Delegates from all associations, 
including 8 Association Presidents, participated in the meeting. 
Mr. Haluk Tezcan, President of the Aegean Flour Industrialists As-
sociation (EUSD), was elected as the TUSAF Chairman of the Exe-
cutive Board for the 2022-2025 period. Mr. Mehmet Mesut Çak-
mak, Mr. Bekir Tosun, and Mr. Hüseyin Emre Tekbaş were elected 
as Deputy Chairmans, while Mr. Alp Eskiyapan was elected as the 
Accounting Member, and Mr. Veysi Duyan as the Secretary Mem-
ber. Other members of the Executive Board are Mr. Bekir Bağış, 
Ahmet Ergin Okandeniz, Kamil Adem, Mustafa Özmermer, Turhan 
Göksu, Mustafa Hikmet Kazancı, Murad Bertan, Onur Denizli, Bur-
han İlhan, and Osman Nuri Hekimoğlu.

At the General Assembly, Dr. Eren Günhan Ulusoy and Mr. Haluk 
Tezcan, TUSAF Chairmans of the Executive Board in the current 
and new terms, handed over the presidency and presented their 
best wishes at the General Assembly meeting. The General As-
sembly ended after the iftar dinner held together with the dele-
gates.
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TUSAF YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI, TİCARET 
BAKANLIĞI ve TOPRAK 

MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) 
ZİYARETİ

TUSAF BOARD MEETING 
AND A VISIT TO MINISTRY 

OF TRADE, TURKISH GRAIN 
BOARD (TMO)

10 Mayıs / May 2022, Ankara
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 2022-2025 dö-
nemi ilk Aylık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını 10 Mayıs 
2022 Çarşamba Günü Federasyon Merkezinde gerçekleştirdi. 
Federasyon Başkanı Sayın Haluk Tezcan Başkanlığındaki Yöne-
tim Kurulu gündemdeki maddeleri görüştükten sonra Ticaret 
Bakan Yardımcısı Sayın Volkan Ağar’ı ve Toprak Mahsulleri Ofi-
si Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal’ı makamlarında ziyaret 
etti.

Ziyaretler kapsamında yaklaşan hasat sezonu beklentileri üze-
rine değerlendirmelerde bulunuldu ve yeni dönemin sektöre 
hayırlı olması temennileri iletildi.

Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) held its first 
Monthly Ordinary Board Meeting for the period 2022-2025 
on Wednesday, May 10th, 2022 at the Federation Headquar-
ters. After discussing the items on the agenda, the Board of 
Directors, chaired by the President of the Federation, Mr. Haluk 
Tezcan, visited Volkan Ağar, the Deputy Minister of Trade, and 
Ahmet Güldal, the General Manager of Turkish Grain Board, in 
their offices.

Within the scope of the visits, evaluations were made on the 
expectations of the upcoming harvest season and wishes were 
conveyed that the new period would be beneficial for the se-
ctor.
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TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ 
FEDERASYONU (TUSAF), 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, 
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 

(TMO) VE HAZİNE VE MALİYE 
BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİ VE 

KOORDİNASYON TOPLANTISI
TURKISH FLOUR INDUSTRIALISTS’ 

FEDERATION (TUSAF) – THE MINISTRY OF 
AGRICULTURE AND FORESTRY, TURKISH 

GRAIN BOARD (TMO) AND THE MINISTRY OF 
TREASURY AND FINANCE COOPERATION 

AND COORDINATION MEETING

1 Haziran / June 2022, Ankara
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) ve 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile un regülasyonuna ilişkin koordi-
nasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplan-
tıda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumaklı, 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gülcan, Top-
rak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal 
ve KIT Genel Müdürü Sayın Mehmet Kaya’nın katılımlarıyla 
TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Tezcan başkanlı-
ğındaki TUSAF Yönetim Kurulu yer aldı.

Bu kapsamda Haziran ayından itibaren de tüketicilerin makul 
fiyatla un ve ekmeğe ulaşmasını sağlamak amacıyla un regü-
lasyonunun devam ettirilmesine ve TUSAF olarak bu hususta 
elimizden gelen tüm imkanı seferber edeceğimizi ve devleti-
mizin bu adımını destekleyeceğimiz kamuoyuna bildirildi.

Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) Board of Dire-
ctors held a coordination meeting on flour regulation with the 
Ministry of Agriculture and Forestry, Turkish Grain Board (TMO) 
and the Ministry of Treasury and Finance.

The Meeting, hosted by the Ministry of Treasury and Finance, 
was attended by the Deputy Minister of Agriculture and Fo-
restry, İbrahim Yumaklı, the Deputy Minister of Treasury and 
Finance, Mahmut Gülcan, Turkish Grain Board (TMO) General 
Director Ahmet Güldal, and KIT General Director Mehmet Kaya 
and the TUSAF Board of Directors under the chairmanship of 
Haluk Tezcan, the Chairman of the Board.

In this context, it was announced to the public that as of June, 
the flour regulation will be continued in order to ensure that 
consumers have access to flour and bread at reasonable prices, 
and that we, as TUSAF, will mobilize all the means we can in 
this regard and support the step of our state.



ÇUKUROVA UN SANAYİCİLERİ 
DERNEĞİ (ÇUSD) EV 

SAHİPLİĞİNDE TUSAF 
GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU 

TOPLANTISI

TUSAF EXTENDED EXECUTIVE BOARD 
MEETING HOSTED BY ÇUKUROVA 

FLOUR INDUSTRIALISTS ASSOCIATION 
(ÇUSD)

 14 Haziran / June 2022, Adana
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Olağan Yöne-
tim Kurulu Toplantısı, 14 Haziran 2022 Salı Günü Çukurova Un 
Sanayicileri Derneği (ÇUSD) ev sahipliğinde, dernek yönetim 
kurullarının katılımlarıyla genişletilmiş olarak Sheraton Grand 
Adana Hotel’de gerçekleştirildi. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri 
ve temsilcileri ile gerçekleşen toplantıya Toprak Mahsulleri Ofi-
si Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ticaret Dairesi Başkanı Çağatay 
Maraş, Alım ve Muhafaza Daire Başkanı Gökhan Gürbüz katılım 
gösterdi.

Toplantı açılışını Çukurova Un Sanayicileri Derneği (ÇUSD) Yö-
netim Kurulu Başkanı ve TUSAF Yönetim Kurulu Üyesi Bekir 
Bağış yaptı. Bağış, Çukurova bölgesinin tarımda önemli bir rol 
oynadığını bu yüzden hasat döneminde böyle bir organizas-
yona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getir-
di. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise, TUSAF’ın 
ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmaya 
yönelik sektörün etkinliğinin ve veriminin artırılmasını sağ-
lamak vizyonuyla hareket ettiklerini ifade etti ve İlk sektör 
toplantısının hasat sezonunda Adana’da olmasının önemini 
belirtirken, Un sanayisinin sadece sektör adına değil, vatan-
daşlarımız adına da büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise, ‘’Sektör paydaşlarıyla 
birlikte hareket ederek vatandaşımıza arzda sıkıntı göster-
medik. Tedirginliğimiz var ama imkanlarımız da var. Cumhur-
başkanımız üreticimize de sanayicimize de bu konuda ülkenin 
imkanlarının üst düzeyde sunulacağını bizlere belirtti. Bakan-
lık ve TMO olarak un sanayicilerimizin ülkemizdeki öneminin 
farkındayız.’’ Dedi. Güldal ayrıca, Geçen yılki kuraklığın büyük 
rekolte kayıplarına yol açtığını ve yine geçen sene sektör dışı 
alımlarla piyasanın dengesinin bozulmasına yol açan şahıs ya 

The Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) Ordinary 
Executive Board Meeting was held on Tuesday, June 14, 2022, 
at the Sheraton Grand Adana Hotel, hosted by the Çukurova 
Flour Industrialists’ Association (ÇUSD), with the participation 
of the association’s boards of directors. The General Manager 
of the Turkish Grain Board Ahmet Güldal, Head of Trade De-
partment Çağatay Maraş, Head of Purchasing and Conservation 
Department Gökhan Gürbüz attended the meeting held with 
the members of the Board of Directors of the Association and 
their representatives.

The meeting was opened by the Çukurova Flour Industrialists’ 
Association (ÇUSD) Chairman of the Board and TUSAF Board 
Member Bekir Bağış. Bağış stated that the Çukurova region 
plays an important role in agriculture, so he is happy to host 
such an organization during the harvest period. TUSAF Chair-
man of the Board Haluk Tezcan stated that they were moving 
with the vision of increasing the effectiveness and productivity 
of the sector to contribute to the economic and social deve-
lopment of our country and emphasized the importance of the 
first sector meeting being held in Adana during the harvest 
season, stating that the flour industry carries not only a great 
responsibility for the sector but also our citizens.

TMO General Manager Ahmet Güldal, on the other hand, said, 
“We did not show any problems in supply to our citizens by 
acting together with the stakeholders of the sector. We have 
anxiety, but we also have opportunities. Our President stated 
to us that the country’s opportunities in this regard will be pre-
sented to our producers and industrialists at a high level. As the 
Ministry and TMO, we are aware of the importance of our flour 
industrialists in our country.” Güldal also stated that the drou-
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da firmaların stokçuluk yapıp buğday ve arpadan para kazan-
masına izin vermeyeceklerini, enflasyonla mücadele edilen bu 
dönemde süreç içinde sistemi zora sokan firmalarla da çalışıl-
mayacağını belirtti.

Güldal, enflasyonla mücadele kapsamında TMO’nun un regü-
lasyonunun hasat döneminde de devam edilmesine karar alın-
dığını, Un regülasyonunun Mayıs 2023’e kadar devam edeceği-
ni ve daha da güçleneceklerini belirtti. Güldal konuşmasında, 
‘’Alım fiyatları üreticiyi sevindirdi. Yüksek fiyat uygulaması de-
vam edecek. Buğday üretiminde farkındalık oluşturduk. Un ve 
yem regülasyonu yapıyoruz. Hasat döneminde olsa da ithalat 
yaptık. Merkez ve taşra teşkilatımız 7/24 çalıyor. Lisanslı de-
polara ve taşra teşkilatlarına 8 milyon ton buğday gönderdik. 
Çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi. Güldal ayrıca, gevşe-
yen dünya fiyatları beklentiyle örtüşmüyor, TMO zarar ediyor 
ancak zorda olsa, maliyetlide olsa desteğimizi sürdürmeye de-
vam edeceğiz diye ekledi.

TMO ile çalışan 400’ün üzerinde un sanayicisi olduğunu belir-
ten Güldal, ‘’Mayıs ayında 410, Haziran ayında 413 fabrikanın 
taahhüt vermiş olduğunu durumda. TMO 24 Haziran’da buğ-
day-arpa alımlarına başlıyor. Haziran ayı sonunda fabrikalar-
dan tekrar taahhüt istenecek. Yerli ve ithal olmak üzere 6.5 
milyon ton buğday tahsisi öngörülüyor. Haziran ayı taahhüt-
lerinin fatura girişleri için son tarih 18 Temmuz. Fatura girişi 
%59 ‘da kalan firmalara bir sonraki ay tahsis yapılmayacaktır. 
Pazarlamacılar ve bayiler aynı fiyattan satış yapacak.’’ Dedi.

Güldal, konuşmasına son verirken, ‘’Uzun süre satış fiyatları 
belirtilen aralıklarda devam edecek. Hasat dönemiyle birlikte 
TMO stoklarını mümkün olduğunca yüksek tutmak ana hede-
fimiz. İyi bir sezon olmasını diliyoruz. Sanayicilerimize güve-
niyoruz’’. Dedi.Toplantı akşam yemeğinin ardından sona erdi.

ght last year caused major crop losses and that the balance of 
the market was disrupted last year by individuals or companies 
that engaged in speculation and made money from wheat and 
barley, and that they will not allow this in this period when the-
re is a fight against inflation.

Güldal announced that the TMO’s regulation of flour will con-
tinue during the harvest period as part of the fight against inf-
lation and that the regulation will continue until May 2023 and 
will be further strengthened. In his speech, Güldal said, “The 
purchase prices have pleased the producers. The high-price 
application will continue. We have created awareness of wheat 
production. We are regulating flour and feed. We have impor-
ted even during the harvest season. Our central and provincial 
organizations are working 24/7. We have sent 8 million tons of 
wheat to licensed warehouses and regional organizations. We 
will continue our work.” Güldal also added that the weakening 
world prices do not correspond to expectations and that the 
TMO is suffering losses, but that we will continue to support it, 
even if it is difficult and costly.

Güldal, stating that there are over 400 flour producers working 
with the TMO, said, “In May, 410, in June, 413 factories have 
made commitments. TMO will start wheat-barley purchases on 
June 24. Commitments will be requested again from the fac-
tories at the end of June. Domestic and imported wheat allo-
cation of 6.5 million tons is planned. The deadline for invoice 
entries for June commitments is July 18. Allocation will not be 
made to companies with invoice entries at 59% or less in the 
following month. Marketers and dealers will sell at the same 
price.”

Güldal, ending his speech, said, “Sales prices will continue wit-
hin the specified ranges for a long time. Our main goal is to 
keep TMO stocks as high as possible during the harvest season. 
We wish you a good season. We trust our industrialists.” The 
meeting ended after the evening meal.
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ANADOLU UN 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
(AUSD) EV SAHİPLİĞİNDE                                                                   
TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ 
FEDERASYONU (TUSAF)                                                                                    
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, 
KAMU VE SEKTÖR PAYDAŞLARI 
ZİYARETLERİ

THE ANATOLIAN FLOUR INDUSTRIALISTS’ 
ASSOCIATION (AUSD) HOSTED THE TURKISH 
FLOUR INDUSTRIALISTS’ FEDERATION (TUSAF) 
BOARD MEETING AND VISITS FROM PUBLIC 
AND SECTOR STAKEHOLDERS

19-20  Temmuz / July 2022, Ankara
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Türkiye Un Sanayicileri Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 19 
Temmuz Salı Günü Anadolu Un Sanayicileri Derneği (AUSD) ev 
sahipliğinde dernek merkez ofisinde gerçekleştirildi. Toplantı-
da TMO politikaları, devam eden hasat sezonu ülke geneli ile 
bölgeler bazında değerlendirildi.

TUSAF Yönetim Kurulu toplantısının ardından heyet, Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal, Ge-
nel Müdür Yardımcıları Sayın Cihan Soyalp ve Sayın Muharrem 
Akyaka ile TMO yetkililerini makamlarında ziyaret etti. Ziyaret 
kapsamında devam eden hasat sezonu ve buğday alımlarını 
değerlendiren Güldal, hasadın başlamasıyla birlikte alım nok-
talarının ziyaret edildiğini ve yeni birçok alım noktasının açıl-
dığını ve bu kapsamda buğday alım randevularının beklentiyi 
karşıladığını, rekolte beklentisinin büyük ölçüde tutabileceği-
ni, prim ödemelerinin öne alınması ve fiyatların güncellenme-
sinden çiftçinin memnun olduğunu dile getirdi.

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise, bu sene güzel 
bir sezon yaşandığını, desteklemelere çiftçinin ilgisinin yoğun 
olduğunu, sulanabilen arazilerde mısır ekimlerinin arttığını 
ancak buğday ekim alanlarında da artış beklediklerini belirtti. 
Buğday fiyatlarının çiftçiyi memnun ettiğini söyleyen Tezcan, 
bu kapsamda un fiyatlarının da revize edilmesi taleplerini dile 
getirdi.

The Turkish Flour Industrialists Ordinary Board Meeting was 
held on Tuesday, July 19, at the headquarters of the Anadolu 
Flour Industrialists Association (AUSD). At the meeting, TMO 
policies were evaluated in terms of the ongoing harvest season 
nationwide and by region.

After the TUSAF Board Meeting, the delegation visited the 
General Manager of the Turkish Grain Board (TMO), Mr. Ahmet 
Güldal, Deputy General Managers Mr. Cihan Soyalp and Mr. Mu-
harrem Akyaka, and TMO officials in their offices. During the 
visit, Güldal evaluated the ongoing harvest season and whe-
at purchases and stated that the purchase points were visited 
with the start of the harvest and many new purchase points 
were opened that wheat purchase appointments met expe-
ctations in this context, and that the expected harvest could 
largely be held, and that farmers were pleased with the priori-
tization of premium payments and the update of prices.

TUSAF Board Chairman Haluk Tezcan stated that this year has 
been a good season, that there is strong interest from farmers 
in support, and that corn planting has increased on irrigated 
lands, but that an increase in wheat planting areas is also ex-
pected. Tezcan, who said that wheat prices satisfied farmers, 
also expressed requests for the revision of flour prices in this 
context.
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Tahsis takviminin de gündeme geldiği toplantıda TMO Genel 
Müdürü Ahmet Güldal, lisanslı depolardaki doluluk oranına ve 
görevli yetkililerin operasyonel anlamda uygun olmasına göre, 
ağustos ayında buğday tahsisine başlanabileceğini belirtti ve 
geçen ay taahhüt veren 410 fabrikanın 34 tanesinin faturalarını 
tamamlayamadığını belirtti. Güldal, sistemin kötüye kullanıl-
masına tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle tahıl ticaretinde 
aksaklık yaşanmaması adına kurulan tahıl koridorunun güncel 
durumuna değinilirken, bu kapsamda Rusya’dan ithal edilen 
buğdayların, Ukrayna menşeili olmalarına rağmen, limanlarda 
Rus tahıl gemilerine aktarılıp, Rusya’ya ait sertifikalarla, ara-
larında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye ihraç edildiği 
tedirginliğini yaşadıklarını TUSAF Yönetim Kuruluna bildirildi. 
Konuya ilişkin üyelere bilgilendirme yapılacağı TMO Genel Mü-
dürlüğüne iletildi.

Ziyaretin ardından TUSAF Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu 
Un Sanayicileri Derneği (AUSD) Yönetim Kurulu Üyeleriyle ye-
mekte bir araya gelerek sektör ve piyasa hakkında değerlen-
dirmelerde bulunuldu. 

20 Temmuz 2022 Çarşamba Günü ziyaretlerine devam eden 
TUSAF Yönetim Kurulu, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sa-
yın Adnan Benli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 
iç piyasa hakkında görüş alışverişinde bulunurken, lisanslı de-
poların sektör açısından önemine vurgu yapıldı. 

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ise, lisanslı 
depolara büyük önem verildiğini ve büyümelerinden yana ol-
duklarını belirtirken Trakya ve Ege bölgesinde yoğunluğun az 
olduğunu kuruluş izni almış 270, kurulu 146 lisanslı depo ol-
duğunu ve bu kapsamda depolarda stokçuluk yapıldığına dair 
spekülasyonların olduğunu ancak buna müsaade edilmeyece-
ğinin altını çizdi.

The meeting also discussed the allocation schedule, and TMO 
General Manager Ahmet Güldal stated that depending on the 
occupancy rate of licensed warehouses and the operational 
suitability of responsible officials, the wheat allocation could 
start in August and that 34 out of 410 factories that made com-
mitments last month were unable to complete their invoices. 
Güldal emphasized that the system would not tolerate abuse.

During the meeting, the current status of the grain corridor, 
which was established to avoid disruptions in grain trade due 
to the Russia-Ukraine war, was discussed. It was reported to 
the TUSAF Executive Board that, under this framework, wheat 
imported from Russia was transferred to Russian grain ships 
at the ports, and then exported to many countries, including 
Türkiye, with Russian certificates, even though the wheat was 
from Ukraine, causing concern. The TMO General Directorate 
was informed that the issue would be communicated to the 
members.

After the visit, the members of the TUSAF Executive Board met 
with the members of the Anatolian Flour Industrialists’ Asso-
ciation (AUSD) Executive Board for a luncheon and exchanged 
views on the sector and market.

On July 20, Wednesday, the Executive Board of TUSAF conti-
nued its visits by visiting the Deputy General Director of Inter-
nal Trade, Mr. Adnan Benli, at his office. During the visit, views 
were exchanged on the domestic market, and the importance 
of licensed warehouses for the sector was emphasized. 

The Deputy General Director of Internal Trade, Adnan Benli, 
stated that great importance was attached to licensed wa-
rehouses and that they were in favor of their growth while no-
ting that the density was low in the Thrace and Aegean regions, 
with 270 licensed warehouses having obtained establishment 
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TUSAF Yönetim Kurulu, sektör paydaşları ziyaretleri kapsa-
mında Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat 
Uysallı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turgay Ünlü ve Avşin 
Kaşıkcı ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Merkezinde 
öğle yemeğinde buluştu.

Ziyaret kapsamında Uysallı, yeni Yönetim Kurulunu tebrik etti 
ve TUSAF’ın ülkemiz ve sektör adına çok büyük bir kuruluş 
olduğunu OAİB olarak iş birliklerine ve her türlü desteğe açık 
olduklarını dile getirdi. Dahilde İşleme Rejimi ve ihracat konu-
ları hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda sektör 
ve piyasa koşulları değerlendirildi.

Ziyaretler kapsamında heyet, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği 
(YEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ülkü Karakuş’u ziya-
ret etti. Karakuş ziyaretten memnuniyetlerini dile getirirken, 
pandemide sektörün vatandaşa ürün ulaştırma konusunda 
Dünya çapında ciddi bir başarı elde ettiğini bu konuda un sa-
nayicisi başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarının emekleri 
için ayrıca teşekkür etti. Toplantıda ayrıca un ve yem sanayisi-
nin iç ve dış piyasadaki pazarları, ihracat ve ithalat rakamları 
değerlendirildi.

TUSAF Yönetim Kurulu kamu ziyaretleri kapsamında son olarak 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Kılıç-
kaya‘yı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gıdanın 
önemi konusunda pandemiyle birlikte belirgin bir farkındalık 
oluştuğunu dile getiren Kılıçkaya, hafta başında Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında yer aldığı Tahran’da-
ki üçlü zirve hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

permission and 146 licensed warehouses being established, 
and speculation about stockpiling in warehouses within this 
scope, which will not be permitted.

As part of the sector stakeholders visit, the Executive Board 
of TUSAF met with the Chairman of the Management Board of 
the Central Anatolian Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products 
Exporters Association, Mr. Nihat Uysallı, and the Executive Bo-
ard Member, Mr. Turgay Ünlü, and Avşin Kaşıkcı, at the Cent-
ral Anatolian Exporters Association General Headquarters for 
lunch.

On the occasion of the visit, Uysallı congratulated the new 
board of directors and stated that OAIB is open to collabora-
tions and all kinds of support for TUSAF, which is a very large 
organization for our country and sector. During the meeting, 
which was held to exchange views on the Domestic Processing 
Regime and exports, the sector and market conditions were 
evaluated.

During the visits, the Executive Board of the Türkiye Feed In-
dustry Association (YEM-BIR) visited Mr. Ülkü Karakuş, the 
Chairman of the Executive Board. 

While expressing his satisfaction with the visit, Karakuş than-
ked all sector stakeholders, especially the flour industry, for 
their efforts in delivering products to citizens worldwide du-
ring the pandemic. In the meeting, the markets of the flour and 
feed industry in the domestic and foreign markets and export 
and import figures were also evaluated.
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TUSAF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Tosun ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Veysi Duyan ise, DİR kapsamında ihracat 
yasağı olmamasına rağmen Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, 
Tarım İl Müdürlükleri tarafından kepek ihracatına ön izin belge-
lerinin verilmesinin mart ayında durdurulduğunu hatırlatarak, 
geçen sürede yurtdışından buğday tedariği ile ilgili sıkıntıların 
ortadan kalkması, ülkemizde hasat sezonunun başlamasıyla 
birlikte buğday ve arpadaki yüksek rekolte beklentisi, yem 
sektöründe Kurban Bayramı ve sonrasında yaşanan talepteki 
yavaşlamanın etkisiyle un fabrikalarının buğday kepeğini iç 
piyasada değerlendirmesinde belirgin güçlükler yaşandığını 
dile getirildi. Kılıçkaya, konuya ilişkin talebin değerlendirilece-
ğini belirtti. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise, 
Son 9 yıldır Dünya ihracat lideri olan un sanayisinin Dünyadaki 
güncel pazarları hakkında Kılıçkaya’ya bilgilendirmelerde bu-
lundu.

Ziyaretin ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Federasyon Merke-
zinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Eski Genel Müdürü Sayın 
İsmail Kemaloğlu’nu ağırladı. Görüşme kapsamında devam 
eden hasat sezonu, rekolte beklentisi, sektör ve piyasa analiz-
leri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

The TUSAF Executive Board visited the General Director of 
Exports of the Ministry of Trade, Mr. Mehmet Ali Kılıçkaya, in 
his office as part of its public visits. During the visit, Kılıçkaya 
highlighted the increased awareness of the importance of food 
during the pandemic and provided information on the thre-
e-party summit held in Tehran last week, which was attended 
by our President, Mr. Recep Tayyip Erdogan.

The Deputy Chairman of the TUSAF Executive Board, Bekir To-
sun, and Member of the Executive Board, Veysi Duyan, pointed 
out that despite the absence of an export ban under the DİR, 
the approval documents for bran exports were stopped by the 
Provincial Directorates of Agriculture in March due to the impa-
ct of the Russia-Ukraine war. They also noted that despite the 
resolution of difficulties in the supply of wheat from abroad 
and the high expectations for wheat and barley harvests fol-
lowing the start of the harvest season in our country, signifi-
cant difficulties were experienced in the domestic market in 
valuing wheat bran in flour mills due to the slowing of demand 
following the Eid al-Adha and subsequent periods in the feed 
sector. 

Kılıçkaya stated that the request will be evaluated. The Chair-
man of the TUSAF Management Board, Haluk Tezcan, informed 
Kılıçkaya about the current markets of the flour industry, which 
has been the world’s leading exporter for 9 years.

After the visit, the Members of the Executive Board hosted the 
former General Manager of the Turkish Grain Board (TMO), Mr. 
İsmail Kemaloğlu, at the Federation Center. During the mee-
ting, the ongoing harvest season, and the expectations for the 
harvest, sector, and market analyses were discussed.
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Bilindiği üzere, son yıllarda etkisini belirgin şekilde hissettiren iklim değişikliği 
ile başlayan ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm Dünyayı etkisi altına alan 

gıda krizi, ülkeleri ve milletleri ciddi bir gıda yoksunluğu ile karşı karşıya 
getirmiştir.

Bu kapsamda, Dünyanın tahıl ambarı olarak nitelendirilen bölgede barışı 
sağlamak, tüm Dünyada gıda yoksunluğunun ve gıda enflasyonunun 
kontrolünün sağlanması amacıyla 22 Temmuz 2022 Tarihinde, Sayın 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, 
Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin 

Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştır.

Bu imzalar, Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü diplomasi trafiğinin sonucu olarak 
tarihe geçmiş olup, gıda güvenliğinin artırılması, tahıl arzındaki açığın kapatılıp 

fiyat artışlarının durdurulmasına katkıda bulunacak ve biz un sanayicilerinin 
üretim zincirine katma değer yaratarak tüm dünya sofralarında yerimizi 

almamızda önemli rol oynayacaktır.

Bu kapsamda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, bu tarihi anlaşmada emeği geçen tüm Bakanlıklarımıza ayrı ayrı teşekkür 

eder, saygılarımız sunarız.
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PUBLIC ANNOUNCEMENT

As is known, the food crisis, which started with climate change that has affected in 
recent years and affected the whole world due to the Russia-Ukraine War, has left 

countries and nations facing serious food shortages.

In this context, to establish peace in the region referred to as the world’s granary 
and to ensure the control of food shortages and food inflation worldwide, the “Ini-

tiative on the Safe Transportation of Grain and Foodstuffs from Ukrainian Ports” 
was signed between Türkiye, Russia, Ukraine and the United Nations (UN) on 22 

July 2022 under the supervision of our President, Mr. Recep Tayyip Erdogan.

These signatures have become a part of history as a result of the successful 
diplomacy traffic carried out by Türkiye and will contribute to the increase in food 
security, the closure of the gap in grain supply and the prevention of price incre-
ases, and will play a significant role in taking our place on the tables of the whole 

world by creating added value in the production chain of flour industrialists.

In this context, we express our special thanks and respect to all the Ministries 
that contributed to this historic agreement, especially to our President, Mr. Recep 

Tayyip Erdogan.
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Türkiye Un Sanayicileri Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, 1 
Eylül Perşembe Günü Federasyon merkez ofisinde gerçekleş-
tirildi. Toplantıda TMO politikaları, buğday tahsisleri, bölgeler-
den gelen talepler ve OAUSD Genişletilmiş Sektör Toplantısı ile 
TUSAF 17.Uluslararası Kongre ve Sergisi çalışmaları değerlen-
dirildi.

TUSAF Yönetim Kurulu Toplantısının ardından heyet, Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdü-
rü Sayın Ahmet Güldal’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kap-
samında geçmiş ay dönemi değerlendirilirken Güldal, hasadın 
devam ettiği içlerinde Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri illeri-
nin de bulunduğu 94 ilçedeki bölgelerde destekleme alımları-
nın uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı dile getirdi. 

Güldal, regülasyon için gerekli buğdayı temin ettiklerini ve 
alımlarının beklentinin üzerinde olduğunu, şu an ki alım ra-
kamlarının yaklaşık olarak 6 milyon ton olduğunu belirtirken 
fiyatların piyasada makul düzeyde olduğunu dile getirdi. Üre-
ticiyi memnun etmek ve alımlarda sistemin kötüye kullanılma-
sına müsaade etmemek amacıyla ziraat odalarından da liste 
temin ettiklerini dile getirdi.

Bölgelerden gelen talepler Yönetim Kurulu tarafından Genel 
Müdüre iletilirken bu kapsamda tahsislere ilişkin para yatırma 
ve çekme sürelerinin uzatılması talebi gündeme getirildi. TU-
SAF Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Duyan ise, lisanslı depolardan 
sanayicilerimizin TMO tahsislerini çekerken nakliye üzerinden 
yaşadıkları sıkıntıları, tahsis şube ve nokta sayısının fazla ol-
ması sebebiyle yaşanan problemlere dikkat çekti. 

The Turkish Flour Industrialists’ Ordinary Executive Board Me-
eting was held at the Federation’s central office on Thursday, 
September 1. The meeting evaluated TMO policies, wheat al-
locations, requests from regions, and preparations for the 
OAUSD Extended Sector Meeting and TUSAF 17th International 
Congress and Exhibition.

After the TUSAF Executive Board Meeting, the delegation vi-
sited the Chairman and General Manager of the Turkish Grain 
Board (TMO), Mr. Ahmet Güldal, at his office. During the visit, 
Güldal said that the extension of support purchases in 94 dist-
ricts including Erzurum, Erzincan, Sivas, and Kayseri, which are 
still in the harvest season, was welcomed.

Güldal stated that they had obtained the wheat required for 
regulation and that their purchases were above expectation, 
currently around 6 million tons, and that prices were reasonab-
le in the market. He further added that they had obtained lists 
from agricultural chambers to satisfy producers and prevent 
the abuse of the system in purchases.

Requests from the regions were forwarded by the Executive 
Board to General Manager, and in this context, a request for 
an extension of deposit and withdrawal periods for allocations 
was brought up. TUSAF Executive Board member Veysi Duyan 
also drew attention to the difficulties experienced by our in-
dustrialists in withdrawing TMO allocations from licensed wa-
rehouses due to transportation and the high number of alloca-
tion branches and points.
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Buğdayda Gümrük Vergisinin sıfırlanması uygulamasının ara-
lığa kadar devam edeceklerinin öngördüklerini söyleyen Gül-
dal ‘’Türkiye’nin enflasyonla mücadelesi devam ediyor. Üretici 
memnun. Buğday ve yem gibi stratejik ürünlerde devletimiz 
bundan sonra da destekleyici politikalara devam edecek.’’ 
Dedi. Kuraklığın ve sıcaklığın etkilerinin önümüzdeki dönem-
lerde ortaya çıkacağını belirten Güldal, Avrupa’nın Rusya’dan 
mal almaya başlamasıyla Rusya’nın fiyatları yükseltebileceğini 
ancak konunun takipçileri olacaklarını belirtti.

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise, bu sene güzel 
bir sezon yaşandığını, buğday alımlarındaki desteklemelerin 
memnuniyetle karşılandığını dile getirirken, un fiyatlarının 
revize edilmesi taleplerini de yineledi. Güldal ise, Fırıncılara 
başka bir destekleme ya da bir regülasyon için Hazine ve Mali-
ye Bakanlığının çalışma yürüttüğünü stratejik tarım ürünleriyle 
elde edilen un, ekmek, ayçiçeği yağı gibi gıda ürünleriyle ilgili 
vatandaşın sıkıntı çekmemesi için gerekli alımların ofis bünye-
sinde yapıldığı dile getirildi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu 
Üyeleri Haluk Tezcan Başkanlığında Tarım ve Orman Bakanı 
Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişçi ve Bakan Yardımcısı Sayın İbrahim 
Yumaklı’yı makamlarında ziyaret etti.

Güldal stated that they expect the customs duty on wheat to be 
zero until the end of the period and said, “Türkiye continues to 
fight inflation. The producer is satisfied. The state will continue 
its  supportive policies for strategic products such as wheat and 
feed.” Güldal also stated that the effects of drought and heat 
will emerge in the coming periods and that Europe may start to 
buy from Russia, which may increase Russia’s prices, but that 
they will follow the issue.

 The TUSAF Chairman of the Executive Board, Haluk Tezcan, 
stated that this year has been a good season and that the sup-
port for wheat purchases has been welcomed with satisfaction. 
He also reiterated requests for the revision of flour prices. Ah-
met Güldal stated that the Ministry of Treasury and Finance is 
working on providing support or regulation for bakers and that 
necessary purchases for ensuring that the public does not face 
difficulties with strategic agricultural products such as flour, 
bread, and sunflower oil are being made within the office.

The Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) Executive 
Board members, led by President Haluk Tezcan, visited the of-
fices of the Minister of Agriculture and Forestry, Prof. Dr. Vahit 
Kirişçi, and the Deputy Minister, Mr. İbrahim Yumaklı.
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Ziyaretten ötürü memnuniyetler Sayın Kirişçi ve Yumaklı tara-
fından dile getirildi. Ziyaret kapsamında Yumaklı, un sanayisi-
nin sektör paydaşları içinde gerçek resmin göründüğü doğru 
verilerin yer aldığı önemli bir sektör olduğu ve bu konudaki 
memnuniyetlerini dile getirdi. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Tezcan ise, pandemi dönemi de dahil olmak üzere hem 
iç piyasada hem de ihracat da Dünyaya ve ülkemize un’da ek-
siklik yaşatmadıklarını dile getirerek Bakanlığımıza destekle-
rinden dolayı teşekkür etti. 

Tezcan, Tahıl koridoru ile ülkemize sağlanması beklenen avan-
tajların elde edilemediğini dile getirirken Kirişçi, mevkidaşla-
rıyla yapılan görüşmelerde hem ülkemizdeki üreticinin mağ-
dur edilmemesi hem de sanayicilerin mağdur olmaması adına 
çalışmaların yürütüldüğü ve bu kapsamda fiyatta avantajlı 
buğdayların Toprak Mahsulleri Ofisine geleceğini ve bu vası-
tayla sanayicilerimize avantaj getireceğini belirtti. Dışarıya ba-
ğımlılığımızın azalmasının ülkemiz için önemli olduğunu dile 
getiren Kirişçi, üretim ve ihracatta farklı kalemlerdeki liderlik-
lerimiz tüm dünyayı kıskandıracak pozisyona geldiğini söyledi. 
Tezcan ise, üreticilerimiz ve sanayicilerimiz için bu yıl buğdaya 
yapılan destekler ve primler için teşekkürlerini iletti.

Kirişçi, ülkemizde stratejik ürün kavramını getirerek ve gerekli 
regülasyonlar yapılarak TMO ile birlikte bir duruş sergilendi-
ğini, yağlı tohumlar ve hububat üretiminin önemine değindi. 
Stratejik ürünlerin başında gelen buğdayın çok büyük bir önem 
arz ettiğini ve bu üretim desteğinin devam edeceğini belirtti. 
Kirişçi ayrıca ‘’Bu desteklemeler konjektürel bir adım değildir. 
İnşallah önümüzdeki yıllarda Dahilde işleme rejimi kapsamın-
da gerekli olan ürünün de belli bir bölümünü kendimiz üretiyor 
olacağız ve ithalat yapmayacağız. ‘’ Diye ekledi.

Mr. Kirişçi and Yumaklı expressed their satisfaction due to the 
visit. As part of the visit, Yumaklı emphasized that the flour 
industry is an important sector with accurate data showing the 
real picture among sector stakeholders, and expressed their 
satisfaction on this matter. Haluk Tezcan, TUSAF Chairman of 
the Executive Board, thanked the Ministry for their support, 
stating that they did not cause any shortages of flour in both 
the domestic market and exports, including during the pande-
mic period, to the world and our country.

Tezcan stated that the expected advantages of the Grain Cor-
ridor have not been obtained, while Kirişçi stated that work 
is being carried out to prevent both producers in our country 
from being disadvantaged and industrialists from being disad-
vantaged in discussions with his colleagues, and that wheat 
with price advantages will come to the Turkish Grain Board 
through this means and bring advantage to our industrialists. 
Kirişçi also emphasized that it is important for our country to 
reduce our dependence on abroad, and said that our leaders-
hip in the production and exports of different items has reac-
hed a position that will envy the whole world. Tezcan thanked 
the support and premiums for wheat for our producers and 
industrialists this year.

Kirişçi stated that a stance was exhibited with TMO by bringing 
the concept of a strategic product to our country and making 
the necessary regulations, and also touched on the importance 
of oilseed and grain production. Kirişçi emphasized that wheat, 
which is the first among strategic products, has great impor-
tance and that this production support will continue. Kirişçi 
also added, “These supports are not a cyclical step. Hopefully, 
in the coming years, we will produce a certain portion of the 
necessary product within the scope of the domestic processing 
regime and we will not import.”
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Tezcan, 9-12 Şubat 2023 Tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek 
olan TUSAF 17.Uluslararası Kongresine davet etti. Kirişçi ise ka-
tılmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Ziyaret kapsamında sanayicilerimizin sıkıntılarını ve taleplerini 
TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tezcan Bakan Yardımcısı 
Sayın Yumaklı’ ya dile getirildi.

Tezcan, İklim değişikliği etkisini belirgin şekilde hissettirirken, 
gıdamızın temel maddelerinden biri olan buğdayın önemi-
nin gittikçe ortaya çıktığını, bu kapsamda ülkemizin değerli 
topraklarının değerlendirilmesi adına araştırma enstitüleri ve 
özellikle üniversitelerin ilgili birimlerinin çalışmalarının arttırı-
lıp, üreticilerimizin ve biz sanayicilerin talebi olan birim alan-
daki verimin arttırılması ve kaliteli ürünün dünyadaki çeşitli 
ülkelerdeki çalışmalar takip edilerek aynı zamanda ihracatını 
gerçekleştirebileceğimiz tohumların geliştirilmesi ve destek-
lenmesi, bu kapsamda araştırma enstitülerinin çalışma alanla-
rının tekrar düzenlenmesi ve tohum firmalara denetim meka-
nizmasının arttırılarak sektöre kalite buğday üretip, bu değerli 
topraklarımızın israf edilmesinin önüne geçilmesi büyük önem 
arz ettiğini dile getirdi.

Tezcan, Rusya’nın yakın geçmişte buğday ithalatçısı olması ve 
şimdiki pazarda ise Dünya’nın en büyük buğday ihracatçısı ol-
ması ve bu kapsamda buğdaya vergi getirilip, onlardan vergi 
alınmaması sebebiyle Rusya’yı un ihracatına teşvik etmiş ol-
duğumuzu ve bu kapsamda Dünya’da bizim ihracat lideri ol-
duğumuz sektörümüzü farklı ticari stratejilerle öne çıkarmak 
ve pazarımızı korumamızın büyük önem arz ettiğini, yurtdışı 
pazarlarının Türk değirmencilerinin başarısı olduğunu bu kap-
samda pazarlarımızın kaybedilmemesi ve ihracat liderliğimizin 
sürmesi amacıyla transit ticaretin tekrar gözden geçirilmesin-
de fayda gördüklerini dile getirdi.

Yumaklı ise, konunun takipçisi olacaklarını ve un sanayisinin 
Rusya pazarına kaymasını istemeyeceklerini belirtti.

Yeni sona ermekte olan bu yıl ki hasat sezonu ile gelecek yıl-
ki üretim beklentilerine değine Tezcan, bu yılın geçen yıldan 
farklı olarak hem ülkemizde hem de dünyada buğday üretimi 
açısından oldukça verimli geçtiğini ve dünya genelinde de ye-
terli miktarda üretim olduğunu, Bu durumun yansıması olarak 
tüm sektörümüzde bir rahatlama ve hammaddeye ulaşım ko-
nusunda endişeye yer bırakmadığını ancak 2022-23 sezonun-
da özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle ekim alanlarının 
yeterli olmayacağı öngördüklerini ve bu konudaki olumsuz 
beklentileri kırabilmek, son yıllarda çeşitli küresel risklerle 
birlikte yaşadığımız olumsuz tabloları görmemek adına 2023-
24 hasat sezonunu kamu özel sektör iş birliğiyle planlamanın 
önem arz ettiğine vurgu yaptı. Yumaklı ise, önümüzdeki dö-
nemin risklerinin farkında olduklarını ve bu konuda herkesin 
tedbirli olması gerektiğini ilettiklerini söyledi.

Tezcan invited Kirişçi to the 17th International Congress of TU-
SAF, which will be held in Antalya on February 9-12, 2023. Ki-
rişçi said they will be pleased to participate.

During the visit, the problems and demands of our industria-
lists were conveyed by the TUSAF Chairman of the Executive 
Board, Haluk Tezcan, to the Deputy Minister Mr. Yumaklı.

Tezcan stated that while the impact of climate change is felt 
significantly, the importance of wheat, one of the basic ele-
ments of our food, is increasingly apparent. In this context, it 
is of great importance to increase the work of research insti-
tutes, especially the relevant units of universities, to evaluate 
our valuable lands, to increase the yield per unit area, and the 
development and support seeds that can also be exported by 
following the studies of quality products in various countries in 
the world, to reorganize the working areas of research institu-
tes and to increase the control mechanism to seed companies 
to produce quality wheat and to prevent the waste of our va-
luable lands.

Tezcan said that we encouraged Russia to export flour because 
Russia was a wheat importer in the recent past and at the mo-
ment is the world’s largest wheat exporter in the current mar-
ket, and in this context, wheat is taxed and Russia is not taxed. 
In this context, he also stated that it is of great importance for 
us to highlight our sector, which we are the export leader in 
the world, with different commercial strategies, and to protect 
our market, that the foreign markets are the success of Turkish 
millers, and in this context, they find it beneficial to review the 
transit trade in order not to lose our markets and to maintain 
our export leadership.

Yumaklı stated that they will follow the issue and will not want 
the flour industry to shift to the Russian market.

Touching on the harvest season of this year, which is just co-
ming to an end, and the production expectations for the next 
year, Tezcan said that, unlike last year, this year was quite pro-
ductive both in our country and in the world in terms of whe-
at production and that there was sufficient production in the 
world. It does not leave any room for concern about relaxation 
and access to raw materials, but they predict that the planting 
areas will not be sufficient in the 2022-23 season, especially 
due to the Russia-Ukraine War, and to break the negative ex-
pectations in this regard, and not to see the negative tables 
we have experienced with various global risks in recent years, 
Tezcan emphasized the importance of public-private sector 
cooperation in 2023-24 harvest season. Yumaklı, on the other 
hand, said that they are aware of the risks of the upcoming pe-
riod and that everyone should be cautious in this regard.
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TUSAF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hikmet Kazancı ise, da-
hilde işleme rejimi kapsamında getirilen buğdayların ülkemiz-
de üretilmesinin Rusya kıskacının önüne geçeceğini dile getirdi 
ve ekilmeyen arazilerin boş kalmaması adına hazırlık çalışma-
ları süren uygulamalar hakkında bilgi talebinde bulundu.

Yumaklı ise, ekilmeyen arazilerin desteklemelerle ekilip üreti-
min arttırılmasının önemli olduğu dile getirirken, gerekli ça-
lışmaların yürütüldüğünü ve ekilecek arazilerin gerekli yasal 
altyapı çalışmalarıyla destekleneceğini söyledi.

Borsa ücretlerine de değinen Tezcan, bu uygulamanın sana-
yicilerin maliyetlerine yansıdığını ve bu kapsamda maliyet 
artışının önüne geçmek adına konuya ilişkin ilgili kanunda 
düzenleme yapılmasını taleplerini de dile getirirken Federas-
yona üyelik sistemine ilişkin olarak sektörümüzü temsil eden 
derneklerimizin de desteklenmesi açısından ülkemizdeki un 
sanayicilerinin Federasyona bağlanması ve buna ilişkin gerekli 
çalışmaların yapılmasını makamlarına arz etti.

Mustafa Hikmet Kazancı, TUSAF Executive Board Member, sta-
ted that the wheat brought within the scope of the domestic 
processing regime will prevent Russia’s grip and asked for in-
formation about the practices that are preparing for the unu-
sed lands not to remain empty.

Yumaklı stated that it is important to increase production by 
planting and supporting unused lands, and said that the ne-
cessary work is being carried out and that the necessary legal 
infrastructure will be supported for the lands to be planted.

Tezcan also mentioned the exchange fees and stated that this 
implementation reflects on the costs of industrialists and, in 
this context, requested the relevant provision in the relevant 
law to be amended to prevent the increase in costs. He also 
stated that it is important for our country’s flour industrialists 
to join the Federation to support the associations representing 
our sector and to carry out the necessary work for the member-
ship system of the Federation.
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DEĞİRMEN MAKİNELERİ 
TEKNOLOJİLERİ VE YAN 
SANAYİ FUARI MILLTECH 

THE FLOUR MILLING MACHINES 
TECHNOLOGIES AND SUPPORTING 

INDUSTRIES FAIR MILLTECH

15-18 Eylül / September 2022, İstanbul
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Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı 
Milltech 15-18 Eylül Tarihlerinden Değirmen ve Sektör 
Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile birlikte İs-
tanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.

Fuara TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Haluk Tezcan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sayın Bekir Tosun ve 
Sayın Hüseyin Emre Tekbaş katılım gösterdi. Açılışta ko-
nuşma yapan Tezcan, tarımsal üretimde sürdürülebilirli-
ğin ve gıda güvenliğinin öneminden bahsederken, sektör 
paydaşlarının temsil ettiği sivil toplum kuruluşları olarak 
değirmen makinalarında da dünyada sürdürdüğümüz 
lider konumumuzu da sürdürmemiz için iş birliklerimi-
zin arttırılması gerektiğinin altını çizdi. TUSAF Yönetim 
Kurulu Üyeleri fuarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Mustafa Varank ile de bir araya gelerek sektörün mevcut 
durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

The Flour Milling Machines Technologies and Supporting 
Industries Fair Milltech was held at the Istanbul Fair Cen-
ter on September 15-18, together with the Association of 
Flour and Sector Machinery Producers (DESMÜD).

The Chairman of the TUSAF Executive Board, Mr. Haluk 
Tezcan, and the Vice Presidents of the Executive Board, 
Mr. Bekir Tosun and Mr. Hüseyin Emre Tekbaş participa-
ted in the fair. Tezcan, who delivered a speech during the 
opening, emphasized the importance of sustainability 
and food safety in agricultural production and stressed 
the need to increase our cooperation to maintain our lea-
ding position in flour milling machines worldwide as civil 
society organizations representing sector stakeholders. 
Members of the TUSAF Executive Board also met with the 
Minister of Industry and Technology, Mr. Mustafa Varank, 
at the fair and exchanged views on the current state of 
the sector.
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SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
(OAUSD) GENİŞLETİLMİŞ 

SEKTÖR DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI

THE CENTRAL ANATOLIAN FLOUR 
INDUSTRIALISTS’ ASSOCIATION 
(OAUSD) EXTENDED SECTOR 

EVALUATION MEETING

30 Eylül-1 Ekim 2022, Konya
30 September-2 October 2022, Konya
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The Post-Harvest Extended Sector Evaluation Meeting, organi-
zed by the associations within the Turkish Flour Industrialists 
Federation (TUSAF) and interrupted due to the pandemic, was 
held this year under the theme of “Sectoral Outlook and Expec-
tations After the 2022 Harvest Season” by the Central Anatolian 
Flour Industrialists Association (OAUSD) on 30 September-2 
October 2022 at the Dedeman Konya Hotel & Convention Center.

In his opening speech, TUSAF Chairman of the Executive Board 
Haluk Tezcan expressed his happiness at hosting the valuable 
representatives of our sector in Konya, the Capital of Agricultu-
re, and evaluated the effects of the economic fluctuations that 
started with the pandemic and continued to have an impact 
worldwide and in our country, the global crises, the 2022 har-
vest season and the expectations for 2023, and the current sta-
tus of the sector in the last period. Emphasizing the need to inc-
rease production in our country, Tezcan said, “These processes 
we are experiencing once again showed us that we must incre-
ase our production in agriculture no matter what. If we increase 
our sowing areas and capture an increase in wheat production, 
we will achieve sustainability, which we have been targeting for 
a long time with our producers.”

The first panel of the meeting, which had high participation, was 
attended by Ahmet Güldal, General Manager of the Turkish Gra-
in Board (TMO), Hüseyin Çevik, Chairman of the Konya Chamber 
of Commerce, Adnan Benli, Deputy General Director of Internal 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) bünyesinde yer 
alan dernekler tarafından her yıl düzenlenen ve pandemi sebe-
biyle ara verilen Hasat Sonrası Genişletilmiş Sektör Değerlendir-
me Toplantısı bu yıl Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği (OA-
USD) ev sahipliğinde ‘’2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış 
ve Beklentiler’’ temasıyla 30 Eylül-2 Ekim 2022 Tarihlerinde De-
deman Konya Hotel & Convention Center’da gerçekleştirildi.

Açılışta konuşma yapan TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Tezcan ise, Sektörümüzün değerli temsilcilerini Tarımın Başken-
ti sayılan Konya’da ağırlamaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile 
getirirken, Dünyada ve ülkemizde pandemiyle beraber başlayan 
ve etkisini sürdüren ekonomik dalgalanmaların etkilerini, küresel 
krizleri, 2022 hasat sezonunu ve 2023 beklentileri ile son dönem-
deki sektörün durumunu değerlendirdi. Ülkemizdeki üretimin 
arttırılması gerektiğinin altına çizen Tezcan, ‘’ Bu yaşadığımız 
süreçler bizlere tarımda üretimimizi her ne pahasına olursa olsun 
arttırmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Eğer ekim alanları-
mızı arttırıp buğday üretim miktarında artışı yakalarsak, üretici-
lerimizle birlikte uzun dönemdir hedeflediğimiz sürdürülebilirliği 
yakalamış olacağız.’’ Dedi.

Yoğun katılım sağlanan Toplantının ilk panelini İrfan Donat Mo-
deratörlüğünde, Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürü Ah-
met Güldal, Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
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Trade, Özkan Taşpınar, Chairman of the National Grains Council, 
Necla Küçükçolak, Deputy General Manager of TÜRİB, and eco-
nomist Dr. İnanç Sözer, moderated by Irfan Donat.

After lunch, in the “Current Status of the Sector and Global Is-
sues” Panel, TUSAF previous term presidents Erhan Özmen and 
Dr. Eren Günhan Ulusoy and TUSAF Chairman of the Executive 
Board Haluk Tezcan participated in the moderation of İK Agri-
culture Base Consulting Founder İsmail Kemaloğlu.

The last panel was moderated by National Grains Council Board 
Member Prof. Dr. Bayram Sade. In the panel, Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, Selçuk University Faculty Member, Hikmet Özkan, Sec-
retary General of LİDAŞDER, Bahar Emre, Head of the Licensed 
Warehousing Department of the General Directorate of Internal 
Trade, Gökhan Gürbüz, Head of the Purchase and Preservation 
Department of the Turkish Grain Board (TMO), and TAGEM Tür-
kiye Winter Wheat Coordinator Dr. Bayram Özdemir participa-
ted. The event ended after the gala night, following the panels 
that were followed with interest.

In the result statement published after the meeting, the TMO 
purchase policies during the production season were evaluated 
by the speakers. It was stated that the price of wheat given by 
TMO, which was later updated and applied with a premium, 
was a realistic price that was consistent with world prices, and 
that this price was also positively received by farmers, traders, 
industrialists, and that the determined price was reflected at 
a similar level in the free markets. It was emphasized that the 

yin Çevik, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, Ulusal 
Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, TÜRİB 
Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak ve ekonomist Dr.İnanç 
Sözer katıldı.

Öğle yemeğinin ardından ‘’Sektörün Mevcut Durumu ve Küresel 
Sorunlar’’ Panelinde ise İK Tarımüssü Danışmanlık Kurucusu İs-
mail Kemaloğlu moderatörlüğünde TUSAF önceki dönem Baş-
kanları Erhan Özmen ve Dr.Eren Günhan Ulusoy ile TUSAF Yöne-
tim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan yer aldı.

Programın son paneli ise, Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kuru-
lu Üyesi Prof.Dr. Bayram Sade moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
Panelde, Selçuk Üniv. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman Soylu, Li-
daşder Genel Sekreteri Hikmet Özkan, İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar Emre, Toprak Mahsulleri 
Ofisi(TMO) Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz ve 
TAGEM Türkiye Kışlık Buğday Koordinatörü Dr.Bayram Özdemir 
yer aldı. İlgiyle takip eden panellerden sonra etkinlik gala gece-
sinin ardından sona erdi.

Toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde ise, Üretim sezo-
nunda TMO alım politikaları konuşmacılar tarafından değerlendi-
rilmiştir. Genel kabul TMO’nun buğdaya verdiği fiyat, daha sonra 
güncelleme ve prim uygulaması ile oluşan fiyatın dünya fiyatları 
ile uyumlu gerçekçi bir fiyat olduğu, Bu fiyatın çiftçi, tüccar, sana-
yici tarafında da olumlu karşılandığı ortaya konulmuş, belirlenen 
fiyatın serbest piyasalara da benzer düzeyde yansıdığı ifade edil-



38 y Ocak / Januaryl 2023

TUSAF
www.tusaf.org

sustainability of wheat production depends on the wheat pro-
ducer earning sufficient income from this activity and that since 
every drop of water is valuable and directly affects food safety, 
projects to bring water from outside basins to basins with water 
shortages should be reviewed again by protecting the ecosys-
tem in the basins.

The satisfaction that there is the possibility of quick decisi-
on-making and implementation of legislation and regulations 
related to the unity of the sector with the relevant units of the 
Ministry of Trade and the Ministry of Agriculture and Forestry 
was expressed, and it was stated that while our country is kee-
ping up with this development with its trained human resources 
and innovative industrialists, it is expected to make faster prog-
ress in the field of smart technologies with prioritization and 
organizational developments.

The fact that the problem of idle capacity in the flour industry 
has continued for years and has not been able to achieve a so-
lution that will create excitement was emphasized, and it was 
stated that the expectation is that the problem will continue in 
the coming years.

miş, Buğday üretiminin sürdürülebilirliği ancak buğday üreticisi-
nin bu faaliyetinden yeterli gelir elde etmesine bağlı olduğunun 
altı çizilirken, Suyun her damlası değerli olduğuna ve gıda gü-
venliğini doğrudan ilgilendirdiğine göre, havzalardaki ekosistemi 
koruyarak, su yetersizliği olan havzalara dış havzalardan su getir-
me projeleri yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Lisanslı depolarla ilgili Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Ba-
kanlığının ilgili birimleri ile sektörün birlikteliğinin mevzuat ve 
düzenlemeler ile ilgili hızlı karara alma ve uygulama imkanının 
olmasının memnuniyeti dile getirilmiş ve Tarımsal üretim tekno-
lojinin yoğun kullanımına sahne olmakta, ülkemiz de yetişmiş in-
san kaynağı ve inovatif sanayicisi ile bu gelişime ayak uydurmak-
la birlikte, önceliklendirme ve organizasyonel gelişmelerle akıllı 
teknolojiler alanında daha hızlı yol kat etmemizin beklenildiği 
ifade edilmiştir.

Yıllardan beri un sanayiindeki atıl kapasite sorununun devam 
edegeldiği, heyecan yaratacak bir çözüme de kavuşturalamadı-
ğının altı çizilerek, sorunun gelecek yıllarda da devam edeceği 
beklentisi ortaya konulmuştur.
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Berzan Avcı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

CEY 
HOLDİNG

53 yıllık mazisiyle Cey Holding 3,8 milyon m2 alan üzerinde 
kurulu 4 Liman, 14 Lojistik Terminal ve 2 Serbest Bölge ile sek-
törünün önde gelen firmalarındandır. Cey Holding, 2021 yılın-
da 25 milyon ton kargo için lojistik hizmetleri sağlarken liman 
hizmetlerinde bu rakam 30 milyon tona ulaşmıştır.

Büyüme stratejisini lojistik sektörü ve bağlantılı sektörlerle sı-
nırlayan Cey Holding bildiği işi yapmanın sağladığı odaklanma 
ve kaynakları verimli kullanma avantajlarını kullanarak günü-
müzde Lojistik sektöründe faal amiral firması Ceynak dışında 
Liman İşletmesi, Liman Geliştirilmesi, Serbest Bölge Yönetimi, 
Lisanslı Depoculuk ve Çevre ve Altyapı İşleri alanlarında faali-
yet gösteren 7 şirketi daha bünyesine katmıştır.

Cey Holding, toplamda 392 bin m2 kapalı depolama alanları, 
410 bin ton depolama kapasiteli 110 adet silosu ve 130 bin m3 

kapasiteli sıvı tankları ile Türkiye’nin Karadeniz, Marmara, Ege 
ve Akdeniz bölgelerinin önemli dış ticaret merkezlerinde ko-
nuşlanmış lojistik tesisleri ve limanlarında müşterilerinin ihti-
yaçlarına cevap vermektedir. Cey Holding, TMO’dan sonra tahıl 
için 3 milyon tona yaklaşan tek seferlik depolama kapasitesi ile 
tarım sektörünün önemli destekçilerindendir.

2008 yılında Özelleştirme ihalesi sonucu 36 yıllık işletme hak-
kını aldığı Samsunport Limanı ile limancılık sektörüne adımını 
atan Cey Holding portföyüne Ceyport Tekirdağ, Ceyport Taşucu 
ve Mersin Serbest Bölge limanlarını da katmıştır. Günümüzde, 
Cey Holding işletmesini üstlendiği 5 limanda yıllık 30 milyon 
ton yük için liman hizmetleri sunmaktadır.
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Cey Holding, 2021 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı tarafından yapılan katıldığı son ihalede en yüksek teklifi 
(80.000.000.- USD) vererek Taşucu Limanı’nın 40 yıllık iş-
letme hakkını elde etmiştir. Taşucu Limanı, Ocak 2022’de ger-
çekleşen devir teslimi le birlikte Ceyport Taşucu Limanı adıyla 
faaliyetlerine başlamıştır. 

Toplam 735.200 m2 alan üzerine kurulu Ceyport Taşucu lima-
nının 330.000 m2’lik arazisi üzerinde yaklaşık 100.000 m2 
büyüklüğünde kapalı depolama alanına sahip yeni bir lojistik 
merkez yer alacaktır. Cey Holding, Ceyport Taşucu limanını Ak-
deniz kıyısında çok amaçlı bir merkez liman haline getirecek 
yatırım çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır.

Cey Holding, Türkiye’nin ilk serbest bölgesi Mesbaş’ın (Mersin 
Serbest Bölgesi ve Limanı) çoğunluk hissesine (%80) sahip-
tir. Yaklaşık 3 milyar ABD Doları civarında ticaret hacmi ile 
Türkiye’nin en büyük ikinci serbest bölgesi konumunda olan 

Mesbaş’ta yerli yabancı 473 firma faaliyet gösterirken bölgede 
yaklaşık 11000 kişi istihdam edilmektedir. Kapasitesinin sonu-
na ulaşmış Mesbaş serbest bölgesinin artan talebe cevap ve-
rebilmesi için yeni genişleme alanlarına ihtiyaç hasıl olmuştur. 
Bu sebeple, Cey Holding, Mersin Bölgesinde Ceyport Taşucu 
Limanı hemen arkasındaki 715.000 m2’lik sanayi alanını satın 
alarak serbest bölgenin büyüme planlarına liman ile birlikte 
cevap vermeyi planlamaktadır.

2023 yılında Cey Holding’e ait 57.000 m2 büyüklükteki eski 
İskenderun Shell arazisi üzerinde 300.000 m3 kapasiteli yeni 
kimyasal ve bitkisel yağ tankları tesisi ve tanklarla bağlantılı 
boru hatlarına sahip dolfen yatırımlarına da başlanacaktır. Yeni 
Tesis, Cey Holding’in 2005 yılında Mersin Uluslararası limanın-
da gerçekleştirdiği Akdeniz bölgesinin ilk bitkisel sıvı tank ter-
minalinden sonra daha büyük kapasiteli ikinci büyük yatırımı 
olacaktır.
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TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ 
FEDERASYONU (TUSAF) 

UN SANAYİ SEKTÖR 
RAPORU

TURKISH FLOUR INDUSTRIALISTS’ 
FEDERATION (TUSAF) FLOUR 
INDUSTRY SECTOR REPORT
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SUBSECTOR REPORT
1.1 Market Size
With a population approaching 85 million, Türkiye is 
one of the countries that consume the most flour and 
flour-based products per capita in the world and exports 
flour to over 100 countries each year in addition to its do-
mestic market. The flour sector, which has been one of the 
world’s leading suppliers of flour to the foreign market for 
many years, exports approximately 3 million tons of flour 
annually. In addition, it meets the demand of approxima-
tely 11-12 million tons in the domestic market. While the 
Turkish flour industry continues to search for new mar-
kets, it continues to work to deepen the existing markets.
1.2 Number of Enterprises
According to The Union of Chambers And Commodity Exc-
hanges of Türkiye, there are 598 flour mills in 69 provinces 
in our country, and these enterprises have an annual pro-
duction capacity of approximately 30 million tons.
If we look at the distribution of flour mills by region, the 
Southeast Anatolia and Central Anatolia regions are the 
regions with the most flour mills, with approximately 
22% share. Proximity to raw materials and market, and 
feasibility of establishment are important factors in the 
emergence of these regions. The Turkish flour industry 
has a production capacity of approximately 30 million 
tons. The Southeast Anatolia Region, which has a produ-
ction capacity of 6.7 million tons and 117 registered flour 
producers, ranks first. The region’s role as the backbo-
ne of flour exports to the Middle East and North African 
countries has prepared the ground for the concentrati-
on of high-capacity production facilities in this region.  

ALT SEKTÖR RAPORU
1.1 Pazar Büyüklüğü
85 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye, kişi başı dünyada en 
çok un ve unlu mamul tüketen ülkelerden biri olarak kendi iç 
pazarının yanında her sene yüzün üzerinde ülkeye un ihracatı 
gerçekleştirmektedir. Uzun yıllardır dış piyasaya un tedarikinde 
dünyada zirvede yer alan un sektörü yıllık 3 milyon ton un ihraç 
etmektedir. Bunun yanında yaklaşık olarak 11-12 milyon ton olan 
iç piyasadaki talebi de karşılamaktadır. Türkiye un sanayisi pazar 
arayışını sürdürmekle birlikte daha çok mevcut pazarları derin-
leştirmek için çalışmaya devam etmektedir.
1.2 İşletme Sayısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre ülkemizde 69 
ilde 598 adet un fabrikası bulunuyor ve bu işletmeler yılda yakla-
şık 30 milyon ton üretim kapasitesine sahipler. 
Un fabrikalarının bölgelere dağılımına bakılacak olursa, Güney-
doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri yaklaşık %22’şer payla 
en çok un fabrikası bulunan bölgelerdir. Hammadde ve pazara 
yakınlık, tesisleşmeye elverişlilik bu bölgelerin öne çıkmasında 
önemli etkenlerdir. Türkiye un sanayisi yaklaşık 30 milyon ton 
üretim kapasitesine sahiptir. 6,7 milyon ton üretim kapasitesi ile 
117 kayıtlı un üreticisi bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi bi-
rinci sırada yer almaktadır. Bölgenin Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
ülkelerine un ihracatında bel kemiği olması, yüksek kapasiteli 
üretim tesislerinin bu bölgede yoğunlaşmasına zemin hazırla-
mıştır. İkinci sırada yer alan İç Anadolu Bölgesi’nde toplamda 3 
milyon ton üretim kapasitesi ile kayıtlı 115 un üreticisi bulunmak-
tadır. Marmara Bölgesi, %18 pay ile üretici sayısı bakımından İç 
Anadolu Bölgesi’nden sonra gelmesine rağmen 5,2 milyon ton ile 
daha yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Bu bölgeleri sırasıyla 
Karadeniz Bölgesi (%14), Ege Bölgesi (%10), Akdeniz Bölgesi 
(%9) ve Doğu Anadolu Bölgesi (%5) takip etmektedir.

 Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

 Source: TOBB Industrial Data Base
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The Central Anatolia Region, which ranks second, has a 
total of 115 registered flour producers with a production 
capacity of 3 million tons. Although the Marmara Region 
comes after the Central Anatolia Region in terms of the 
number of producers with a share of 18%, it has a higher 
production capacity of 5.2 million tons. These regions are 
followed by the Black Sea Region (14%), the Aegean Re-
gion (10%), the Mediterranean Region (9%), and the Eas-
tern Anatolia Region (5%).
When we look at the establishment and investment plans 
of flour mills, it is noticed that proximity to raw materials, 
markets, and infrastructure is particularly taken into con-
sideration. Türkiye’s wheat production and sowing areas 
have also influenced the location of flour production fa-
cilities.
1.3 Employment
A total of 14,953 people are employed in the 598 busines-
ses in question. 69% of the employees are workers, 18% 
are administrative staff, 6% are craftsmen, 5% are engi-
neers and 2% are technical staff.
1.4 Production Volume
Flour production in Türkiye is carried out per the Turkish 
Food Code Flour Directive. Flour production is one of the 
most important areas of activity in the agricultural sec-
tor. However, production, labor, industry, environmental 
science, and sustainability also have great importance in 
the agricultural sector. 
The regional distribution of Türkiye’s flour production 
capacity is generally in parallel with the regional distri-
bution of the number of enterprises. Although there is no 
official data on the amount of production, it is estimated 
that approximately 15 million tons of production are made 
annually.
1.5 Capacity Utilization
While the average capacity utilization of flour mills around 
the world is 65%, this rate is approximately 50% for Tür-
kiye. The main regions where Türkiye exports flour are the 
Middle East, Far East Asia, and Africa.
Capacity utilization rates in our country continue to incre-
ase. Last year, about 50% of the total capacity of 30 milli-
on tons was used. The increase in exports has a large share 
in this increase.

Un değirmenlerinin kuruluş ve yatırım planlarına bakıldığın-
da özellikle hammaddeye, pazara ve altyapıya yakınlığının göz 
önünde bulundurulduğu fark edilmektedir. Türkiye’nin buğday 
üretim ve ekim alanları da un üretim tesisleri için yer seçiminde 
etkili olmuştur.
1.3 İstihdam

Bahse konu olan 598 işletmede toplam 14.953 kişi çalışmakta-
dır. Çalışanların %69’unu işçi, %18’ini idari personel, %6’sını usta, 
%5’ini mühendis ve %2’sini tekniker personel oluşturmaktadır.
1.4 Üretim Miktarı
Türkiye’de buğday unu üretimi, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu 
Tebliği’ne uygun olarak yapılmaktadır. Un üretimi, tarım sektö-
rünün ülke ekonomisindeki en önemli faaliyet alanlarındandır. 
Bununla beraber; üretim, işgücü, sanayi, çevrebilim ve sürdürü-
lebilirlik açılarından da tarım sektöründe, büyük bir önem taşı-
maktadır. 
Türkiye’nin un üretim kapasitesinin bölgesel dağılımı genel ola-
rak işletme sayısının bölgesel dağılımıyla paralellik arz etmekte-
dir. Üretim miktarına ait resmi bir veri olmamakla birlikte yılda 
yaklaşık 15 milyon ton üretim yapıldığı tahmin edilmektedir.
1.5 Kapasite Kullanımı
Dünyadaki un fabrikalarının ortalama kapasite kullanımı yüz-
de 65 iken bu oran Türkiye için bu oran yaklaşık olarak %50’dir. 
Dünyanın en büyük un ihracatçısı olan Türkiye’nin un ihraç ettiği 
başlıca bölgeler ise Orta Doğu, Uzak Doğu Asya ve Afrika’dır.
Ülkemizde kapasite kullanım oranları artmaya devam etmek-
tedir. Geçen yıl toplam kapasite olan 30 milyon tonun yaklaşık 
yüzde 50’si kullanılmıştır. Buradaki artışta ihracattaki artışın payı 
büyük önem taşımaktadır.
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1.6 Foreign Trade
A. Imports
Türkiye’s flour industry imports wheat as an imported 
raw material or input subject to customs duties under the 
Domestic Processing Regime (DİR), which is an export 
promotion system that grants customs exemption to raw 
materials or inputs necessary for the production of export 
products by export companies and is conducted by the 
Ministry of Trade. Wheat imports in Türkiye are mainly 
carried out to meet the production input needs for export 
rather than for domestic consumption within the scope of 
DİR. 
In particular, the high demand for durable dry food pro-
ducts on a global scale due to the Covid-19 pandemic has 
triggered the consumption demand for wheat and whe-
at products. In addition to this conjunctural reason, the 
decline in wheat cultivation areas in the country and the 
resulting yield losses due to extreme weather events also 
affect the amount of wheat imports.
Türkiye’s total wheat consumption level is higher than 
the production level. The main reason for this is Türki-
ye’s production potential and advantage in wheat-based 
food industries. Wheat imports are intended to meet the 
wheat-based intermediate goods exports (flour and ot-
her flour products, pasta, biscuits, bulgur, etc.) of these 
industries.
In this context, according to the Turkish Statistical Insti-
tute (TÜİK) data (Common Wheat, GTİP 100199000011), 
the amount and value based on the years are presented 
below.
Years Dollar ($)  Tons
2016 687.915.257 3.468.280
2017 939.023.902 4.570.979
2018 1.185.174.231 5.376.077
2019 1.860.659.209 8.372.076
2020 2.010.176.779 8.581.789
2021 2.322.732.855 7.819.215
2022/6 1.615.174.594 4.007.307

Source: Turkish Statistical Institute, (Common Wheat, 
GTİP 100199000011)

1.6 Dış Ticaret 

A. İthalat

Türkiye un sanayisi, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ihra-
cat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli 
olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi 
hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı 
teşvik sistemi olan Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında Ek-
meklik buğday ithalatı gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin buğday 
ithalatı, DİR kapsamında iç tüketimden ziyade buğdaya dayalı 
gıda sanayi ürünlerinde çoğunlukla ihracat için üretim girdisi ih-
tiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. 

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle küresel ölçekte dayanık-
lı kuru gıda ürünlerine olan yüksek talebin, buğday ve buğday 
ürünlerine olan tüketim talebini tetiklemiştir. Bu konjonktürel se-
bebin yanı sıra, ülkedeki buğday ekim alanlarındaki daralma ve 
aşırı hava olaylarından kaynaklanan verim kayıpları da buğdayın 
ithalat miktarını etkilemektedir.

Türkiye’nin toplam buğday kullanım düzeyi, üretim düzeyinden 
fazladır. Bunun temel nedeni Türkiye’nin buğdaya dayalı gıda en-
düstrilerindeki üretim potansiyeli ve avantajıdır. Buğday ithalatı, 
bu endüstrilerdeki buğdaya dayalı mamul madde ihracatını (un 
ve diğer unlu mamuller, makarna, bisküvi, bulgur gibi) karşıla-
maya yöneliktir. 

Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
(Adi Buğday, GTİP 100199000011) yıllara göre miktar ve değer 
bazında aşağıda sunulmuştur.
Yıllar Dolar ($)  Ton
2016 687.915.257 3.468.280
2017 939.023.902 4.570.979
2018 1.185.174.231 5.376.077
2019 1.860.659.209 8.372.076
2020 2.010.176.779 8.581.789
2021 2.322.732.855 7.819.215
2022/6 1.615.174.594 4.007.307

Kaynak:TÜİK, (Adi Buğday, GTİP 100199000011)
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B. Exports
Türkiye ranks first in flour exports worldwide. According 
to the International Grains Council (IGC), Türkiye, the wor-
ld’s largest exporter, is expected to make a record export 
in the 2022-23 season starting from the 2018-19 season.

Wheat flour exports in Türkiye form a significant part of 
agricultural sector exports. While wheat flour exports in 
Türkiye were around $1 billion in 2017, 2018, and 2019, 
they declined by 9.6% in 2020 to $951 million. In 2021, the 
sector imported above $1 billion, and in the first 6 months 
of 2022, it increased by 33% compared to the same period 
in 2021, reaching $652 million and breaking the record for 
the highest January-June export figure to date.

Türkiye’s wheat flour exports are presented below in ter-
ms of quantity and value according to the years.

Years Dollar ($) Tons
2016 1.078.308.336 3.533.759
2017 1.052.577.911 3.489.354
2018 1.009.217.838 3.317.967
2019 1.051.620.693 3.262.130
2020 950.659.894 2.989.555
2021 1.107.636.741 3.002.557
2022/7 748.134.038 1.536.147
Source: TÜİK
When evaluating wheat flour exports by country, Iraq also 
leads in the first 7 months of 2021 and 2022. When evalu-
ating the last 4 years until 2021, Iraq has been the country 
where Türkiye has made the most wheat exports, mainta-
ining its ranking.
The countries that Türkiye exports the most flour to are 
Iraq, Yemen, Syria, Venezuela, and Angola. While Iraq, 
Syria, and Yemen lead, the largest increase in the first 
7 months of 2022 was in Venezuela, with an increase of 
211%. Libya followed with an increase of 123%.
 
2021
Countries Amount (Tons) Dollar ($)
Iraq 1.283.956.209 479.922.154
Yemen 308.946.025 103.437.112
Syria 288.436.351 101.463.605
Djibouti 177.030.292 64.815.427
Angola 142.848.330 57.027.967
Venezuela 110.225.839 47.080.965
Benin 82.350.684 31.474.044
Somalia 80.706.443 27.125.156
Ghana 69.521.674 23.424.272
Palestine 54.481.470 18.652.063

B. İhracat
Türkiye un ihracatında dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ulusla-
rarası Hububat Konseyi (IGC)’ye göre, dünyanın en büyük ihra-
catçısı olan Türkiye, 2018-19 sezonundan bu yana 2022-23 sezo-
nunda rekor düzeyde bir ihracat yapması beklenmektedir.

Türkiye’de buğday unu ihracatı, tarım sektörü ihracatının önemli 
bir payını oluşturmaktadır. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye 
buğday unu ihracatı 1 milyar $ seviyelerinde iken, 2020 yılında bu 
değerde %9,6 oranında düşüş görülerek 951 milyon $ değerinde 
gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılında ise 1 milyar $ barajının üstünde ithalat gerçekleşti-
ren sektör, 2022 yılının ilk 6 ayında 2021’in aynı dönemine göre 
yüzde 33 artarak 652 milyon dolara yükselmiş ve şimdiye kadarki 
en yüksek ocak-haziran ihracat rakamına ulaşarak rekor kırmıştır.

Türkiye’nin buğday unu ihracatı yıllara göre miktar ve değer ba-
zında aşağıda sunulmuştur.

Yıllar Dolar ($) Ton
2016 1.078.308.336 3.533.759
2017 1.052.577.911 3.489.354
2018 1.009.217.838 3.317.967
2019 1.051.620.693 3.262.130
2020 950.659.894 2.989.555
2021 1.107.636.741 3.002.557
2022/7 748.134.038 1.536.147
Kaynak:TÜİK

Ülkeler bazlı un ihracatı değerlendirildiğinde ise, 2021 ve 2022’in 
ilk 7 ayında da başı Irak çekmekte. 2021’ye kadar olan son 4 yıl 
değerlendirildiğinde; Irak, sıralamasını koruyarak Türkiye’nin en 
fazla buğday ihracatı gerçekleştirdiği ülke olmuştur.

Türkiye’nin en çok un ihraç ettiği ülkeler arasında İl sıralarda 
Irak, Yemen, Suriye, Venezuela ve Angola yer almaktadır. Başı 
Irak, Suriye ve Yemen’in çekerken, 2022 yılının ilk 7 ayı için en 
büyük artış ise % 211 ile Venezuela’da gerçekleşmiştir. Onu yüzde 
%123’lük artışla Libya izlemektedir.

2021
Ülke Miktar (Ton) Dolar ($)

Irak 1.283.956.209 479.922.154

Yemen 308.946.025 103.437.112

Suriye 288.436.351 101.463.605

Cibuti 177.030.292 64.815.427

Angola 142.848.330 57.027.967

Venezuela 110.225.839 47.080.965

Benin 82.350.684 31.474.044

Somali 80.706.443 27.125.156

Gana 69.521.674 23.424.272

Filistin Devleti 54.481.470 18.652.063
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Türkiye increases its flour exports every year and exports 
flour to 166 countries, leading in exports for the past 9 ye-
ars. It is seen that the flour products sector changes with 
changing consumer demands in the changing world and 
creates new trends. It is expected that following trends 
and producing products in line with trends will increase 
flour exports even more.

1.7 Research and Development/Innovation

Agricultural research and development and innovation 
show differences compared to other sectors. The impor-
tance of research and development and innovation inc-
reases because the main material of the sector, wheat, 
depends on ecological conditions and varies according to 
the climate conditions of the region where it is produced. 
In addition, innovation allows changes and improvements 
not only in products and/or services but also in producti-
on and marketing processes, increasing the importance of 
this concept for businesses.

In Türkiye, the flour industry has reached an international 
dimension based on technological developments and ex-
perience, exceeding the national need. 

New and renewed production facilities have turned tra-
ditional flour factories into much more modern facilities. 
As the rate of mechanization increases every year, produ-
ction plants that do not touch human hands and are dark 
factories have begun to serve. More reliable businesses 
that have a much lower error rate are increasing in num-
ber every year in the sector.

Türkiye un ihracatını her geçen yıl arttırarak 166 ülkeye un ihra-
catı gerçekleştirmekte olup son 9 yıldır ihracat liderliğinde sür-
dürmektedir. Değişen dünyada tüketicilerin değişen taleplerinde 
unlu mamuller 

sektörünün de değiştiğini ve yeni trendler oluşturduğu görül-
mektedir. Sanayicilerimizin trendleri takip edebilmesi ve trend-
lere uygun ürünler üretmesi un ihracatı daha da arttıracağı ön-
görülmektedir.

1.7 Arge/İnovasyon

Tarım sektöründe ar-ge ve inovasyon diğer sektörlere göre farklı-
lıklar göstermektedir. Sektörün ana maddesi olan buğdayın, eko-
lojik koşullara bağlı olması ve üretilen bölgenin iklim koşullarına 
göre değişiklikler göstermesi ar-ge ve inovasyon çalışmalarının 
önemini arttırmaktadır. Ayrıca inovasyon ile sadece üründe ve/
veya hizmetlerde değil üretim ve pazarlama süreçlerinde de de-
ğişiklikler ve geliştirmeler yapılabiliyor olması bu kavramın işlet-
meler için önemini artırmaktadır. 

Türkiye’de un sanayi, teknolojik gelişmeler ve deneyime dayalı 
olarak ülke ihtiyacından daha fazla hacme ulaşarak uluslararası 
boyut kazanmıştır. 

Sektöre yeni kazandırılan ve yenilenen üretim tesisleri geleneksel 
un fabrikacılığını çok daha modern tesisler haline getirmiştir. Ma-
kineleşme oranı her yıl artarken, üretimin hiçbir safhasında insan 
eli değmeyen ve karanlık fabrikalar hizmete açılmaya başlamıştır. 
Daha güvenilir, hata oranının çok daha az olduğu işletmeler sek-
törde sayılarını her geçen yıl arttırmaktadır.
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Today, it is difficult for businesses to reach their economic 
and strategic goals if only a part of them operate in local 
markets. Exporting to international markets is an option 
for businesses to overcome this difficulty. In international 
markets with intense competition, it has become neces-
sary to stand out with the quality of products and/or ser-
vices. The way to offer quality products and/or services to 
international markets is to create added value.

 

1.8 SWOT Analizi

Günümüzde işletmelerin bir bölümünün sadece yerel pazarlarda 
faaliyet göstermeleri, ekonomik ve stratejik hedeflerine ulaşma-
larını zorlaştırmaktadır. Bu zorluğu ortadan kaldırma yolunda, 
ihracat yaparak uluslararası pazarlara yönelmek işletmeler için 
bir seçenektir. Yoğun rekabetin olduğu uluslararası pazarlarda 
ürün ve/veya hizmetlerin nitelikleri ile ön plana çıkabilmek zo-
runluluk haline gelmiştir. Uluslararası pazarlara nitelikli ürün ve/
veya hizmet sunabilmenin yolu ise katma değer yaratmaktan 
geçmektedir. 
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Tusaf Mutfak
 TUSAF KITCHEN
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TUSAF Dergisi olarak başlatmış olduğumuz bu özel köşemi-
ze tüm hızıyla devam ediyoruz. Tüm dünya gibi ülkemizi de 
etkisi altına alan pandemi her ne kadar bitmiş olsa da yaşam 
şekillerimizi etkilemiş ve artık sizlerin de evde daha çok va-
kit geçirdiğini biliyoruz. Bu sebeple siz değerli okurlarımıza 
kimi zaman alışık olduğumuz kimi zamanda yeni olarak ni-
telendirebileceğiniz leziz tatları sunmayı hedefliyoruz. Yeni 
yılın hepimize sağlıkla ve neşeyle gelmesini umuyor ve bu 
sayıda sizleri pamuk gibi, lezzetine, kokusuna doyum olma-
yan İtalyan Focaccia ekmeğiyle buluşturuyoruz. 

Bir İtalyan Esintisi; FOCACCİA EKMEĞİ
Hamuru İçin;
1,5 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket maya
1 tatlı kaşığı kekik
3 su bardağı + 1 su bardağından bir parmak eksik un
Üzeri İçin;
3 adet çeri domates
10 adet siyah doğranmış zeytin
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı çörek otu
3-4 tatlı kaşığı zeytinyağı

We continue at full speed in this special corner that we have 
started in TUSAF Magazine. Although the pandemic that affe-
cted the whole world and also our country has ended, it has 
affected our lifestyles and we know that you are spending more 
time at home now. That’s why we aim to provide you, our valu-
ed readers, with some delicious tastes that may sometimes be 
familiar and sometimes new. We hope that the new year will 
come to us with health and joy and we will meet you in this is-
sue with Italian Focaccia bread that is as soft as cotton and has 
a taste and aroma that will satisfy you completely.

An Italian Touch; FOCACCIA BREAD
For the dough;
1.5 glasses of warm water
2 tablespoons olive oil
1 tablespoon sugar
1 teaspoon salt
1 packet yeast
1 teaspoon thyme
3 glasses + 1 glass of flour minus one finger
For the top;
3 cherry tomatoes
10 black olives, chopped
1 teaspoon thyme
1 teaspoon black sesame
3-4 teaspoons olive oil

Focaccia Ekmeği
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Yapılışı:

Unu ve kekiği yoğurma kabına alıp, ortasını havuz gibi açın.
Bu havuza; ılık su, toz şeker, zeytinyağı, maya, unun kenar 
kısımlarına da tuzunu koyun ve yavaş yavaş yoğurmaya baş-
layın. Biraz ele yapışan, yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.
Yaklaşık 5 dakika, hamuru güzelce yoğurun ve mayalanma-
sı için üzerini bir buzdolabı poşeti ile örtün ve yaklaşık 45 
dakika kadar dinlenmeye alın.Mayalanma süreci sonunda 
hamurumuz en az iki katı büyüklüğüne ulaşmış, çok güzel 
kabarmış olacaktır. Gazını alma maksatlı kısa bir süre tek-
rar yoğurup, şekillendirmeye başlayabilirsiniz.Şekil verme 
sırasında, fırını ısınması için 100 dereceye ayarlayarak açın.
Sıvı yağ ile yağladınız pişirme kabına hamuru elinizle yayın. 
Hamurun üzerine işaret parmağınızla delikler açarak, zeytin 
ve domatesleri istediğiniz şekilde biraz içine bastırarak yer-
leştirin.

Üzerine kekik ve çörek otunu serpin. Hazır olan ekmeğinizi 
fırına vererek, fırının derecesini 180’e yükseltin. Üzeri kızara-
na kadar pişirin. (Yaklaşık 25-35 dakika arası.)

Fırından çıkan sıcak ekmeğin üzerine tatlı kaşığı ile zeytinya-
ğı gezdirin. Afiyetler olsun!

Püf Noktası:

Kullanacağınız suyun el yakmayacak derecede ılık olması 
mayanın aktifleşmesini sağlar. Çok sıcak veya soğuk su kul-
lanmamalısınız.

Kaynakça;

https://www.nefisyemektarifleri.com/italyan-focaccia-ek-
megi/

Preparation:
Put the flour and thyme in a kneading bowl and make a pool 
in the middle. In this pool, put the warm water, sugar, olive oil, 
yeast, and salt around the edges of the flour and start knea-
ding slowly. You will get a dough that is slightly sticky and soft. 
Knead the dough well for about 5 minutes and cover it with a 
refrigerator bag and let it rest for about 45 minutes to rise. At 
the end of the rising process, our dough will have reached at 
least twice its size and will have risen very well. Knead it briefly 
again to release the gas and start shaping it. While shaping, 
preheat the oven to 100 degrees. Spread the dough with your 
hands in the greased baking dish. Make holes with your index 
finger on the dough and place the olives and tomatoes as you 
wish, pressing them slightly into the dough.
Sprinkle the thyme and black sesame on top. Put the ready 
bread in the oven and increase the temperature of the oven to 
180. Bake until the top is browned. (It takes approximately 30-
35 minutes.) 
After taking it out of the oven, brush the top with olive oil and 
serve it hot. Enjoy your meal!
Tip:
Make sure the water you use is lukewarm, as this will activate 
the yeast. Do not use very hot or cold water.
Source;
https://www.nefisyemektarifleri.com/italyan-focaccia-ekme-
gi/
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Tolga Emrah Gezgin
Yönetim Kurulu Başkanı

ERKPORT 
LİMAN HİZMETLERİ A.Ş.

Ticaretin küreselleştiği günümüz koşullarında her tür türlü 
hammadde, yarı mamul ve/veya son ürünler satıcı ve alıcı ara-
sında mesafe sınırı olmaksızın talep görmekte ve sevkiyatları 
yapılmaktadır. Yükün çeşidine, miktarına ve mesafeye bağlı 
olarak doğrudan taşıma, kombine taşıma ve/veya düzenli taşı-
malar söz konusu olmaktadır. Uzun mesafeli kombine taşıma-
lar başta olmak üzere ölçek ekonomileri de devreye girdiğinde 
her türlü yük grubu için denizyolu yolu taşımacılığı, lojistiğin 
en önemli unsurlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya 
taşımacılık istatistiklerinden de anlaşılacağı üzere her yıl mil-
yarlarca ton yükün çok büyük bir kısmı denizyoluyla taşınmak-
tadır. Denizyolu taşımacılığı tüm taşıma modları arasında açık 
ara lider durumdadır ve bu liderliğini hiçbir zaman kaybetme-
yecektir.

Gemi boylarının ve taşıma kapasitelerinin her geçen gün art-
ması, bu gemilere hizmet veren limanların da bu büyümeye 
uyum sağlamasına; saha, ekipman, hız, verimlilik ve kapasite 
gibi parametrelerin önem kazanmasına neden olmaktadır. Bu 
büyüme ve ekonomik, kaliteli hizmet hızına ulaşamayan pay-
daşlar oyun dışında kalmaktadır ve kullanıcılar tarafından al-
ternatif çözüm yolları arayışları oluşmaktadır. Hizmet anlayışı-
nın kapsamı da benzer paralelde değişmekte ve lojistik hizmet 
kavramı, tedarik zincirleri kavramına evrilmektedir. Artık satıcı 
ve alıcı arasındaki yük hareketinin oluşturduğu tedarik zinciri-
nin tamamına veya büyük bir kısmına tek elden hizmet veren 
firmalar tercih edilmekte ve ticaretin kahramanları olmaktadır. 
Liman hizmetlerinin yanı sıra yükün gümrüklenmesi, depo-
lanması, yüke verilecek olan katma değerli hizmetler, yükün 
nakliyesi ve teslimatı konularında alıcı ile tek elden kombine 

hizmet veren firmalar lojistik hizmet alanında ön plana çık-
maktadır. Ayrıca farklı müşteri taleplerinin yerine getirilmesin-
de doğru ve hızlı aksiyon alan firmalar müşteri memnuniyetini 
arttırıp hem müşteriler için fiyat avantajı sağlamakta hem de 
hizmetlerin sürdürülebilir olmasında önemli adımlar atmış ol-
maktadır.

Merkez Yönetimi İzmir’de olan Erkport Liman Hizmetleri A.Ş. 
de bağlı olduğu Grup Şirketleri ile birlikte lojistik ve tedarik 
zincirinde benzer bir hedef çerçevesinde hizmet vermekte 
olduğu müşterilerine denizyolu taşımacılığı, her türlü liman, 
gümrükleme, depolama, nakliye, teslimat hizmetleri vermekte 
olup, müşterilerine alternatif operasyonel yöntemler sunmak-
ta ve müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır.

Almanya’da Buss Firması ile 2013 yılında ortaklık yapısı içinde 
kurulan Busserk, öncelikle limancılık konusunda operasyonel 
hizmet vermeye başlamıştır. Vermiş olduğu operasyonel hiz-
metlerin yanı sıra sahip olduğu müşteri portföyü ile hizmet 
verdiği limanların elleçlediği yüklere de katkıda bulunmak-
ta ve yük miktarını arttırmaktadır. Şu an için Buss firması ile 
yollarını ayırarak Erkport Liman Hizmetleri A.Ş. olarak yoluna 
devam eden şirketimiz, İskenderun’un gözde limanlarında 
gemi yükleme, tahliye ve uluslararası kodlar kapsamında las-
hing hizmetlerinin yanı sıra terminal hizmetleri ile liman içinde 
her türlü katma değerli hizmetleri vermektedir. Bünyesindeki 
“Lojistik” departmanı ile tedarik zincirindeki müşteri taleple-
rini karşılayarak liman dışında da nakliye, gümrüklü antrepo 
veya gümrüksüz depolarda depolama hizmetleri, paketleme 
hizmetleri ve ilgili sevkiyat süreçleri ile müşterilerinin lojistik 



65 y Ocak / Januaryl 2023

TUSAF
www.tusaf.org

konusunda tüm taleplerini uygun maliyet, emniyet ve kalite he-
defleri içinde tek elden yerine getirerek hem limanların hem de 
müşterilerinin çözüm ortağı olmaktadır. 

700’den fazla çalışanı, 150’ye yakın mevcut makine ve ekipman 
parkı ile her türlü yüke hizmet verebilen Erkport büyümesine de-
vam etmekte ve artan müşteri taleplerini karşılayabilmek için ya-
tırımlarına da devam etmektedir. Tüm operasyonlar ve yönetim, 
gelişmiş ERP programları ile yönetilmekte ve iş süreçleri kontrol 
altına alınmaktadır. 

Hizmet vermekte olduğumuz İskenderun bölgesi sahip olduğu 
geniş hinterland ve stratejik konumu sebebiyle büyük bir öneme 
sahiptir. 2022 yılı boyunca hububat yüklerinde, dökme maden ih-
racatında ciddi artışlar olmuş ve transshipment olarak yük elleç-
leme talepleri çoğalmıştır. 2022 senesinde; İskenderun’da hizmet 
verdiğimiz, İsdemir ve Gübretaş Limanlarında toplam 15 milyon 
ton yük elleçlenmiş; 2023 Ocak ayı itibariyle bölgenin en güçlü 
limanlarından Atakaş Limanı’nda da hizmet vermeye başlanmış 
olup; yıl sonu limanlardaki elleçleme hedefimiz, 20 milyon ton 
üzerine çıkmıştır.

Şirketimiz de risk almadan gelecekteki müşteri talepleri doğrul-
tusunda büyümeye ve yatırım yapmaya devam etmektedir. Hem 
yurt içi hem yurt dışı liman hizmetleri konusunda çalışmalarımız 
hem de kapalı antrepo yatırımlarımız devam etmektedir. 

Limanlar haricinde İskenderun’da bulunan 10.000 m2 ve 600.000 
mt/yıl kapasiteli A tipi Gümrüklü Genel Antrepomuza ilave ola-
rak, tamamlandığında toplam depolama kapasitesi 28.000 m2 
ve 2.000.000 mt/yıla ulaşacak yeni antrepo alanı inşaatımız da 
devam etmektedir.

Şu an halihazırda depolarımızda 500.000 mt /yıl paketleme 
hizmeti de vermekte olup, müşterilerimize, özvarlık damperli/
sal kasa araçlar ve makine ekipmanlarımızla, liman tahmil/tah-
liye, nakliye, depolama, paketleme, istifleme yükleme, vb. hiz-
metlerini paket hizmet dahilinde sunmakta ve grup bünyesinde 
gümrükleme, brokerlik, gemi ve düzenli hat işletmeciliğimizle de 
tüm hizmetlerimizin birbirini destekler duruma gelmesi ve müş-
terilerimize en uygun maliyetli kombine hizmetler sunmak üzere 
çalışmalarımız devam etmektedir. 
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Stefan Birrer
Managing Director

BUHLER
GROUP

Değirmencilik endüstrisine yönelik çözümlerimiz dünya ça-
pında kullanılmaktadır. Sektörde 150 yılı aşkın süredir faaliyet 
gösteren dünya çapında öğütülen buğdayın yaklaşık %65’i 
Bühler değirmenlerinde işleniyor. Kaynaklarınıza ve pazar 
eğilimlerinize uyacak şekilde ısmarlama tesisler ve süreçler 
yaratıyoruz. 140 ülkede bulunan, yaklaşık 100 servis merkezi 
ağıyla, kendimizi İsviçre’de yerleşik küresel bir şirket olarak 
anlıyoruz. Değirmencilik endüstrisi için yenilikçi çözümlerimiz-
le her zaman iki hedef peşindeyiz – müşterilerimize rekabet 
avantajı sağlamak ve dünyayı biraz daha iyi hale getirmek.

İnovasyonları yönlendirmek, makineleri optimize etmekten 
çok daha fazlasını ifade eder. Büyük resmi göz önünde bulun-
durarak kapsamlı süreçleri yeniden düşünür ve yeniden icat 
ederiz. Bu konuda verimlilik, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik 
ve dijitalleşme bize rehberlik ediyor. Öncü SmartMill progra-
mımızla verimi optimize etme, ürün kalitesini artırma, izle-
nebilirliği iyileştirme, enerji tüketimini azaltma ve genel tesis 
verimliliğini artırma yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. Akıllı 
ekipman, kapsamlı bir otomasyon portföyü ve faaliyete geçen 
ilk dijital hizmetler ile sağlam bir temel attık.

Our solutions for the milling industry are used around the glo-
be. Being active for over 150 years in the business, about 65 % 
of the wheat milled worldwide is processed on Bühler mills. We 
create custom-made plants and processes to fit your resources 
and market trends. Based in 140 countries, with a network of 
around 100 service centers, we understand ourselves as a glo-
bal company rooted in Switzerland. We always pursue two ob-
jectives with our innovative solutions for the milling industry 
– providing our customers with competitive advantage and 
making the world a little bit better. 

Driving innovations means so much more than optimizing 
machinery. We rethink and reinvent comprehensive processes 
considering the big picture.  In that, we are guided by efficien-
cy, food safety, sustainability, and digitalization. With our le-
ading-edge SmartMill program the journey to optimize yield, 
increase product quality, improve traceability, reduce energy 
consumption, and increase overall plant efficiency is in full 
swing. We have laid a solid foundation with smart equipment, 
a comprehensive automation portfolio and the first digital ser-
vices in operation.

Bühler, un değirmenciliği 
endüstrisine öncülük ediyor 

Bühler is leading the way of 
the flour milling industry 
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İçerenköy Mah. Umut Sok.
No: 10-12/2 Quick Tower Kat: 3
34752 Ataşehir İstanbul TURKEY

+90 212 210 45 00; +90 533 136 20 20 info@buhlergroup.com www.buhlergroup.com

Bühler, dünya çapında en yüksek kalite ve güvenilirliği tem-
sil eder. Ödün vermeden kaliteye her zaman güvenebilirsiniz 
“Made by Bühler”. İstikrarlı kalite yönetimimiz, son teknoloji 
üretim tesislerimiz ve çalışanlarımızın günlük kalite standart-
larına dayanarak, Bühler ürün ve hizmetlerine ilişkin yüksek 
beklentilerinizin güvenilir bir şekilde karşılanmasını sağlaya-
biliriz.

Bühler stands for highest quality and reliability worldwide. You 
can always count on quality without compromises “Made by 
Bühler”. Based on our consistent quality management, state-
of-the-art production sites, and the daily quality standard of 
our employees, we can ensure you that your high expectations 
on Bühler products and services will be met reliably.



Hasan Hacıhaliloğlu 
CEO

Vivalon AG bünyesinde, 2016 yılından bu yana faaliyet göste-
ren Taban Gıda, hasattan sofralara üretim zincirinin her aşa-
masında hizmet veriyor. 2016 yılından bu yana müşteri ihtiyaç-
larını ve koşulsuz müşteri memnuniyetini ön planda tutarak; 
tahıl, yağlı tohum ve yem hammaddelerinden oluşan ürünlerin 
tedariğinde sektöre yön veren lider markalardan biri olmaya 
devam ediyor. 

Türkiye’de buğday tedarik pazarında faaliyet gösteren özel şir-
ketler arasında sektör lideri olan Taban Gıda, ihtiyaca uygun 
“doğru ürünü doğru piyasaya kaliteli hizmet politikası ile sun-
mak” temel ilkesiyle faaliyetlerine devam ediyor. 

“HEDEF TÜRKİYE’DEKİ BAŞARIYI GLOBALE TAŞIMAK”

Asya, Afrika, Avrupa pazarlarında 20’ye yakın ülkeye talep 
ve ihtiyaç odaklı transit ticaret gerçekleştiren Taban Gıda’nın 
CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu “Vivalon ve Taban Gıda olarak çok 
hızlı büyüdük. Bu büyümenin ciddi olarak artacağını öngörü-
yoruz. Transit ticaret hacmimiz gitgide büyüyor ve bunu daha 
da yukarılara çıkarmak hedefindeyiz. Türkiye’de yakaladığımız 
başarıyı dünya genelinde de sağlamak peşindeyiz. Türkiye’de 
yarattığımız kaliteli hizmeti, müşteri odaklı yaklaşımımızı ve 
piyasa tecrübemizi dünyaya da anlatmak istiyoruz.” 

“DEVAMLILIK SAĞLIYORUZ”

Hep artarak devam eden bir ticaret hacmine sahip olduklarını 
belirten Hacıhaliloğlu “Taban Gıda olarak ticarete başladığımız 
noktadan kolay kolay çıkmıyoruz. Orada devamlılık sağlayabi-
liyoruz. Türk esnaf kültürüyle işimizi yapıyor ve bunu hisset-
tiriyoruz. İzlediğimiz bu strateji devam edecek. Diğer global 
şirketlerden farkımız hep bu olacak.”

“TRANSİT TİCARET HACMİMİZİ 2023 YILINDA 2 MİLYON TON 
ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Depolama yatırımlarımız devam ediyor. Üretime de girmek is-
tiyoruz. Bunun dışında da diğer ürün ve emtialara kapalı değiliz. 
Yavaş yavaş emtia çeşitliliğimizin de artmasını hedefliyoruz. En 
büyük hedeflerimizden biri yem hammaddeleri pazarına giriş ya-
pabilmek. Özellikle iç piyasadaki yem hammaddeleri pazarında 
gerçekten hareket sağlamayı düşünüyoruz. Depolama ve lojistik 
anlamında 2 yıllık süreçte 50 milyon dolarlık bir yatırım söz ko-
nusu olacak. Yurtdışı üretim ve depolama üniteleri konularında 
yatırım yapmak hedefindeyiz. 2023 yılında da transit ticaret hac-
mimizi 2 milyon ton üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.”

“TUSAF KONGRELERİ FIRSATLAR SUNUYOR”

“Sektörümüzün en önemli sivil toplum kuruluşu olan TUSAF’ın 
düzenlediği bu kongrenin destekçilerinden biri olmak bizim için 
her zaman gurur verici bir durum. Düzenlenen oturumlarda sek-
törel birçok sorunun gündeme gelmesi ve çözüm önerilerinin 
sunulması, sektörün geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesini 
sağlıyor.” diye belirten Hacıhaliloğlu “Sektörel gündemin oldukça 
yoğun olduğu bugünlerde, devlet kurumları ve özel sektörün bir 
araya gelmesini sağlayan bu kongrenin hepimize faydalı olacağını 
düşünüyorum.”

TABAN GIDA
DIŞ TİCARET A.Ş.

info@taban.com.tr www.taban.com.tr

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. 
Koçkaya As Plaza No: 1/15
34485 Sarıyer, İstanbul

0 212 803 27 47 0 212 803 27 48
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BEREKETLİ TOPRAKLARIN

KÜRESEL GÜCÜ!
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2013 yılında İsviçre merkezli ASTON GROUP girişimi altında İstan-
bul merkezli bir ticaret şirketi olarak kurulmuştur. Başlıca ticari 
misyonu; özellikle Hububat, Tahil, Bitkisel Yağ, Yağlı Tohum ve Yem 
hammaddeleri ticaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin ge-
liştirilmesi, devlet ve özel sektör alımlarında aracılık yaparak, ticari 
ve operasyonel süreçlerin İyileştirilmesi ve güçlendirilmesidir.

Faaliyete başladığımız 2013 hasat sezonundan, 2022 yılı sonuna 
kadar ki süreçte yıllık tonajlar 375-400 bin tonlardan, bugünkü 
yaklaşık yıllık 1.5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye’de özel sektör ve 
devletin toplam ticari alımları yıldan yıla artarken, şirketimiz de bu 
artıştaki payını arttırmış, aynı zamanda Aston Tarım’ın Aston Group 
şirketleri içindeki payı da tonaj olarak %25’lere ulaşmıştır. 1.5 mil-
yon tonluk toplam hammadde ticaret hacmi içinde, ekmeklik buğ-
day tek başına 1 milyon tonu bulmaktadır. Türkiye destinasyonuna, 
Mısır ve Arpa ticaretimiz, ortalamada yıllık toplam 300 bin tonu 
bulmaktadır. Aston Türkiye bugüne kadar ki ağırlıklı ticaretini, İs-
kenderun, Mersin, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarına başta 
buğday olmak üzere, diğer hububat ve yem hammaddeler tahliye 
ederek gerçekleştirmiştir. Bu ticaret ağırlıklı olarak gemiden kam-
yon üstü teslim (DPU) veya antrepoda teslim (EXW) olarak gerçek-
leştirilmiştir.

Aston Group şirketleri, yıllık olarak yaklaşık 6 milyon tonluk bir 
ticaret hacmi yaratmakta olup, bunun yaklaşık 4.5 milyon tonunu 
tek başına ekmeklik buğday teşkil etmektedir. Rusya’dan ihracatlar 
başlıca Kavkaz limanı ve Rostov limanları olmak üzere diğer Azak 

Denizi limanlarından yapılmaktadır. Aston Rusya, ülkenin gü-
neyinde Rostov bölgesinde, kendi siloları ve limanı ile ihracata 
dönük terminalini İşletmektedir. Bu terminalden yüklenen koster 
gemilerle Türkiye dışında başka yakın ülkelere de hammadde 
satılmakta olup, aynı zamanda Rusya’da büyük gemi limanı olan 
Kavkaz limanına da taşımalar yoluyla, 30 bin ile 75 bin ton ka-
pasite arasında değişen ebatta gemilere yüklenmek yoluyla uzak 
destinasyonlara da hububat ihracatı yapılmaktadır.

Ayrıca şirketimiz Rusya’dan ham ayçiçek yağı üretici ve ihracat-
çıları içinde de lider konumda olup, yıllık yarım milyon tonu aşan 
Ham Ayçiçek ve Soya yağ ticaretlerini gerçekleştirmektedir. As-
ton Group’un Rusya’da toplam 2500 mt kırma kapasiteli 2 adet 
Ayçiçek kırma fabrikası ve 1 adet keten ve kanola kırma fabrikası 
bulunmaktadır. Aston Group toplamda 25 gemilik filosu ile gemi 
işletmeciliği alanında da faaliyet göstermektedir. Bunların içinde 
yağ tankerleri ve 4.000 tondan 75.000 tona kadar taşıyabilen 
kuru yük gemileri bulunmaktadır.

Bütün bunların yanında, Aston Group şirketlerinin başlıca yem 
hammaddesi Ayçiçek küspesidir ve her yıl ortalama 300 bin ton 
peletli Ayçiçek küspesi ihracatı yapmaktadır. Rusya-Ukrayna ça-
tışması öncesinde Aston tarafından ihraç edilen Ayçiçek küspesi 
tonajının yaklaşık yarısı Türkiye’ye gelmekteydi. Hem hububat 
ürünlerinde hem de ham Ayçiçek yağında, Aston Agro Ind., Top-
rak Mahsulleri Ofisinin de başlıca tedarikçileri arasında bulun-
maktadır. Aston Group şirketleri Rusya, İsviçre, Dubai, Singapur 
ve Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

ASTON
TARIM GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş
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ASTON TARIM GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. was established 
in 2013 as an Istanbul-based trading company under the 
Swiss-based ASTON GROUP initiative. Its main commercial 
mission is; development of trade between Russia and Turkey, 
especially in the trade of Grain, Grain, Vegetable Oil, Oilseed 
and Feed raw materials, and improving and strengthening 
commercial and operational processes by intermediating in 
public and private sector purchases.

From the 2013 harvest season, when we started our operati-
ons, until the end of 2022, annual tonnages have increased 
from 375-400 thousand tons to 1.5 million tons per year today. 
While the total commercial purchases of the private sector and 
the government in Turkiye increased year by year, our com-
pany also increased its share in this increase, and also Aston 
Tarım’s share among Aston Group companies has reached 25% 
in terms of tonnage. Within the total raw material trade volu-
me of 1.5 million tons, bread wheat alone amounts to 1 million 
tons. Our corn and barley trade to Turkiye is an average of 300 
thousand tons per year. Aston Turkiye has carried out its trade 
mainly by unloading wheat, other grains and feed raw materi-
als to the ports of İskenderun, Mersin, Bandırma, Tekirdağ, and 
Samsun. This trade was mainly carried out as ship-to-truck 
delivery (DPU) or warehouse-delivery (EXW).

Aston Group companies create an annual trade volume of ap-
proximately 6 million tons, of which approximately 4.5 million 
tons is bread wheat alone. Exports from Russia are made from 

other Azov Sea ports, mainly Kavkaz port and Rostov ports. 
Aston Russia operates an export-oriented terminal with its 
own silos and port in the Rostov region in the south of the 
country. With coaster ships loaded from this terminal, raw 
materials are sold to other nearby countries besides Turkiye, 
and at the same time, grain is exported to distant destinations 
by transporting them to Kavkaz port, which is the largest ship 
port in Russia, and being loaded on ships with a capacity ran-
ging from 30 thousand to 75 thousand tons.

In addition, our company is the leader among the producers 
and exporters of crude sunflower oil from Russia, and it trades 
Crude Sunflower and Soybean oil exceeding half a million tons 
annually. Aston Group has 2 sunflower crushing plants and 1 
flax and canola crushing plant with a total crushing capacity 
of 2500 mt in Russia. Aston Group also operates in the field of 
ship management with a fleet of 25 ships in total. These inc-
lude oil tankers and dry cargo ships that can carry from 4,000 
tons to 75,000 tons.

In addition to all these, the main feed raw material of Aston 
Group companies is Sunflower Meal and it exports an average 
of 300 thousand tons of pelleted Sunflower Meal every year. 
Before the Russia- Ukraine conflict, about half of the sunflower 
meal tonnage exported by Aston was coming to Turkiye. Aston 
Agro Ind. is also among the main suppliers of the Turkish Gra-
in Board in both cereals and crude sunflower oil. Aston Group 
companies operate in Russia, Switzerland, Dubai, Singapore 
and Turkiye.
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WWW.INTECHFINANCE.COMMore info contact  /  info@intechfinance.com

The global shipping industry is a vital part of the global economy, respon-
sible for moving over $4 trillion worth of goods each year. However, it is 
not without its challenges. Many companies in the industry still rely on 
manual, paper-based processes and outdated systems, leading to high 
costs and slow transmission of information. This can make it difficult for 
companies to send and receive payments and conduct business across 
borders, particularly in the soft commodities sector.

Intech Finance SA is here to solve these problems, exclusively serving 
players in the soft commodities industry. We are revolutionizing the way 
payment, trade, and communication is done in the global shipping in-
dustry. Our platform offers fast bank account opening, quick transfers, 
a highly competitive currency exchange, and a fully integrated B2B pay-
ment channel.

With Intech, you can access European IBANs in multiple currencies, send 
funds to 195 countries, and activate as many IBANs as you need. Our 
platform also allows for same-day payments in a variety of currencies, 
and offers inbound and outbound local payment options.

If you’re a shipping company, trading company, vessel owner, or broker 
in the soft commodities industry, don’t let outdated systems and high 
fees hold you back any longer. Join the Intech platform and simplify the 
way you do business. With our fast setup and online registration, you can 
start using our services in no time. Don’t miss out on this opportunity to 
revolutionize your industry.

Register with Intech Finance SA today..

Intech Finance a Prime Trading SA company

Flexible Banking 
Solution

We understand 
your industry

INTECH FINANCE
Flexible banking 
solution for the 
international trade

Intech Finance is 
the NEOBANK of the 
Soft Commodity 
market

E.U IBANs
Multi-Currency
(20+ currencies)

Efficient
On-Boarding
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REFINITIV
AN LSEG BUSINESS

LEADING PRICING BENCHMARKS, FORECASTS AND ANALYTICS PRO-
VIDER

Refinitiv, an LSEG (London Stock Exchange Group) business, is one of 
the world’s largest providers of financial markets data and infrastru-
cture. We provide information, insights, and technology that enable 
customers to execute critical investing, trading and risk decisions 
with confidence.

Accessing the right information at the right time and in the correct 
format makes all the difference between success and failure in the 
commodities trading complex. Using fundamentals, supply and 
demand, vessel tracking, storage, and alternative data sources in a 
structured manner is what gives one trader a competitive edge over 
another. 

SERVICES FOR TURKISH AGRICULTURAL MARKET 

Turkey is the 3rd biggest wheat importer in the world as well as 5th 
flour exporter after China, India, Pakistan and Russia. Therefore, it is 
more than vital for Turkish producers to have an accurate data and 
price assessments on grain price from a reliable source. 

Refinitiv has a huge network of reporters, analysts, financial experts 
around the globe to give you the best price benchmarks and assess-
ments which you can count on and trade with confidence. 

BLACK SEA REGION ON FOCUS  

As the continued conflict between the two main wheat suppliers of 
Turkey in Black Sea changes the grain market rapidly, it is getting 
hard to get a reliable data from the region.  With Refinitiv compre-
hensive local coverage and market-leading methodologies, our price 
assessments for Black Sea grains and oilseeds provide a unique and 
unmatched perspective. Price assessments are determined on the 
basis of various types of credible, reliable and representative market 
data. We provide clear daily price benchmarks, price assessments and 
detailed reports on actual yield and expected yield from the region.

LİDER FİYATLANDIRMA, TAHMİN VE ANALİZ SAĞLAYICISI

LSEG (London Stock Exchange Group) şirketi olan Refinitiv, dünyanın 
en büyük finansal veri ve altyapı sağlayıcılarından biridir. Kullanıcıla-
rımıza kritik yatırım, ticaret ve risk kararlarını güvenle yürütmelerini 
sağlayan bilgi, istihbarat ve teknolojileri sağlıyoruz.

Giderek kompleks hale gelen Emtia ticaretinde; başarı ve başarısızlık 
arasındaki tüm farkı doğru bilgiye doğru zamanda ve doğru format-
ta erişmek belirler. Emita ticaretinde başarılı olmak için sağladığımız 
analizleri, arz ve talep oranlarını, navlun takibini, depolamayı ve al-
ternatif bilgi kaynaklarını kullananan son kullanıcılarımız her zaman 
bir adım daha önde oluyor.

TÜRKİYE TARIM PAZARINA YÖNELİK SAĞLADIĞIMIZ HİZMETLERİMİZ

Türkiye bu yılın verilerine göre dünyanın en büyük 3. buğday itha-
latçısı konumunda. Türkiye aynı zamanda Çin, Hindistan, Pakistan, ve 
Rusya’dan sonra 5. un ihracatçısı. Bu nedenle, Türk üreticilerinin tahıl 
fiyatlarına ilişkin somut verilere ve fiyat değerlendirmelerine güveni-
lir bir kaynaktan ulaşabilmesi hayati önem taşıyor.

Refinitiv olarak dünya genelinde geniş bir muhabir, analist ve finans 
uzmanı ağına sahibiz ve bu güçlü ağımız sayesinde kullanıcılarımıza 
güvenebileceğini ve güvenle ticaret yapabileceğini en iyi fiyat değer-
lendirmelerini sunuyoruz.

ODAĞIMIZ KARADENİZ BÖLGESİ

Türkiye’nin Karadeniz’deki iki ana buğday sağlayıcısı arasında devam 
eden savaş, tahıl piyasasını hızla değiştirirken, bölgeden güvenilir bir 
veri elde etmek giderek zorlaşıyor. Refinitiv’in kapsayıcı yerel haber 
ağı ve pazar lideri metodolojileri sayesinde Karadeniz tahılları ve yağ-
lı tohumları için fiyat değerlendirmelerimiz, kullanıcılarımıza benzer-
siz bakış açıları sağlamaya devam ediyor. Fiyat değerlendirmelerimiz, 
güvenilir ve temsili piyasa verileri temelinde belirleniyor.

Bölgeden net günlük fiyat kıyaslamaları, fiyat değerlendirmeleri ve 
fiili verim ve beklenen getiri hakkında ayrıntılı raporlar sağlıyoruz.

Ivan Krasovskiy 
Director of Sales - Refinitiv, an LSEG business
Satış Direktörü - Refinitiv, an LSEG business
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With our experience and outstanding technological 
applications, we have been continuously investing in 
increasing the value of our brand for over 30 years with 
more than 500 mills around the globe. Our primary 
business is the global manufacture and sale of turn-key 
wheat/maize flour, semolina, coffee and feed mills. 
We always prioritize the production of high-quality 
milling equipment, as well as the successful and effective 
completion of projects are always given first priority.

Geçmş deneym ve tecrübelermzn desteğyle 
uyguladığımız üstün teknoloj, dünya çapında 500'den 
fazla değrmenle 30 yıldır markamızın değern artırmak 
çn sürekl yatırım ve çalışmalar yapmaktayız. 
Öncelğmz dünya çapında anahtar teslm buğday/mısır 
unu, rmk, kahve ve yem değrmenlernn üretm ve 
satışıdır. Her zaman yüksek kaltel değrmen 
ekpmanlarının üretm ve projelern başarılı ve etkn br 
şeklde tamamlanması brnc öncelğmzdr.

Inventing and making it happen
Accelerating Tech with confidence
More Tech, more possibilities

İcat etmek ve gerçekleştirmek
Güvenle Teknolojiyi Hızlandırmak
Daha Fazla Teknoloji, Daha Fazla Olasılık

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 8. Cadde No: 13 ANTALYA/TÜRKİYE
Phone:+90 242 243 49 33 ▪ Fax:+90 242 243 92 04 ▪ info@anamilling.com

www.anamilling.com 
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PerkinElmer olarak, 50 yılı aşkın bir süredir tarım sektöründe hem büyük sanayicilere hem de sektörün
kendine özgün işletmeleri ile araştırma enstitülerine, gıda endüstrisinin daha verimli ilerlemesine
yardımcı olan gelişmiş son teknolojileri sunmaktayız. Gelişen Dünya’nın ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve
gelişmeye katkı sağlama hedefiyle sektörün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz.

Un, buğday, makarnalık buğday ve irmikte standartların yaratıcısı
olarak gluten kalite ve miktarının belirlenmesinde Perten
Glutomatic® 2000; enzim aktivitesi ve çimlenme zararının
belirlenmesinde Falling Number® 1000; un ve buğdayın
viskozitesini ve performansını ölçen RVA 4500 sistemlerimiz
Dünya’da ISO, ICC ve AACC standartlarınca onaylanmış ilk ve tek
sistemlerdir.

Hem tüm tahıllarda hem de öğütülmüş ürünlerde analiz yapan Inframatic™ 
9500 ile un fabrikaları için tasarlanmış öğütülmüş ürünlerde analiz yapan
Inframatic™ 9520 NIR Analiz cihazlarımız ile hem hammaddelerinizin hem de
son ürünlerinizin kalitesini en üstün teknolojiyle belirleme imkanına sahipsiniz.

Gelişen Dünya’da en değerli şey olan zamandan kazanç sağlamak amacıyla
portatif NIR cihazımız IM 8800 ve prosesin her aşamasında rutubet ile
hektolitre ölçümlerini yapabileceğiniz AM 5200 ile kaliteyi hızlı ve yerinde
ölçebilirsiniz.

Endüstri 4.0’a geçilen teknolojiye uyumlu olarak tüm sisteminize
entegre ve otomasyonunuza bağlı DA 7350™ In-line NIR ile
üretimin tüm aşamalarını izleyebilir, ölçebilir, müdahale
edebilirsiniz. Ayrıca en gelişmiş NIR teknolojisi olan DA serisinin
masaüstü tipi DA 7250™ NIR ile ürünlerinizin şekli ne olursa olsun 6
saniyede kesin ve hassas sonuçlar alabilirsiniz.

Bize Ulaşın:
PerkinElmer Türkiye
Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde Maidan İş Merkezi C Blok Kat:6 Daire:62 
Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 217 24 17
www.perkinelmer.com/food

Tahıl ve Un için Kalite Uzmanı
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 As Anamed&Analitik Group, we contineu to add value to flour.

 

 Vital wheat gluten is used as a powdered additive in bakery products 
to improve their quality, especially in order to achieve a consistent 
quality in the bake or to compensate for quality fluctuations in the 
flour. 

The properties of vital wheat gluten are significantly determined by 
its components, glutenins and gliadins. Whilst glutenins create more 
elastic properties, the gliadins are responsible for the plastic pro-
perties. The distribution of the glutenins in relation to the molecular 
weight and the intermolecular disulphide bonds are an important cri-
terion for determining dough and baking properties and the gluten 
quality. For this reason it has been very difficult and time-consuming 
until now to precisely determine the quality of the gluten.

 The quality of powdered vital wheat gluten depends in turn on vari-
ous factors. On the one hand, it is dependent on the quality of the ce-
real from which it is produced. On the other hand, it is also dependent 
on various process parameters, for instance the separation process of 
starch and gluten and the drying parameters, particularly time and 
temperature. 

With “Rapid Flour Analysis” method. The quality of floured vital wheat gluten 
depends on several factors. The quality of the grain from which it is produced, as 
well as the drying parameters play an important pole on the properties of the glu-
ten. The analysis is based on the recovery ability of gluten, found in wheat flour. A 
torque diagram is recorded, followed by the speed/flour evaluation, to determine 
the results for protein content, wet gluten content, water removal and W value. 
After defining the moisture content of the flour sample, approximately 9 grams 
of water and depending on the moisture content of the sample, 3 to 10 grams of 
flour are filled into the measuring cup. A water circulator, connected to the body of 
the device, is heated up to 36 degrees to optimize the analysis conditions, in other 
words, to ensure a homogeneous temperature distribution in the measuring cup. 
Thus, all the necessary conditions for analysis are met. GlutoPeak’s mixing padd-
le mixes the sample with the specified rotation speed (rpm) and displays curves 
according to the recovery time of the sample. If the sample has low gluten proper-
ties, it will take longer to recover, therefore the analysis can take 2 to 5 minutes 
and the gluten peak rises towards the end of the analysis. However, if the gluten 
properties of the sample are high, the analysis ends in seconds. Because high glu-
ten recovers quickly and easily, so you can see the highest gluten and torque peak 
in the graph, then the curve distorts and drops due to mechanical energy input and 
the measurement ends. With this method, the development and change of gluten 
in the flour is monitored and plotted within seconds.

ViscoQuick, which can analyze the gelatinization properties and enzyme activi-
ties of wheat, corn, potato, rice, chickpea and many other flour types in just 10 

minutes, has gained an important place in the food sector in a short time. As a 
result of the analysis, the user sees a customary Brabender graph where he can see 
the viscosity like other Brabender Technologies as “Start of Gelatinization, Max. 
Hot Viscosity, Min. Cold Viscosity and Max. Cold Viscosity”. ViscoQuick applies a 
certain amount of power with its pedal depending on the sample. This power is 
represented on the graph as torque (BU). The less force the pedal applies to the 
sample, the lower the peak in the graph, ie. a lower torque (BU) value appears on 
the graph. The sample begins to gel and the torque (BU) starts to increase, ie. the 
pedal starts to apply more force to the sample. Thus, we see the gelatinization or 
baking properties of the sample, according to the pedal rotating with a certain 
torque and a temperature profile.

ViscoQuick does not need a separate thermostat due to the state-of-the-art pel-
tier temperature system integrated inside. In addition, thanks to the computer and 
software integrated into the device, there is no need for an additional software 
and computer. The software offers features such as comparison between analyzes, 
sending the analysis directly from the device to another device as PDF or Excel, 
and enabling the evaluation of previous analyzes by remotely connecting with ot-
her Brabender devices.
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Ayhan Çiçek
Yönetim Kurulu Başkanı

AYHAN ÇİÇEK “ÇÖZÜMLEYİCİ, SERİ ve MÜŞTERİ ODAKLIYIZ”

ACK Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiçek, inte-
raktif gümrükçülük uygulamaları veya otomasyon sistemlerini en iyi 
şekilde kullanmalarının yanı sıra müşterilerine birebir iletişim ile ka-
liteli, hızlı, güvenilir, mevzuatı en doğru şekilde yorumlayan bir ekip 
olduklarını söyledi.

MERSİN

Sektördeki yaklaşık 25 yıllık tecrübe ve bilgi birikiminin verdiği ener-
jiyi müşterilerine en iyi şekilde yansıttıklarını söyleyen ACK Gümrük 
Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiçek “Teknolojinin yoğun 
olarak kullanıldığı günümüzde, mesleğimize artı değer olarak, birebir 
iletişim ile yerinde ve zamanında hizmet veren, daima müşteri odaklı, 
çözümleyici ve seri bir şekilde sonuca giden bir anlayışla çalışıyoruz” 
dedi.

Gümrük müşavirliği hizmetinde genelde yeni trend veya pazarlama 
kalemi, her ne kadar interaktif gümrükçülük uygulamaları veya oto-
masyon olarak sunulmuş olsa da hizmet alan bir çok firmanın, yine 
de istediğinde veya bir sorunla karşılaştığında, birebir hizmeti veren 
kişiyle görüşmeyi daha sağlıklı ve güvenilir bir yöntem olarak gördü-
ğüne dikkat çeken Çiçek “Yoğun iş ortamlarında müşteri temsilcilerine 
ulaşmak veya onlardan doğru bilgi almak, sektörde neredeyse imkân-
sız hale gelmiştir. Biz müşterilerimize birebir iletişim ile kaliteli, hızlı, 
güvenilir, mevzuatı en doğru şekilde yorumlayan ve sorunsuz gümrük-
leme hizmeti verebilmek adına yola koyulduk” diye konuştu. 

Çiçek, ACK Gümrük Müşavirliği olarak dış ticaret kapsamında her türlü 
ithalat, ihracat, serbest bölge işlemleri, antrepo işlemleri, geçici ithalat 

ve ihracat, dâhilde işleme belgesi ve yatırım teşvik belgesi kapsamın-
daki işlemler, transit-aktarma işlemleri vb. gibi uzmanlık gerektiren 
her türlü gümrükleme hizmeti ve mevzuat bilgisi verebilecek kapasite 
ve yeterlilikte bir kadroya sahip olduklarını kaydetti.

ACK Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiçek “Güm-
rüklemenin yanında müşterilerimize lojistik (antrepo, serbest depo-
lama ve nakliye organizasyonu) hizmetleri anlamında da çözümler 
sunmaktayız. Teknolojik altyapımız tamamlanmış olup, gümrük işlem-
lerinin tamamı bilgisayar ortamında gerçekleştirilerek ve EDI (Elektro-
nik Veri Transferi) programıyla elektronik ortamda hizmet sunmakta-
yız. Böylelikle tüm gümrük idareleri ile On-Line bağlantı sağlayarak, 
gümrükleme işlemlerinde maksimum hıza ulaşma hedefini gerçekleş-
tirmekteyiz” ifadelerini kullandı. 

Mersin ve İskenderun bölgesinde yoğun olarak çalışmakla beraber 
Türkiye’nin tüm limanlarında hizmet verebileceklerini kaydeden Çiçek 
“Şirketimiz dış ticaret kapsamında her türlü ithalat (dökme tahıl, hu-
bubat, yem ürünleri) ihracat, Serbest Bölge işlemleri, antrepo işlem-
leri, geçici ithalat ve ihracat, Dahilde İşleme Belgesi ve Yatırım Teş-
vik Belgesi kapsamındaki işlemler, transit-aktarma işlemleri vb. gibi 
uzmanlık gerektiren her türlü gümrükleme hizmeti ve mevzuat bilgisi 
verebilecek kapasite ve yeterlilikteki kadrosuna 22 yıllık tecrübesini 
katarak başarılarını sürdürmektedir” dedi. 

ACK Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiçek şunla-
rı söyledi: “Kadromuz, müşteri ile birebir iletişim sağlayarak, kaliteli, 
hızlı, güvenilir ve mevzuatı en doğru şekilde yorumlayan ve sorunsuz 
gümrükleme hizmeti verebilmek adına, daima müşterilerine en iyi hiz-
meti sunmaya devam edecektir.”

ACK 
GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ
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Focus Global Marine Marine & Cargo Survey Company has been   lo-
cated in Mersin South of Turkey. We as Global Marine & Cargo Survey 
and Consultancy Service can provide highly satisfying service to our 
valuable customers in every point at all over the world with our global 
partners. With reference to trust and transparency, we attend our ser-
vices as rapidy of processes and in a conscious manner. 

We are as Focus Global Marine & Cargo Survey Company wish to pro-
vide you service for Marine & Cargo Survey, P & I Survey, Claim,Insu-
rance Expertise. With our experienced young and dynamic staff, we 
are committed to providing you with reliable, high quality, fast and 
reasonable prices. In the light of our principles of impartiality and 
independence and in accordance with the work instructions given, 
the preliminary report including the detailed information necessary 
to enable our customers to initiate the necessary transactions and 
measures without delay, and the interim reports that provide further 
information are prepared on a daily basis and presented within the 
shortest possible time.

We are as Focus Global Marine & Cargo Survey Co.Ltd. is an indepen-
dent International inspection company which is a approved superin-
tendent by  GAFTA (The Grain and Feed Trade Association) and FOS-
FA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations)   that our goals 
give trusted supports the interest of clients, by meeting their various 
requirements and expectations in strong competitive market organi-
zation.

We provide services according to National and International Quality 
Management Standards, such as ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001.

We serve our clients with our highly experienced and qualified per-
sonels  that have required   satisfactions and also for carrying out im-
portant and professional inspections; in our offices and located in  all 
Turkey Ports, in all Ukraine Ports,in Russia (Novorossiysk,Rostov,Yeis-
k,Azov,Taman,Kavkaz Ports).

FOCUS
ULUSLARARASI GÖZETİM
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değer üretiyoruz

En kaliteli mahsule güvenle 
ulaşmanızı sağlamak için çalışıyor,

Adres: Kılıçdede, Niş Plaza, Ülkem Sk. No:8 D:K:5 D:49, 55060 İlkadım/Samsun

E-mail: info@samsuntarsam.com.tr  | Telefon: 0 (362) 435 30 71 | Faks: 0 (362) 435 30 70


