
                                                                     

 

       

 

ULUSLARARASI TAHIL VE DEĞİRMENCİLİK KONFERANSI 

13-14 Eylül 2017, St. Petersburg 

 

13-14 Eylül 2017 tarihinde Rusya, St. Petersburg şehrinde SFERA Yayıncılık Evi tarafından düzenlenen 

Uluslararası Buğday ve Değirmencilik Konferansı’na TUSAF adına Genel Sekreter Vural KURAL 

katılmıştır.  Toplantıya Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Hacı BARAN ve 

Piyasa Takip ve Değerlendirme Uzmanı Tamina KİBAR da katılmıştır. 

 



Ziyaret çerçevesinde SFERA Yayıncılık Evi ile TUSAF arasında; SFERA CEO ve Genel Müdürü 

Alexey ZAKHAROV ile Etkinlik Sorumlusu Lilia DALAKISHVILI ve TUSAF Yönetim Kurulu 

Başkanı E. Günhan ULUSOY ve Genel Sekreter Vural KURAL tarafından bir Mutabakat Zaptı 

imzalanmıştır.  

Bu kapsamda, iş birliğinin güçlendirilerek birlikte etkinlikler düzenlenmesi, karşılıklı etkinliklerde 

temsil imkanının sağlanması, etkinlikler dahilinde kuruluş üyeleri için katılım hususunda avantajlar 

yapılması gibi hususlarda mutabakata varılmıştır. 

SFERA Yayıncılık Evi, Rusya gıda pazarında ihtiyaç analizi, detaylı bilgi aktarımı sağlamak, ulusal ve 

uluslararası katılımcıları bir araya getirmek üzere yayınlar ve konferanslar düzenlemek amacıyla 

kurulmuş bir yapıdır.   

150 davetlinin bulunduğu konferansın amacı, un ve hububat üretimi hakkında yeni teknolojileri, 

ürünlerin güvenlik ve kaliteleri, sektör hakkında öngörüleri, tahıl, hububat ve un konusundaki 

gelişmeleri değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Konuda uzman yerli ve yabancı, kurum ve 

kuruluşların temsilcileri, değirmencilik konusunda faaliyet gösteren firma yöneticileri, yerli ve yabancı 

malzeme üreticileri, tahıl ve ürünlerinin korunması konusunda uzman kuruluşlar etkinliğe davet 

edilmiştir.    

İlk oturumda Genel Sekreter Vural KURAL dışında Kazakistan Tahıl İşleme ve Fırıncılar Birliği 

Direktörü Yevgeniy GAN, Hindistan’dan Bağımsız Danışman Gopal Krishan SOOD ve Daniel Trading 

SA firması Direktörü Elena NEROBA da konuşmalarını yapmıştır.  Diğer oturumlarda sunum yapan 

panelistler arasında dikkati çeken kuruluşlar ise, Rusya Tahıl ve Ürünlerinin Gelişimini Araştırma 

Enstitüsü, Hububat Üreticileri Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası, Rusya İhracat Merkezi, Tahıl Kalitesi 

Değerleme Merkezi ve Fırıncılık Sanayi Araştırma Enstitüsü olmuştur.  

 



Genel Sekreterimiz bu kapsamda, “Türkiye’nin Buğday Ticareti, Un Pazarları ve Değirmencilik 

Sektörü” başlığı altında bir konuşma gerçekleştirmiştir. Davetlilere, Türkiye ekonomisi ve sektör 

hakkında bilgi aktarımı yapılmış ve un ihracatında Türkiye’nin liderliğe yükselişindeki temel unsurlar 

aktarılmıştır. Sunumda, tahıl ve buğday tarihinin en eskisi arkeolojik göstergesi Göbeklitepe’den, 

buğdayın ve sektörümüzün insanoğlu için ne kadar önemi, ülkemizde ve Dünyada değirmencilik 

sanayisinin güncel yapısı aktarılmıştır. Ayrıca, ülkemizdeki buğday üretim ve tüketim oranları, dünya 

pazarındaki ithalat ve ihracat rakamlarına da yer verilmiştir. Bu doğrultuda, ülkemiz perspektifinden 

ticaretin yönü, yıllar içerisinde kazanılan pazar payları da vurgulanmıştır.       

 


