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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Olağan Yönetim 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 Ofisi 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) Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSAF Yönetim 

Kurulu Üyesi Bekir Bağış yaptı. Bağış, Çukurova bölgesinin tarımda önemli bir rol oynadığını bu yüzden 

hasat döneminde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.  

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise, TUSAF’ın ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine 

katkıda bulunmaya yönelik sektörün etkinliğinin ve veriminin artırılmasını sağlamak vizyonuyla hareket 

ettiklerini ifade etti ve İlk sektör toplantısının hasat sezonunda Adana’da olmasının önemini belirtirken, 

Un sanayisinin sadece sektör adına değil, vatandaşlarımız adına da büyük sorumluluk taşıdığını belirtti. 

 



 

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise, ‘’Sektör paydaşlarıyla birlikte hareket ederek vatandaşımıza 

arzda sıkıntı göstermedik. Tedirginliğimiz var ama imkanlarımız da var. Cumhurbaşkanımız üreticimize 

de sanayicimize de bu konuda ülkenin imkanlarının üst düzeyde sunulacağını bizlere belirtti. Bakanlık 

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 da firmaların stokçuluk yapıp buğday ve arpadan para 

kazanmasına izin vermeyeceklerini, enflasyonla mücadele edilen bu dönemde süreç içinde sistemi zora 

sokan firmalarla da çalışılmayacağını belirtti. 

 

Güldal, enflasyonla mücadele kapsamında TMO’nun un regülasyonunun hasat döneminde de devam 

edilmesine karar alındığını, Un regülasyonunun Mayıs 2023’e kadar devam edeceğini ve daha da 

güçleneceklerini belirtti. 



Güldal konuşmasında, ‘’Alım fiyatları üreticiyi sevindirdi. Yüksek fiyat uygulaması devam edecek. 

Buğday üretiminde farkındalık oluşturduk. Un ve yem regülasyonu yapıyoruz. Hasat döneminde olsa 

da ithalat yaptık. Merkez ve taşra teşkilatımız 7/24 çalıyor. Lisanslı depolara ve taşra teşkilatlarına 8 

milyon ton buğday gönderdik. Çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi. Güldal ayrıca, gevşeyen dünya 

fiyatları beklentiyle örtüşmüyor, TMO zarar ediyor ancak zorda olsa, maliyetlide olsa desteğimizi 

sürdürmeye devam edeceğiz diye ekledi. 

 

TMO ile çalışan 400’ün üzerinde un sanayicisi olduğunu belirten Güldal, ‘’Mayıs ayında 410, Haziran 

ayında 413 fabrikanın taahhüt vermiş olduğunu durumda. TMO 24 Haziran’da buğday-arpa alımlarına 

başlıyor. Haziran ayı sonunda fabrikalardan tekrar taahhüt istenecek. Yerli ve ithal olmak üzere 6.5 

milyon ton buğday tahsisi öngörülüyor. Haziran ayı taahhütlerinin 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 hedefimiz. İyi bir sezon 

olmasını diliyoruz. Sanayicilerimize güveniyoruz’’. Dedi. 


