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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. Toplantıda 
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, Genel 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 
noktalarının ziyaret edildiğini ve yeni birçok alım noktasının açıldığını ve bu kapsamda buğday 
alım randevularının beklentiyi karşıladığını, rekolte beklentisinin büyük ölçüde tutabileceğini, 
prim ödemelerinin öne alınması ve fiyatların güncellenmesinden 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. 
 
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 
kullanılmasına 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, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye ihraç edildiği 
tedirginliğini yaşadıklarını TUSAF Yönetim Kuruluna bildirildi. Konuya ilişkin üyelere 
bilgilendirme yapılacağı TMO Genel Müdürlüğüne iletildi. 
 
Ziyaretin ardından TUSAF Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu Un Sanayicileri Derneği (AUSD) 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle yemekte bir araya gelerek sektör ve piyasa hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu.  
 
 
 
 
 
 
 



 
20 Temmuz 2022 Çarşamba Günü ziyaretlerine devam eden TUSAF Yönetim Kurulu, İç Ticaret 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adnan Benli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iç 
piyasa hakkında görüş alışverişinde bulunurken, lisanslı depoların sektör açısından önemine 
vurgu yapıldı. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ise, lisanslı depolara büyük önem 
verildiğini ve büyümelerinden yana olduklarını belirtirken Trakya ve Ege bölgesinde 
yoğunluğun az olduğunu kuruluş izni almış 270, kurulu 146 lisanslı depo olduğunu ve bu 
kapsamda depolarda stokçuluk yapıldığına dair spekülasyonların olduğunu ancak buna 
müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. 
 

 
 
 
TUSAF Yönetim Kurulu, sektör paydaşları ziyaretleri kapsamında Orta Anadolu Hububat 
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 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 konuları 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 ziyaret etti. Karakuş ziyaretten memnuniyetlerini dile getirirken, 
pandemide sektörün vatandaşa ürün ulaştırma konusunda Dünya çapında ciddi bir başarı elde 
ettiğini bu konuda un sanayicisi başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarının emekleri için 
ayrıca teşekkür etti. Toplantıda ayrıca un ve yem sanayisinin 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 Kılıçkaya‘yı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gıdanın 
önemi konusunda pandemiyle birlikte belirgin bir farkındalık oluştuğunu dile getiren Kılıçkaya, 
hafta başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında yer aldığı Tahran’daki üçlü 
zirve hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
 

 
 
TUSAF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Tosun ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Duyan 
ise, DİR kapsamında ihracat yasağı olmamasına rağmen Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, 
Tarım İl Müdürlükleri tarafından kepek ihracatına ön izin belgelerinin 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 değerlendirileceğini 
belirtti. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise, Son 9 yıldır Dünya ihracat lideri olan 
un sanayisinin Dünyadaki güncel pazarları hakkında Kılıçkaya’ya bilgilendirmelerde bulundu. 
 
Ziyaretin ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Federasyon Merkezinde Toprak Mahsulleri Ofisi 
(TMO) Eski Genel Müdürü Sayın İsmail Kemaloğlu’nu ağırladı. Görüşme kapsamında devam 
eden hasat sezonu, rekolte beklentisi, sektör ve piyasa analizleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. 
 
 


