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Erhan Özmen 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 

Buğday, Un ve Ekmek: Dünü, Bugünü ve Yarını 

13-16 Mart 2014, Antalya 

 

Sayın TBMM Komisyon Başkanım, Sayın Müsteşarım, ve TMO Genel Müdürüm, TOBB’nin Sayman 

Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Un Sanayisi Birliği Başkanı,  TÜGİK Başkanı, Makarna ve Yem 

Sanayicilerinin değerli başkanları, Dernek Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve değerli sektör 

katılımcıları, 

 

Her yıl yeni bir heyecanla tekrar ettiğimiz uluslararası kongre ve sergimiz bu yıl özel bir anlam ifade ediyor. 10. 

Yılımızı kutluyoruz… Devletimizle, meslektaşlarımızla, dostlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve basınımızla.. 

 

TUSAF Yönetim Kurulumuz; 23 Ocak 2004 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa 

Kemal Atatürk'e, O'nun ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ederek göreve başlamış ve 1 Nisan 2004 

tarihinde kurucu başkanımız Sayın Adnan Hekimoğlu yönetiminde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu  

nedenle, 2014 yılı Kongre ve Sergimiz tüm TUSAF üyeleri açısından 10. Yıl kutlamasını beraberinde getirmiş 

ve özel  bir öneme sahip olmuştur. 

 

 “Buğday, Un ve Ekmek: Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu toplantımız ve 10. Yıl kutlamamızda yine dolu 

dolu yeni bir toplantı da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen süre zarfında gerek 

üyelerimiz gerekse sektör paydaşlarımız tarafından bizlere gösterilen destek için Y.K. ve şahsım adına 

sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.. 

  

Dünya buğdayına bir bakış ve Türkiye değerlendirmesi yapacak olursak; 

 

Geldiğimiz noktada Dünya ve Türkiye’de farklı mevsimsel dönüşümler yaşamaktayız.  Yine yoğun kış 

koşullarının yaşandığı ülkeler, sel felaketleriyle zarar gören tarım arazileri ile kuraklık endişelerinin ciddi 

boyutlara ulaştığı bizimde içinde bulunduğumuz ülkeler grubu.  Bu dengesizlik içinde hasat başında dünya 

hububat piyasasındaki iyimser beklentilerin fiyatlar üzerinde olumlu etkisi görülürken daha sonra hasat 

sırasında beklenmeyen yağışların kaliteyi olumsuz etkilemesi, kışlık ekilişlerin gecikmesi, Latin Amerika’da 

üretim miktarlarının düşmesi buğday fiyatlarında dalgalı bir seyir oluşmasına yol açmıştır.  Önümüzdeki sezona 

ilişkin olarakta iklim koşulları başta olmak üzere özellikle  fiyatlardaki dalgalanmaların devam edebileceği 

beklentisi ihtimali oluşsa da bile önümüzde ki süreçte spekülatif anlamda da fiat dalgalanmalarının  

herhangi bir sebeple de olsa  sık sık karşılaşacağımız  yapısal bir duruma dönüşeceğini düşünüyoruz.. 
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27 Şubat Uluslararası Hububat Konseyi verilerine göre bir önceki dönem olan  2012/13 sezonunda 655 M/T 

olan buğday üretiminin içinde bulunduğumuz  ve 3 ay sonra  tamamlayacağımız  2013/14 sezonunun  707 

M/T olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yeni sezonumuz 2014/15 Dünya Buğday üretiminin ise  önceki 

sezonun rekor düzeyinden yaklaşık  %2 oranında düşerek 696 M/T miktarda öngörüldüğünü açıklamıştır ki bu 

700 M/T civarında ki rakam Dünya Buğday üretimi için  gayet  verimli ve iyi bir miktar olduğuna dikkatinizi 

çekmek isterim.. 

2014/15  Buğday üretim ve tüketim öngörüsünde  Türkiye’ye baktığımızda ; 

Gerek Türkiye’de yaşanan iklimsel zorluklar gerekse dünya arz ve talebi yakından takip edilmektedir. Her 

zaman olduğu gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz ile eşgüdüm 

içerisinde bölgelerimiz ve Türkiye geneline ilişkin Buğday üretimi ve tüketimi ile alakalı her zaman diyalog 

içerisindeyiz.  

Ülkemizde kısmi bir kuraklık durumu söz konusu ancak Mart ve Nisan aylarında şuan da da Ülkemizin 

tamamında görüldüğü üzere yağışların devam edeceği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.  

 

Bu noktada sektörümüzü endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değildir. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığımız ve TMO’muz  Üretici, sanayici ve tüketicinin görevlerine ve konumlarına önemle hassasiyet 

göstermektedir.Buğday üretimi ile alakalı eğer bir risk durumu  hissedersek bunu bakanlığımız ve TMO ile 

paylaşarak ekonominin  sağlıklı sürdürülmesini sağlayacak tedbirleri talep ederiz.  

 

Birazda, Kongremizin En Önemli Konularından Birisi Olan Ekmek İle Alakalı  Değerlendirmelere bakalım; 

Özellikle son zamanlarda,Sayın Bakanımızın ifadesiyle “enformatik kirlilik ve cehalet olarak adlandırdığı, un 

ve ekmek konusundaki bilgi kirliliği  zaman zaman can sıkıcı boyuta ulaşmıştır.. Bir bilim adamının etik olarak 

sorumluluğu; bir bilgiyi topluma aktarmadan önce, konuyu kendi süzgecinde, bilimsel veriler eşliğinde 

değerlendirmek ve irdelemektir. Gerek unun üretimi ve gerekse ekmek tüketimi ile ilgili gerçekliği 

ispatlanmamış negatif veya şifahi özelliklerini vurgulayan sözde pozitif bilgilerle toplumun kafası 

karıştırılmaktadır. Ne yazık ki,  toplumda kafa karışıklığı yaratan bu kişilerin önde olanları, belli bir alanda 

lisans ve üstü eğitim almış kişilerdir. Kamu otoritesi başta olmak üzere tüm taraflar; toplumun gıda ve gıda 

üretimi ile ilgili gerçek bilgiye zamanında ve sürekli ulaşımı için gayret etmeli, tüketicilerin güvenilir bilgiye 

ulaşması  kamu güvencesi altına alınmalıdır.. 

 

Bilindiği üzere çeşitli basın ve yayın organlarıyla Ekmek üzerine yapılan ‘Zehirdir’‘şekerden bir farkı 

yoktur’. ‘Bağımlılık yapar, eroin etkisi gösterir’. Sağlığa zararlıdır gibi bilimsel delillere 

dayandırılmadan ortaya atılan söylemlerle halkımız yanıltılmaya ve Ekmek karalanmaya 

çalışılmaktadır. Ayrıca bazı kişiler tarafından dile getirilen sağlığa ve beslenme yapımıza aykırı olan 

Karbonhidratsız diyetlerde  karbonhidrat ve enerji kaynağı olan Ekmeğin sofralarımızdan kaldırılması 
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anlamına geliyor ki  cumartesi günü  gün boyu  ulusal ve uluslar arası çok değerli  beslenme 

uzmanlarımız ve akademisyenlerimizden  bu konuda  önemli görüşler ve katkılar alacağız.. 

 

Bu konuda kongre süresince  uzman konuşmacılarımızdan  elde edeceğimiz birikimleri ve dolayısıyla  sonuç 

bildirgesini çok değerli hocam Doç. Dr. Sertaç Özer  ekibi ile birlikte  hazırlayacak  ve kamu oyunda  doğru 

bilinen yanlışları  düzeltmek adına  Pazartesi sabahtan itibaren görsel ve yazılı basın kanalı ile  kamuoyuna 

ulaştırılacak.  

Ekmek konusunda bilgi kirliliğinin giderilmesi ve kamuoyunu doğru bilgilendirilmesi hususunda 

paydaşlarımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz.  

Sayın Komisyon başkanım Sayın Müsteşarım değerli dostlar, 

Sivil Toplum Kuruluşu ya da Meslek Kuruluşlarının görevi içinde bulundukları faaliyet alanı ile alakalı politika 

üretilmesinde faydalı olmak, yol göstermek ve  katkı sağlamaktır.. 

TUSAF bu bakış açısı doğrultusunda Ülkemizin gelişimine yönelik doğru adımların atılmasına dün iklimsel 

değişiklik  temasında  olduğu gibi, bugün Ekmek ana temasında olduğu gibi olduğu gibi , yarın da  Ülkemizi 

ve sektörümüzü yakından  ilgilendirecek en önemli konu teması ile etkin bir STK olarak sorumluluklarına  

devam edecektir. 

 

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 2013 yılı içinde tam buğday ekmeğinin tüketiminin yaygınlaştırılması, un 

ve ekmek tebliği çalışmalarında gösterilen çaba ile ekmekte kepek oranının artırılmasına yönelik çalışmalara 

verdiği destekten ötürü, DÜNYA GIDA ÖRGÜTÜ (FAO) 2013 DÜNYA GIDA GÜNÜ ÖDÜLÜ,nü  

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’na vererek çalışmalarımız taçlandırılmıştır. 

Dünya un ticareti ile alakalı değerlendirmeler ve  

Türkiye un ihracatına baktığımızda; 

 

Bildiğiniz üzere, 2013 yılında dünya un ihracatında yeni bir rekora imza attık.  Değerli arkadaşlarım bu bir 

rastlantı değildir.  İhracatımıza 2000 yılı başlarından itibaren baktığınızda, özellikle 2005 yılından sonra büyük 

bir sıçrama göstermiş ve yeni bir platoya oturmuştur.  Bu plato dünya liderliğini ele geçirdiğimiz düzeyi 

yansıtmaktadır bizlere.  Dünya buğday üretim, tüketim ve stoklarındaki gelişmeler ile ticarete konu olması ve 

Türkiye’deki buğday üretiminin mevsimsellik göstermesi nedenleriyle bu liderlik düzeyinde küçük yüzdelerle 

sapmalar meydana gelse de, bu sektörümüzü yıldırmamış, biraz sabır, biraz meşakkat derken, süreç, zorluklarla 

baş edebilme kabiliyetimizi arttırmıştır. 
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Ülkemiz 2013 yılını 2.063 M/T’u un ihracatı ve  950 milyon dolar gelirle tarihi bir rekorla tamamlamıştır.  Bu 

değer ile Türkiye 5 sene önce 425 milyon dolar seviyelerinde olan un ihracatını 2 katına yükselterek başarısını 

her yıl biraz daha arttırdığını kanıtlamaktadır.  

 

En yakın rakiplerini açık ara geçen, coğrafi özelliğini fırsata çeviren Türkiye, 100’ü aşkın ülkeye ihracat 

yapmakta ve ihracat pazarı Afrika’dan Asya’ya hatta Latin Amerika’ya geniş coğrafyalara 

yayılmaktadır. Dolayısıyla ülke un ihracatımızın  renkli bir yapı ve geniş bir ihracat yelpazesine ulaşmasındaki 

başarıyı gerçekleştiren ve sürdürülebilir kılan  

bu işin mimarları olan  ihracatçı şirketlerimiz kocaman teşekkürü ve kocaman saygıyı hak etmektedirler. 

Türkiye 2013 yılında ihracatını 101 farklı ülkeye gerçekleştirirken en yakın rakibimiz  Kazakistan’ın 

ihracat yaptığı ülkelerin sayısı 12 ile sınırlı kalmaktadır.  

 

2013  Ocak- Aralık dönemi kümülatif verilerine göre ihracat miktarı ve tutarında Türkiye  2,063 M/T ihracat 

ile 950 milyon dolar gelire karşılık Kazakistan 1,814 M/T ihracat ve 560 milyon dolar gelir elde etmiştir. 

Öyle ki elde edilen kazancın neredeyse iki katı olması dikkat çekmekte, kalite farklılığı neticesinde birim 

fiyatlardaki büyük ayrılık da Türk Un’ unun elde ettiği  değeri göstermektedir. 2013 yılın da Kazakistan 1 ton 

Un’u 308 $ ‘a satarken Türkiye Un sanayisi ise 1 ton Un’un satışını 460 $’a gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 2014 yılı  

iki aylık satış rakamımız  bir önceki yılın aynı dönemine göre % 36 artış göstermiştir ki bu da bize Küresel  

ticarette ki rekabetçi konumumuzun yapısallaştığını göstermektedir. 

 

Dünya Un ticaretinin 3. Büyük ihracatçısı olan AB ise  2014 Yılında 1.100 M/T un ihracatı gerçekleştirirken 1 

Ton un’un satış rakamı 530 $ dır. Dolayısıyla Kazakistan 1 Ton un’u  308 $’a , Türkiye 460 $’a ve AB 530 

$’a satıyorsa bizim de bu tablodan bir görev çıkarmamız gerekiyor. Bu da ; Türk Un’unun  Dünya’daki 

imajını,  yarattığı algıyı ve marka değerini yükseltmeye devam etmek ve fiyatlarımızı AB seviyelerine getirmek 

olduğudur. 

 

Göbeklitepe 

Geçen yıl sizlere burada TUSAF tanıtım filmi ile ilk tanıtımını yaptığımız, Göbekli Tepe,  “tarihin gelmiş 

geçmiş en büyük arkeolojik keşfi” olarak nitelendirilen büyük bir değer. Bu değerin tanıtılması, değerinin 

hem ülkemizde hem de dünyada daha fazla kişi tarafından anlaşılması ve farkındalık yaratılmasının çok önemli 

olduğunu düşünüyoruz.  

Bizler Buğday’ın ekonomik öneminin yanında kültürel ve arkeolojik değerini Göbeklitepe’nin tarihi ile 

öğrendik. Buğdayın ülkemiz topraklarındaki öyküsü, pek çoğumuza hayal etmesi bile güç gelebilecek kadar 

eski zamanlara; okuduğumuz, bildiğimiz tüm uygarlıklardan öncelere uzanıyor.Bildiğiniz üzere ilk buğday 

yetiştirilen ve öğütülüp ekmek yapıldığına dair kanıtların bulunduğu adres de Göbekli Tepe’dir. Yani sadece 
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Türkiye’de değil ABD’de AB ve Dünya üretilen buğdayların genetiği Göbeklitepe’yi Karacadağı’ı işaret 

ediyor.  

 

Konuşmamı tamamlarken;  

 

10. yılımızı kutladığımız 2014 yılı kongre ve sergimize her geçen yıl gösterilen ilgi bizleri gururlandırmaktadır.  

Bu yıl kongre ve sergimize katılanların çeşitliliği, uluslararası boyutta daha fazla bilinir kılınması hepinizin 

dikkatini çekecektir.  Artık, kongremizdeki konuların seçimi, panelistlerin temsil kabiliyeti ve etkinliği ile 

sergimize katılan şirketlerin daha fazla olması, Dünyanın dikkatini Kongremize çekmiştir. Ayrıca; 21 ülkeden 

780 konuğumuza katılımlarından dolayı tekrar teşekkür ediyor, 10. Yılımız nedeniyle size farklı bir bakış 

açısıyla fotoğraf sergisi, kutlama ve etkinlikler planladık umarım beğenirsiniz, umarım unutulmaz olur hepimiz 

için.. 

 

Biz TUSAF Y.K. olarak ;  Sergisi ile, bilgisi ile, dinlenmesi ile ve eğlenmesi ile bu kongreyi şahsınıza özel 

kılmanızı ve keyf  ile yaşamanızı istiyoruz. 

Bu çerçevede, başta ana sponsorumuz olmak üzere bize destek vererek yanımızda olan sponsorlarımız ve sergi 

katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz.  Ayrıca, 3 aydır ABD’den bize tanıtım desteği veren World Grain 

Dergisi’ne de şükranlarımızı iletiyoruz.  Medya sponsorumuz olarak toplantımız öncesinde canlı yayınlarla bizi 

tanıtan ve bugün ve yarın toplantımızda bizimle birlikte olarak destek veren CNBE-e televizyonuna, Hürriyet 

ve Dünya Gazetelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Sonuç 

Buğday, Un ve Ekmeğimizin; dününü korumak bugününü anlamak ve yarınına sahip 

çıkmak için el ele hep beraber 

 

Saygılarımı sunuyorum. 

 

 

 

 


