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Hububat işleyen sanayii dalları 

 Un, irmik 

 Ekmek vb. ürünler 

 Makarna, bulgur 

 Bisküvi, kraker, kek, gofret 

 Kahvaltılık ürünler, ekstrüzyon ürünleri 

 Nişasta, glukoz şurupları vb. 



Hububat işleyen sanayii 

dallarının bazı sorunları 

 Ortak sorunlar  

 Bazı alt sektörleri ilgilendiren, 
hububat işleyen tüm sanayi dalları 
için ortak özellik taşımayan 
sorunlar 



Hububat işleyen sanayii 

dallarının ortak bazı sorunları 

 Hammadde ve hammadde sağlanması 

 Pazarlama (ithalat, ihracat), Finansman 

 Atıl kapasite 

 Teknolojik düzey 

 Teknik eleman ve istihdam 

 Ar-Ge Faaliyetleri 

 Üniversite-Sanayi İşbirliği 



Hammadde ve hammadde 
sağlanması 

 Hububat kalitesi (özellikle buğday) 

 Çeşit geliştirme (Tohum Islah İstasyonları 

1926 Eskişehir, Adapazarı, Yeşilköy, Ankara, 

Samsun, Adana, Antalya) 

 







Depolama 

Depolamada ürün kayıpları  
• Depo zararlıları (ve üründeki kalıntıları) 
• Mikrobiyal faaliyetler (mikotoksinler) 

 Depo ilaçlarının kalıntıları/metabolitleri 

• İzin verilen seviyeler giderek ↓↓↓ 

İhracatta 

problemler      } 



Dahilde İşleme Rejimi 

 Dahilde işleme rejimi kapsamında uygulanan 
destekleme sisteminin yeniden gözden geçirilerek 
ihracat yapan firmaların mağduriyetini önleyecek 
yeni tedbirler alınması gerekmektedir 

 



Atıl kapasite, ihracat, çevre 

 Un sanayi toplam kapasitesi yıllık buğday üretiminden 

fazla 

 Un sanayiinde kapasite kullanımı çok düşük oranlarda 

 Bu atıl kapasite dünyanın toplam un ticaretinden fazla 

 Atıl kapasiteyi artıracak yeni yatırımlardan kaçınılmalı 

 Mutlaka yatırım yapılacakca → modernizasyon  

 Atıl kapasite sorununun çözümü  → ihracat  

 İhracatı teşvik edecek önlemler →  ilgili sektör ve 

                                                                  kamu kuruluşları  

 Çevre mevzuatı ?? 



Kayıt dışı ekonomik faaliyetler 

  



Teknolojik düzey 

 Kuruluşlar teknolojik düzeyleri bakımından 

büyük farklılıklar arz etmektedir 

 Aynı sektörel alanda; bilgisayarlı elektronik 

kontrol ve otomasyon imkanları olan kuruluşlar 

var ancak teknolojisi yetersiz olan firmalar da 

var 

 Maliyet düşürücü teknolojik yeniliklerin 

yapılması gereklidir  



Teknik eleman ve istihdam 

 Hububat işleyen birçok sanayi dalı teknik eleman 
yetersizliğinden yakınmaktadır 

 Özellikle ara eleman seviyesinde eğitim verecek yeterli 
sayıda kurum bulunmamaktadır.  

 Ancak bu amaçla açılan bazı okulların mezunları 
istihdam sorunları yaşamış ve bir kısmı tekrar 
kapatılmıştır.  

 Bu alanda eğitim programlarını hububat işleyen farklı 
dalların ihtiyaçlarına göre tekrar düzenlemekte ve 
uygulamalı eğitimi arttırmakta büyük yarar vardır.  

 Özel sektör uzmanlarının tecrübelerinden yararlanmak, 
onları eğitim programlarına eğitici olarak dahil etmek 
gereklidir. 



Ar-Ge Faaliyetleri 

 Hububat işleyen sanayi Ar-Ge faaliyetleri çok 
düşük seviyede, arttırılması gerek 

 Ar-Ge faaliyetleri için çeşitli destekler ve vergi 
indirimleri var. Bunların büyük kısmı 
TÜBİTAK denetiminde. Ancak bu destekler 
yeterince kullanılmıyor. 

 

 TİDEB → TEYDEB (Projeler, vergi muafiyeti) 

 KOSGEB, TEKMER 

 Teknoparklar 

 AB çerçeve programları 



Üniversite-Sanayi İşbirliği 

Son derece yetersiz 







 Sorunların giderilmesi için farklı kuruluşların 

işbirliği gereklidir.  

 Bu TUSAF Kongresi’ nin özel sektör, kamu 

kuruluşları ve üniversiteleri bir araya 

getirerek, bu konunun tartışılması ve çözüm 

arayışları için önemli bir platform 

oluşturacağına inanıyorum.  



SONUÇ 

 Hububat işleyen farklı sanayi dalları ve bunların 
farklı örgütlenme yapıları bulunmaktadır.  

 Ancak, hammadde, atıl kapasite, kayıtdışı ekonomik 
faaliyetler, haksız rekabet gibi çeşitli ortak sorunlar 
da bulunduğu için sektör içi ve alt sektörler arası 
rekabeti/çıkar çelişkilerini bir tarafa bırakarak ortak 
çözüm arayışları için bir araya gelinmesi 
gerekmektedir. 

 Burada en iyi konumda olan TUSAF TMSD dir. 

 Diğer sektörlerde de bu tür yapılanmaların etkin 
şekilde çalışmaya başlaması Hububat işleyen tüm  
sanayi kuruluşları için büyük önem arz etmektedir. 
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