ÇUKUROVA UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
GENİŞLETİLMİŞ SEKTÖR TOPLANTISI
6-8 EKİM 2017, KKTC
6-8 Ekim 2017 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Nuh’un Gemisi Deluxe
Hotel’de Çukurova Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde ve Türkiye Un Sanayicileri
Federasyonu koordinasyonunda “Genişletilmiş Sektör Toplantısı” yoğun katılımla
gerçekleştirilmiştir.
“Hasat Bizimle Başlar” temasıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarını Çukurova Un
Sanayicileri Derneği Başkanı Bekir BAĞIŞ, Altınbilek Makina Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Erdoğan BİLEK ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren
Günhan ULUSOY gerçekleştirmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür
Yardımcısı Vekili Cihan SOYALP de, kurumları ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
ile beraber Antalya’da bir toplantıya iştirak ettiği için toplantımıza katılamayan Genel Müdür
İsmail KEMALOĞLU adına selamlama konuşması yaparak açılışı yapmıştır.
Bekir BAĞIŞ, Çukurova bölgesinin iklimi, arazi, sulama konuları hakkında bilgi aktarımında
bulunmuş, tarım alanlarının yıllar içerisinde azalmakta olduğuna dikkat çekmiştir. Sektöre
ithalat bağımlılığı ve ihracat seferberliği ile ilgili birlik ve beraberlik çağrısında bulunan
BAĞIŞ, buğday üretiminin mevsimsel değişiklikler nedeniyle hasat zamanında ortaya çıkan
farklılaşmalarla kalite ve üretim kayıplarına yol açıldığını ifade etmiştir. Kalite ve fiyatta dünya
piyasaları ile rekabet edebilen un çeşitlerinin sağlanabilmesi için tedarik, üretim, yönetim,
finans ve pazarlama konusunda meslek içi eğitim faaliyetlerinin önemine işaret etmiştir.
TUSAF Başkanı Eren Günhan ULUSOY ise, 2017/ 18 sezonunda buğday üretiminin ve bazı
bölgelerde kalitenin ilk tahminden daha iyi olmasına rağmen, iç piyasada enerjisi yüksek
buğday talebinin olduğuna işaret ederek, TMO tarafından kullanılması düşünülen AB
kotalarının ve TMO ithalat izni ile kullanılması planlanan buğdayların ithalatında bu kriterlere
uygun hareket edilmesinin önemini vurgulamıştır. Ayrıca, geçirdiğimiz kısa dönem içerisinde,
Rusya krizi, gümrük vergisi konusu gibi çiftçinin, üreticinin ve piyasanın olumsuz etkileneceği
önemli gelişmelerin atlatıldığının da altını çizmiştir.
Dahilde işleme rejimi ile TMO’nun yeni bir politika ile serbest piyasada buğday satışı
konularına da değinen ULUSOY, Türkiye’nin un ihracatındaki liderliğine, 160 ülkeye yaptığı
ihracata ve dünya nüfusunun %90’ının Türk unu tüketildiği bir ülkede yaşadığına dikkat
çekmiştir. Ayrıca 2003 yılından beri yapılmakta olan un ihracatının ülke yapısındaki değişikliğe
rağmen, sürdürülebilirlik konusunda büyük başarılara imza atıldığını belirtmiştir.
Sunumlarında Bosna Hersek’ten ithal edilen una da dikkat çeken Başkan ULUSOY, bu konuda
TUSAF’ın geçmiş yıllarda en üst makamlara hitaben yazılan yazılar, yapılan görüşmeler ve
bürokrasi ziyaretlerinden de bahsetmiştir. Konu ile ilgili 26 Ekim 2017 tarihinde Bosna
Hersek’te yapılacak Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerine de katılacağını belirten

ULUSOY, bu konunun öneminin ilgili olabilecek tüm kurumlar tarafından idrak edildiğini
ifade etmiştir.
Sözlerine, 22–25 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşecek Uluslararası Değirmenciler Birliği
(IAOM) Dubai Toplantısı’na ve 8-11 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan TUSAF 14.
Uluslararası Kongre ve Sergisi’ne davette bulunarak son vermiştir.
1. Oturumun moderatörlüğünü Ekonomist Hande BERKTAN yaparken, TMO Genel Müdür
Yrd. Vekili Cihan SOYALP, Cargill International SA firmasından Oliver BOUGAMONT ve
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Üzeyir DOĞAN konuşmacılar
arasında yer almıştır.
Cihan SOYALP, “Hububat Piyasaları ve TMO” başlıklı sunumunda, Dünya hububat üretiminin
cari sezonda geçen yılın rekor seviyesinin bir miktar altında kalsa da, stokların bol ve arzın
yüksek olduğunu, Dünya hububat fiyatlarının ise geçen sezonla karşılaştırıldığında ekmeklik
buğdayda %19, arpada %21 artış, makarnalık buğdayda ise %3 düşüş görüldüğünü ifade
etmiştir.
Yurt içi serbest piyasa fiyatlarının ise hasat başlangıcında ulaşılan seviyenin altında, geçen yılın
aynı dönemine göre ise %5-%17 üzerinde seyrettiğini vurgulayan Sayın SOYALP, tüm
bölgelerde hasadın tamamlandığını, alım fiyatının belirlendiğini, 2 milyon 45 bin ton alımın,
686 bin tonunun makarnalık, 1 milyon 360 bin tonunun ekmeklik olarak kayıt edildiğini
belirtmiştir. Protein oranı ekmeklik buğdayda %13,0 iken makarnalık buğdayda %13,2 olduğu
ve 2016 yılında ise alınan ekmeklik buğdaylarda protein oranı %12,3 iken makarnalık buğdayda
ise %13,3 olmuştur. Stoklara bakıldığında buğdayda 1,650 milyon ton ve makarnalıkta ise 950
bin ton olduğu ifade edilmiştir.
Cihan SOYALP, buğday peşin satışlarına piyasa talebine göre başlanacağını, bu dönem stok
durumumuz da dikkate alınarak mamul madde ihracatı kapsamında satışın düşünülmediğini,
serbest satış fiyatlarımızın ise; maliyet, aylık enflasyon farkı ve piyasa durumuna göre her ay
yeniden değerlendirileceğini konuşmasına ekleyerek sunumunu bitirmiştir.
Ayrıca Cargill International SA firmasından Oliver BOUGAMONT dünya genelinde buğday
ticaretinden bahsetmiş ve ABD başta olmak üzere 8 büyük buğday ihracatçısında yaşanan
gelişmeleri aktarmıştır. Bu doğrultuda, ABD’nin kısa dönemli bir çalkantı yaşamasına rağmen,
dünya genelinde 2017 yılının stoklar bakımından herhangi bir sorun yaşanmadan geçirileceğine
dikkat çekmiştir.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Müdürü Üzeyir DOĞAN, “2017 Yılı IV.
Çeyrek Strateji ve Beklentiler” başlıklı sunumunda, Türkiye ekonomisini genel olarak
değerlendirmiş ve önümüzdeki süreçte büyüme konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini
belirtmiştir. Yaşanan parasal genişlemede son noktaya gelindiği, düşük maliyetli kaynak
bulmakta zorlanılacağı ve firma bazında yüksek oranlı borçlanmadan kaçınılmasının faydalı
olacağı ifade edilmiştir.
Öğleden sonra düzenlenen 2. Oturumu, Çukurova Üniversitesi’nden Doç Dr. Sertaç ÖZER
yönetmiştir. Set Tohumculuk A.Ş.’den Doç. Dr. Fehmi GÜLYAŞAR firmaları ve ürünleri
hakkında bilgi aktarımında bulunurken, Yalın Enstitüsü’nden Hakan AKGÜL “Daha iyi sonuç
almak mümkün mü?” adı altında sunumlarını gerçekleştirmiştir. Aynı oturumda Biruni
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevin ŞANLIER de yer almıştır.

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER beslenme konusunda “Buğday, Ekmek ve Sağlık” adı altında
gerçekleştirdiği sunumunda, sektörümüzdeki ürünlerin bağışıklık artırıcı unsur taşıdıklarına
dikkat çekerken, ciddi hastalıklar kapsamında da koruyucu nitelikleri olduğunu belirtmiştir. Bu
doğrultuda, beslenme zincirindeki en önemli kaidenin ürün çeşitliliği olduğuna da değinmiştir.
Oturumun sonunda gerçekleştirdiği sunumunda Doç Dr. Sertaç ÖZER, “Aklımdaki Sorular”
başlıklı sunumunda doğru sandığımız yanlışlar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştur.
Buğdayın genetiği ile oynanıp oynanmadığına, ülkemizde klasik ıslah yöntemi kullanıldığını
belirterek açıklık getirmiştir. Glutenin ise, bilinenin aksine iki bileşenin hamurda oluşturduğu
bir yapı olduğunu belirtmiş ve sağlıklı bireylerin tüketiminde herhangi bir zararı olmadığına
dikkat çekmiştir. Ülkemiz imalatı olan beyaz unun tercih edilme sebepleri arasında herhangi
bir beyazlatıcı katkı ürün kullanılmamasının bulunduğu, hatta bu konu hakkında bir de
yönetmelik olduğunu dile getirmiştir. Doğru bilinen yanlışlar konusunda bir önemli maddenin
de, ekşi maya ile yapılan ekmeklerin daha iyi ve glütensiz olduğu şeklindeki algı olduğunu
belirtmiştir. Son olarak taş fırınlarda pişirilen ekmeğin direk ateşe maruz kalmasından kaynaklı
olarak sağlığı tehdit edebilecek unsurlar barındırdığına dikkat çekerek sunumuna son vermiştir.
Aynı gün düzenlenen son oturumun teması ise, “Bölgeler İtibari ile Buğday Arzı” olarak
belirlenirken, Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Ali İhsan ÖZKAŞIKÇI
moderatörlüğünü gerçekleştirmiştir. Oturuma, Çukurova Un Sanayicileri Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Şeniz PEKMEZCİ, Ege Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Başkanı Haluk
TEZCAN, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Mesut ÇAKMAK,
Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin YURDUSEVER ve
Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği Başkanı Kadir KALE katılım yapmıştır.
Bölgelerde 2016/17 döneminin nasıl geçirildiği ve 2018 yılından beklentilerin aktarıldığı
oturumda, bölgelerde yaşanan sorunlar panelistler tarafından dile getirilmiş ve Federasyon
olarak hangi önlemlerin alınabileceği değerlendirilmiştir.

