Un Sanayicileri Federasyonunun,/ “Buğday ve Una Değer Katma” kongresini
düzenlemelerinden dolayı memnuniyetimi belirtir,/ Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği adına hepinize saygılar sunarım.//
Değerli Katılımcılar,/
Kongrenin gündemi,/ Buğday ve Una Değer Katma.//
Bu süreç içerisinde çok fazla buğday ve una değer katmadan bahsedilecek,/
ancak burada tarımın tamamından da bahsetmek gerekir.//
Ülkemizin 27 milyon hektar civarında ekilebilir tarım arazisinin yüzde 35’inde
buğday üretimi yapılmaktadır.// Buğday üretimi;/ 3 milyon insanın doğrudan,/
dolaylı etkisiyle de 20 milyon insanın geçim kaynağı olmuştur.//
Tarım sektörümüz;/ milli gelirimizin yüzde 10’unu ve istihdamın da yaklaşık
yüzde 27’sini sağlamaktadır.// Bu nedenle ekonomik olduğu kadar sosyal
boyutu da yüksektir.// Tarım,/ ülkemiz açısından önemi göz ardı edilemez bir
sektördür.//
Sanayi ve ticaret sektörlerinin gelişmesine paralel olarak,/ ekonomide tarımın
payı küçülmektedir.// Tarım,/ 1990’da toplam istihdam içinde yüzde 46 paya
sahipken,/ 2000’de yüzde 36’ya,/ 2006 sonunda yüzde 27’ ye gerilemiştir.//
Ülkemizin her bölgesinde yapılan buğday üretimi,/ tarla ürünleri içerisinde
ekiliş alanı ve üretim miktarı bakımından da 20 milyon tonla ilk sırayı
almaktadır.//
Saygıdeğer Konuklar,/
Buğday veriminin artırılması için en önemli faktörlerden biri yüksek vasıflı
tohum kullanımıdır.// Buğday da kaliteli tohum kullanımının artırılmasıyla,/

kalitesi yüksek ürün elde etmemiz mümkündür. Dolayısıyla kaliteli buğday,/
kaliteli unu da beraberinde getirecektir.//
İnsanların temel besin maddesi olarak buğdayın tüketimi;/ gelişmekte olan
ülkelerde oldukça fazla olmasına rağmen, gelişmiş ülkelerde daha az
olmaktadır.//
İnsan gıdası olarak kullanılan buğday,/ hayvan yemi olarak da kullanılmasından
dolayı hem üretim aşamasında hem de tüketim aşamasında geniş bir piyasası
olması nedeniyle de insanımızı ve ekonomimizi doğrudan ilgilendirmektedir.//
Sayın katılımcılar,/
Sizlerin dikkatlerini bir başka yöne çekeceğim.//
Bilim ve teknolojinin hızına yetişemeyenlerin rekabet hakkını kaybettiği küresel
ekonomide,/ eskiden kalma metotlarla ticaret yapılması mazur görülemez.
Gelişmiş piyasaları olan ülkelerde olduğu gibi bizimde genelde hububat,/ özelde
de buğdayın pazarlanması için bazı enstrümanları devreye koymamız gerekir.//
Bu amaçla;/ Birliğimizin katkıları ile yürütülen “ Ürün Borsalarının
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ele alınan tarım ürünleri lisanslı depoculuk
sisteminin kurulması şarttır.//
Lisanslı depoculuk;/ ürün ticaretinin kolaylaştırılması ve sağlıklı bir şekilde
depolanması için yaygın bir sistem oluşturmayı hedefler.// Ürün sahiplerinin
mallarını emniyetli ve kalitesini koruyacak,/ ürünlerin sınıf ve derecelerinin
yetkili sınıflandırıcılar tarafından kalitesini ortaya koyan bir sistemin topluma
yararı tartışılamaz.// Ürünün fiziki alım satımından ziyade,/ makbuz senedi
kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayan bir sistemdir Lisanslı depoculuk.//

Bu sistemde üretici ürününü depolayabileceği gibi tüketici de istediği kalitede
ürünü bulabilme imkanına kavuşacaktır.//
Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki; biz,/ üreticimizin gelirlerini sadece
hammadde olarak ürün satışından sağlamaları taraftarı değiliz.// Hiçbir gelişmiş
ülkede de böyle bir politika yoktur.// Üreticilerimiz,/ ürünlerini lisanslı
depolarda muhafaza ederek fiyatların gelişmesini bekleyecekler ve ürünleri
değerlendiğinde satacaklardır.//
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sınıflandırıcılar tarafından kalitesi belirlenen ürünün lisanslı depolara teslim
edilmesiyle,/ istediği kalitedeki ürünü bu depolardan temin edebilecektir.//
Ürün kalitesini bilen üretici;/ toplumumuzun büyük bir bölümünü etkileyen ve
beslenmesinde önemli bir yer tutan buğdayı,/ hangi kalitede ve zararlılarla nasıl
mücadele edeceğinin bilinciyle üretecektir.// Sağlıklı beslenmemize,/ minerali
zengin ve kaliteli un üretimine katkı sağlayacaktır.//
Değerli konuklar;/
Kaliteli üretim,/ üretimin güvenle korunması için lisanslı depoculuk ve
pazarlama,/ kaliteli un üretiminin yapılması ve sonuçta sağlıklı beslenme her
kesime değer katacaktır./
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlar ve programın
başarılı geçmesini dilerim.

