ULUSLARARASI OPERASYONEL DEĞİRMENCİLER BİRLİĞİ AVRASYA BÖLGESİ
Sayın Üyelerimiz,
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, hububat değirmencilik endüstrilerindeki eğitim ve öğretim olanaklarının
geliştirilmesine yönelik tahıl değirmencileri ve ticaret temsilcilerinden oluşan global bir kuruluş olan ve
merkezi ABD’de bulunan Uluslararası Değirmenciler Birliği’nin(IAOM) Avrasya(Eurasia) Yönetim Konseyi
Başkanlığı görevini 13 Aralık 2018 tarihinde varılan anlaşma ile yürütecektir. TUSAF’ın, IAOM Bölgesel
Direktörlüğü’nü üstleneceği Avrasya Bölgesi, toplam nüfusları 2 milyarı aşan, 5,1 trilyon dolar ekonomik
büyüklüğü bulunan ve2018 yılında 737 milyon tonluk dünya toplam buğday üretiminin %30’unu gerçekleştiren
bölge 31 ülkeden oluşmaktadır. Bilindiği üzere; Rusya Federasyonu, Kazakistan, Ukrayna ve Türkiye gibi
dünya hububat ve değirmencilik sektörlerinin yükselen yıldızı ülkeleri sınırları içerisinde barındıran
Avrasya bölgesi, dünya buğday ve un ticaretinde son yıllarda kendisine önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca 12
milyon tonluk dünya un ticaretinin büyük bölümü bu bölgede gerçekleşmektedir. Küresel un ihracatında
son 6 sezondur zirveyi kimseye bırakmayan Türkiye un sanayicilerinin bu başarısı, IAOM Avrasya Yönetim
Konseyi Başkanlığı ve İdaresinin üstlenilmesiyle taçlandırılmıştır. Bu bağlamda; değirmencilik sektörünün
dünyadaki en büyük çatı kuruluşu ve sektör profesyonellerinin tek buluşma noktası olan Uluslararası
Değirmenciler Birliği’nin küresel hububat ve değirmencilik piyasasının en önemli bölgesinde oluşturulacak
otoritenin, Yönetim Konseyi Başkanlığı Ünvanı ile TUSAF Başkanlık makamı tarafından yürütülecek olması
sektör adına gurur verici bir gelişmedir. 23-25 Nisan 2019 tarihlerinde; 25-28 Nisan tarihlerinde yapılacak
olan TUSAF 15.Uluslararası Kongre ve Sergisi öncesinde Antalya’da yapılması duyurulan ve ekte program
bilgileri sunulan “Değirmenci Profesyonelleri Buluşuyor” temasıyla IAOM Avrasya Çalıştay’ı bu işbirliğinin
ilk adımıdır. IAOM Avrasya Bölgesi Başkanlığı ve Yönetimi faaliyet ve etkinliklerini www.iaom-eurasia.info
adresinde takip edebilirsiniz.
Son yıllarda; TUSAF’ın kurumsallığı, ulusal ve uluslararası boyutta bilinirliğinin artması nedeniyle oluşan bu
başarının üyelerimiz ve sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz . Bu önemli gelişmelerin daha geniş
bir platformda medya mensuplarına anlatılmak üzere kamuoyu ile paylaşılmasının sektörümüz açısından
önemli olduğunu düşünerek TUSAF Yönetim Kurulumuz ile 11 Mart 2019 Pazartesi günü İstanbul’da medya
mensupları ile bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, saygılarımı sunarım.
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