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Ürdün, Amman, Ölüdeniz ’de TUSAF Rüzgârı Esti 

22. Uluslararası Değirmenciler Birliği, Afrika ve Orta Doğu Direktörlüğünün yıllık toplantısı 

2–5 Ekim 2011 tarihinde Ürdün, Ölüdeniz‟ de yapıldı. 

5.8 milyonluk nüfusu ve 92,300 km
2
‟lik yüz ölçümü ile Ürdün Ortadoğu‟da yer alan bir Arap 

ülkesidir. Sınır komşuları kuzeyinde Suriye, kuzey doğusunda Irak, güneyinde ve 

doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria ile sınır komşusudur. Başkenti 

Amman olan Ürdün'ün temel dini İslam ve ana dili Arapçadır. Doğal kaynakları fosfat ve 

potas olan Ürdün, petrol yönünden zengin değildir. 

Lut Gölü olarak da bilinen Ölü Deniz ise 600 km
2
 civarında bir alanı kaplar ve %28 ile %33 

arasında değişen tuz oranıyla (Akdeniz %3) Doğu Afrika'daki Assal Gölü'nden sonra (%35) 

dünyadaki en tuzlu ikinci göldür. Göl seviyesi deniz seviyesinden 422 metre aşağıdadır. 

              

46 ülkenin sektör temsilcilerinin katıldığı 22. Kongre‟de, 2010 yılında Güney Afrika‟da 

yapılan Kongre gibi 60 kişilik heyette ilk sırada yer aldı. 

Değirmen makinaları ve gıda firmalarının yanı sıra Un Sanayicilerinin de ilgi gösterdiği 

Kongre‟de TUSAF rüzgârı esti. Ülke değerlendirilmesi “Country Focus” bölümünde 

Türkiye‟nin yer aldığı açılış bölümünün davetli konuğu TUSAF Başkanı Sn. Erhan Özmen‟di. 

Türkiye‟nin bulunduğu nokta itibariyle sektörde dünyada lider ve marka olma yolunda öncü 

olduğunu vurgulayan Sn. Özmen, bu yapısıyla Türkiye‟nin Uluslararası Değirmenciler 

Birliğinin ‟de en önemli itici gücü ve enerjisi olduğuna değindi. 

Sektörün global aktörü olma özelliği ile ihracata yönelik üretim stratejileri ve bu politikaları 

sürdürebilirliği üzerinde Türkiye tecrübelerini paylaşan TUSAF Başkanı dış ticaret 

performansımız ve projelerimize ilişkin katılımcılara bilgi verdi. 

Aynı oturumda, Amman Un Sanayicileri Birliği ve Kongre Başkanı Ms. Yula Karaviotes, 

Amerikan Buğday Birliği Başkanı Mr. Alan Tracy ve toplantıya video konferans ile katılan 

Uluslararası Değirmenciler Birliği - Orta Doğu ve Afrika Direktörü Mr. Merzad Jamshidi yer 

aldılar.  

Konuşmasında çizdiği vizyon ve perspektif nedeniyle, TUSAF Başkanı, konferansın II. 

Bölümünde “Management Session“ Buhler adına katılan Mr. Christopher Rubin tarafından 

övgü ile bahsedilerek, un sanayisi stratejilerinde merkez olma yolunda Türkiye‟nin iddialı 

politikalarının önemine dikkat çekti. 



 

Teknik ve Eğitime yönelik sunumların yapıldığı II. gün oturumlarını takiben geleneksel 

olarak Konferans ve Serginin I. gününde yapılan “Buğday Arz ve Talebi” konusu, III. ve son 

gün ele alındı. Dünya mutfaklarından ve yöresel örneklerin sunulduğu ve farklı uluslararası 

firmaların sponsorluğunda yapılan akşam yemekleri ise O-plajı, Marriott Oteli ve Citadel 

Amman „da yapıldı.  

İran‟dan gelecek olan kalabalık heyetin Uluslararası Değirmenciler Birliği- Orta Doğu ve 

Afrika Direktörü de dahil olmak üzere Ürdün Hükümetinden vize alamamış olması da, 

Konferansta, TUSAF rüzgarı kadar sert etki yarattı. Bu çerçevede yapılan konferansın gelecek 

yıl nerede yapılacağına yönelik olarak konuşulanlar ve belirsizlikler ise Uluslararası 

Değirmenciler Birliği- Orta Doğu ve Afrika Direktörlüğü yönetimine yönelik özellikle, Batılı 

ülkelerden yüksek sesli yorumların ve eleştirilerin yoğunlaşmasına neden oldu. 

Bu kapsamda TUSAF olarak önümüzdeki dönemde Uluslararası Değirmenciler Birliği İcra 

Kurulu kanalıyla konferans düzeninin temini ve katılımcı memnuniyetinin artırılmasına 

yönünde girişimlerimiz devam edecektir. Bu yönde, ilk kez Türkçe simultane tercüme 

hizmetini TUSAF olarak sağlamış bulunmaktayız. 



 

 


