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‹pek Yolu Ülkelere Yeni F›rsatlar Sunacak
TOBB BAfiKANI M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU

ki y›lda bir yap›lan IRU Kongresi, yirmi y›l sonra Türki-
ye'de yap›ld›. K›talar›n bulufltu¤u noktada, dünyan›n dört
bir yan›ndan gelen üst düzey temsilcilerin yo¤un kat›l›m›y-

la, tafl›mac›l›k sorunlar›n›n ilk a¤›zdan tüm taraflarca günde-
me getirildi¤i kongre, son y›llardaki en yüksek kat›l›ml› “IRU
Dünya Kongresi” oldu. Sovyetler Birli¤i'nin Son Devlet Bafl-
kan› Gorbaçev'in kongreye kat›l›m› ise ayr› bir heyecan yarat-
t›. 

“‹pek Yolu”nun en ünlü yolcusu olarak tan›nan ‹talyan
gezgin ve tüccar Marco Polo'nun yaflad›¤› on üçüncü yüzy›lda
bile her yere develerle gidilirken, modern teknolojinin söz sa-
hibi oldu¤u günümüzde baz› yerlere ulafl›lamamas› 31. IRU
Kongresi'nin gündemine girdi. 31. IRU Dünya Kongresi ve-
silesiyle 15-16 May›s tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulafl-
t›rma Bakanl›¤› ev sahipli¤inde 26 ülkenin kat›l›m› ile” ‹pek
Yolu'nun Canland›r›lmas›” konulu Bakanlar Konferans›'nda
Pekin'den Brüksel'e tekrar kurulan ‹pek Yolu'nun di¤er ülke-
lerden geçifli için yap›lmas› gerekenler masaya yat›r›ld›. 

Konferansa kat›lan ülkeler; ‹ran, ‹spanya, KKTC, Litvan-

ya, Suriye, Bulgaristan, Afganistan, Polonya, Singapur, ‹sveç,
Çin, Kazakistan, Mo¤olistan, Özbekistan, Kosova, Karada¤,
Bosna-Hersek, Finlandiya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Ja-
ponya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Gürcistan, Letonya ve
Hindistan, kongre sonucunda “IRU ‹stanbul Deklarasyo-
nu”nu imzalad›.
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‹pek Yolu Anavatan›ndan Geçiyor
‹



luslararas› Karayolu Tafl›mac›lar› Birli¤i'nin (IRU) 31.
Dünya Kongresi, 15-16 May›s'ta ‹stanbul Lütfi K›rdar
Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›'nda Türkiye Odalar ve

Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) ev sahipli¤inde Uluslararas› Nakliye-
ciler Derne¤i (UND) ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TO-
FED) iflbirli¤inde gerçeklefltirildi. 26 ülke ulaflt›rma ve d›fl ticaret
bakan›n›n kat›ld›¤› kongrede,
70 ülke temsilcisi yer ald›.
“Yeniden Canlanan ‹pek Yo-
lu” ana temal› toplam iki bin
konu¤un kat›ld›¤› 31. IRU
Dünya Kongresi, sayg› duruflu
ve ‹stiklal Marfl›'n›n okunma-
s›yla bafllad›. Sanatç› Canan
Anderson, kongrenin aç›l›fl›nda keman gösterisi sundu.

Kongrenin aç›l›fl törenine, Cumhurbaflkan› Abdullah Gül,
SSCB'nin son Devlet Baflkan› Mikhail S. Gorbaçev, Devlet Baka-
n› Kürflad Tüzmen, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Uluslar
aras› Karayolu Tafl›mac›lar› Birli¤i (IRU) Baflkan› Janusz Lacny,
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) Baflkan› Tamer Dinçfla-
hin ile TOFED Baflkan› Mustafa Y›ld›r›m, TOBB Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ve çok say›da yerli yabanc› davetli kat›ld›.
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OBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu 31.
IRU Dünya Kongresi'nin aç›l›fl›nda yapt›-
¤› konuflmada lojistik ve biliflim alanla-

r›ndaki h›zl› ilerlemelerin etkisiyle, dünya ticaret
hacminin süratle büyüdü¤ünü, geliflen ekonomi-
lerin de dünya üretimindeki paylar›n›n ciddi bi-
çimde artt›¤›n› söyledi. Bu geliflmelerin, küresel
ekonomide üretimin ve ayn› zamanda rekabetin
parametrelerini de de¤ifltirmeye bafllad›¤›n›, ar-
t›k üretimin farkl› merkezlere yay›ld›¤›n›, üretim
sürecinin de dinamikleflti¤ini vurgulad›. 

TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “üret ve sat”
yaklafl›m›n›n art›k yetersiz kald›¤›n› ifade ederek,
bir mal›n pazar ülkelerine minimum süre ve ma-
liyetle ulaflt›r›lmas›n›n, önemli bir rekabet unsu-
ru olmaya bafllad›¤›n›, dünya ticaret hacminin
artmas› ve geliflen yeni ekonomilerin devreye gir-
mesi karfl›s›nda, mevcut ulafl›m koridorlar› ve
ulafl›m altyap›lar›n›n kapasitelerinin ürün hare-
ketlerinde ihtiyac› karfl›layamaz hale geldi¤ini
anlatt›. 

Üretim sürecinin çok merkezli ve dinamik bir
yap›ya kavuflmas› nedeniyle uluslararas› tafl›ma-
c›l›k sektörünün, lojistik olgusunu dikkate alan

bir vizyonla yeniden yap›lanma sürecine girmesi-
nin de kaç›n›lmaz oldu¤unu vurgulayan Hisarc›k-
l›o¤lu, flunlar› söyledi: “Dünya üretiminin giderek
Asya merkezine do¤ru kaymas› sonucunda tarihi
‹pekyolu'nun yeniden canland›r›lmas› perspektifi
de, dünya gündemine gelmifl bulunmaktad›r.
Baflta ‹pek Yolu perspektifi olmak üzere ortaya
ç›kan bütün bu geliflmeler, uluslararas› karayolu
tafl›mac›l›k sektörüne ve güzergâh üzerindeki
tüm ülkelere yeni f›rsatlar sunacakt›r. Ancak, bu
f›rsatlar› de¤erlendirmek istiyorsak farkl› güzer-
gâhlar üzerinde de olsa tüm ülkelerin yak›n iflbir-
li¤i halinde olmalar› gerekiyor. Bu iflbirli¤inin te-
sisine yönelik ilk somut ad›m›n at›lmas› için
kongre kapsam›nda Türkiye Cumhuriyeti Ulaflt›r-
ma Bakan› Binali Y›ld›r›m'›n baflkanl›¤›nda ger-
çeklefltirilecek olan IRU Bakanlar Konferans›'n›n
bir f›rsat oldu¤unu düflünüyorum.”

TÜRK‹YE, ÜZER‹NE DÜfiEN‹ 
YAPMAYA HAZIR 

Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin, co¤rafi ko-
numu ve geliflmifl tafl›ma sektörüyle ‹pek Yolu
perspektifinin hayata geçmesinde üzerine düfleni
yapmaya haz›r oldu¤unu belirterek, TOBB'un,

Türkiye'nin gümrük kap›lar›n›n modernizasyonu
projelerini gerçeklefltirdi¤ini anlatt›. 

TOBB'un, Türk ifl dünyas›n›n asli temsilcisi
olarak TIR sisteminin Türkiye'deki kefil kuruluflu
oldu¤unu, birli¤in, tüm dünyadaki kefil kurulufl-
lar›n IRU'dan tedarik ettikleri TIR karnesi say›s›
s›ralamas›nda birinci konumda bulundu¤unu ifa-
de eden Hisarc›kl›o¤lu, 70'i aflk›n ülkeden 180
sektör kuruluflunun küresel temsilcisi IRU'nun
TIR sözleflmesi çerçevesinde baflar›yla yönetti¤i
TIR sistemine, Türkiye'nin d›fl ticaretinin tafl›n-
mas›ndaki ifllevi nedeniyle büyük önem verdikle-
rini belirtti.

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ulus-
lararas› karayolu tafl›mac›l›¤›n›n daha kolay, h›zl›
ve uygun bir maliyetle gerçeklefltirilmesinde
önemli bir rolü olan TIR sisteminin, art›k baflta
Çin ve Hindistan ile Suudi Arabistan, Kuveyt ve
Birleflik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri de kapsaya-
rak genifllemesini bekledi¤ini ve diledi¤ini, bu ge-
nifllemenin, yeniden canlanan ‹pek Yolu perspek-
tifinin hayata geçmesine ve sonuçta küresel tica-
retin kolaylaflt›r›lmas›na büyük bir katk› sa¤laya-
ca¤›n› da vurgulamak istedi¤ini ifade etti. 

‹RU BAfiKANI JANUSZ LANCY

IRU Baflkan› Janusz Lancy, 31.
IRU Dünya Kongresi'nin aç›l›fl›nda yap-
t›¤› konuflmada, Türkiye'nin k›talar
aras›nda bir platform haline geldi¤ine
dikkat çekerek, “Türkiye yenilikçi ve et-
kin lojistik sistemlerin gelifltirilmesi
için neler sa¤lanabilece¤inin mükem-
mel bir örne¤idir” diye konufltu. Türki-
ye'de hükümetin özel sektör ile ortak-
lafla çal›flt›¤›n› dile getiren Lacny, kara-
yolu tafl›mac›l›¤›n›n ekonominin en çok
geliflen sektörü haline geldi¤ini söyle-
di. IRU'nun slogan›n›n “Daha iyi bir gelecek için birlikte çal›flmak”
oldu¤unu hat›rlatan Lacny, “Karayolu tafl›mac›l›¤› bar›fl ve refor-
mun itici gücüdür. 2008 y›l› IRU'nun 50'nci kurulufl y›l› olmas› ne-
deniyle bizim için önemli. Bu baflar›lar hepimizin deneyimleri sa-
yesinde olmufltur. Kongrede hükümetlerimizin ve özel sektörün
tafl›mac›l›k sektörü için nas›l bir çaba içinde olmas› gerekti¤ini
tart›flaca¤›z. Bu flekilde önerilerimizi dünyan›n her yerine tafl›ya-
bilece¤iz” dedi. IRU Baflkan› Lacny, bu kongrenin hiçbir zaman
ak›llardan silinmeyecek bir an› olarak kalaca¤›n› ifade etti. 

T

Daha ‹yi Gelecek ‹çin 
Birlikte Çal›flmak
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