
luslararas› Karayolu Tafl›mac›lar› Birli¤i’nin (IRU) Lütfi K›rdar Kongre
Merkezi'nde yap›lan 31. Dünya Kongresi'nde konuflan Cumhurbaflkan›
Gül, ortaya ç›kan yeni dünya düzenin daha çok iflbirli¤ini, daha çok bera-

ber olmay›, yeri geldi¤inde de daha çok dayan›flmay› mecbur k›lmaya bafllad›¤›n›
ifade etti. Cumhurbaflkan› Gül, bunun Gorbaçev'in dünyan›n gelece¤ini çok daha
iyi görmesi, cesur ad›mlar atmas› ve önderlik etmesiyle gerçekleflti¤ini, bundan do-
lay› kendisine teflekkür etti¤ini söyledi. Gorbaçev'in bugün de fikirlerini dünyan›n
her yerinde yayd›¤›n› ve savundu¤unu belirten Gül, “Bugünkü dünyan›n da prob-
lemleri var. Açl›ktan, iklim de¤iflikli¤inden, insani birçok olaydan bunlar› günde-
me getirme bak›m›ndan kendisi önemli bir sestir. Bu bak›mdan kendilerini tebrik
ediyorum” dedi. 

Küreselleflmenin sadece elektronik alandaki büyük de¤iflimlerin neticesi olarak
ortaya ç›kmad›¤›n› vurgulayan Cumhurbaflkan› Gül, flöyle konufltu: 

“fiüphesiz ki dünyay› birbirine daha çok ba¤layan, dünyay› bir köy haline geti-
ren, dünyan›n neresinde bir ifl oluyorsa, olay varsa bunu öbür tarafta takip etme-

mize imkân k›lan fley, elektronik alandaki gelifl-
melerdir. Ama flu bir gerçek ki ulafl›m da küresel-
leflmeye çok büyük katk› sa¤lamaktad›r. O ba-
k›mdan bu konferans›n önemli oldu¤unu ve ül-
keler aras›ndaki iflbirli¤inin geliflmesine çok bü-
yük katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum.”

ULAfiIM SEKTÖRÜ ÖNEM‹N‹ 
KAYBETMEYECEK 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, ülkelerin, ge-
liflme hamlelerinde büyük yat›r›mlar yaparken,
ekonomik büyümeyle ilgili önemli ifller baflar›r-
larken, bir yandan da ticaretin geliflti¤ini ifade
ederek, ekonominin büyümesinin otomatik ola-
rak nakliyeyi ve bunlar›n tafl›nmas›n› da günde-
me getirdi¤ini söyledi. Tafl›mac›l›k konusunda
Türkiye'nin çok baflar›l› oldu¤unu belirten Gül,
Türkiye'nin bu konudaki baflar›s›n›n birçok ke-
sim taraf›ndan hayretle karfl›land›¤›n› ve takdir
edildi¤ini vurgulad›. Cumhurbaflkan› Abdullah
Gül, flunlar› söyledi: 

“Bu baflar›n›n alt›nda flöyle bir sebep vard›r:
Türkiye serbest piyasa ekonomisinin içerisinde-
dir ama uzun y›llardan bu yana yönetim erkinin
hiç kar›flmad›¤›, gerçekten tamamen serbest pi-
yasaya b›rakt›¤› sektörlerin bafl›nda nakliyecilik,
kara tafl›mac›l›¤› gelmektedir. Bu hem yük tafl›-
mac›l›¤›nda hem insan tafl›mac›l›¤›nda piyasa
kendi dengesini Türkiye'de o kadar iyi bulmufl-
tur ki, Türkiye'nin her flehrine, her köyüne, her

> KAPAK

“Türkiye, Ulafl›m
Sektörünün Gelifliminde
Çok Baflar›l› Olmufltur”

CUMHURBAfiKANI ABDULLAH GÜL:

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, ‹pek Yolu’nun bir gün Asya'n›n ortalar›na kadar
ulaflaca¤›n› söyleyerek, Türkiye'nin bunu teflvik etti¤ini, Türkiye'nin ‹pek Yolu'nu
tekrar canland›rmaya çok önem verdi¤ini söyledi

12 EKONOM‹K FORUM k May›s 2008

U



kazas›na muhakkak otobüs seferleri, ulafl›m var-
d›r. Devletin de bunda yol yapman›n d›fl›nda
hiçbir rolü yoktur. 

Türkiye, nakliye konusunda gerçekten Av-
rupa'n›n, dünyan›n en önde gelen ülkelerinden
birisi oldu. Bunu daha da çok teflvik ediyoruz.
Onun için bu toplant›n›n ‹stanbul'da yap›l›yor
olmas› anlaml›d›r. Günümüzde de nakliye öne-
mini kaybetmeyecektir. Her ne kadar gemilerle,
trenlerle, büyük uçaklarla nakliye yap›l›yor olsa
da en h›zl›, kap›dan kap›ya ulafl›m yine de kara-
yoluyla olacakt›r.” 

TÜRK‹YE ‹PEK YOLU'NUN CANLANMASINA
ÇOK ÖNEM VER‹YOR

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, ‹stanbul'dan
Artvin'e kadar art›k otobanla gidilebildi¤ini vur-
gulayarak flunlar› söyledi: “Karadeniz yolu bir
gün Tiflis'e ba¤lanacak, Bakû-Tiflis aras› ulafl›m›
Gürcistan yap›yor. Sonra Bakû'ye, feribotla ge-
çip Aflkabat'a, oradan Almata'ya ve Çin hudu-
duna kadar uzand›¤›n› befl, on y›l içinde görece-
¤iz, belki on y›la da kalmayacak. Yat›r›mlar› bir
taraftan sürüyor. Türkiye olarak ‹pek Yolu’nun
canland›r›lmas›na önem veriyoruz. Bu güzer-
gâhtaki bütün dost ve kardefl ülkelerle de çok
yak›n iflbirli¤i içindeyiz. On y›la kalmaz, befl se-
ne içerisinde bütün bu yollar›n otoban hale gel-
di¤ini görece¤iz.”

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül, ticaret gelifl-
tikçe refah›n daha çok yay›laca¤›n›, üretim ve
kalk›nman›n daha çok artaca¤›n› ve herkesin de
bundan kendisine düflen pay› alaca¤›n› söyledi. 

KAPAK <

31. IRU Dünya Kongresi aç›l›fl›na kat›lan Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’e, günün an›s›na IRU Genel Sekreteri Martin
Marmy ve TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu taraf›ndan
tablo arma¤an edildi.

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, 31. IRU Dünya
Kongresi'nin aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada küresellefl-
meyle birlikte ulaflt›rma sektörünün öneminin de git-
tikçe artt›¤›n› ve farkl› bir boyut kazand›¤›n› ifade etti.
Y›ld›r›m, “S›n›rlar›n art›k bir öneminin kalmad›¤› ve re-
kabetin son derece artt›¤› bu ortamda dünya ticareti-
nin dinamizminin korunmas› ve gittikçe artan ticaret
hacminin karfl›lanabilmesi, ulaflt›rma sektörüne yap›-
lacak yat›r›mlar çok önem kazanmaktad›r. Y›ld›r›m,
sa¤lam ve kesintisiz bir alt yap› tesis etmeden, sürdü-
rülebilir tafl›mac›l›¤a hizmet edecek bir tafl›mac›l›k
sektörü oluflturmadan, ticaret dinamiklerini ayakta
tutman›n mümkün olmad›¤›n› vurgulayarak, “Bugün
tafl›mac›l›kta gelinen nokta, art›k kendi kabu¤umuz
içerisinde tek bafl›na yaflayamayaca¤›m›z gerçe¤idir.
Özellikle de ekonomide küresel e¤ilimlerin belirleyici
oldu¤u ça¤›m›z, hiçbirimizin kap›lar›n› bir di¤erine ka-
patma lüksü tan›mamaktad›r. Ekonomide ve buna ba¤l› alt sektörler birbirlerine o kadar ba-
¤›ml› hale gelmifltir ki bunun kaç›n›lmaz sonucu olarak ikili ve uluslararas› entegrasyonla-
r›n gelifltirilmesi, ortak hedeflerin belirlenmesi ve yat›r›mlar›n planlanmas› zorunlu hale
gelmifltir” diye konufltu.

Ulaflt›rma modlar›n›n tümünde oldu¤u gibi karayolu tafl›mac›l›k sektöründe de son 20
y›lda büyük de¤iflimler yafland›¤›n› ifade eden Y›ld›r›m, kap›dan kap›ya aktarmas›z ve h›zl› ta-
fl›ma yap›lmas›na imkân sa¤layan bu tafl›mac›l›k moduna olan talebin mevcut seyrini koru-
mas›, hatta kimi zaman artan bir e¤ilim göstermesinin sektöre yap›lacak yat›r›mlar›n öne-
mini bir kat daha art›rd›¤›n› söyledi. 

ULAfiIM SEKTÖRÜNÜN TOPLUMSAL BARIfi VE REFAHA KATKISI

Ulafl›m sektöründeki yat›r›mlar›n, h›zl›, konforlu ve sürdürülebilir bir tafl›mac›l›k vizyo-
nuna hizmet edecek flekilde yap›lmas›n›n toplumsal bar›fl ve refah için gerekli oldu¤unu
vurgulayan Y›ld›r›m, bu vizyonla haz›rlanacak birbirine entegre ulafl›m koridorlar›n›n, sorun-
suz tafl›mac›l›k imkânlar› sa¤layaca¤›n›, ülkeler aras›nda daha s›k› sosyal ve kültürel etki-
leflimlere vesile oluflturaca¤›n› anlatt›. Ulaflt›rma sektöründeki yat›r›mlar›n, h›zl›, konforlu
ve sürdürülebilir bir tafl›mac›l›k vizyonuna hizmet edecek flekilde yap›lmas›n›n toplumsal
bar›fl ve refah için gerekli oldu¤unu söyleyen Y›ld›r›m, karayolu tafl›mac›l›¤›ndaki vize uygu-
lamalar›n›n, s›n›r geçifllerindeki bekleme sürelerinin, formalitelerin, mallar›n, kiflilerin ve
hizmetlerin serbest dolafl›m›na getirilen her türlü k›s›tlaman›n, sadece ticaret ve tafl›mac›-
l›¤›n geliflimini de¤il, ayn› zamanda toplumsal ve kültürel etkileflimi de olumsuz etkiledi¤i-
ne iflaret ederek, “Bu anlamda ekonomik kalk›nman›n ve refah›n geliflmesinde büyük öne-
mi olan karayolu tafl›mac›l›¤› önündeki tüm engellerin kald›r›lmas›, dünya bar›fl›n›n sa¤lan-
mas›n›n ve toplumsal refah›n art›r›lmas›n›n itici kuvveti olacak. Bugün halklar›m›z›n refah
düzeyinin yükseltilmesi, ülkelerimiz ve bölgelerimiz aras›ndaki sorunsuz bir tafl›mac›l›¤›n
efllik edece¤i ticari, sosyal ve ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesine ve bölgelerimiz aras›nda
sa¤lanacak istikrara ba¤l›d›r” dedi.
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ULAfiTIRMA BAKANI B‹NAL‹ YILDIRIM

“Ulaflt›rman›n Önemi Art›yor,
S›n›rlar›n Önemi Azal›yor”
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, karayolu tafl›mac›l›¤›ndaki
vize, s›n›rdaki bekleme süreleri, formaliteler, mal ve
insanlar›n serbestli¤ine getirilen k›s›tlamalar›n ticareti de¤il,
kültürel etkileflimi de olumsuz etkiledi¤ini söyledi


