
DEUNDEN NIKOMBORIRAK 

(Tayland Geliflim Araflt›rmalar› Enstitüsü): 

Karayolu tafl›mac›l›¤›n› bar›fla ve zenginli¤e nas›l ba¤layabiliriz sorusunu her ül-
kenin sormas› gerekti¤ine dikkat çeken N›kombor›rak, hükümetlerin karayolu ta-
fl›mac›l›¤› konusunda yapmas› gereken önemli ifller oldu¤unu anlatt›¤› konuflma-
s›nda flunlar› söyledi: “Hükümetler bir tek kendi ülkelerini de¤il s›n›r ülkeleri de
düflünmek durumunda. Her ülke komflu ülkeleriyle network kurmal›. Ancak, çok
iyi bir karayolu networkünün oluflturulmufl olmas› da tek bafl›na yeterli de¤il. Alt-
yap›y› da oluflturmal›s›n›z. Sadece kendi altyap›n›z› de¤il komflu ülkenin altyap›s›-
n› da gelifltirmelisiniz. Ancak o zaman baflar›l› olursunuz. Mutlaka özel sektörü de
bu altyap›n›n oluflmas› aflamas›na katmal›s›n›z. Daha iyi ifller ve daha iyi bir rekabet
için özel sektör de iflin içine konulmal›. Tayland'›n gelifliminde tafl›mac›l›k, tafl›nan
mallar büyük önem tafl›makta. Ayr›ca küçük ve orta ölçekli iflletmeler de mutlaka
desteklenmeli. Uluslararas› standartlar gözard› edilmemeli. Her ülke kendi yasala-
r›n› mutlaka revize etmeli. Mutlaka çevreye de önem verilmeli. Tafl›mac›l›kta, da-
ha ekonomik ve daha az zararl› bir yöntem gelifltirilmeli. Örne¤in Tayland, çevre-
ye daha duyarl› olan eko arabalara teflvik veriyor. Temiz bir çevre için bu çok
önemli. Toplu tafl›ma araçlar›na destek vererek de daha az arac›n yollara ç›kmas›-
n›n önüne geçebilir ve çevreye daha az zarara verebiliriz. Bütün ülkeler bu konu-
da uluslararas› çaba sarf etmelidir. 
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Karayolu Tafl›mac›l›¤›
Bar›fl ve Refah Yolunda 

IRU KONGRE OTURUMLARI 

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) ev sahipli¤inde Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) ve Türkiye Otobüsçüler
Federasyonu (TOFED) iflbirli¤inde gerçeklefltirilen Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›lar› Birli¤i'nin (IRU) 31. Dünya Kongre-
si'nde, tafl›mac›l›k ve ulaflt›rma sektörünün sorunlar› ve çözüm önerilerinin tart›fl›ld›¤› oturumlar yap›ld›. ‹ki gün süren kongre

oturumlar›nda birinci gün “Uluslar aras›ndaki çat›flmalar› bertaraf etmek ve birlikte, bar›fl içinde yaflamak, dünyay› daha yaflan›r bir ha-
le getirmek için araç olarak uluslararas› ticaret ve turizm”, “Refah art›fl› ve zenginlik da¤›l›m› ve bölgeler ile uluslar aras›ndaki sosyal ilifl-
kilerin art›r›lmas› konular›nda karayolu tafl›mac›l›¤›n›n yads›namaz rolü” konu bafll›klar› alt›nda konuflmac›lar görüfllerini dile getirdiler
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PROF. KENNNETH J. BUTTON 

(Tafl›mac›l›k Politikas›, Operasyon ve Lojistik Merkezi 
Direktörü, ABD George Mason Üniversitesi): 

Button, refah›n bar›fl›n devam› için yeterli koflul olma-
d›¤›n› ve refah›n huzuru beraberinde getirmedi¤ini, çok
düflük refah seviyesinde huzur içinde yaflayan ülkeler oldu-
¤unu belirterek bafllad›¤› konuflmas›nda, tafl›mac›l›k, refah
ve bar›fl üzerinde durdu. Button, tafl›mac›l›¤›n refah› yarat-
mad›¤›n›, ama yayd›¤›na, farkl› kesimler ve kültürler aras›n-
daki ba¤lant›y› sa¤lad›¤›na dikkat çekti¤i konuflmas›nda
“Karayolu tafl›mac›l›¤› mallar›n bir yerden bir yere tafl›n-
mas›n› sa¤l›yor. Dünya refah›n›n artmas›na katk›da bulu-
nuyor. Bölgeler aras› ekonomik büyümede katk›s› ortada.
AB pazar› Avrupa içinde serbest ticareti art›rmaktad›r. Bu-
gün ticaretin yüzde 23'ü birbirine yak›n ülkeler aras›nda
yap›lmakta. Avrupa ve di¤er yerlerde bunu görüyoruz. Tu-

rizmin büyük bir bölümü kara tafl›mac›l›¤› sayesinde h›zla gelifliyor. Tafl›mac›l›kta
ulaflt›rman›n önemi göz ard› edilemez. Bölgeler aras›ndaki yak›nlaflmada büyük
öneme sahip olan ulaflt›rma bir kolaylaflt›r›c› konumundad›r. Karayolu tafl›mac›l›¤›
turizmin gelifliminde ve yüksek ekolojik ürünlerin da¤›l›m›nda da önemli. Özel
sektörle iflbirli¤i karayolu tafl›mac›l›¤›n›n geliflmesinde çok önemli, çünkü hükü-
metlerin tek bafl›na çabas› yeterli de¤ildir. Tafl›mac›l›kta ikinci önemli sektör yük-
sek teknoloji sektörü. Üçüncü sektör hizmet sektörü ve imalat ürünleri çok bece-
rili personeli gerektirir. Dünya bugün esneklik gerektiren sektörlere do¤ru gidiyor.
AB bunu fark›nda. Karayolu tafl›mac›l›¤›n›n geliflmesi için alt yap›n›n kamu, di¤er
bölümlerin özel sektör taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤ine inan›yorum.” dedi.

JAMAL SAGHIR 

(Dünya Bankas› Enerji, Tafl›mac›l›k ve Su Bölümü Direktörü):

Saghir “Karayolu Tafl›mac›l›¤› Bar›fl ve Refah Yolunda” ana bafll›¤› alt›nda ya-
p›lan birinci kongre oturumunda 1,2 milyar insan›n herhangi bir flekilde yola eri-
flemedi¤ini, geliflmekte olan ülkelerde befl saati yolda geçen insanlar oldu¤unu, bu-
nu da geliflmekte olan ülkeler için büyük bir kay›p oldu¤unu söyledi. Önümüzde-
ki 20 y›lda daha fazla araba üretilece¤ine dikkat çeken Saghir, sürücülerin karfl›s›n-
da da küresel sorunlar oldu¤unu belirterek flöyle konufltu: “‹pek Yolu'na bir cevap
bulunmazsa yokufllu bir yol olacakt›r. Küreselleflme aç›s›ndan bu herkesin görevi-
dir. Tabii ki yollar›m›za bakt›¤›m›zda birbiriyle çok çak›fl›yorlar. 

Ancak bu rakamlar finans merkezleri ve karar verenlerce tam olarak alg›lanma-
maktad›r. Ulaflt›rma politikas› önyarg›lardan uzak olmal›d›r. Ulaflt›rma maliyetleri
çok yüksek ve ülkeleri kilitledi. Dolay›s›yla denklemin ulaflt›rma k›sm›n› çözeme-
dik. ‹thalat› kendi içine kapal› ülkelerde maliyetler yüzde 60’› buluyor. Hava ula-
fl›m› maliyetleri çok düfltü, ama ticarette hâlâ önem kazanmad›. Yüzde birden da-
ha az hava tafl›mac›l›¤› art›fl›n›n nedeni âdemi merkeziyetçiliktir. Bugün bir varilin
bedeli yüzde 25 dolar artm›flt›r. Deniz tafl›mac›l›¤› maliyetleri az düfltü. Uluslara-
ras› ticaretin yüzde 74'ü deniz yollar› ile yap›lmaktad›r. Enerji etkinli¤i konusu gi-
derek önem kazan›yor. Demiryolu indirimleri di¤erlerine göre çok daha düflük ol-
mufltur. Konteyn›r teknolojisi navlun oranlar›n› azaltm›flt›r. 'Ulaflt›rma maliyetleri
uzun mesafede nas›l oluyor' tart›flma konular›ndan biri de bu. Tafl›mac›l›k maliyet-
leri istedi¤imizden daha az azalm›flt›r. Ulaflt›rma maliyetlerinde görülenden çok
daha az indirim var. Ar-ge’de daha fazla ilerlemeliyiz ki maliyetleri düflürebilelim.
Karayolu tafl›mac›l›¤› mutlaka desteklenmeli, ar-ge’ye önem verilmeli. Karayolu
sektörü iklim de¤iflikli¤i politikalar›nda ana madde olarak ele al›nmal›d›r. Dünya-
m›z giderek daha düz ve yass› hale gelecektir, ama önümüze hendekler, tepeler ç›-

kacakt›r. Çevre engeli daha çok maliyet karfl›m›-
za ç›karacakt›r. 

BOGUSLAW  MAR‹AN LIBERADZKI 

(Avrupa Parlamentosu Üyesi / Polonya):

AB Komisyonu’nun geliflmesiyle birlikte Av-
rupa ülkelerinde ticaretin geliflti¤ini vurgulayan
Liberadzki, tafl›mac›l›kta en önemli fleyin Avru-
pa'n›n bar›fl›, refah› ve memnuniyeti oldu¤unu
söyledi. Yük tafl›mac›l›¤›n›n her y›l yüzde 2,8 art-
t›¤›n› ifade eden Liberadzki Avrupa ekonomisi-
nin giderek daha fazla bir tafl›ma art›fl›na ihtiyac›
oldu¤una iflaret etti¤i konuflmas›nda flunlar› söy-
ledi: “AB'de karayolu tafl›mac›l›¤›n›n gücü gide-
rek artt›. Demiryolu sektörü giderek daha az bir
pay almakta. Karayolu tafl›mac›l›¤› art›yor, çünkü
milletler bunu istiyor. Bu art›flta esneklik, güve-
nirlik ve müflteri istekleri etkili. Avrupa Birli-
¤i'nde özellikle genifllemenin artmas›yla birlikte
iç ticaretinde de art›fl yafland›. Bu da kamyon
sektörünün gücü sayesinde oldu. Avrupa'da re-
fah artm›fl ve rekabet gücü önemli boyuta ulafl-
m›fl durumda.” 
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RU Kongresi'nin ikinci günü “Karayolu
tafl›mac›l›¤› operatörleri ilerlemeyi destek-
lemeyi nas›l sürdürebilir” ana temas› alt›n-

da etkin lojisti¤in anlafl›lmas›na yönelik ‹kinci
Kongre Oturumu yap›ld›. “Karayolu tafl›mac›-
l›¤› operasyonlar›n› daha verimli, daha kârl› ve
daha güvenli hale getirin”, “Karayolu tafl›ma-
c›l›¤› yönetmelik ve düzenlemeleri ekonomik
büyüme ve zenginli¤e engel olmas›n”, “Üre-
tim ve tedarik zincirlerinde etkin bir lojisti¤in
önemini anlamak” konu bafll›klar› konuflmac›-
lar taraf›ndan ele al›nd›.

I

Karayolu Tafl›mac›l›¤› 
Operatörleri ‹lerlemeyi 
Desteklemeyi Nas›l Sürdürebilir?



LIANG QIAO 
(Xianglong Tafl›ma ve Lojistik Grubu 
Genel Müdür Yard›mc›s› / Çin): 

Oturuma kat›lan konuflmac›lardan Çin Halk
Cumhuriyeti (Pekin'den) Liang Qiao öncelikle
ülkesindeki karayolu tafl›mac›l›¤›na yönelik bilgi
aktar›m›nda bulundu.

Qiao, konuflmas›nda Çin'in ekonomisinin
h›zla geliflmekte oldu¤unu, d›fl ticaret hacminin
2.2 trilyon dolara yükseldi¤ine dikkat çekti. Qi-
ao, Çin'in ekonomisindeki bu geliflmelerin kara-
yolu tafl›mac›l›¤›n› da önemli oranda gelifltirdi-
¤ini ve Çin ekonomisine paralel olarak da kara-
yolu tafl›mac›l›¤›n›n artt›¤›n› söyledi. “Çin'in
h›zl› ekonomik geliflmesi, lojistik sektörünü de
gelifltirmifltir” diyen Qiao, Xianglong Tafl›ma ve
Lojistik Grubu'nun Çin'in en önemli 500 flirke-
tinden biri oldu¤unu, 28 bin kiflinin çal›flt›¤›n›
ve Çin'de IRU'nun üyesi olarak görev yapt›kla-
r›n› anlatt›. Qiao, “Çin hükümeti karayolu tafl›-
mac›l›¤›n› destekleyen politikalar izliyor ve
komflu ülkelerle bu konuda iflbirli¤i yap›yor. Ka-
rayolu tafl›mac›l›¤›n›n geliflmesi için Çin'in di¤er
ülkelere di¤er ülkelerin de Çin'e ihtiyac› var. Bu
konuda uluslararas› çal›flmalar gerekmekte. Biz-
ler en geliflmifl teknolojiyi kullanarak çevreye za-
rar vermenin önüne geçmeye çal›fl›yoruz” diye-
rek konuflmas›n› sonland›rd›. 

CEM KUMUK 
(EKOL Lojistik): 

EKOL Lojistik CEO'su olan Cem Kumuk, oturumda
yapt›¤› konuflmada serbest ticaretin, güvenlik gibi birtak›m
sorunlar› da beraberinde getirdi¤ine dikkat çekti. Baz› ülke-
lerin bu sorunun önüne geçmek için insanlar aras›ndaki ti-
careti engellemeye çal›flt›klar›n›, oysa insanlar aras›ndaki ti-
careti engellemek yerine daha farkl› önlemler bulunmas› ge-
rekti¤ini vurgulad›¤› konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Bu gün-
lerde herkes kendisine, 'Etkili lojistik nas›l olmal›d›r' soru-
sunu sormakta. Bunun için de teknolojiden yararlanmay›
bilmeliyiz. Do¤ru ve h›zl› çal›flma, etkili lojistik ve tedarik
zincirinin oluflturmas› için gerekli olan fleylerdir. Bunu da
ancak teknolojiyi ve sanal ortam› kullanarak yapabiliriz. Bu zaman ve tasarrufu da
beraberinde getirecektir. Böylece daha az enerji de harcam›fl oluruz. Fiziki ulafl›m
halen lojistik sektörünün en önemli noktas›d›r. Ürünlerin tafl›nmas›, depolanmas›
ve ulaflt›r›lmas› çok önemli. ‹nsano¤lu varl›¤›n› sürdürdükçe ihtiyaçlar hiç bitme-
yecek ve bizler sürekli bir fleyler tafl›maya devam edece¤iz. Bunu daha iyi yapabil-
memiz için teknolojiden muhakkak yararlanmam›z gerekiyor.” 

V. PRASAD CHALLAGALLA 
(Uluslararas› Seyahat Acenteleri Birlikleri 
Federasyonu Baflkan› / Hindistan): 

UFTAA Baflkan› Challagalla, karayolu tafl›mac›l›k sektö-
rü olmasayd› turizmin olmayaca¤›n› anlatt›¤› konuflmas›nda,
karayolu tafl›ma sektörünün zamanla turizm aç›s›ndan daha
da önemli olaca¤›na de¤inerek flöyle dedi: “Al›flveriflte müfl-
terilerin yüzde 33'ü fiyata bak›yor, yüzde 33'ü markaya dik-
kat ediyor yine yüzde 33'ü ise kaliteye dikkat ediyor. Tatil-
ciler ise bunlar›n hiçbirini dikkate almadan, yüzde 85'i ter-
cihlerini fiyata bakarak yapar. Kalite önceli¤i yoktur. Ucuz-
lu¤a bakar. Bu tur operatörleri için ciddi bir sorun tabii. Bu
durum bütün dünyada böyledir. Bu yüzden operatörlerin
ço¤u hizmetlerini azaltarak fiyat veriyor. Bu durum da kali-
teye öncelik veren yüzde 15'lik kesimin kaybedilmesine ne-
den oluyor. Bunun olmamas› için do¤ru dengenin kurulmas› gerekiyor. Ayr›ca yol-
cu tafl›yan otobüsler s›n›r geçifllerinde ciddi problemler yaflamakta.” 

V‹CTOR S. PARRA 
(Birleflmifl Otobüsçüler Derne¤i Baflkan› / ABD): 

31. IRU Kongresi'ne ABD'den kat›lan Parra, “Özellikle yak›ttaki yüzde k›rk
art›fl tüm dünyada oldu¤u gibi bizde de ciddi sorun oluflturuyor. 11 Eylül'den
sonra güvenlik de bizim için önemli bir sorun haline geldi. ‹flletme maliyetlerinin
artmas› da bizi olumsuz etkiliyor. Sigorta maliyetleri çok yüksek. Tüm bu sorun-
lar ve oluflturulan yeni güvenlik flartlar› gelecekte ABD'de otobüsle yolculu¤u
olumsuz etkileyece¤e benziyor. ‹nsanlar art›k otobüsü en son seçenek olarak ter-
cih etmeye bafll›yor. Kendi araçlar›n› ya da treni kullanmay› tercih ediyorlar. 

Bizler otobüs seyahatinin tercih edilmesi için yeni çal›flmalar yürütmekteyiz.
Otobüslerde televizyon seyretmek, internete girmek gibi olanaklar otobüsle yolcu-
lu¤u daha cazip hale getirecektir. 2010 y›l›nda yeni standartlar getirecek ve çevre-
ye daha duyarl› hale gelece¤iz. Daha yeflil bir sektör olaca¤›z. Global standartta im-
kânlara sahip olmak için uluslararas› çal›flmalar da yap›lmal›d›r. Var olan uygulama-
lar bir ülkeden bir ülkeye farkl› olmamal›. Ayr›ca çevreye duyarl› alternatif enerjiler
bulmal›y›z” dedi.
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