
aklafl›k 70 ülkeden hükümet yetkilileri, kamu temsilcileri, sektör kurulufllar›n›n tem-
silci ve üyelerinin kat›l›m› ile gerçeklefltirilen Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Ser-
gi Saray›'ndaki 31. IRU Dünya Kongresi'ne efl zamanl› düzenlenen, TÜYAP tara-

f›ndan organize edilen LOGIST Fuar›'nda Türk lojistik sektörünün önemli isimleri ile yaban-
c› lojistik firmalar› bir araya geldi. Fuar›n aç›l›fl törenine Ulaflt›rma Bakan› Binal› Y›ld›r›m, IRU
Baflkan› Janusz Lacny, IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, TOBB Baflkan› M. Rifat Hisar-
c›kl›o¤lu, UND Baflkan› Tamer Dinçflahin, TOFED Baflkan› Mustafa Y›ld›r›m, UT‹KAD
Baflkan› Kosta Sandalc›, DTO Baflkan› Metin Kalkavan, TOBB Ulaflt›rma ve Lojistik Sektör

Meclisi Baflkan› Çetin Nuho¤lu, TOBB Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile çok say›da ziyaretçi kat›ld›.

IRU Baflkan› Janusz Lacny, TOBB Baflkan› M. Ri-
fat Hisarc›kl›o¤lu ve Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
birer konuflma yapt›lar. IRU Baflkan› Janusz Lacny,
dostluk mesajlar› verdi¤i konuflmas›nda, ortaklafla dü-
zenlenen bu etkinlik için ‹stanbul'da bulunmaktan bü-
yük onur duydu¤unu belirtti. 

> KAPAK

Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i'nin (IRU) 31. Dünya Kongresi ile efl
zamanl› yap›lan “Karayolu Tafl›mac›l›¤› ‹ntermodal Sistemler, Yükleme,
Boflaltma, ‹stifleme, Depolama ve Lojistik Endüstrisi Fuar›” (LOGIST), sektör
liderlerini bir araya getirdi
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Lojistik Firmalar› LOGIST
Fuar›’nda Bulufltu
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LOJ‹ST‹⁄‹N ÖNEM‹N‹ ÇOK GEÇ ANLADIK

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, 20 y›l ara-
dan sonra IRU'nun 31. Kongresi'ni ‹stanbul'da dü-
zenlemekten mutluluk duydu¤unu belirterek, “Bu fu-
ar›n lojistik ve tafl›mac›l›k temas› alt›nda toplanmas›
mutlulu¤umuzu iki kat›na ç›kar›yor. TOBB olarak fu-
ar sektörünün geliflmesine de büyük önem veriyoruz:
Türkiye'de bin 300 lojistik ve tafl›mac›l›k firmas›yla, 40
binden fazla karayolu araç filosu bulunuyor” dedi.  

Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye'nin üç k›tan›n birleflti¤i
bir kavflakta ve üç taraf›n›n deniz olmas›na ra¤men lo-
jisti¤in öneminin ancak son y›llarda anlafl›lmaya bafl-
land›¤›n› hat›rlatarak, bu tür etkinliklerin önemli oldu-
¤unu vurgulad›. 

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, lojisti¤in, tafl›-
mac›l›k zincirinin en önemli halkalar›ndan biri haline
geldi¤ini belirterek, “Türkiye, bulundu¤u co¤rafyada
bölgesel lojistik üs olma konusunda mükemmel bir
konuma sahip. Üç saatlik uçuflla 50'nin üzerinde ülke-
ye var›lan konumda bulunan Türkiye, yine üç saatlik
uçuflla 450 milyon insan›n yaflad›¤› ve bir trilyon do-
larl›k ticaretin döndü¤ü bölgede bulunmaktad›r” diye
konufltu. 

Konuflmalardan sonra Bakan Y›ld›r›m, Hisarc›kl›-
o¤lu ve di¤er yetkililer ile birlikte fuar›n aç›l›fl›n› yapa-
rak, stantlar› gezdi.

KAPAK <
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