
BARRY CABLE

(IRU UNESCAP Tafl›mac›l›k ve Turizm Bölümü Direktörü)

Oturumda konuflan IRU Tafl›mac›l›k ve Turizm Müdürü Barry Cable, As-
ya'da kalk›nman›n h›zla artmakta oldu¤unu, burada dört milyar insan›n yaflad›¤›-
n›, dünyan›n alt› konteyn›r liman›n›n bu bölgede oldu¤unun alt›n› çizerek flunla-
r› söyledi: 

“Birçok geliflmekte olan ülkenin karayolu kalitesini art›racak düzeyde olma-
d›¤›n› biliyoruz. D›fl finans kaynaklar› ve üye devletlerle yollar›n standarda ulaflma-
s› için çal›fl›yoruz. Bunun için 18 milyar dolar ayr›lm›fl durumda. Amaç, bölgesel
iflbirli¤ini gelifltirmek ve bu çerçevede birçok ülke bakan›yla görüflme içindeyiz.
Asya karayolu kamyon kervan›n›n oluflturulmas› planlan›yor. Amaç üye devletleri
gelifltirmek. Bu kervan›n Tokyo'da bafllamas›n› ve Türkiye'ye ulaflmas›n› istiyoruz.
Bu ‹pek Yolu'nun canland›r›lmas› için de önemli. Tüm bunlar›n gerçeklefltirilme-
si için yo¤un çal›flmalar var. Dünya nüfusunun yüzde 62'si bu karayoluna ba¤l›
durumda.”

EVA MOLNAR

(BM Avrupa Ekonomik  Komisyonu UNECE Tafl›mac›l›k
Bölümü Direktörü)

Molnar, ‹pek Yolu'nun sadece ticaret için de¤il, bilgi ve tek-
nolojinin aktar›m› için de önemli oldu¤unu vurgulayarak, gerekli
altyap› olmad›kça ekonomi ve ticaretin geliflemeyece¤ini belirtti.
Asya ile Avrupa aras›nda ulafl›m› sa¤layan eski yollar›n büyük so-
run oluflturdu¤una de¤inen Molnar, flunlar› söyledi: “‹pek Yo-
lu'nun oluflturulmas› bu sorunun giderilmesi aç›s›ndan da önem-
li. Asya ile Avrupa aras›ndaki yollar›n rehabilite edilmesi, mal ve
insan tafl›mac›l›¤›n›n iyi bir flekilde yap›labilmesi için uluslararas›
anlaflmalar imzalanm›flt›r. 1982 y›l›nda s›n›r ticaretine iliflkin im-
zalanan anlaflma da ticaretin kolaylaflmas›nda önemlidir. Ancak,
‹pek Yolu üzerindeki ülkelerin hepsi bu anlaflmay› imzalamam›fl-
t›r. Çin bu ülkelerden biridir. Bölgesel iflbirli¤i ve entegrasyon, ül-
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GENEL BAKANLIK OTURUMU

RU 31. Dünya Kongresi kapsam›nda gerçeklefltirilen “Yeniden Canlanan ‹pek Yolu Üzerine Bakanlar Aç›k Oturumu”na kat›lan
konuflmac›lar “‹pek Yolu-Asya, Avrupa, BDT, Ortado¤u, Kuzey, Orta ve Güney Amerika ekonomileri aras›nda bir ba¤lant›” ve “‹pek
Yolu boyunca ticaret, turizm ve tafl›mac›l›k engellerinin kald›r›lmas›” konu bafll›klar›n› de¤erlendirdi. Ayr›ca, “Türkiye’de kamu-özel

sektör iflbirli¤i imkanlar› ile yenilenen s›n›r kap›lar›m›z” konusunda da Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) bir sunum gerçeklefltirdi
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kelerin geliflimi için önemlidir. Bunun oluflmas› ve s›-
n›r yolu geçifllerinin kolaylaflt›r›lmas› için çal›flmalar›-
m›z var. Karayolunda iyi bir altyap›n›n oluflturulmas›
denize s›n›r› olmayan ülkeler için de oldukça önemli-
dir. Güvenli, çevre dostu bir tafl›mac›l›k, bütün top-
lumlar taraf›ndan desteklenecektir. ‹pek Yolu'nun ön-
celikli projeleri için finansman oluflturulmufl durumda
ancak projenin di¤er k›sm› için henüz bir finans bu-
lunmufl de¤il. Bu konuda çal›flmalar sürüyor.” 

RENATE SOMMER

(Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Renate Sommer, AB'nin güçlü ulaflt›rma ve nak-
liye rotalar›na ihtiyac› bulundu¤unu ifade ederek, mo-
dern ulaflt›rma altyap›lar›n›n rekabet için önemli oldu-
¤unu, Avrupa ile Asya aras›ndaki ticaretin h›zla gelifl-
ti¤ini ve iki k›ta aras›ndaki ticaret yollar›n›n giderek
daha fazla önem kazand›¤›n› ifade etti. Çeflitli s›n›r ge-
çifllerini dikkate almak zorunda olduklar›n›, bu politi-
kan›n Türkiye aç›s›ndan da önemli oldu¤unu belirten
Sommer, flunlar› söyledi: “Türkiye'nin, AB ile kat›l›m
müzakereleri ucu aç›k bir süreç olarak devam etmek-
te, AB üyeli¤i ile sonuçlanmak zorunda de¤il. AB'nin
do¤uya yönelik geniflleme faaliyetleri sonucunda ge-
niflleme kapasitesi büyük ölçüde tamamlanm›flt›r. Tür-
kiye'nin AB üyesi olmas›, y›llar sonra olabilecektir. Bi-
rinci s›n›f komflu olabilir. Türkiye, AB için çok özel bir
ortak, üye olmaks›z›n da ulaflt›rma a¤›, ulaflt›rma kori-
doru içerisinde yer alabilir.” 

B‹NAL‹ YILDIRIM 

(Türkiye Cumhuriyeti Ulaflt›rma Bakan›) 

31. IRU Dünya Kongresi kapsam›nda gerçeklefl-
tirilen “Yeniden Canlanan ‹pek Yolu Üzerine Bakan-

lar Aç›k Oturumu”nda konuflan Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, iki gündür gerçeklefltirilen
bakanl›k toplant›lar›nda, uluslararas› ulafl›m ve ekonomi ile ilgili sivil toplum kurulufllar› ve di-
¤er kurulufllar›n, Uzak Do¤u, Orta Asya, Türkiye, Balkanlar ve Avrupa ekseninde as›rlardan
bu yana kullan›lmakta olan tarihi ‹pek Yolu'nun tekrar canland›r›lmas›, bölgesel ve uluslara-
ras› ticaretin geliflmesi konular›n› kapsaml› bir flekilde ele ald›klar›n› belirtti.

Y›ld›r›m, bugün bölgeye bak›ld›¤›nda, ulafl›m›n büyük bir bölümünün do¤udan bat›ya
gerçekleflti¤ini, ancak deniz yoluyla yap›lan tafl›malardaki y›ldan y›la art›fllar›n ciddi gecikme-
leri de beraberinde getirdi¤ini, bu yolla yüklerin nihai tüketiciye ulafl›m›nda çok ciddi s›k›fl›k-
l›klar oldu¤unu ifade ederek, flöyle devam etti: “Ulafl›m türlerini birlikte kullanacak ve genifl
bir alana hitap eden, as›rlar boyu ticaretin, turizmin güzergâh› olan tarihi ‹pek Yolu'nu tek-
rar gerek fiziki altyap›y› iyilefltirerek gerekse tafl›mac›l›ktaki, s›n›r kap›lar›ndaki engelleri orta-
dan kald›rarak do¤u ile bat› aras›nda gittikçe artan ticaret hacminin getirdi¤i tafl›mac›l›k ihti-
yac›n› karfl›layacak altyap›y› kurmak gerekiyor. Gittikçe artan ticaret hacmine karfl›l›k ulafl›m
altyap›s›n›n iyilefltirilmesi art›k bir temenni olmaktan öte, bir zaruret teflkil etmektedir." 

Bakan Y›ld›r›m, oturumda konuflan Avrupa Parlamentosu Üyesi Renate Sommer'in Tür-
kiye'nin AB üyeli¤i ile ilgili de¤erlendirmelerine de de¤inerek, Türkiye'nin, AB tam üyeli¤i
için 1959'da bafllayan ve bugünlere devam eden bir yolculu¤u oldu¤unu, tam üyelik müza-
kerelerini sürdürdü¤ünü hat›rlatt›. Y›ld›r›m, flöyle dedi: “Tabii e¤er yanl›fl anlamad›ysam, bu-
nun bir tam üyelikle sonuçlanmamas› gibi bir seçenek Türkiye aç›s›ndan söz konusu de¤il-
dir. O, AB ülkelerinin Türkiye ile yapt›¤› anlaflmada aç›k ve seçik ortaya konmufltur. Ancak
flunu ifade etmek gerekir; Türkiye'nin amac›, Avrupa'ya ne pahas›na olursun tam üye olmak
de¤ildir. Türkiye'nin AB'ye üyeli¤i bir entegrasyonu, ekonomik entegrasyonu, ulafl›m enteg-
rasyonunu, bir refah toplumuna geçifl sürecini, daha fazla demokrasiyi öngörmektedir. Neti-
cede AB'de oldu¤u gibi, karar› Türk Milleti verecektir. Bizim amac›m›z, ülkemizi modern,
ça¤dafl uygarl›k seviyesine ulaflt›racak çal›flmalar› halk›m›z, bölge için yapmakt›r.” 

‹pek Yolu'nun canland›r›lmas›na yönelik ‹stanbul Deklarasyonu'nun mutabakatla kabul
edildi¤ini bildiren Y›ld›r›m, buradan ç›kar›lacak sonucun, tarihi ‹pek Yolu'nun canland›r›lma-
s› öngörüsü ve günümüz gereksinimleri ile örtüflen ça¤dafl ‹pek Yolu perspektifinin gelifltiril-
mesi oldu¤unu, bu projenin gerçekleflmesinin, küresel bar›fl›n ve refah›n gerçekleflmesi anla-
m›na geldi¤ini söyledi. Binali Y›ld›r›m, Türkiye'de otobüs iflletmecili¤inin dünyaya model ol-
du¤unu, kat›l›mc›lar›n bu modeli incelemelerini önerdi¤ini, özellikle geliflmekte olan ülkele-
rin bu modelden çok ciddi yarar sa¤layacaklar›n› düflündü¤ünü de ifade etti. 

MART‹N MARMY 

(IRU Genel Sekreteri) 

IRU Genel  Sekreteri Martin Marmy, aç›k oturumda
iyi bir gelecek için ülkelerin el ele çal›flmas› gereklili¤i üze-
rinde durarak, bu ba¤lamda özel sektörün ve hükümetle-
rin birlikte çal›flmas› gerekti¤ini belirtti. Marmy, sözlerini
flöyle sürdürdü: “Avrupa ve Asya  aras›ndaki ticaretin yal-
n›zca yüzde birlik k›sm› karayolundan yap›lmakta. Çünkü
yollar›m›z kötü durumda. Hâlbuki perakende mallar›n
yüzde 75'i Asya'da, Çin'de üretilmekte ve bunun büyük
bir bölümü konteyn›rlarla tafl›nmakta. Küreselleflmeyle bir-
likte konteyn›rlarda bir patlama yafland›. Küresel ticaretin
yüzde 75'i sadece birkaç limanda yap›lmakta. Bu durum
denize k›y›s› bulunmayan ülkeleri zor durumda b›rak›yor.
Halbuki karayolu tafl›mac›l›¤› bütün yollar› ve ülkeleri bir-
birine ba¤layabiliyor. Bu sektörün geliflmesi için bütün ül-
ke bakanlar›n›n ve sivil toplum örgütlerinin deste¤ine ihti-
yac›m›z var. Uluslararas› antlaflmalar dikkate al›narak ge-
rekli destek sa¤lanmal›.”
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