
on y›llardaki en yüksek kat›l›ml› 31. IRU Dün-
ya Kongresi, kapan›fl oturumu ile sona erdi.
Yirmi alt› ülke ulaflt›rma ve d›fl ticaret bakan›-

n›n, yetmifl ülke temsilcisinin, iki bin konu¤un kat›ld›-
¤› toplant›da “Yeniden Canlanan ‹pek Yolu”  ana te-
mal› Bakanlar Konferans› Sonuç Bildirgesi aç›kland›. 

‹PEK YOLU PERSPEKT‹F‹ 
SON DERECE ÖNEML‹

Kongrenin kapan›fl töreninde konuflan TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, uluslararas› karayolu
tafl›mac›l›¤›n›n, dünya bar›fl›na ve insanl›¤›n refah›na
yönelik katk›s›n›n ve ayr›ca tarihi ‹pek Yolu'nun yeni-
den canlanmas› perspektifine duyulan ihtiyac› güçlü bir
biçimde gündeme getiren kongre kat›l›mc›lar›na ve
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Tarihi ‹pek Yolu Projesi
Dünya Liderlerini
‹flbirli¤ine Ça¤›r›yor

31. IRU DÜNYA KONGRES‹ KAPANIfi OTURUMU
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31. IRU Dünya Kongresi'nin kapan›fl oturumunda konuflan Hisarc›kl›o¤lu,
kat›l›mc›lara yönelik olarak, ülkelerine döndüklerinde bakanlar konferans›
deklerasyonunda yer alan tarihi ‹pek Yolu'nun canlanmas› vizyonunun hayata
geçirilmesi için gerekli ad›mlar›n at›lmas›na liderlik etmelerini bekledi¤ini belirtti

S



daha az olan, ekonomik olarak etkin tafl›ma yapmala-
r› gerekti¤ini vurgulad›. Dinçflahin, otuz y›l önceki bir
arac›n karbondioksit sal›m›n›n bugün 49 arac›nkine
denk oldu¤unu, gürültü konusunda da otuz y›l önce-
ki bir arac›n ç›kard›¤› gürültünün flu andaki 29 arac›n
ç›kard›¤› gürültüye eflit oldu¤unu ifade etti. Dinçfla-
hin, karayolu tafl›mac›l›¤›n›n çevreye karfl› duyarl›, so-
rumlu bir sektör oldu¤una iflaret etti. Dinçflahin ko-
nuflmas›nda, kamu görevlilerinin özel sektör dinamiz-
mine dayal› rekabetçi piyasalar›n oluflmas›n› temel ilke
edinmesi, altyap› eksikliklerinin giderilmesi ve engelle-
rin kald›r›lmas› konusunda fikir birli¤ine sahip olmas›-
n›n önemine dikkat çekti. 

KARAYOLU TAfiIMACILI⁄I RAK‹P DE⁄‹L 
TAMAMLAYICI SEKTÖR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
Baflkan› Mustafa Y›ld›r›m da karayolu yolcu tafl›mac›-
l›¤›n›n di¤er sektörlerin rakibi de¤il tamamlay›c›s› ol-
du¤unu vurgulayarak, karayolunun, tüm dünyada ha-
vayolu, denizyolu gibi di¤er tafl›mac›l›k sistemlerinin
toplam›ndan daha fazla yolcu tafl›d›¤›n›, di¤er sistem-
lere verilen teflviklere karfl›n yolcu tafl›mac›l›¤›ndaki
pay›n›n yüzde 60'lardan afla¤› inmedi¤ini anlatt›. 

Türkiye'deki karayolu insan tafl›mac›l›¤›n› Türkiye
s›n›rlar› d›fl›na tafl›mak ve ihtiyaç duyan ülkelere bu
alanda örnek olmak istediklerini söyleyen Y›ld›r›m, flu
anda birçok Türk firmas›n›n Arap Yar›madas›, Rusya
ve Balkanlar'da hizmet vermekte oldu¤unu söyledi. 

Y›ld›r›m, petrol fiyatlar›ndaki h›zl› art›fl karfl›s›nda
otobüs firmalar› olarak ekonomik petrol kullan›m› ve
verimlili¤i art›rma konular›nda çal›flmalar› gerekti¤ini,
sektördeki verimlilik düzeyinin henüz arzu ettikleri se-
viyede bulunmad›¤›n› belirtti. 

katk›lar›na teflekkür ederek “Kongremize paralel olarak gerçeklefltirdi¤iniz bakanlar konferan-
s›nda yapt›¤›n›z çal›flmalardan dolay›, Türk özel sektörünün baflkan› olarak hepinize teflekkür-
lerimi sunuyorum” dedi.

Kongrede, uluslararas› karayolu tafl›mac›l›¤›; küresel ekonomideki son geliflmeler ve bu
geliflmelerin sektöre yans›malar›n›n gündeme geldi¤ine dikkat çeken Hisarc›kl›o¤lu, kongre
kapsam›nda, özellikle bakanlar konferans›nda gündeme gelen tarihi ‹pek Yolu perspektifinin
son derece önemli oldu¤unu vurgulayarak flöyle konufltu: 

“Bu perspektif, sadece bir veya birkaç ülkeye de¤il, Asya'dan Avrupa'ya uzanan güzer-
gahta yer alan ülkelerin tümüne birden önemli f›rsat sunmaktad›r. Bu f›rsat›n de¤erlendiril-
mesi ad›na tüm ülkelerin yeni iflbirliklerine haz›r olmalar› son derece önemlidir. Nitekim Tür-
kiye, co¤rafi konumu ve geliflmifl tafl›ma sektörüyle ‹pek Yolu perspektifinde önemli sorum-
luluklar üstlenmeye ve iflbirli¤inin tesisine haz›rd›r.”

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, konuflmas›n›n sonunda, 31. IRU Dünya Kong-
resi'nin ve sonuçlar›n›n sektöre, küresel ticaretin büyümesine; dünya bar›fl›n›n istikrar›na ve
toplumlar›n refah›n›n artmas›na katk› sa¤lamas›n› diledi.

KARAYOLU TAfiIMACILI⁄I KOLAYLAfiTIRILMALI

IRU Baflkan› Jansz Lacny de, toplumlar›n›n geliflmesini isteyen hükümetlerin karayolu
tafl›mac›l›¤›n› cezaland›rmak yerine teflvik etmesi gerekti¤ini ifade ederek, sektör olarak hiz-
met kalitesini art›rmalar›, uluslararas› akreditasyon sistemlerini gelifltirmeleri ve böylece verim-
lili¤i art›rarak çevreye olan etkileri en aza indirmeleri gerekti¤ini belirtti. 

Küreselleflmifl rekabetçi piyasalar›n tafl›mac›l›k sektörü için de geçerli oldu¤unu ifade
eden Lacny, “Karayolu tafl›mac›l›¤› gerçek bir ortakl›k içinde bar›fl ve refah›n itici gücü olabi-
lir. Kamu otoriteleri bu sektörün önündeki suni ve prosedüre dayal› engelleri kald›rmal›d›r.
Bunlar turizm ve ticaretin de geliflmesine engel olmaktad›r” diye konufltu. Lacny, “Karayo-
lu tafl›mac›l›¤›n›n kolaylaflt›r›lmas› gerekiyor, cezaland›r›lmas› de¤il. Çünkü bu ayn› zamanda
ekonominin cezaland›r›lmas› anlam›na gelecektir” dedi.

ÇEVREM‹ZE KARfiI SORUMLULUK TAfiIYORUZ 

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) Baflkan› Tamer Dinçflahin ise s›n›r beklemele-
ri, kotalar, vizeler gibi sorunlar›n ekonominin yan› s›ra kültürel al›flverifl anlam›nda da olum-
suz etkileri bulundu¤unu ifade ederek, kongre çerçevesinde tafl›mac›l›k alan›nda sorunlar›n
ortak oldu¤unun, ulusal ve uluslararas› seviyede iflbirli¤i gerekti¤inin ortaya ç›kt›¤›n› anlatt›.

Kara tafl›mac›lar› olarak sürdürülebilir ticaret için daha az enerji tüketen, çevresel etkileri
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