
tuz birinci IRU Dünya Kongresi vesilesiyle 15-16 May›s tarihlerinde Türkiye Cum-
huriyeti Ulaflt›rma Bakanl›¤› ev sahipli¤inde 26 ülkenin kat›l›m› ile ‹pek Yolu'nun
Canland›r›lmas› konulu Bakanlar Konferans› düzenlendi. Konferansa ‹ran, ‹spanya,

KKTC, Litvanya, Suriye, Bulgaristan, Afganistan, Polonya, Singapur, ‹sveç, Çin, Kazakistan,
Mo¤olistan, Özbekistan, Kosova, Karada¤, Bosna-Hersek, Finlandiya, Azerbaycan, Çek
Cumhuriyeti, Japonya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Gürcistan, Letonya ve Hindistan kat›ld›. 

Birinci kapal› oturumda ‹pek Yolu'nun canland›r›lmas›n›n gereklili¤i ve bunun önemi,
bu koridorlar üzerinde ticaretin ve tafl›mac›l›¤›n önündeki sorunlar ve çözüm önerileri ile alt-
yap› ve üst yap›n›n iyilefltirilmesi için kamu, özel sektör iflbirli¤i imkânlar›n›n ele al›nd›¤›, ikin-
ci kapal› oturumda ise, konferansa kat›lan ülkelerce ‹pek Yolu'nun canland›r›lmas› konusun-

da ortak bir deklerasyonun kabul edildi¤i aç›kland›. 
Deklârasyonda, konferans süresince baflar›l› kaza-

n›mlar ve verimli sonuçlar›n ortaya kondu¤u, bir kez
daha Avrupa-Asya aras›ndaki artan ticaret hacmi, do¤u
ve bat› aras›nda kullan›lan mevcut tafl›ma güzergah ve
flekillerinin yeterli olmad›¤›n›n teyit edildi¤i, bu do¤-
rultuda Asya ve Avrupa aras›nda ço¤unlukla kullan›lan
tafl›ma modu olan deniz tafl›mac›l›¤›na kara ba¤lant›la-
r›n›n da entegre edilmesinin, hem denize ç›k›fl› olma-
yan ülkelerin küresel ekonomiye kazand›r›lmas› hem
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IRU 31. Dünya Kongresi
Bakanlar Ortak Deklarasyonu

‹STANBUL DEKLARASYONU

Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›l›¤› Birli¤i (IRU) ‹stanbul Deklarasyonu'nda,
Bakanlar Konferans›'nda temel sonucun, tarihi ‹pek Yolu'nun canland›r›lmas›
perspektifinin günümüz gereksinimleriyle örtüflen ça¤dafl ‹pek Yolu perspektifine
dönüfltürülmesi gere¤i oldu¤u belirtildi

O



de sürdürülebilir bir tafl›mac›l›k anlay›fl›n›n gelifltiril-
mesi aç›s›ndan tafl›d›¤› öneme bir kez daha dikkat çe-
kildi¤i vurguland›. 

TAR‹H‹ ‹PEK YOLU'NUN 
CANLANDIRILMASI ‹Ç‹N

Konferansta ticaretin ve tafl›mac›l›¤›n önündeki
engellerin ele al›nd›¤› ve bu engellerin kald›r›lmas› için
al›nmas› gereken tedbirlerin masaya yat›r›ld›¤› bildiri-
lerek, flöyle denildi: 

“Konferansta kabul edilen ortak deklarasyonla,
‹pek Yolu'nun canland›r›lmas› için; ikili, bölgesel ve
uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi, ulusal ve bölgesel
tafl›mac›l›k politikalar›n›n koordinasyonu, tafl›mac›l›k
politikalar›n›n geliflimi için ortak altyap› ve üst yap›
projelerinin gelifltirilmesi, tafl›mac›l›k koridorlar›n›n ve
s›n›r kap›lar›n›n iyilefltirilmesi için kamu, özel sektör ifl-
birli¤i, uluslararas› tafl›mac›l›¤›n gelifltirilmesi için ikili
ve çok tarafl› anlaflmalar imzalanmas›, karayolu tafl›ma-
c›l›k sektöründe sürdürülebilir lojistik ve teknik yeni-
liklerin uygulanmas›, tafl›mac›l›¤›n ve ticaretin önün-
deki tüm engellerin kald›r›lmas›, bu kapsamda ulusla-
raras› konvansiyonlara ve anlaflmalara taraf olunmas›,
Dünya Ticaret Örgütü kurallar›n›n tam olarak iflletil-
mesi, bu kapsamda özellikle transit geçifl serbestisi ku-
ral›na ifllerlik kazand›r›lmas›, dokümanlar›n basitleflti-
rilmesi, vergi ve ücretlerin rasyonalizasyonu, kotalar›n
kald›r›lmas›, profesyonel sürücülere verilen vize prose-
dürlerinin kolaylaflt›r›lmas› konular›ndaki ortak giri-
flimleri güçlendirme karar› al›nm›flt›r.

Konferans›n temel sonucu ise, tarihi ‹pek Yo-
lu'nun canland›r›lmas› perspektifinin günümüz gerek-
sinimleriyle örtüflen ça¤dafl ‹pek Yolu perspektifine
dönüfltürülmesi gere¤idir. Ça¤dafl ‹pek Yolu da, ulus-
lararas› sözleflmelerin güvencesinde her türlü fiziki ve
gayri fiziki engelden ar›nd›r›lm›fl olan, karayolu mo-
dunun tamamlay›c› rolünden istifade ederek, demir-
yolu ve denizyolu modlar›na entegre edilmifl küresel
bir lojistik zincirinin kurulmas›n› hedeflemelidir.” 
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Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkanlar›
IRU Kongresi’nde Bir Araya Geldi 

‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda yap›lan 31. IRU Dünya Kongresi s›-
ras›nda TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye Ticaret ve Sanayi Oda Baflkanla-
r›n› bir araya getirerek Türkiye’deki ekonomik geliflmeler ve gündemdeki di¤er konular
hakk›nda bilgi verdi. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, ayr›ca 31. IRU Dünya Kong-
resi ana temas› olan “Yeniden Canlanan ‹pek Yolu” kapsam›nda Türkiye’deki lojistik sek-
törü, Türk tafl›mac›l›¤›n›n geldi¤i nokta, gümrük kap›lar›, vize sorunlar› ve ‹pek Yolu’nun
geçti¤i ülkelerin tafl›mac›l›¤› konular›nda bilgi aktar›m›nda bulundu.

IRU Büyük fieref Ödülü ABD’den
Green’e Verildi

‹lk kez k›rk y›l önce verilmeye bafllanan Uluslararas› Karayolu Tafl›mac›lar Birli¤i
(IRU) Ödülü bu kez ‹stanbul'da sahibini buldu. Savafl s›ras›nda Irak ve di¤er yerlerde,
tehlikeli bölgelerde ölenler için verilen bu ödül, ayn› zamanda günlük hayat›nda istisnai
cesaret göstermifl sürücülere veriliyor. Uluslararas› bir jüri taraf›ndan belirlenen IRU
ödülü bu y›l ABD'den Barthel Green'e verildi. Green ABD'deki 3,3 milyon kamyon sürü-
cünün iyi bir temsilcisi olarak 31. IRU Kongresi'nde plâketini ald›.
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