
tuz birinci IRU Dünya Kongresi'nin kapan›fl oturumunun ard›ndan ortak bir bas›n
toplant›s› düzenlendi. Bas›n toplant›s›na, Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, TOBB
Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, IRU Baflkan› Janusz Lacny, TOFED Baflkan› Mus-

tafa Y›ld›r›m, UND Baflkan› Tamer Dinçflahin ve IRU Genel Sekreteri Martin Marmy kat›l-
d›. TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, küreselleflme ile birlikte uluslararas› ticaret hacmi-
nin h›zla artmakta oldu¤unu, ticarette serbestleflme sürecine girilmesiyle toplam dünya tica-
retinin son 16 y›lda 12 kat art›fl gösterdi¤ini vurgulad›. Hisarc›kl›o¤lu, ticaret hacmindeki bü-
yük art›fllar›n, tafl›mac›l›k hatlar›n›n da kapasitelerini zorlamaya bafllad›¤›na iflaret etti. Üretim
kapasiteleri h›zla artan Asya ülkelerinden Avrupa ve Amerika'ya yönelik sevkiyat için, mevcut
liman ve denizyolu filo kapasiteleri yeterli gelmedi¤i için alternatif aray›fllar›n gündeme gel-
di¤ine dikkat çekerek “Bu noktada, tarihi ‹pek Yolunu hat›rlat›r flekilde, Asya-Avrupa kara-
yolu ba¤lant›lar› tekrar hükümetler ve ifl adamlar›n›n gündemine gelmifltir. Kongremiz para-
lelinde gerçeklefltirilen 'Yeniden Canlanan ‹pek Yolu' konulu Bakanlar Konferans› da, iflte
böyle bir konjonktürde, hükümet temsilcilerini, ülkemizde bir araya getirerek, tarihi bir mis-
yonu yerine getirmifltir” dedi. 

Türkiye'nin, yeni ‹pek Yolu'nun önemli güzergâhlar› üzerinde yer ald›¤›n› an›msatan
TOBB Baflkan› Hisarc›kl›o¤lu, “Ancak güzergâhlar› harita üzerinde belirlemek kolay görün-
se de, ülkelerin fiziki ve hukuki altyap› imkânlar›, güvenlik, sosyal imkânlar› gibi faktörler, ti-
caret ve tafl›mac›l›¤›n kal›c› rotalar›n›n belirlenmesinde asli rol oynayacaklard›r” ifadesini kul-
land›. TOBB'un bu bilinçle, tafl›mac›l›¤›n ve dolay›s›yla ticaretin önündeki engellerin kald›-

r›lmas›na yönelik çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü belirten
Hisarc›kl›o¤lu konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Kamu
özel sektör iflbirli¤inin en güzel örneklerinden biri olan
önemli gümrük kap›lar›n›n modernizasyonu birli¤i-
mizce yürütülmektedir. ‹psala, Cilvegözü, Habur
gümrük kap›lar›n›n modernizasyonu tamamlanm›fl
olup; Kap›kule, Sarp ve Dereköy gibi araç trafi¤inin yo-
¤un bir flekilde yafland›¤› gümrüklerimizin modernize
edilmesine yönelik çal›flmalar›m›z sürmektedir. Türk
özel sektörün en üst meslek kuruluflu olarak, uluslara-
ras› tafl›mac›l›¤›n ve dolay›s›yla ticaretin kolaylaflt›r›lma-
s› kapsam›nda, ülkemiz ad›na önemli sorumluluklar ve
görevler üstlenmeye devam edece¤iz.” 

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Türki-
ye'nin tüm dünyada da¤›t›lan TIR karnelerinin dörtte
birine sahip oldu¤unu belirterek, ithalat ve ihracat ala-
n›nda tafl›mac›lar›n ihtiyaca cevap vermeyen ulaflt›rma
altyap›s›, yetersiz geçifl kotalar›, yüksek geçifl ücretleri,
özellikle s›n›r geçifllerinde çok uzun süren beklemeler
gibi sorunlarla karfl›laflt›klar›n› anlatt›. 

‹PEK YOLU GÜZERGÂHI GERÇEKLEfi‹YOR

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, tafl›mac›l›¤›n tek
bafl›na bir ticaret olmad›¤›n› belirterek, “Hep bunu
söylüyoruz; tafl›mac›l›k, gerek ulusal, gerek uluslararas›
ticaretin, kültürün, turizm iliflkilerinin gelifltirilmesi için
bir itici güçtür, önemli bir alt yap›d›r” dedi. Tafl›mac›-
l›¤›n olmamas› durumunda dünyada 6,5 milyar insan›n
açl›ktan ve so¤uktan ölece¤ini ifade eden Y›ld›r›m, 31.
IRU Kongresi'nde sektörün gelifltirilmesi, uluslararas›
iflbirli¤inin art›r›lmas› için önemli bir konsept ortaya
kondu¤unu vurgulad›. Kongre kapsam›nda Bakanlar
Konferans› düzenlediklerini belirten Y›ld›r›m, oturu-
mun ilk günkü bölümünde sadece kamunun kendi
aras›nda de¤erlendirme yapt›¤›n›, ikinci gün oturu-
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munda ise kat›l›mc› ülkelerin bakanlar›n›n ve yard›m-
c›lar›n›n bir araya gelerek görüfllerini ortaya koydukla-
r›n› anlatt›. Y›ld›r›m, “Bu oturumlar sonunda ortaya
bir sonuç ç›kt›. Gördük ki Uzak Do¤u'yla Avrupa'y›
birlefltiren bu ‹pek Yolu güzergâh› art›k bir temenni
olmaktan, gerçe¤e dönüflmeye bafllam›fl” diyerek bu-
nu, Çin ile Orta Asya ülkelerinin gelifltirdi¤i ortak pro-
jelerden, Orta Asya ülkelerinin projelerinden ve Kara-
deniz Ekonomik ‹flbirli¤i'nin çal›flmalar›ndan anlad›k-
lar›n› belirtti. Dünya ticaretinin büyüdü¤ünü, ancak
‹pek Yolu bölgesinde 641 milyon insan›n yoksulluk
s›n›r›nda yaflad›¤›n› ifade eden Y›ld›r›m, buradaki yan-
l›fll›¤›n, kaynaklar›n adil da¤›t›lamamas›ndan kaynak-
land›¤›n›, bunun da insanl›¤›n önündeki en önemli
sorunlardan biri oldu¤unu söyledi. 

KARAYOLU TAfiIMACILI⁄I BARIfi VE REFAHIN
‹T‹C‹ GÜCÜ OLAB‹L‹R 

IRU Baflkan› Janusz Lacny de, toplumlar›n›n ge-
liflmesini isteyen hükümetlerin karayolu tafl›mac›l›¤›n›
cezaland›rmak yerine teflvik etmesi gerekti¤ini ifade
ederek, sektör olarak hizmet kalitesini art›rmalar›,
uluslararas› akreditasyon sistemlerini gelifltirmeleri ve
böylece verimlili¤i art›rarak çevreye olan etkileri en aza
indirmeleri gerekti¤ini aktard›. 

Küreselleflmifl rekabetçi piyasalar›n tafl›mac›l›k sek-
törü için de geçerli oldu¤unu ifade eden Lacny, “Ka-
rayolu tafl›mac›l›¤› gerçek bir ortakl›k içinde bar›fl ve
refah›n itici gücü olabilir. Kamu otoriteleri bu sektö-
rün önündeki suni ve prosedüre dayal› engelleri kal-
d›rmal›d›r. Bunlar turizm ve ticaretin de geliflmesine
engel olmaktad›r” diye konufltu. 

KARAYOLU TAfiIMACILI⁄I BARIfi VE REFAHIN 
TEMEL‹N‹ OLUfiTURAB‹L‹R

IRU Genel Sekreteri Martin Marmy, Birleflmifl
Milletler Asya ve Pasifik Bölgesi Ekonomik ve Sosyal
Komisyonu (UNESCAP) ile iflbirli¤i içinde sürdürü-
len, Japonya'dan bafllay›p Türkiye'ye ulaflacak Asya
Otoyolu Kamyon Konvoyu projesi hakk›nda bilgi ve-
rerek, “fiu anda Asya ile Avrupa aras›ndaki ticaretin
yaln›zca yüzde biri karayolu tafl›mac›l›¤› ile yap›lmak-
ta. Karayolu tafl›mac›l›¤› AB taraf›ndan ihmal edilmifl-
tir. 2006'da konteyn›rlaflmada patlama olmufltur. Ka-
rayolu tafl›mac›l›¤› dünya nüfusunun üçte ikisini olufl-
turan Asya'y›, Avrupa ve ABD'ye ba¤lamakta. Yeni-
den canland›r›lmak istenen ‹pek Yolu'nun as›l amac›,
ülkeler aras›ndaki ticareti gelifltirerek, refah› art›rmak-
t›r. Avrupa ve Asya aras›ndaki ticareti gelifltirmek için
20 milyar dolar bu projeye ayr›lm›fl durumda. IRU çe-
flitli hükümetlerle birlikte çal›flarak karayolu tafl›mac›l›-
¤›n› gelifltirmeye çal›flmaktad›r. Karayolu tafl›mac›l›¤›
bar›fl ve refah›n temelini oluflturabilir” dedi. 

TÜRK‹YE ‹PEK YOLU'NUN K‹L‹T NOKTASINDA

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) Baflkan› Tamer Dinçflahin ise tarihi ‹pek Yo-
lu'nu canland›rma projesinin devrimsel bir rolü oldu¤unu belirterek, Avrasya'da bulunan bir-
çok ülkenin gelece¤in lojistik haritas›nda yer alma iste¤ini ortaya koydu¤unu ve planlanan gü-
zergâhta daha fazla yer almak için yo¤un çaba içinde bulunduklar›n› dile getirdi. 

Dinçflahin, uluslararas› nakliyeciler olarak sadece mallar› de¤il, bu mallar›n toplumlara
sa¤lad›¤› de¤erleri tafl›d›klar›n›, bu de¤erlerin de toplumlara refah getirdi¤ini söyledi.  

TAfiIMACILIK MEVZUATI STANDARTLARI BEL‹RLENMEL‹

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Baflkan› Mustafa Y›ld›r›m, gerek dünyada
ticaret hacminin büyümesi aç›s›ndan gerekse insanlar›n kültürel, sosyal, ekonomik faydalar›n-
dan, h›zlanan turizm aç›s›ndan nas›l faydalanabiliriz diyerek IRU Kongresi'ne kat›ld›klar›n›
aç›klayarak, karayolu tafl›mac›l›¤›n› dünyada en iyi yapan ülkenin Türkiye oldu¤unu vurgula-
yarak flunlar› söyledi: “Türkiye, karayolu tafl›mac›l›¤›ndaki baflar›s›, bu konudaki bilgi biriki-
miyle IRU'nun karayolu yolcu tafl›mac›l›¤› kanad›nda aktif bir flekilde rol alacakt›r. TOFED
bu nedenle IRU'nun içinde aktif faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Tabii IRU için-
deki görevlerimizden bir tanesi de baflta uluslararas› mevzuat olmak üzere (ki bunlar›n stan-
dartlara ba¤lanmas› laz›m) ülkeler aras› geçifllerde bir tak›m asgari düzeyde standartlar›n ya-
kalanmas› ve mevzuata dönüfltürülmesi oluyor.”

KERVAN 2009'DA ‹STANBUL'DA OLACAK

IRU UNESCAP Tafl›mac›l›k ve Turizm Bölümü Direktörü Barrt Cable Asya'da yaflanan
ekonomik büyümeyi hat›rlatarak “Asya'da yap›lan ihracatta büyük bir art›fl var. Bu k›tada bu-
lunan 12 ülkenin denize k›y›s› yok. Karayolu tafl›mac›l›¤› bu ülkeler için büyük önem tafl›yor.
Geliflimleri için karayolu tafl›mac›l›¤›na ihtiyaçlar› var. ‹pek Yolu, karayolu tafl›mac›l›¤›n›n
önemli bir aya¤›n› oluflturuyor. 18 milyar dolarl›k projeler oluflturuldu. Her ülke için ayr›
projeler var. Tokyo'dan yola ç›k›p Türkiye'ye kadar gelen bir kervan olacak. Ancak ne yaz›k
ki s›n›rlarda halen ciddi sorunlar yaflanmakta. Kamyonlar›n s›n›rlar› rahat bir flekilde geçebil-
mesi için önemli çal›flmalar yürütülüyor. Kervan›n 2009'un sonunda ‹stanbul'a ulaflmas›
planlan›yor. Oluflturulacak kervanla, bu bölgedeki refah ve bar›fla katk› sunmay› amaçl›yoruz”
dedi. 
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