
stanbul'da TOBB'un ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen 31. IRU Dünya Kongresi'nin ka-
pan›fl oturumunun ard›ndan bir bas›n toplant›s› düzenleyen Gorbaçev, ‹pek Yolu'nun
yeniden canland›r›lmas›n›n çok büyük ve ça¤dafl bir proje oldu¤unu ve küresel dünyada
parçalanm›fl insanlar› birlefltirece¤ini söyleyerek ”Bir ütopyan›n gerçekleflmesi benim çok

hofluma gitti. Ben aktif bir flekilde bu projeyi destekliyorum” dedi. Türkiye ile Rusya ara-
s›ndaki iliflkilerin beklenenden daha iyi seyretti¤ini, bu tür güven ortam›n› yaratabilmenin
büyük emek gerektirdi¤ini ifade eden Gorbaçev, “Türkiye'de, Rusya'dakine benzer yakla-
fl›mlar oldu¤unu görmek beni çok memnun etti” ifadesini kulland›. Gorbaçev, Rusya'n›n
de¤iflim geçirdi¤i süreçte ya bir felakete sürüklenece¤ini, ya da yeni yaflamlara yönelece¤ini,
bu anlamda zor dönemlerden geçildi¤ini anlatt›. Perestroyka döneminde kendisinin Le-
nin'in görüfllerine at›fta bulundu¤unu, bunun da insanlarda bir karmafla yaratt›¤›n› söyle-
yen Gorbaçev, o zaman, “E¤er Lenin'i iyi bir flekilde anlarsan›z, kendiniz de elefltirmeye
bafllars›n›z” cevab›n› verdi¤ini aktard›. Gorbaçev, Türkiye'nin Rusya için partner bir ülke ol-
du¤unu vurgulayarak, “Türkiye, Rusya ile iyi bir iflbirli¤i içinde. Eski SSCB co¤rafyas›yla da
iyi iliflkiler gelifltiriyor. Bu iliflkiler ileride de böyle olumlu flekilde geliflecektir. ‹leride de ye-
ni ortak çal›flma noktalar› bulaca¤›m›z› düflünüyorum. Milli s›n›rlar›n ortadan kalkt›¤›n› söy-
lemek bir yan›lmad›r. S›n›rlar olacakt›r ancak nitelikleri de¤iflecektir” dedi. 

‹PEK YOLU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKIDA BULUNACAK

Konuflmas›n›n ard›ndan gazetecilerin sorular›n› yan›tlayan Gorbaçev, Rusya'n›n moder-
nizasyon, bilgi teknolojileri, kaynaklar›n de¤erlendirilmesi gibi konularda yabanc› yat›r›mc›-
lara kap›s›n›n her zaman aç›k oldu¤unu ifade etti. ‹pek Yolu Projesi'nin baflar›l› olup olma-
yaca¤›na iliflkin bir soru üzerine Gorbaçev, ‹pek Yolu'nun geçti¤i ülkelerdeki sorunlar›n çö-
zümüne katk›da bulunaca¤›na inand›¤›n› belirterek, “Yollar infla edildikçe, yeni yerleflimler
ve yeni iliflkiler ortaya ç›kacakt›r. Yeni yollar istikrar ve yeni hayatlar için ortam haz›rlayacak-
t›r” dedi. Türkiye'nin bir kavflak noktas›nda yer ald›¤›n›, böyle bir co¤rafi konuma sahip ül-

kenin bu alanda geliflmemesinin hayat› çok zorlaflt›raca-
¤›n› dile getirdi “Türkleri karayolu tafl›mac›l›¤› konusun-
daki baflar›lar›ndan dolay› tebrik ediyorum” diyen Gor-
baçev, “Ülkemizdeki, ülkelerimizdeki trafik sorunu çö-
züldü¤ünde ben de IRU Baflkan›'na Nobel Ödülü ve-
rece¤im. Çünkü trafik gerçekten de büyük bir sorun”
diye ekledi.

ULUSLARARASI fi‹RKETLERE DEVREDEMEY‹Z

Gorbaçev, yeni dünya düzeninde ulus devletlerin, s›-
n›rlar›n y›k›laca¤›na iliflkin görüflün bir “fantezi”den iba-
ret oldu¤unu belirterek, “Halklar ulus devletlerden vaz-
geçmeyecektir. NAFTA, AB gibi yap›lar yeni aray›fllar›n
göstergesidir. Her fleyi uluslararas› özel flirketlere devre-
demeyiz” dedi. Ulus devletlerin yaflamaya devam edece-
¤ini, ancak nitelik de¤ifltirece¤ini ifade eden Gorbaçev,
bu süreçte çevre gibi insanî önceliklerin ön plana ç›kar›l-
mas› gerekti¤ini söyledi. 

Osmanl› Devleti'nin son dönemini inceledi¤ini anla-
tan Gorbaçev, “Atatürk gerçekten büyük bir insan. Tür-
kiye yeni bir geliflme sürecine girdi. Atatürk, bu miras›
b›rakm›flt›r. Bu miras yeni koflullara da uyarlanabilir. An-
cak bu sizin kendi sürecinizdir, sizin tercihinizdir. Ben
flunu söylemek istiyorum; ülke nas›ld›, nas›l oldu? Büyük
bir gelece¤in oldu¤unu görüyoruz. Atatürk'ün belirle-
di¤i yolun etkin ve verimli oldu¤unu görüyoruz” dedi.
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‹pek Yolu Her
Ülkeyi Birbirine Ba¤lar 
SSCB'nin son Devlet Baflkan› Mikhail S. Gorbaçev, bas›n toplant›s›nda IRU ve
üyelerinin sürdürülebilir kalk›nmay› ve BM'nin 21. yüzy›la yönelik projelerini
gelifltirmekte oldu¤unu vurgulayarak “Hep birlikte daha iyi bir gelece¤e do¤ru
birlikte çal›flmal›y›z” ça¤r›s›nda bulundu

‹

> KAPAK

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Gorbaçev'e günün
an›s›na ipek hal› hediye etti. 



KAPAK <

stanbul’da yap›lan 31. IRU Dünya Kogresi  delegayonu ve kat›l›mc›lar› TOBB,
UND ve TOFED ev sahipli¤inde a¤›rland›lar. ‹ki gün süren kongre kapsam›nda
çeflitli etkinliklerin yan› s›ra ‹stanbul’un tarihi, kültürel mekanlar›n› gezen ko-

nuklar ‹stanbul’a hayran kald›lar. Kongre bitiminde Ç›ra¤an Saray›’›nda verilen ye-
mekte konuklar› karfl›layan TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, kongre sürecin-
de de çeflitli ülkelerin bakanlar›yla özel görüflmeler yapt›.

‹

31. IRU Dünya
Kongresi’nden Notlar

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, Gürcistan Oda
Baflkan› Jemal Inaishvili ile görüflmesine Trabzon
TSO Baflkan› fiadan Eren de kat›ld›.

31. IRU Kongresi’nin kapan›fl›nda TOBB Baflkan›
M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu, IRU Baflkan› Janusz Lancy’e
ipek hal› arma¤an etti.

‹ran Ulaflt›rma Bakan Yard›mc›s› Mohammed
Bokharaei, TOBB Baflkan› M.Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na
“‹pek Yolu Projesi”ne haz›r›z dedi.

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, UNECE
Tafl›mac›l›k Müdürü Eva Molnar ile görüflmesine
TOBB Baflkan Yard›mc›s› Bülent Koflmaz da kat›ld›.

TOBB Baflkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu IRU Kongresi
kapsam›nda çeflitli ülkelerin oda baflkanlar›yla
yapt›¤› görüflmeler kapsam›nda Karada¤ Oda
Baflkan› Velimir Mijuskovic ile görüflürken.‘

May›s 2008 l EKONOM‹K FORUM 31

Ç›ra¤an Saray›’na denizden ve karadan
gelen konuklar TOBB Baflkan› M. Rifat
Hisarc›kl›o¤lu taraf›ndan karfl›land›.

‘


