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Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’da
güçlendirilebilir taşımacılık için otobüs ve tren
Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’nın tümü için doğacı, güvenli, etkin ve
makul satın alınabilirliği başarabilmek amacıyla otobüs ve tren hizmetlerini
kolaylaştırmak ve en iyi uygulamalar üzerine odaklanmak için ilk Avrupa -Asya
Otobüs ve Trenleri Forumu.
İstanbul – 1. Avrupa-Asya Otobüs ve Trenleri Forumu, Seyahat Acenteleri Derneği Birleşik
Fedarasyonu (UFTAA) ile ortaklık içerisindeki Uluslararası Karayolları Taşımacılığı Birliği
(IRU), Arap Kara Taşımacıığı Birliği (AULT) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile
organize edilmiş olup, Türkiye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın başkanlığı altında 25 Mart
2010 tarihi itibariyle İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
En geniş bölgesel otobüs ve tren gösterimi olarak düzenlenen Busworld Turkey
çerçevesinde bu forum, bölgedeki güçlendirilebilir taşımacılık fırsatları hakkında fikirlerini
ortaya koyacak ve müzakereler gerçekleştirecek Ulaştırma Bakanlarını, rakip otoriteleri ve
bölge endüstri liderlerini de Avrupa ve Asya’dan yaklaşık 200 katılımcı ile beraberinde
getirecek.
IRU Başkan Yardımcısı ve Heyfordian Travel (İngiltere) İcra Kurulu Başkanı Graham Smith,
şunları söyledi: “Büyük ümit ve beklentilerle bu ilk bölgesel otobüs ve tren forumunu
başlatıyoruz. Ulusal ve bölgesel karar mercilerine açıkça ifade etmek isteriz ki otobüs ve
trenler, tüm düzeylerde birçok halihazır ve gelecek taşımacılık fırsatları sunmaktadır.
Otobüs ve tren taşımacılığını teşvik etmek ve kolaylaştırmak ve bu şekildeki taşımacılık
sistemlerinin vatandaşlar tarafından kullanımını özendirmek, her açıdan güçlendirilebilir
taşımacılığı başarmak için Akıllı Karardır.”
Görüşmeler, ulusal ve bölgeler arası düzeyde otobüs ve tren kullanım kolaylıklarının daha
da teşvik edilmesi için, ulusal stratejiler ve en iyi uygulamaların tamamlanması üzerine
odaklanacaktır. Bu sebeple, bu Doğru Karar kampanyası (Smart Move campaign), hali
hazırda Türk ve Arap dinleyicilere sunulmak üzere bölgede resmi olarak
gerçekleştirilecektir.
AULT Genel Sekreteri Dr. Mahmoud Abdallatt şunları ekledi: “Bu bölgeler arası Forum,
Doğru Karar gibi öncü adımlarla birleştirilmiş olması ile, tüm bölge için güvenli, kullanıcı
dostu, doğacı, etkin ve makul satın alınabilirliğe sahip taşımacılık sistemlerinin
başarılabilmesi amacıyla hareket tarzı, algı ve davranış değişikliklerine teşvik edici ve hız
kazandırıcı mükemmel bir sebeptir.”
Busworld International ve IRU ile işbirliği içerisindeki Busworld Türkiye Organizatörü HKF
Ticaret Fuarı Genel Müdürü Bekir Çakıcı da şunları ekledi: “Busworld Turkey gibi
uluslararası sunumlar, kişilerin taşımacılık ile ilgili taleplerinin oldukça yükseldiği bölgedeki
yol güvenliğini ve çevre korumayı artıracak olan yeni araç teknolojilerini teşvik edecek
gereçlerdir.”
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