Karadeniz Ekonomik İşbirliği Değerli Katılımcıları,
Kuruluşunun 17’nci yılında, kıtaların birleştiği, medeniyetlerin buluştuğu Türkiye’de,
İstanbul’da sizleri tekrar aramızda görmekten mutluluk duymaktayım.
Tüm katılımcıları saygı ile selamlıyorum.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği, dünyanın özellikle enerji alanında önemli üretici ülkeleri ile
tüketici ülkelerini çatısı altında toplamaktadır. KEİ üyelerinin ekonomik gelişmişlik
düzeyleri farklıdır. 1989 yılı öncesinde merkezi ekonomi ile yönetilen üye ülkeler, bugün
hızla serbest pazar ekonomisi koşullarına uyum sağlamağa çalışmaktadır.
Bölge ülkelerinin toplam GSYİH’si 3,555 trilyon USD civarındadır. Rusya Federasyonu
GSYİH değerlendirmesinde ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Türkiye’nin daha sonra da
Yunanistan’ın takip ettiği görülmektedir. En fazla ticaret hacmine sahip ülkeler olarak da
Rusya Federasyonu, Türkiye ile Yunanistan’ı arka arkaya sıralamak mümkündür.
KEİ bölgesi, bir ekonomik entegrasyon için gerekli ekonomik şartları taşımakta olmasına
rağmen, ülkelerin GSYİH miktarlarının ve ticaret hacimlerinin düşük olduğu bir gerçek
olarak görülmektedir. Bu ekonomik işbirliğinden beklenen düşük olan bu miktarların
yukarı çekilmesidir.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Topluluğunun kuruluşundan günümüze geçen 17 yıl
içersinde, toplulukta yer alan Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ülkelerinin
oldukça faal ve etkin oldukları görülmektedir.
Topluluk içersinde etkin bir konumda bulunan Türkiye, Taşımacılık ve Lojistik imkanları
itibariyle de önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır.
 Avrupa’nın en genç, dünyanın en gelişen uçak filosu ve altyapısına sahip havayolu
taşımacılığı ile,
 45 bin civarındaki tır filosuyla en gelişmiş ve dinamik yapıya sahip karayolu
taşımacılığı ile,
 Üç tarafı denizlerle çevrili Akdeniz, Ege, Karadeniz’in içersinde yer alan konumu ve
gelişmiş deniz ticaret filosu, gemi inşa sanayi göz önünde bulundurulduğunda
denizciliği ile,
 İntermodal-Kombine taşımacılık yönünden çeşitli imkanlara sahip olmak için, alt
yapısını geliştirerek, demiryolu taşımacılığında Avrupa ile Asya’yı birbirine
bağlayan Marmaray projeleriyle, taşıma modları arası yadsınamayacak zenginliğe
sahip Türkiye, doğu-batı, kuzey-güney ekseninde, tarihi İpek Yolunda hızla
ilerlemektedir.

Türkiye, 2008’in son aylarından itibaren Amerika’da başlayan ve kısa bir süre sonra tüm
dünya’da hissedilmeye başlayan küresel ekonomik krizin etkisiyle, gittikçe değer kazanan
Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu Ülkeleri ile Avrupa Kıtası arasında jeostratejik konumu
gereği bir köprü görevi üstlenmektedir.
Türkiye ve bölge için önem arz eden “Demirden İpekyolu” olarak adlandırılan “Kars-TiflisBakü” Demiryolu projesi tamamlandığında yılda 1 milyon 500 bin yolcu ve 3 milyon ton
yük taşınması hedeflenmektedir.
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Türkiye ile Güney Kafkasya başta olmak üzere, eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında yük
taşımacılığının belkemiğini oluşturacak yeni demiryolu bağlantısında artık proje safhasının
ilersine geçilmiş ve hedefe yaklaşılmıştır. Orta Asya ile yapılan transit taşımacılıkta
“Demiryolu-Denizyolu Kombine taşımacılığı” ile Orta Asya’nın Akdeniz’e bağlanması da
sağlanmış olacaktır.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği içersinde yer alan ülkeler arasında yaşanan sorunların
çözümlenmesi, özellikle ticaretin akışkanlık kazanması, sınır geçişlerinde kolaylık
sağlanması, üzerlerinde önemle durulması gerekenler diye düşünüyorum.
Türkiye-Ermenistan sınırının açılması ile yaratılacak ticari sinerji, iyi komşuluk ilişkilerinin
sağlanması, Türkiye kadar komşumuz Ermenistan’ın da yaratacağı olumlu gelişmeler ile
mümkün olacağı kanısındayım. Bu kanım ortak görüş olarak benimsendiği takdirde
aramızdaki sorunların da kalkacağına inanmaktayım.
Topluluğun önemli kurucu üyelerinden birisi olan yakın komşumuz Yunanistan’la ve
Bulgaristan ile, son aylarda yaşadığımız karayolu dozvolaları ile ilgili sıkıntıların
giderilmesine yardımcı olacaklarına, Türk tırlarının Yunanistan’a ve Bulgaristan’a yük
boşaltmalarında yaşanan sorunlara çözüm üreteceklerine inanıyoruz.
Karadeniz’de kıyıdaş iki ülke olan Türkiye ile Ukrayna arasındaki Dış Ticaret ve
Taşımacılık ilişkilerine baktığımızda bazı sorunların yaşandığı görülmektedir. Eğer mal ve
hizmet ticaretinin geliştirilerek artırılması esas ilkelerimizse, sorunların çözümü için
karşılıklı arayışlarımızı sürdürmemiz gerekmektedir.
Örneğin: Gümrük tarife kodlarının farklılığı, keyfi gümrük cezalarının uygulanması gibi
Ukrayna gümrüğünde yaşanan sorunların giderilmesi gerekmektedir. Demiryolu
taşımacılığında Ukrayna tarafından uygulanan SMGS sistemi ile ilgili, iki ülke arasında
sağlanacak ikili anlaşma ile SMGS’nin Türkiye’de düzenlenmesine imkan tanınmalıdır.
Sonuç olarak, Karadeniz Ekonomik İşbirliği içersinde yer alan ülkeler olarak bizler,
Dünya’da meydana gelen yeni ekonomik ve siyasal oluşumların vizyonunda, küresel
ölçekte çıkan gelişmelerin sunduğu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. KEI ülkeleri arasındaki
işbirliğinin daha da geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Temsil ettiğim Forwarding ve Lojistik sektörünün Türkiye’deki sivil toplum kuruluşu olan
UTİKAD, sizlerinde yer aldığı çeşitli uluslararası etkinliklerin içersinde bulunmağa özen
göstermektedir. Söz konusu organizasyonlarda sadece katılım ve sunum yapılması ile
sınırlı kalmamakta, bu tür organizasyonları Türkiye’de gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz
yıllar içersinde FIATA Dünya Kongresi, Balkan Kongresi gibi organizasyonlara ev sahipliği
yapmıştır. Mayıs 2011’de yapılacak Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Lojistik Kongresi de
UTİKAD’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşecektir.
UTİKAD’ın bir yeni misyonu da; Afganistan, Azerbeycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan,
Pakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ülkelerinin içersinde yer aldığı
ECOLPAF’ın oluşumunda kurucu üye olarak yer almasıdır. Bölgenin Lojistik Sağlayıcıları
Derneklerinin Taşımacılık Federasyonu oluşumunun 2’nci hazırlık toplantısı 24/25 Aralık
2009’da İstanbul’da yapılacaktır.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı iletiyorum.
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Dear participants of Black Sea Economic Cooperation,

I am pleased to see you all again in Turkey where continents and civivilizations meet at a
time of 17th founding anniversary.

I greet all participants with honor.

Black Sea Economic Coopertion gathers especially those leading countries of energy
production and consumption. Economic development levels of BSEC member countries
are varied. Pre-1989 countries with centrally planned economies are nowadays swiftly
making all the efforts to adapt to the conditions of market economics.

The total GDP of the countries in the region reach to some $3,555 billon. It can be seen
that while Russian Federation ranks the first, it is followed by Turkey as the second and
Greece as third. In the case of trade volumes, likewise Russian Federation, Turkey and
Greece are ranked in a row.

Despite the BSEC region looks to have the basis for a sole economic integration, it is a
reality that GDP and trade volumes of these countries are relatively low. The major
objectives of this cooperation it to lift these relatively low figures up.

Over the past 17 years since the founding of Black Sea Economic Coopertion, Turkey,
Bulgaria, Rumania and Ukraine have played an active and efficient roles.

Turkey, being an efficient member within this group, has also important potentials to
offer in the field of Freight Forwarding and Logistics.

* With its youngest fleet in Europe, fastest growing airline transport fleet and
infrastructure in the world

* With its most developed and dynamic featured road transportation backed by a fleet of
around 45.000 TIR trucks

3

* With coastlines all around three sides and located in between Mediterranean, Aegean
and Black Seas, a maritaime fleet and shipbuilding industry to be considered as the
valuable assets of its maritime aspects.

* Its rigorous efforts to to upgrade its infrastructure to posses all it can in intermodalcombined transportation and with projects like Marmaray to link up Europe and Asia by
rail transportation, Turkey by exploiting all is rich potentials amongst all transport modes
is moving swiftly ahead to revive the historical Silk Route from North to South and East
to West.

In the aftermath of the economic crisis which started in the United States toward last
months of 2008 and swept all the world, Caucasus, Central Asia and the Middle East
regions gained importance. Turkey with its location in between Europe and the regions
mentioned above plays a key link role.

The so called “ Iron Silk Route” ,the rail project between Kars – Tbilisi and Baku, when
completed is expected to handle the transportation of 1.5 million passengers and 3
million tonnes of freight each year.

This railway link is well ahead of its project phase moving swiftly closer toward the
planned targets which will constitute the backbone of Turkey’s freight transportation vis a
vis Trans Causcasus and former Soviet Republics in general. This will enable to link up
Central Asia to the Mediterranean by “ Rail-Road Multimodal Transportation” in transit
transportation to Central Asia.

In bringing solutions to various problems faced by BSEC countries, I suppose it is
worthwhile to focus on eliminating obstacles on free trade and easing of border crossings
in general.

I think, opening up the border with Armenia will create the basis for enhanced trade ties,
good neighbourly relations and will equally benefit Armenia itself. If these considerations
are shared by all, I beleive we will get away with all issues of conflict between the two
countries.

I beleive that we will be able to find a solution to the problems associated with TIR
transit licence quotas that we have been experiencing over the past couple of months
with our close neighbour Greece and Bulgaria which is also one of the important founding
members of these group of countries. I hope they will able to bring a solution to the
problems that Turkish TIR truckers face during unloading in Greece and Bulgaria.
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When we look at Turkey and Ukraine which both have coasts on Black Sea, we see some
bottlenecks associated with trade and freight transportation. If the major principles of
our objectives are to develop trade and services, we have to look to find ways of working
out mutual solutions. For instance, problems experienced at Ukranian customs like
diversities in customs tariff codes, imposing of arbitrary panalties have to be dealt with.
The SMGS sytem which Ukrania practices in rail transport have to also be put into effect
in Turkey by a bilateral agreement between the two countries.

Finally, we, the countries making up Black Sea Economic Cooperition, have to closely
watch the recent economic and social developments taking place in the world and to
make best of the opportunities offered in global scale. Close cooperation between BSEC
countries is of upmost importance.

UTIKAD an NGO of the Freight Forwarding and Logistics industry in Turkey which I
represent, attaches prime importance on international gathering events where you also
participate. These organizations are not confined to adressing presentations and
participations alone but these are also organized in Turkey itself. Over the past couple of
years Turkey hosted FIATA World Congress and Balkans Congress. South East Europe
Freight Forwarder Operators Conference to be held in May 2011 will be hosted in
Istanbul.

Amongst the recent missions of UTIKAD is; being the founding member of “ECOLPAF” a
federation of associate members in freight forwarding and logistics of Turkey,Iran,
Kazakhstan, Azerbaijan, Tadjikistan,Pakistan Afghanistan, Uzbekistan, Kirghizistan and
Turkmenistan. The 2nd preparatory meeting of this federation will be held on 24-25
December 2009 in Istanbul.

I thank you for listening with patience and express my gratitudes to you all
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