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UIC Başkanlığı görevine Oleg Belozerov’un ardından Renato Mazzoncini geçti.
İtalyan Demiryolları Ferrovie dello Stato Italiane (FS) Ceo’su Renato Mazzoncini, Saint
Petersburg’da yapılan UIC 89. Genel Kurulunda UIC Başkanı seçildi.

Renato Mazzoncini, UIC Başkanı (Kaynak: FS)
Renato Mazzoncini, JSC Rusya Demiryolları (RZD) Başkanı Oleg Belozerov’un halefi olarak
oy birliğiyle iki-yıllık bir dönem için (2017-2018) Uluslararası Demiryolları Birliği’nin (UIC)
Başkanı seçildi. 2013’ten 2016’ya kadarki dönemde iki başarılı görev süresince UIC’ye
Başkanlık ettikten sonra, Sn. Belozerov UIC Asya-Pasifik Bölgesel Kurulunun yeni Başkanı
oldu.
UIC Genel Kurulu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Yönetim Kurulu
Başkanı ve UIC Orta-Doğu Bölgesel Kurulunun Başkanı olan Sn. İsa APAYDIN’ı oy
birliğiyle dünya çapındaki demiryolu birliğinin yeni Başkan Yardımcısı olarak seçti.

İsa Apaydın, UIC Başkan Yardımcısı (Kaynak: UIC)
Yeni seçilen UIC Başkanı Sn. Renato Mazzoncini Genel Kurul Üyelerine şu şekilde seslendi:
“Öncelikle, şahsım ve Uluslararası Demiryolu Birliği adına, Rusya Demiryollarının ve aynı
zamanda UIC’nin önceki Başkanı olan Sn. Viladimir Yakunin’in yerine geçen Sn. Oleg
Belozerov’un 2015 yılı Ağustos ayından beri icra ettiği önemli ve yapıcı rolüne saygılarımı
sunmak isterim. Öylesi zorlu zamanlarda uluslararası düzeyde böylesi bir rolü üstlenmek,
UIC’nin birlik, dayanışma ve evrensellik değerlerini geliştirmeye Rusya Demiryollarının ne
kadar istekli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, East Japan Railways’in Sn. Jean-Pierre
Loubinoux ile birlikte zorlu zamanlarda UIC’nin güvenilirliğini iyileştirmek için üstlendiği
rolü de takdir ettiğimi belirtmek isterim.
“Dünya genelinde demiryollarına ilişkin büyük yatırım programları uygulanmakta veya
tasarlanmaktadır.”
Şu şekilde devam etti: “Dünya genelinde demiryollarına ilişkin büyük yatırım programları
uygulanmakta veya tasarlanmaktadır. Avrupa Birliği yaklaşık 20 yıldır Trans-Avrupa
Ulaştırma Koridorlarını izlemekte ve Juncker planının yakın zamanda lanse edilişi
demiryoluna ilişkin fon teknolojilerine yardım edebilecektir; Çin, son 15 yılda büyük
yatırımlarla etkileyici bir yüksek hızlı demiryolu sistemi geliştirmiştir; ABD’nin seçilmişBaşkanı aynı zamanda ülkesinde geniş çaplı yatırımlar tasarlamaktadır; Hindistan, yeni bir
demiryolu anlaşmasının eşiğinde bulunmaktadır; tüm büyük dünya ekonomileri, uzun
mesafelerin çok daha fazla gayret gerektirdiği Rusya da dâhil olmak üzere, demiryolu yüksek
hızlı hatlarını içeren yeni koridorlar geliştirmeyi dikkate almaktadır. Bu kapsamda, UIC,
tavsiye vermenin yanı sıra tecrübeleri bir araya getirmek ve müşterek kılmak için önemli ve
anlamlı bir rol üstlenmeye çağrılmaktadır. Kıtalararası koridorlar, birliğimiz için daimi bir
konu olmalı, altyapı bölümü demiryolu ve multimodal koridorlar, yük ve yolculardan gözünü
ayırmamalıdır.

“Müşterilerimize daha iyi çözümler üretmek için demiryollarının tüm kamu paydaşları ile
işbirliği yapması gerekmektedir.”
Ayrıca, Sn. Mazzoncini multimodalitenin ve ulaşım sisteminde yer alan tüm taraflarla işbirliği
yapılmasının önemi üzerinde durdu: “Sürdürülebilir bir kent içi hareketlilik tesis etmek için
hâlihazırda geliştirmekte olduğumuz çalışmaya göre, müşterilerimize daha iyi çözümler
üretmek için demiryollarının tüm kamu paydaşları ile işbirliği yapması gerekmektedir. Yedi
milyar nüfusa sahip dünyanın dört milyar insanı büyük şehirlerde yaşamaktadır. Bu rakamlar
bize, trafik sıkışıklığı, kirlilik ve gürültüye karşı mücadeleye girişmek için demiryolu
topluluğunun daha fazla şansa sahip olduğunu işaret etmektedir. UIC’nin bu konuyu,
Uluslararası Toplu Taşıma Birliği (UITP) gibi organizasyonlar ve Ulaştırma ve Hareketlilik
konularında yeterliliğe sahip tüm organizasyonlar ile dünya çapında çalışmalar yaparak, daha
fazla geliştirmek zorunda olduğuna inanıyorum.
“Diğer taşımacılık türleri arasında hak ettiği yere taşımak için çevre dostu olan
demiryollarına yönelik ihtiyaca özellikle güveniyorum.”
Yeni UIC Başkan Yardımcısı Sn. İsa Apaydın UIC üyelerine şu şekilde seslendi:” UIC
Başkan Yardımcısı olarak seçilmekten onur duymanın yanında, aynı zamanda UIC’nin derin
köklü ilkeleri içerisinde tüm demiryolu ailesinin ortak çıkarları için çalışmak üzere bu büyük
fırsatı değerlendireceğim”.
“Küreselleşen dünyada, sürdürülebilir demiryolu politikalarına ve bölgesel kalkınma ve
işbirliğinin gerekliliğine; uluslararası demiryolu koridorlarının etkili biçimde kullanılması
açısından her üye ülkede gerçekleştirilen projelerin ara bağlantısallığı ve karşılıklı
işletilebilirliğine yönelik gereksinime; standardizasyona; demiryolu araştırma ve geliştirme
alanındaki yatırımlara ve dijitalizasyonu yaygınlaştırmanın kaçınılmazlığına vurgu yaparak”
devam etti.
Diğer taşımacılık türleri arasında hak ettiği yere taşımak için çevre dostu olan demiryollarına
yönelik ihtiyaca özellikle güveniyorum.
Bu kapsamda, farklı sistemlere sahip olmamıza rağmen, UIC Platformu bünyesinde diyalog
kurulması, bilgi ve uzmanlık paylaşımı, dünya demiryolu sektöründe daha fazla ilerleme
kaydetmek için önem arz etmektedir.

