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St Petersburg’da bu hafta düzenlenen Genel Kurulunda, UIC, İtalyan Demiryolları (FS) CEO’su
Sn. Renato Mazzoncini’yi, 2017-2018 dönemini kapsayan iki yıl için yeni UIC Başkanı olarak
seçti.
Sn. Mazzoncini, 2013-2017 yılları arası iki dönemliğine başkan seçilen RZD’deki selefi Sn.
Vladimir Yakunin’in ardından, Ağustos 2015 itibarıyla bu küresel organizasyona başkanlık eden
Rusya Demiryolları (RZD) Başkanı Sn. Oleg Belozerov’un yerine geçti. Sn. Belozerov UIC
Asya-Pasifik bölgesi başkanı oldu.
Ayrıca, UIC; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü ve mevcut UIC Ortadoğu Bölgesi Başkanı Sn. İsa Apaydın’ı yeni UIC Başkan
Yardımcısı olarak seçti.
Sn. Mazzoncini Aralık 2015’te FS’in CEO’su olarak atandı. Kabul konuşmasında, Birleşmiş
Milletler gibi hükümet dışı organizasyonlar ile köprü kurmak ve sürdürülebilirlik ve çevre ile
kıtalararası koridorlar gibi meselelere ilişkin politikayı etkilemek üzere bu platformu
demiryollarına sağlamak için UIC’nin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalara övgüde bulundu.
Bununla birlikte, yedi milyarlık dünya nüfusundaki dört milyar insanın büyük şehirlerde
yaşamasının, trafik sıkışıklığı, kirlilik ve gürültü ile mücadeleye girişmek için demiryolu
topluluğunun etkili biçimde kendini konumlandırması gerektiğini gösterdiğini söyledi.
Sn. Mazzoncini “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” dedi.
Belozerov, Başkanlık dönemini yansıtarak ağır taşımacılığa ilişkin platform sağlanması ve altı
UIC bölgesel kurulunun uzun-dönem gelişmesinin yanı sıra siber güvenlik ve dijital teknolojiler
gibi yeni alanlarda çalışmak için RZD Başkanlığı altında UIC’nin çabalarına övgüde bulundu.
Aynı zamanda, UIC’nin gelecek dönem çalışmalarında önemli bir yer işgal edeceğine inandığı
mevzuların altını çizdi. Bunlar arasında ekonominin daha fazla küreselleşmesi ile bağlantılı
riskler, artan kentleşme ve metropol alanlarda demiryolu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesi
ihtiyacı yer almaktadır. Ayrıca, küresel mali istikrarsızlaşma, dijital teknolojilerde daha fazla
gelişme, uluslararası terörizmin büyümesi ve kayıt altına alınmamış göçmenlerin artan
akımlarının sektörün görmezden gelemeyeceği ana meseleler olduğunu belirtti.
Belozerov, “Dünya değişiyor ve yeni eğilimlerin izlenmesi ve değişen zamana net bir biçimde
karşılık vermek önem arz etmektedir.” dedi.

