
                                                     
 

BASIN AÇIKLAMASI 30/2019 
 
 

Tarihi not edin! 
 

Uluslararası Demiryolları Birliği UIC ve Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited 
Şirketi (CR), bağlı kuruluşu Çin Demiryolu Bilimleri Akademisi Limited Şirketi 
(CARS) ile birlikte UIC HIGHSPEED 2020’yi hazırlıyorlar 
 
30 Haziran – 3 Temmuz 2020 tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek 11. Hızlı Tren Dünya 
Kongresinde “Akıllı ulaşımın artırılması” tartışılacak 

 
 
(Paris, 19 Eylül 2019) UIC HIGHSPEED 2020, 11. Hızlı Tren Dünya Kongresi, Uluslararası 
Demiryolları Birliği (UIC), Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi (CR) ve Çin Demiryolu 
Bilimleri Akademisi Limited Şirketi (CARS) tarafından, Çin’de hızlı trene katılan tüm taraflarla, ve 
genel olarak tüm UIC üye demiryolları ile işbirliği içinde eşgüdümlü olarak düzenlenmektedir. 
Kongre 30 Haziran – 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştirilecektir. 
 
Kongrenin teması, hızlı tren ve diğer ulaşım yöntemleri ile arayüzlerini birleştirecek olan “akıllı 
ulaşımın artırılması” olacak. 
 
UIC Genel Müdürü François Davenne, beş kıtadan ulaşım zincirinin tüm kilit aktörlerini Pekin'deki 
bu eşsiz etkinliğe katılmaya davet ediyor, ve şöyle diyor: “Bu kongre, en iyi fikirleri bir araya 
getirmek ve demiryollarının topluma değer sunmasını sağlamak için mükemmel bir yer. Gerçekten 
de, hızlı tren ancak diğer ulaşım yöntemleri ile uyumlu bir şekilde bağlıysa ve mümkün olan en iyi 
arayüz yönetimi ile yararlı olabilir. Bir şekilde, eğer demiryolu, ulaşımın omurgasını oluşturuyorsa, 
hızlı tren bu omurganın ana ağıdır. Pekin’deki bu kongre, hızlı tren, artmakta olan ulaşım talebine 
çözüm sağlamaya devam ettiği için, umut vericidir.” 
 
Pekin’deki UIC HIGHSPEED 2020’ye, aralarında politikacılar, yetkililer, demiryolu şirketleri, 
tedarikçiler, müşteriler, araştırma enstitüleri, üniversiteler vb. bulunan 3.000’den fazla katılımcı 
beklenmektedir. 
 
Kongre üç ana bölüm olarak düzenlenecektir: oturumlar, sergi ve teknik ziyaretler. Birincisi yapay 
zekayı, ikincisi de ulaşım ve intermodalite için gelecekteki hızlı tren gelişmelerini ele alan iki 
yuvarlak masa, katılımcılara etkileşimde bulunma ve en iyi uygulamaları paylaşma fırsatı 
verecektir. Buna ek olarak, otuz paralel oturum, farklı teknik akımları ele alacaktır. Üniversiteler 
İttifakı tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlarını bildirmek için akademik sektör tarafından özel 
bir genel kurul toplantısı yapılacaktır. 
Genel oturumlara, özellikle genel kurullarda, bir yazılım yarışması (hackathon) ve atölye demoları 
gibi bir dizi yeni etkinlik eklenecektir. 
Ticaret fuarı da Çin ve dünyadaki yüksek hızlı demiryolu sistemlerinin en son gelişmelerini 
gösterecektir. 
 
Hızlı tren dünyada hâlâ gelişmekte. Örneğin, 2008’den bu yana, Çin, 29.000 km hızlı hat işletmeye 
açtı ve yılda 2 milyardan fazla yolcu ile dünyadaki yıllık hızlı trafik hacminin dörtte üçünden 
fazlasını taşıyor. 



Günümüzde dünyada yaklaşık 47.000 km yüksek hızlı hat var. Otuz yıl içinde, bu rakam en 
azından iki katına çıkacak, bu da endüstriyel, teknolojik ve finansal açıdan önemli bir zorluk 
anlamına geliyor. 
 
Kongre İnternet sitesi yakında hizmete açılacak: www.uichighspeed2020.com  

 

 

TEMAS 

Daha fazla bilgi için e-posta adresimiz: com@uic.org 

Konferansın içeriği hakkında daha fazla bilgi için lütfen Marc Guigon ile temasa geçiniz: 

guigon@uic.org 
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