
� İzmir'in Dikili İlçesi ile Yu-
nanistan'ın Midilli Adası arasında
karşılıklı feribot seferleri başladı. 25
Nisan sabahı başlayan turla gelen ilk
turist kafilesi, Dikili Salı Pazarı ile
Giysi Pazarı’nda alışveriş yaptı.
Dikili Belediye Başkanı CHP'li
Mustafa Tosun'un girişimleri ile
hayata geçirilen ve Bergama Tica-
ret Odası ile Bergama Belediyesi'nin
de destek verdiği proje kapsamında
her Salı, Dikili ile Midilli liman-
ları arasında karşılıklı deniz seferleri
25 Nisan'da başladı.

Dikili Belediye Başkanı Mus-
tafa Başkan Tosun, yıllardır yapı-
lamayan turların yeniden başladığını,
sezon boyunca 10 bin turist bekle-
diklerini belirtti.

Dikili-Midilli seferleri her hafta
Salı günleri gerçekleştirilecek. Ka-

tamaranlar Midilli'den sabah saat
09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise ak-
şam saat 18.00'de hareket ede-
cek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bi-
leti Jalem Tur'un ofisinden ve in-
ternet sitesi üzerinden alınabilecek.
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turizmine can suyu
� Türk Havayolları ile Luft-

hansa’nın ortak kuruluşu Su-
nExpress, İzmir turizmine katkı
sağlamak ve canlandırmak ama-
cıyla Almanya’dan 44 tur opera-
törü ve seyahat acentesini İz-
mir’e getiriyor. İzmir’i tarifeli se-
ferlerle hem yurt dışında hem
yurt içinde en fazla noktaya bağ-
layan SunExpress, İzmir Valiliği,
Ege Turizm İşletmeciler Birliği
(ETİK) ve İzmir Kültür ve Turizm
İl Müdürlüğü iş birliğinde, son da-
kika satışı konusunda uzman 44
tur operatörü ve seyahat acente-
sine, 30 Nisan ile 1 Mayıs tarih-
leri arasında İzmir’i tanıtacak.

Ege ve İzmir turizmi için ge-
reken her türlü desteği her zaman
verdiklerini belirten SunExpress
Genel Müdürü Jens Bischof, “Biz
İzmir’den ilk olarak 2006’da ta-
rifeli seferlerle uçtuk ve 2012
yılında da İzmir’i aktarma mer-
kezimiz yaptık. Bugün geldiğimiz
noktada ise, hem Ege hem de Ak-
deniz Bölgesine tarifeli seferler-

le en fazla turist getiren havayo-
lu şirketiyiz. İzmir’den 26’sı Av-
rupa’da ve 13’ü iç hatta olmak
üzere toplam 39 noktaya, hafta
490 uçuş gerçekleştiriyoruz,” de-
di.

“Turizm bizim ana iş kolumuz.
Avrupa’da, Türkiye’de de hem fi-
yat hem de kalite olarak en iyi de-
ğerde hizmet veren leisure (tatil)
havayoluyuz,” diyen Bischof ko-
nuşmasına şu sözlerle devam et-
ti: “SunExpress’in kuruluşundan
bu yana, yani 27 yıldır süre gelen
bir uzmanlığı var. Bu çerçevede,
yalnızca bu yıl Avrupa’daki
5.000’nin üzerinde tur operatörü
ve seyahat acentesine, roads-
howlarla, katalog sunumlarıyla
Ege ve Akdeniz bölgesini tanıt-
mak için çalışma yaptık ve yap-
maya devam ediyoruz. Proje or-
taklarımızla beraber, yaklaşık 700
tur operatörünü, seyahat acente-
sini Türkiye’ye davet ettik. Grup-
lar halinde önce Antalya’ya son-
ra da İzmir’de ağırlayacağız.”
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Egea’ya Avusturya’dan
iki ödül birden� Türkiye’ye olduğu gibi Avru-

pa’ya da damgasını vurmayı başaran Fi-
at Egea model ailesi, Avusturyalı oto-
mobil kulübü ÖAMTC (Österreichisc-
he Automobil, Motorrad und Touring
Club) tarafından anlamlı ödüllere layık
görüldü. Avrupa pazarlarında Tipo adıy-
la satışa sunulan, Fiat’ın kompakt sınıf-
taki oyuncusu Egea, 2016 yılında yollarla
buluşan 47 yeni otomobilin katıldığı ve
altı kategoride değerlendirildiği yarış-
mada, kompakt sınıf sedan ve station wa-
gon kategorisinde Marcus Ödülleri’ni ka-
zanarak önemli bir başarıya daha imza
attı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Marcus
Ödülleri’nde Fiat Egea/Tipo Sedan 1.3
MultiJet II, yedi rakibini geride bırak-
mayı başardı. Diğer yandan Fiat Egea/Ti-
po Station Wagon 1.3 MultiJet II modeli
de dokuz model arasından yine büyük
ödüle layık görülen otomobil oldu.

Maksimum fayda
ÖAMTC uzmanları tarafından yapı-

lan incelemelerde, her modelin işletme
maliyetleri pratik ve kapsamlı bir for-
mülle hesaplanıyor ve her kategoride ay-
lık işletme maliyeti en düşük olan yeni
model ödülün kazananı oluyor. Ödüller
verilirken, otomobillerin en düşük işletme
maliyetini sunması gibi, belirli güvenlik
kriterlerine de sahip olması gerekiyor.
“Ezber bozan” sloganıyla ülkemizde
otomobil severlerle buluşan Fiat
Egea’nın “iyi bir otomobil aynı zaman-
da ulaşılabilir olmalı” felsefesi, bu
önemli ödüllerle birlikte tekrar taçlan-
dırılmış oldu.

Fiat Egea/Tipo Ailesi, toplam sahip-
lik maliyetlerine özel önem gösterilerek,
satın alma sonrasındaki süreçte de kul-
lanıcıların minimum maliyetle maksi-
mum fayda kazanması ilkesiyle gelişti-
rilmiş olmasıyla ön plana çıkmayı ba-
şarıyor.

� Deniz turizminin önemli destinasyonla-
rından Kuşadası'nda, 400 milyon liralık jeo-
termal yatırımla turizmin 12 aya yayılması amaç-
lanıyor. Kuşadası'nda planladıkları yatırım için
ÇED iznini alan Yediyol Grubu, projeyi haya-
ta geçirmek için gün sayıyor. Yediyol Şirket-
ler Grubu Ege Bölgesi Temsilcisi Hasan Göç-
men, aldıkları ÇED izniyle 3 farklı bölgede 12
rezerv alanı belirlediklerini, çıkartılacak jeo-
termal suyu, konut ısıtılması, termal turizm ve
sağlık turizminde kullanmayı hedeflediklerini
söyledi. İlçedeki turistik otellere sıcak su sağ-
lamanın yanı sıra birçok turistik tesis yapa-
caklarını anlatan Göçmen, “Yaklaşık 900 oda-
sı bulunan iki ayrı otel, termal özelliği var. 7 fut-

bol sahası, bununla birlikte bünyesinde seracı-
lık da yapılan bir konsept üzerinde çalışma baş-
latıldı. 350 ila 400 milyon lira gibi bir yatırım
planlıyoruz” dedi.

Sadece kaplıca mantığında değil doktor
kontrolünde fizik tedavi ünitelerinin de bulun-
duğu sağlık merkezleri planladıklarını aktaran
Göçmen, şöyle devam etti: “Buradaki amaç ön-
celikle Kuşadası’nda sadece yaz aylarında sü-
ren turizmi 12 aya yayabilmek.12 ay turizm di-
yebileceğimiz, turizmin bir yıla yayılacağı al-
ternatif şekilleri üretmeye çalışıyoruz. Bölge-
ye ciddi bir yatırım yapılacak. Isıtma merkez-
leri, pompa istasyonları kurulacak. Konutlarda
dönüşümler olacak.”

Yediyol Grubu’ndan Kuşadası’na
400 milyon liralık yatırım

Yediyol 5irketler Grubu Ege Bölgesi Temsilcisi Hasan Göçmen

Dikili’den feribotla
35 dakikada Midilli'ye

Feribotla gelen turistler ilçenin tarihi
yerlerini gezdikten sonra alı6veri6 yaptı.

Dikili Belediye Ba6kanı
Mustafa Tosun ve
Yunanistan’ın 7zmir

Ba6konsolosu Argyro Papoulia

� Tecrübe ve gençliğin dina-
mizmini biraraya getirerek büyü-
meye devam eden Elmas Lojistik,
66. yılında Avrupa’nın en büyük
gruplarından biri olan Rethmann’ın
bünyesinde bulunan RHENUS
LOGİSTİCS ile birlikte Avrupa or-
ganizasyonunu Almanya ile Ege
Bölgesi’ni birbirine bağlayarak
genişletiyor. Elmas Lojistik , 26
bin çalışanı, yıllık 4.6 milyar Eu-
ro cirosuyla Avrupa ve Asya’da
500’ü aşkın lokasyonda hizmet
veren Rhenus, müşterilerine kap-
samlı ve rekabetçi hizmet çözüm-
leri geliştirmek için güçlerini 1 Mart iti-
barı ile birleştirdi.

Türkiye’yi Almanya’nın önde gelen
ticari ortağı olarak gördüklerini belirten
Rhenus Logistics Kara Taşıma Yönetim
Direktörü Thilo Streck, “Rhenus Grup
olarak global iş operasyon yönetimi ve
lojistik servis sağlayıcı olarak uzman bir
yapıya sahibiz. Özellikle kontrat lojis-
tiği, kara taşıma lojistiği, liman lojisti-
ği ve insan taşıma lojistiği konularındaki
karmaşık yapıları, sahip olduğumuz te-

darik zinciri yönetimindeki aktif de-
ğerlerle yöneterek, katma değer yaratan
lojistik iş yönetimi haline dönüştür-
mekteyiz” dedi.

Elmas Grup Lojistik Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal Elmasoğlu ise, “Al-
manya’nın lojistik konusunda önde ge-
len lider Aile şirketi ile, bölgemizin en-
tegre lojistik alanında lider Aile kuruluşu
şirketimizi biraraya getirmenin onuru-
nu yaşamaktayız.

İki Aile şirketinin, çalışanları ile bir-
likte şeffaf ve güven üzerine kurulan bir-

likteliğini ticari başarıya döndüre-
bilmek ve hizmet verdiğimiz kuru-
luşların lojistik operasyonal mali-
yetlerini her iki grubun sahip oldu-
ğu farklı hizmet yapılarını biraraya
getirerek kontrol edebilmek adına iş
ortaklığı anlaşmasını imzalamış bu-
lunmaktayız. Gücün entegrasyon-
dan geçtiğine inanan iki grubun, Al-
manya ve Türkiye’nin ekonomik ge-
leceğine inancı tamdır” diye ko-
nuştu.

ORTAKLIK
NE GETİRİYOR?

� Türkiye genelinde ortak sahalar
�Komple Almanya, Avrupa ve Ege Böl-
gesi’nde tedarik ve dağıtım � Minivan
Ekspres taşıma hizmeti � Isı kontrollü,
muhafazası özel ve ADR’li Gümrüklü
Genel Antrepolar � Isı kontrollü ve
ADR’li toplama ve dağıtım merkezi ola-
rak kullanabilecek serbest depolar � Al-
manya ve Türkiye Gümrük Müşavirli-
ği hizmeti �AEO Sertifikası, İzninli Alı-
cı – İzinli Gönderici (Türkiye’de sade-
ce 3 hizmet sağlayıcı) � Firmalara özel
Güvenli İhracat Deposu

Cemal Elmaso8lu Thilo Streck

Elmas Lojistik ve Rhenus güçlerini birleştirdi


