
nın buna elvermediğini dile getiren Hisar-
cıklıoğlu, İzmir, Bursa, Kocaeli, İstanbul 
gibi illerin ihracatlarının büyük bölümünü 
Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğini, buna 
karşın Anadolu illerinin Avrupa’ya ihraca-
tının toplam ihracat içindeki payının çok 
düşük olduğunu ifade etti.

Anadolu şehirlerinin Avrupa’yla ekono-
mik işbirliğinin artmasını istediklerini vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu, “Bunu gerçekleştire-
bilirsek ‘Anadolu kaplanları’ daha çok orta ve 
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BALO AŞ, Avusturya Devlet Demiryolları’nın yük 
taşımacılığı şirketi RCA ile ortak girişimde bulunmak üzere 
protokol imzalandı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

TOBB İkiz Kuleler’deki imza töreninde yaptığı konuşmada, 
Anadolu şehirlerinin Avrupa’yla ekonomik işbirliğinin 
artmasını istediklerini belirterek, “Bunun için de demir 

yolu taşımacılığı olmazsa olmaz” dedi.

HABER

T 
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ku-
rulan Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) AŞ 
ile Avusturya Devlet Demiryolları’nın (OBB) yük taşımacı-
lığı şirketi Rail Cargo Austria (RCA) arasında Almanya’da 

ortak girişimde bulunmak üzere protokol imzalandı.  BALO AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Harun Karacan ile RCA Genel Müdürü 
Erik Regter’in imzalarına TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 
Avusturya Devlet Demiryolları Başkanı Christian Kern şahitlik etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar cıklıoğlu TOBB İkiz Kuleler’de-
ki imza töreninde, Anadolu’daki girişimcilerin Avrupa’yla daha 
fazla işbirliği yapmak istediğini söyledi. Kara yolu taşımacılığı-

n  TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve Avusturya 
Devlet Demiryolları 
CEO’su Christian 
Kern’in katıldığı 
protokol töreni 
TOBB İkiz Kuleler’de 
gerçekleştirildi.

n  BALO AŞ ile RCA arasında protokol imzalandı.

BALO AŞ’nin Avrupa 
yatırım planları için 

ilk adım atıldı
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HABER

m  BALO AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Harun Karacan, 
TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Avusturya Devlet 
Demiryolları Başkanı 
Christian Kern ile 
RCA Genel Müdürü 
Erik Regter.

yüksek teknolojili ürünler üretip satabilir hale gelecekler. Bunun 
için de demir yolu taşımacılığı olmazsa olmaz” diye konuştu.

2013 yılında ilk defa Türkiye’den tarifeli bir tren hattını Ma-
nisa’dan Avrupa’ya yola çıkarttıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
bu operasyona devam ettiklerini söyledi.

RCA’nın Avrupa’nın en büyük kargo taşımacılığı şirketlerinden 
biri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, firmayla gelecekte işbir-
liği yapılması konusunda mutabakatları bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat, 620 milyar 
dolar ithalat hedefi bulunduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Bu-
nun için taşımacılığı çeşitlendirmemiz lazım. Şu an ağırlık, kara 
yolu ve deniz yolu üzerine. Demir yolu taşımacılığı %1’in altında. 
Bu oranı yukarı doğru çıkartmak mecburiyetindeyiz. Atacağımız 
bu adımın buna katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

KERN: “TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKE”
 Avusturya Devlet Demiryolları Başkanı Christian Kern 

ise yaptıkları işbirliğinin olumlu sonuçlar vermeye başladığını 

söyledi. RCA adına önemli bir fırsat yaka-
ladıklarını belirten Kern, “Türkiye’nin çok 
güçlü ve umut vaadeden bir ülke olduğunu 
düşünüyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde 
Türkiye’nin gerçekleştireceği ekonomik ge-
lişmeden en iyi faydayı sağlamak istiyoruz” 
ifadesini kullandı.

Türkiye’deki fırsatlardan sadece Tür-
kiye’nin kendisinin değil Avrupa’nın da 
yararlanması gerektiğinin altını çizen Kern, 
özellikle ulaştırma alanındaki işbirliğinin 
önemine dikkat çekti.

Demir yolu taşımacılığı konusunda çok 
şey yapılması gerektiğini dile getiren Kern, 
bu alanda çok önemli potansiyel olduğunu 
sözlerine ekledi.

TOBB öncülüğünde oda/borsa, organize 
sanayi bölgesi ve Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) 
iştirakiyle kurulan Büyük Anadolu Lojistik 
Organizasyonları (BALO) AŞ, uluslararası lojistik 
sektörüne demir yolu ağırlıklı intermodal 
taşımacılık hizmeti veriyor.

Türkiye’nin en büyük lojistik projelerinden 
biri olan, BALO AŞ, güçlü bir ortaklık yapısına 
sahip. Başta TOBB olmak üzere, 51 oda, 24 
borsa, 15 organize sanayi bölgesi, Uluslararası 
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 
(UTİKAD) ve Umumi Mağazalar Türk AŞ (UMAT) 
BALO AŞ’nin ortakları arasında yer alıyor. BALO 
AŞ’nin Avrupa’daki çekim hizmetlerini Avusturya 
Devlet Demiryolları’nın (ÖÖB) yük taşıma birimi 
olan Rail Cargo Austria Grup (RCA) tarafından 
gerçekleştiriliyor

Şu anda Avrupa’da ticaretin yoğun olduğu 
dört bölgeye haftanın üç günü blok tren seferleri 
düzenleyen BALO AŞ, bu rakamı 2015 yılında beş 
güne çıkarmayı hedefliyor.

Yapılması düşünülen işbirliği çerçevesinde, 
sanayi ürünlerinin uluslararası pazarlara çok 
daha ekonomik biçimde ulaştırılması, alternatif 
taşıma kanallarının canlandırılması ve seferlerin 
sıklaştırılması yoluyla daha uygun transit süre ve 
ekonomik navlun elde edilmesi planlanıyor.

BALO AŞ 
HAKKINDA 
KISA BİLGİ


