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EAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný
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“Oda” Olmak

Recep Tayyip Erdoðan ÝTO'da iþ adamlarýna referandum baþarýsýný anlattý:

Baþbakan KOBÝ'lere arka çýktý
Ýstanbul/E.Çözüm

B

ir evin veya bir yapýnýn odasýndan bahsetmiyorum tabi ki, sektörümüzü temsil etmek adýna kurulacak, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliðine baðlý bir Meslek Odasý olmamýzdan söz ediyorum. Sektörümüzde bizler dernekler olarak temsil ediliyoruz.Türkiye genelinde
çeþitli illerde kurulmuþ olan toplam 13 derneðimiz var. Bu derneklerin en aktif çalýþaný Ýstanbul
da kurulmuþ olan AYSAD Derneði olarak biliniyor. Ankara ve baðlý bulunduðumuz Sanayi ve
Ticaret Bakanlýðý da genel olarak Aysad derneðini muhatap alýr durumda.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Sanayi Odasý'nda iþadamlarýna yaptýðý konuþmada referandum sonuçlarýný
deðerlendirerek, referandumdan çýkan sonucun
güven verdiðini söyledi ve "Hefedimiz 2023'de
dünyanýn ilk 10 ekonomisinde yer alan þirketlerin arasýnda sizlerin de yer almasýdýr"dedi.

Recep
Tayyip
Erdoðan

2011'DE YENÝ ANAYASA
ÝSTÝYORUZ
Baþbakan Erdoðan, Türk ekonomisinin yaþadýðý büyük dönüþümde KOBÝ'lerin özel bir yeri
olduðunu belirterek, "Kimse kalkýp da siyasi
bir dille esnafýmýz þöyle eziliyor, böyle eziliyor
diye konuþmasýn. Kuru sýký atmasýnlar. Kalkýp
esnaf yanlýz býrakýldý gibi sözler söylemesinler.
KOBÝ'lerimizin inovasyon ve ihracatta aktif rol
oynamalarýný istiyoruz. Son dönemde KOBÝ'lerimizin Afrika ve Ortadoðu'da aktif bir politika

GÖRÜÞ AYRILIKLARI
Ege Bölgesini temsilen Ýzmir de 21 yýldýr faaliyetlerine devam eden EAYSAD Derneðimizin
her ne kadar fikir ve görüþlerini belirtip taleplerimizi iletsek de, Aysad derneðine oranla biraz
da maddi imkansýzlardan olsa gerek bazý konularda Ýstanbul kadar etkin olmadýðýmýz bir gerçek. Diðer illerde ki dernekleri hiç sormayýn...
Ýþte tam bu noktada asýl sorunlarýmýzýn çözümü
için artýk tüm derneklerle biraya gelerek bir
ODA olmanýn zamaný gelmiþtir diye düþünüyorum. Aysad derneðinin bu konuya pek ýlýmlý
yaklaþmayacaðýný bilsem de tek çaremiz ODA
kimliðine kavuþmaktýr. Son yýllarda yerli asansör sektörümüzün hali içler acýsý, biz sektör
mensuplarý olarak ya adam olup kendimize çeki
düzen vereceðiz yada yok olup gideceðiz.Yabancý firmalar artýk iyice piyasayý ele geçirme
yolunda hýzlandýlar. Sað olsunlar bizim Resmi
kurum ve kuruluþlarýmýzda bu firmalara iþ vererek gerekli desteði saðlýyorlar.
2009 yýlýnda EAYSAD Yönetim Kuruluna geldiðimizde arkadaþlarýmýzla beraber pek çok faydalý
çalýþmalara imza attýk.Tüm kamu kurum ve kuruluþlarýmýzý yerli asansör firmalarýn içinde bulunduðu durumu hakkýnda yeterince bilgilendirdik. Bununla birlikte her dönem olduðu gibi bazý
çalýþmalarýmýzdan ötürü bize destek verende,
vermeyenlerde oldu, görüþ ayrýlýklarý yüzünden
birlik ve beraberliðimizi bir türlü saðlayamadýk.
Derneklerin herhangi bir yaptýrým gücü ve üye
olma zorunluluðu bulunmamasý nedeniyle kolay
vazgeçmeler ve terk etmeler yaþanýyor ve herkes
bildiðini okuyor.

HAKSIZ REKABET
Yýllardýr hep konuþuluyor, özellikle þu anda baþkanlýðýný üstlendiðim Derneðimizin her genel kurulunda hararetli tartýþmalar yaþanýr. Sektörümüzün sorunlarý ana baþlýklarda toplanýr, Haksýz rekabetten herkes þikayet eder, ne gibi önlemler
alabiliriz nasýl bu (merdiven altý çalýþan) firmalarý adam ederiz deriz.Fakat belli bir yerde konuþmalar týkanýr, kuralsýz merdiven altý çalýþan kiþi
veya firmalara hiçbir þey yapýlamaz, çünkü öncelik kendi içimizde birliði, bütünlüðü saðlamamýz
gerekmektedir.
Bu sebeple biran evvel güç birliði yapýp birleþmez ve ODA kimliðine sahip olmazsak, yerli
asansör sektörü yok olup gidecektir. Bu bir zaman alabilir ama bizler için hüküm geçerli olacaktýr.

Anadolu Isuzu'dan
"12 metrelik otobüs"
H.Merkezi/E.Çözüm

T

üm Özel Halk Otobüsleri Birliði Derneði
(TÖHOB) Baþkaný Ýsmail Yüksel, Isuzu’nun
12 metrelik pazarýnda da yer almasýný istedi.
Yüksel, “Anadolu Isuzu gerçekten kaliteli otobüsler
üretiyor. 12 metrelik otobüs pazarýnda da olmasýný
talep ediyoruz” dedi. Anadolu Isuzu Pazarlama ve
Satýþ Direktörü Fatih Tamay, Anadolu Isuzu Grubu
olarak sivil toplum örgütlerine çok önem verdiklerini
söyledi. Araçlar hakkýnda da bilgi veren Tamay, üretimlerinin tamamýnýn Türk mühendisleri ve Türk iþçisi tarafýndan gerçekleþtirildiðinin altýný çizdi.
"Sizler bizi desteklemeye devam edin, biz de en iyisini yapmaya devam edelim" diyen Tamay ,7- 7.5
ve 9 metrelik Isuzu küçük otobüslerden söz etti .
TÖHOB Baþkaný Ýsmail Yüksel, baþta Ýstanbul,
Ankara, Kayseri olmak üzere 12 metrelik otobüslerin yoðun olduðu kentler için otobüs üretilmesini isterken; “12 metrelik özel halk otobüslerinin olduðu
bölgelerde de Anadolu Isuzu’yu görmek isteriz.
2012 yýlýnda Isuzu’yu 12 metrelik alçak tabanlý
araçlarla görmek istiyoruz. Gerçekten böyle bir þeye ihtiyaç var"dedi.

Dünya'nýn 404. Üniversitesi
Ýstanbul Üniversitesi açýldý
H.Merkezi/E.Çözüm

R

ektör Prof. Dr. Yunus Söylet’in, Ýstanbul
Üniversitesi’nin, geçen 20 aylýk süreçte, akademik, bilimsel, idari alandaki son geliþmeler ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleþtirilecek
projeler hakkýnda detaylý bilgi verdiði, 2010-2011
Öðretim Yýlý Açýlýþ Töreni, 15 Eylül'de kapýlarýný
eðitime açtý.
Rektör Prof. Dr. Yunus Söylet’in ardýndan, 20102011 Öðretim Yýlýnýn ilk dersi, Nobel Fizik Ödülü
sahibi Prof. Dr. Klaus Von KLITZING tarafýndan
verildi. Bilim þölenine dönüþen açýlýþ töreni, Ord.
Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda Ýstanbul Üniversitesi öðrencileri, idari ve akademik personelinin katýlýmýyla devam etti.

izlemeleri bizi çok memnun ediyor."þeklinde
konuþtu. Referandumun bir genel seçim olmadýðýný ifade eden Baþbakan, sözlerine þunlarý
ekledi:
"Demokrasi ve ekonomi at baþýdýr. Türkiye 8
yýldýr bunun kavgasýný verdi ve bunun sonucunda meyvesini aldý. Hükümet demokrasiyi
geliþtirsin ama biz koltuklarda yan gelip yatalým. Bu olmaz, bu geçmiþin kompleksli bir
davranýþýdýr.Türkiye büyümede rekorlar kýrmaya baþladý. OECD genel sekreteri Türkiye'ye
verilecek not daha iyi olabilir diyor. Ýþsizlik
geriledi. Daha da iyi olacak. Yýl sonunda bu
dengeyi koruyacaðýz. Çünkü artýk emek yoðun
ekonomiden teknoloji yoðunluklu bir sürece
girdi. 2010'ün ikinci çeyreðinde yüzde 10.3 ile
Singapur ve Tayland'ýn ardýndan ikinci oldu.
Biz bu yýlda yüzde 7-8 arasýna bir büyüme rakamý bekliyoruz. G-20 ülkeleri arasýnda en
hýzlý büyüyen ülke konumuna geldik. Krizin
etkilerini geride býrakan bir ülke olduk."

Babacan bankalara gözdaðý verdi
H.Merkezi/E.Çözüm

B

DDK’nýn 10. Kuruluþ
Yýldönümü toplantýsýnda konuþan Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý
Ali Babacan, bankalarýn iþlem
ücreti adý altýnda vatandaþlardan çok yüksek rakamlar talep
etmeye baþladýklarýný belirterek, “‘Müþteri elime düþtü, ben
bunun üzerinden daha fazla para nasýl kazanýrým?’ yaklaþýmý
kesinlikle olmamalý, bu konuda
düzenleme... Ne gerekiyorsa
bunun da yapýlmasý gerektiðini
düþünüyorum” dedi.
Babacan, þöyle devam etti:
“Ankara’nýn bir þubesinden bir
þubesine 15-20-25 lira havale
ücretleri alýnýyor. Yani, neredey-

se vatandaþ taksiye binse, parayý
kendi götürse daha ucuz. Oligopolden bahsediyoruz ya, ben o
ifadeyi kullandýðýmda ‘Bizim
bankacýlýk sektöründe öyle bir
yapý yok’ derler. Tamamen iyi
iþleyen bir serbest rekabet sistemi olsa bunlar böyle rahat olmaz, bu kadar rahat uygulanmaz.”

REEL SEKTÖRDE
YANGIN VAR
Babacan, bu dönemde bankalarýn biraz haddinden fazla eleþtirildiðini ve çok üzerine gidildiðini belirterek, “Kriz döneminde
bankalarýmýz biraz haddinden
fazla eleþtirildi, bankalarýmýzýn
çok üzerine gidildi” dedi ve þunlarý söyledi:

Vergi ve prim borcu
olanlara ödeme kolaylýðý
H.Merkezi/E.Çözüm

“Þimdi kriz dönemlerinde risklerden korunmak, biraz daha
dikkat etmek bunlar doðal yaklaþýmlar. Belki bazý bankalarýmýz bunu daha ölçülü yaptý, bazýlarý biraz ölçüyü kaçýrdý. Bu
da tamam. Bankalarýmýz geçen
sene boyunca çok kâr etti diye
eleþtirildi. Reel sektör mahvoluyor, reel sektörde yangýn var.
Bankalar kâr ediyor iþe bak. Ne
oldu? ÝSO’nun ilk 500 firmasý
açýklandý yüzde 24 kâr artýþý.
Reel sektör bunlar. Küçükler
açýklandý yüzde 30 kâr artýþý
ikinci 500. Demek 2009’da hem
finans sektörü, hem reel sektör
kâr etmiþ. Kriz yýlý bu kadar büyük, krizin ortasýnda Türkiye’de
kârlar artýyor. Öyle her söylene-

M
ne kusura bakmayýn artýk inanmýyoruz, somut veri istiyoruz.
Þöyle böyle feryat... Yok. Veri,
saðlam veri, tablolarý getirin
önümüze. Biz doðrularý anlayalým, bilelim ona göre doðru politikalar uygulayalým"

Müsiad'a göre ekonomi iyi yolda
H.Merkezi/E.Çözüm

M

üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Genel Baþkaný
Ömer Cihad Vardan, 2010 yýlý ikinci çeyrek büyüme rakamlarýnýn ardýndan
açýklanan iþsizlik rakamlarýnýn ekonomideki
olumlu geliþmeleri açýkça ortaya koyduðunu
söyledi.
2010 Haziran ayýnda açýklanan iþsizlik oranýnýn beklenenden daha düþük olup yüzde
10,5 olarak gerçekleþtiðini belirten Vardan,
“Ayný rakam Mayýs ayýnda yüzde 11, Nisan
ayýnda yüzde 12 idi. Dolayýsýyla 2010`un ilk
aylarýndan beri gözlemlenen, iþsizlikteki düþüþ trendi devam etmekte ve beklentilerin
üzerinde gitmektedir. Bu da ileriye dönük
olarak olumlu ve sevindirici bir geliþmedir.
Dün açýklanan büyüme oranýnýn ardýndan
bugün açýklanan iþsizlik rakamlarý ekonomideki olumlu geliþmeleri açýkça ortaya koymaktadýr. Bu noktada, kriz sonrasý çok kýsa
bir zamanda saðlanan bu ivmenin kalýcý olmasýný ve sürdürülebilirliðini saðlamak öncelikli hedef olmalýdýr” görüþünü kaydetti.
Bu hedefin saðlanmasý yönünde ulusal istih-

Baþbakan Erdoðan, "Anayasa Paketi'nden sonra sorumluluðu olan kurum kuruluþ, birey büyük bir çalýþmanýn içerisine girdik. 2011'de yeni bir anayasa istiyoruz. Bu anayasada ne istiyorsanýz söyleyin. Anayasa Komisyonu'na herkes iki üye versin dedik kabul etmediler. Bunlarýn derdi baðcýyý dövmek. bizim zaten hazýrlýðýmýz vardý. Diðerleri de hazýrladýlar. Diyorum ki ayný þartlarý tekrarlýyorum. 2011'de
Meclis Baþkanlýðý anayasa komisyonu oluþturulsun. Ve herkes oraya iki üye versin. Bu müjdeyi buradan veriyorum. Hodri meydan."dedi.
Erdoðan, "IMF'yi devre dýþý býraktýðýmýz için
içeriden eleþtirenlere IMF'in takdiri en güzel
cevaptýr" diyerek sözlerini þöyle tamamladý:
"IMF'e olan borcumuz 23 milyar dolardý. Þu
anda 6.6 milyar dolar. Þu anda da hemen ödeyebiliriz önemi yok. Türkiye Merkez Bankasý'nýn döviz rezervi 75 milyar dolar olur mu ya.
En az 10 milyar dolar olmalý. Merkez Bankasý
bu durumu gözden geçirmesi gerekli."

Ömer
Vardan

dam stratejilerinin etkin olarak uygulanmasýnýn önemine iþaret eden Vardan, konuþmasýna þöyle devam etti:

MEGA PROJELERÝN
GÜNDEME ALINMASI
“Bu sayede, ülke nüfusumuzun büyük çoðunluðunu oluþturan gençlere yeni iþ bulma
imkanlarý oluþturulurken, bu potansiyele müteþebbis bir ruh da kazandýrmak gerekmekte-

dir. Ayrýca, iþsizliði tek hanelere düþürecek
ve tek hanede sabit tutacak mikro düzeyde
projelere önem verilirken, TOKÝ, otoyol ve
liman projeleri gibi ülke kalkýnmasýna ve yeni yatýrýmlara katký saðlayacak mega projelerin tekrar gündeme alýnmasý gereði de ortadadýr. Büyüme ve istihdamý arttýrma hýzýnda
diðer ülkelere nazaran açýk ara önde olan ülkemiz, 2. çeyrek büyüme oranýyla G-20 ülkeleri içinde ilk sýrayý almýþ ve Çin ile ayný
baþarýyý yakalamýþtýr. Avrupa Birliði ülkelerinin ekonomik göstergeleriyle ülkemizin yakaladýðý yükselme trendi kýyaslandýðýnda,
Türkiye’nin ekonomik açýdan AB’ye yük deðil, tam aksine AB ekonomisin motor gücü
olabileceðini görmek mümkündür. Bütçe açýðýndaki düþüþ de sevindirici bir geliþme olup,
aslýnda mali kuralýn bir süredir zaten uygulana geldiðini ortaya koymaktadýr. Cari açýktaki artýþ ise büyümenin de beraberinde getirdiði bir sorun olmakla beraber, özellikle imalat
sanayinin ithalata baðýmlýlýðýndan ileri gelmektedir. Ayrýca, dýþ ülkelere olan enerji baðlýlýðýmýz bu soruna katkýda bulunmaktadýr.
Dolayýsýyla bu meselelere karþý uzun vadede
tedbirler aramak gerekmektedir. “

aliye Bakaný Mehmet Þimþek vergi borçlarý ile ilgili yeni bir düzenlemeye geçileceðini, ancak bunun bir af olmayacaðýný
söyledi. Bakan Þimþek vergi borçlarýyla SSK ve
Bað-Kur prim alacaklarýna ödeme kolaylýðý konusunda kamuoyunda bir beklenti olduðunu belirterek þöyle dedi:
"Vergi borçlarýyla ilgili düzenleme kesinlikle bir af
deðil. Bu tamamen vergi borçlerýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna dönük bir uygulama olacak. Burada
vergi alacaklarý yapýlandýrýlarak mükelleflere taksit
ve faizde kolaylýk saðlanacak. Düzenleme kapsamýnda kamu alacaklarý reel deðerinin altýnda kalmayacak. En kötü þartlarda bile enflasyonla güncellenmiþ bir tahsilata gidilecek. Anaparadan da
hiç bir þekilde vaz geçilmeyecek. Vergi borçlarý
enflasyonla güncellenmiþ rakamlarýn altýna inmeyecek"
Öteyandan anayasa paketinin referandumda kabul
edilmesinin ardýndan Maliye Bakanlýðý yaklaþýk
300 bin kiþi olduðu tahmin edilen yurtdýþý çýkýþ yasaðýnýn uygulanmamasý için nasýl bir formül bulunacaðýný araþtýrýyor. Vergi borcundaki 100 bin lira
sýnýrýný düþürerek kolaylýk saðlamak istiyen Maliye'nin endiþesi ise Anayasa'ya raðmen yasayý uyguluyor görülmek. Maliye'den üst düzey bir yetkili, Anayasa'nýn deðiþtiðini vatandaþlarýn maðdur
edilmemesi için ne yapýlabileceði üzerinde çalýþmaya baþladýklarýný belirterek, "Anayasa deðiþikliðinin hayata geçirilebilmesi için 6183 sayýlý yasanýn ilgili bölümünün bir baþka yasayla deðiþmesi
gerekiyor. Ancak yasa deðiþikliðini beklememek
için neler yapabileceðimizi araþtýrmaya baþladýk.
Yani öyle bir uygulama yapalým ki yurtdýþý yasaðý
uygulanmayacak duruma gelsin" dedi.

Murat
Ersoy

Atlasjet Rusya'da
yeni bir þirket kurdu

Temiz Dünya'nýn enerji kaynaðý LPG T
T

H.Merkezi/E.Çözüm

H.Merkezi/E.Çözüm

ürkiye Likit Petrol Gazcýlarý Derneði(TLPGD)
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu Baþkaný Hasan
Köktaþ'ý ziyaret etti. TLPGD
Yönetim Kurulu Baþkaný Yaðýz Eyüboðlu, Yönetim Kurulu
Üyesi Erkan Kýnacý ve Birol
Korkmaz'ýn katýldýðý görüþmede LPG sektörünün sorunlarý
bir kez daha dile getirildi.
Görüþmede, aralarýnda sektöre
iliþkin yasa ve mevzuatlarda
yapýlmakta olan deðiþiklikler,
sektörün saðlýklý geliþimi için
denetimlerle saðlanacak disiplin ortamý ve LPG’nin üzerindeki aðýr vergi yükü olmak
üzere birçok konu ele alýndý.
Görüþme sonrasýnda deðerlendirmelerde bulunan Türkiye
LPG Derneði Yönetim Kurulu
Baþkaný Yaðýz Eyüboðlu, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) çok önemli bir
sorumluluða sahip olduðuna
inandýklarýný; EPDK’nýn göreve baþlamasýndan bu yana sað-

lanan iyileþmelerin hemen hemen herkes tarafýndan kabul
edildiðini kaydetti. Eyüboðlu,
“EPDK’nýn düzenleme iþlevini
tam olarak yerine getirmeyi
sürdürmesinin, sadece faaliyette bulunduðumuz alanlar için
deðil; enerji piyasasýnýn tamamýnýn geliþiminde yaratacaðý
iyileþmeye inancýmýz tamdýr.
Kurallara uygun davranan ve
davranmayan oyuncularýn birbirinden ayýrt edilerek, sektörel
disiplinin korunmasýný, kurallar
içinde bir rekabetin güvence altýna alýnarak süreli kýlýnmasýný
temenni ediyoruz.” þeklinde
konuþtu.

"LPG’YE KARÞI VERGÝ
ADALETSÝZLÝÐÝ”
LPG’nin; arz güvenliði, taþýma
ve kullaným alanlarýnda sahip
olduðu önemli avantajlarý sebebiyle hemen hemen tüm ülkelerde tercih edilen bir ürün
olduðunu belirten Yaðýz Eyüboðlu, “Türkiye’de LPG sektörünün yaþadýðý en büyük sýkýntý, tüpgazýn doðal gaz karþýsýn-

Hasan
Köktaþ

daki vergi adaletsizliðidir. Temiz bir enerji kaynaðý olan
LPG’nin kýrsal bölgelerde evsel ve ýsýnma amaçlý kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn önündeki en büyük engel, yüksek
vergilerden ötürü ürünün rekabet gücünün azalmasýdýr. Kýrsal bölgelerde tüpgaz ile ýsýnmak veya yemek piþirmek isteyenler, büyük þehirlerde doðal
gaz kullananlara oranla 40 kattan fazla oranda vergi ödemektedir” dedi. Eyüboðlu, bu sebeple konut ve endüstri alanýndaki kullanýcýlarýn daha ekonomik olduðu algýsýyla, çevresel
boyutta olumsuz etkiler yaratan alternatif ürünlere yönele-

Yaðýz
Eyüpoðlu

bildiðini belirtti.
Eyüboðlu, LPG’nin ulusal
enerji politikamýzýn vazgeçilmez bir parçasý ve LPG sektörünün tüm segmentlerini büyütmek olduðunu sözlerine ekledi. Yaðýz Eyüboðlu, “Evlerimizde, sanayide ve otomobil
yakýtý olarak kullanýlan LPG,
her alanda verimliliði ve çevreciliði ile daha fazla tercih edilen, geleceðin temiz dünyasýna
katkýda bulunan bir enerji kaynaðý. Ülkemizin önde gelen
þirketleri olarak bizler de, Türkiye LPG Derneði çatýsý altýnda, tüm faaliyetlerimizi daha
temiz bir Türkiye hedefini gözeterek sürdüreceðiz” dedi.

ürk havacýlýk sektörünün öncü firmalarýndan
Atlasjet, havacýlýk sektöründe hizmet vermek
üzere Rusya’da yeni bir þirket kuruluþuna imza attý. Rusya’da havayolu taþýmacýlýk hizmeti sunmak, havalimaný ve kargo terminali inþa etmek ve
iþletmek üzere NPO Mostovik ve Omsk Bölge Valiliði’yle ortak þirket kuracak olan Atlasjet'in ilk plandaki yatýrým tutarýnýn 100 milyon dolar olduðu açýklandý. Yeni þirket 2011 Mayýsý’ndan itibaren seferlere baþlayacak. 1 milyon yolcu kapasiteli Omsk-Fedorovka Uluslararasý Havalimaný ile Kargo Terminali ise 2013 yýlýndan itibaren hizmet vermeye baþlayacaðý duyruldu.

TARÝHÝ ÖNEM
AtlasJet Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Ersoy yaptýðý açýklamada Omsk Bölge Valisi Leonid Polejaev
ve NPO Mostovik Baþkaný Oleg Þiþov tarafýndan
imzalanan anlaþmaya göre, bu yýlýn sonuna kadar
resmi kuruluþu tamamlanacak þirket, Sibirya’nýn
Omsk bölgesinde havayolu iþletecek. Þirket ayný zamanda, Omsk-Fedorovka Havalimaný’nýn ve kargo
terminalinin yapým ve iþletmesini de üstlenecek.
Atlasjet Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Ersoy, imza
töreni sonrasý yaptýðý açýklamada, Rusya’da imza altýna alýnan yeni ortaklýðýn Atlasjet açýsýndan tarihi
öneme sahip bir adým olduðunu belirterek, “Atlasjet
olarak havacýlýk sektöründe 10 yýla yakýn deneyim
ve birikimimizi þimdi Rusya’ya taþýmaya hazýrlanýyoruz. Bu ortaklýk, Atlasjet’in hangi noktaya ulaþtýðýnýn bir göstergesi, þirketimize uluslararasý ölçekte
duyulan güvenin bir simgesidir. Ayný zamanda, Atlasjet tarihinde bir kilometretaþý, bir dönüm noktasýdýr” dedi.

