
ESENBOGA’DAN PARİS’E İLK SEFER GERÇEKLEŞTİ

Hedef yeni j 
direkt uçuşları
Ankara’yı Avrupa’ya bağlayan direkt uçuşlar başladı. THY’nin Ankara-Paris arasındaki ilk seferi için düzenlenen 
törende konuşan ATO Başkanı Baran, “Yeni direkt uçuş hatları için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu

TÜRK Hava Yolları'nm ilk Ankara-Pa
ris seferi için Esenboğa Havalimanı'nda 
düzenlenen törene Esenboğa Havali
manı Mülki îdare Amiri Murat Soylu, 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gür
sel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin özde- 
bir, TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray 
Demirer katıldı. Ankara-Paris uçuşları 
salı ve cumartesi günleri olmak üzere 
haftada iki gün karşılıklı gerçekleşecek.

4 KENTE UÇUŞLAR BAŞLADI
ATO Başkanı Gürsel Baran, törende 

yaptığı konuşmada, Ankara'nın ter
mal, kongre ve sağlık turizmi açısından 
büyük potansiyel taşıdığını, Başkent'e 
dair hangi konuyu gündeme getirseler 
karşılarına yurt dışına doğrudan uçuş 
konusunun çıktığını belirterek, "11 aydır 
her gittiğimiz yerde bu konuyu dile geti
riyorduk. THY Yönetim Kurulu ve İcra 
Kurulu Başkanı İlker Aycı ile temasa 
geçtik. Karşılıklı yapılan toplantılar ve 
çalışmaların ardından Berlin, Frank
furt, Viyana ve Paris'e direkt uçuşlar 
başladı" dedi. Baran, Ankara'dan yurt 
dışına uçuşların destinasyon sayısı arta
rak devam edebilmesi için ATO olarak 
çalışmalar sürdüreceklerini de kaydetti. 
Baran, yeni açılan hatlarda uçuşların 
devam edebilmesi ve bu hatlara yenile
rinin eklenebilmesi için tüm Ankara ve 
çevre illerin de uçuşlara sahip çıkması
nın önemine dikkat çekti. Baran, THY 
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın 
peyderpey yeni destinasyonlar açacakla
rına dair kendisine söz verdiğini söyledi.

"ANKARALILARA 
GÖREV DÜŞÜYOR*'
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Anka

ra'nın ticari ve sosyal hayatının gelişmesi 
açısından yurt dışına direkt uçuşla
rın son derece önemli olduğunu söy
ledi. özdebir, Ankara'da 1,5 milyon 
kayıtlı istihdamın yaklaşık 300 bininin 
kamu kurumlarında çalıştığını, Anka
ra'nın büyümesinin devam edeceğini 
belirterek, "Ankara iş dünyasının önemli 
bir hub'ı (merkezi) olmuş vaziyette. Bu 
hub'ın, dünyanın başka hub'larıyla birleş
mesine bugün şahit oluyoruz. Bu sefer
lere yeni destinasyonların ekleneceğine 
inanıyorum. AnkaralIlara burada görev 
düşüyor. AnkaralIlar, seyahat planlarını 
yaparken buradan uçmaya önem ver
meleri lazım ki bu hatlar artarak devam 
etsin. AnkaralIları, Ankara'ya sahip çık
maya davet ediyorum" diye konuştu.

Yolcu sayısı artıyor
TAV Esenboğa Havalimanı İşletmesi Genel 

Müdürü Nuray Demirer de Ankara’dan direkt 
uçuşlann artmasını isteyerek, Türkiye’nin 
başkentinin, dünyanın bütün başkentleriyle 
bağlanması için hedeflerinin bulunduğunu,
Esenboğa Havalimam’nın da buna müsait 
olduğunu söyledi. Demirer, “Esenboğa Hava
limanından, yurt içinde 36 ve yurt dışında 18 
ülkede 33 destinasyona direkt uçuşlarla bağ
lanıyoruz. Esenboğa Havalimanı, 2017 yılının 9 
ayında bir önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde 
36 artırdı, 2016’da 13 milyon 200 bin yolcuya,
95 bin 500 uçuşa ev sahipliği yaptı” dedi.

Yolcular direkt uçuştan memnun kaldı
ATO Başkanı Baran, lar, üzerinde Anıtkabir, Ata-

Ankara-Paris seferinin ilkine kule ve THY uçağı ile Eyfel
katılan yolcularla sohbet etti. Kulesi’nin bulunduğu pas-
Aralarında Paris Büyükelçi- tayı kesti. Türkiye ve Fran-
liği Müsteşarı Aslin Savran sa’nın başkentlerini birbirine
Özek’in de bulunduğu yol- bağlayan seferleri kutlamak
cular direkt uçuştan duy- için yolcular ve kabin ekibi
duklan memnuniyeti dile çiçekler ile uğurlandı. Uçak
getirerek, “Bütün günümüz aprondan çıkarken ulusla-
yerine dört saatimiz yolda rarası uçuş geleneklerine
geçecek. Biz çok mutlu uygun biçimde iki itfaiye ara-
olduk. İnşallah bu uçuşlar cinin fışkırttığı suyun altın-
kaldınlmaz” dedi. Katılımcı- dan geçti.


