
Türk Hava Yolları'nın düzenleyeceği direkt uçuşlardan 
biri olan Ankara-Paris hattının ilk seferi törenle başladı.

YENİLERİ EKLENECEKTİR
■  Esenboğa Havalimanında düzenlenen töre

ne ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir ile TAV Esenboğa Genel 
Müdürü Nuray Demirer katıldı. Özdebir, “Bu 
seferlere yeni destinasyonlarm ekleneceğine 
inanıyorum” dedi. » H a b e r i  3. sayfada



Ankara’dan Paris’e ilk uçuş
TÜRK Hava Yolları (THY), 

Ankara-Paris uçuşlarına 
başladı. Esenboğa Havali

m a n ın d a  ilk uçuş için düzenle
nen törende konuşan Ankara S a n 
ayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir, A nkara’nın ticari ve sosy
al hayatın ın  gelişm esi açısından 
yurt dışına direkt uçuşların son 
derece önem li olduğunun altını 
çizdi. Özdebir, “Ankara iş dün
yasının  önem li bir “h u b ”ı olmuş 
vaziyette. Bu “h u b ”ın, dünyanın 
başka hublarıyla b irleşm es
ine bugün şahit oluyoruz. Bu 
seferlere yeni destinasyonların  
ekleneceğine inanıyorum . An
karalIlara burada görev düşüyor. 
AnkaralIlar, seyahat planlarını 
yaparken buradan uçm aya 
önem  verm eleri lazım ki bu 
hatlar artarak devam  e ts in ” diye 
konuştu. Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Gürsel Baran da 
A nkara’dan yurt dışına uçuşların

kendileri için çok önem li old
uğunun altını çizerek, “Çünkü 3 
saatte gidebileceğimiz bir yere 
10 saatlik zam an harcıyoruz. 
Ankaralı sanayicinin, tüccarın, 
bürokratın zam anı çok kıymetli. 
Bu anlam da bugün bizim için çok 
önem li. Hayırlı o lsu n” dedi.

Ankara-Paris uçuşlarının

salı ve cum artesi günleri olm ak 
üzere haftada iki gün karşılıklı 
gerçekleşeceğini belirten TAV 
Esenboğa H avalim anı İşletm esi 
Genel Müdürü Nuray Demirer, 
“Esenboğa H av alim an ın d an , 
yurt içinde 36 ve yurt dışında 18 
ülkede 33 destinasyona direkt 
uçuşlarla bağlanıyoruz” ifade

lerini kullandı. THY Ankara 
İstasyon Müdürü Haşan Canver- 
di ise iki güzide şehir arasında 
köprü kurm anın  m utluluğunu 
yaşadıklarını dile getirerek, THY 
Yönetim  Kurulunun A nkara’dan 
yurt dışına direkt seferlerin artırıl
m ası için yoğun çaba sarfettiğini 
bildirdi. Konuşm aların ardından 
Ankara-Paris uçuşu dolayısıyla 
pasta kesildi, kabin ekibine çiçek 
verildi. Daha sonra 151 yolcuyu 
taşıyan uçak, pistten ayrılırken 
itfaiye ekiplerince oluşturan su 
takının altından geçti.


