
Ankara'dan yurt dışına açılan yeni hatların ilk uçuşu Paris'le başladı: THY yet
kilileri ve ATO yönetiminin katıldığı^törende ilk sefer pasta kesile^ekluıtlandı.

I  ATO'NUN GİRİŞİMİYLE
■  ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yö- 
netimi'nin hükümet ve THY nezdin- 

de yaptığı girişimler sonucu başlatılan 
Ankara-Paris seferinin ilki, Esenboğa 

Havalimam'nda düzenlenen törenle ya- 
pildi. Mülki İdare Amiri Murat Soylu, 

ilk uçuşun hayırlı olmasını diledi.

I  TURİZM İÇİN DE ÖNEMLİ |

■  ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın 
termal, kongre ve sağlık turizmi açısın

dan büyük potansiyel taşıdığını, hangi ko
nuyu gündeme getirseler karşılarına yurt 
dışına doğrudan uçuş konusunun çıktığı

nı belirterek, "11 aydır her gittiğimiz yerde 
bu konuyu dile getiriyorduk. THY Yöne
tim Kurulu Başkanı İlker Aycı'mn deste

ğiyle sonuca ulaştık" dedi. » 5'TE Ankara Ticaret Odası ve THY yetkilileri direkt yurt dışı uçuşu için pasta kesildi.



ricari hayatı
hızlandıracak

>• ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir de Ankara'nın tica
ri ve sosyal hayatının geliş
mesi açısından yurt dışına 
direkt uçuşların son dere

ce önemli olduğunu söyle
di. Ankara-Paris seferlerinin 

başlaması dolayısıyla dü
zenlenen törende ATO 

Başkanı Baran ve diğer ka
tılımcılar üzerinde Anıtka
bir, Atakule ve THY uçağı 
ile Eyfel Kulesi'nin bulun

duğu pastayı kesti.Türkiye 
ve Fransa'nın başkentleri
ni birbirine bağlayan sefer
leri kutlamak için yolcular 
ve kabin ekibi çiçekler ile 

uğurlandı. Uçakaprondan 
çıkarken uluslararası uçuş 

geleneklerine uygun biçim
de iki itfaiye aracının fışkırt

tığı suyun altından geçti.

Törende konuşan Esenboğa Hava
limanı Mülki İdare Amiri Murat Soy
lu, Ankara’dan direkt uçuşların hayırlı 
olması dileğinde bulunarak, “Direkt 
uçuşlara başlamaktan daha önemli
si sürdürebilmek, katkı sunabilmek”

Ankara'dan yurt dışına açılan yeni hatların ilk uçuşu Paris'le başladı. 
Bu ilk uçuş üzerine işadamları veTHY yetkilileri pasta keserek kutladı.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile THY yetkilileri, Ankara'dan Paris'e yapılan ilk uçuşu pasta keserek kutladılar.

ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yöne- 
timi’nin hükümet ve Türk Hava Yol
ları (THY) nezdinde yaptığı girişimler 
sonucu başlatılan Ankara-Paris sefe
rinin ilki, Esenboğa Havalimanı’nda 
düzenlenen törenle yapıldı.

YENİ HATLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

dedi. ATO Başkanı Gürsel Baran, tö
rende yaptığı konuşmada, Ankara’nın 
termal, kongre ve sağlık turizmi açı
sından büyük potansiyel taşıdığını, 
Başkent’e dair hangi konuyu günde
me getirseler karşılarına yurtdışına 
doğrudan uçuş konusunun çıktığını 
belirterek, “11 aydır her gittiğimiz yer
de bu konuyu dile getiriyorduk. THY 
Yönetim Kumlu ve İcra Kumlu Başka
nı İlker Aycı ile temasa geçtik. Karşı
lıklı yapılan toplantılar ve çalışmaların 
ardından Berlin, Frankfurt, Viyana ve 
Paris’e direkt uçuşlar başladı” dedi.


