
Ankara'dan direkt uçuşlara bir yenisi eklendi. Aktarmasız Paris uçuşları haftada iki kez
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karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. İlerleyen dönemde Esenboğa’ya yeni uçuşlar eklenecek
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TURKISH
AIRLINES

Konuşmaların 
ardından töre
ne katılan proto
kol, Ankara-Paris 
uçuşu dolayısıyla 
pasta kesti.

Türk Hava Yolları (THY),
Ankara-Paris uçuşlarına 
başladı. TAV Esenboğa 
Havalimam’nda, Ankara- 
Paris direkt uçuşunun 

başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, 
törende yaptığı konuşmada, Ankara’dan direkt uçuş
ların hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Direkt uçuş
lara başlamaktan daha önemlisi, sürdürebilmek, katkı 
sunabilmek” dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir de coğrafyasında yükselen değer olan 
80 milyonluk Türkiye'nin başkentinin, uluslararası bağ
lantılarda eksiğinin bulunduğunu söyledi. Bunun gide
rilmesi için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Özdebir, 
başkentten direkt uçuşların Ankara'nın erişebilirliği- 
ni artıracağım vurguladı. Ankara'nın ticari ve sos
yal hayatının gelişmesi açısından yurt dışına direkt 
uçuşların son derece önemli olduğunun altım 
çizen Özdebir, aynı zamanda önemli bir tekno
loji şehri olan kentin büyümesinin devam ede
ceğini dile getirdi.

"HATLARDA ARTIŞ SÜRSÜN"
#

Özdebir, Ankara'da 1,5 milyon kayıtlı istih
damın yaklaşık 300 bininin kamu kuruluların
da çalıştığını belirterek, "‘Ankara iş dünyasının 
önemli bir ’hub'ı olmuş vaziyette. Bu hub'ın, dün
yanın başka lıub’lanyla birleşmesine bugün şahit olu
yoruz. Bu seferlere yeni destinasyonlarm ekleneceği
ne inanıyorum. Ankaralılara burada görev düşüyor. 
Ankaralılar, seyahat planlarım yaparken buradan 
uçmaya önem vermeleri lazım ki bu hatlar artarak 
devam etsin. Aıı karalı lan, Ankara’ya sahip çıkmaya 
davet ediyorum" diye konuştu. Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Gürsel Baran da Ankara'dan direkt 
yurt dışına uçuşlara ihtiyaç olduğunu belirterek, 
bıınu 11 aydır her gittikleri yerde dillendirdiklerini ve
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yetkili
lere konu

yu ilettiklerini bildirdi. 
v* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’ın konuya sahip çıktığı
nı anlatan Baran, daha sonra THY Yönetim Kurulu ve 
İcra Kurulu Başkam İlker Aycı ile temasa geçtiklerini ve 
yapılan toplantıların ardından bugün Berlin, Frankfurt, 
Viyana ve Paris’e direkt uçuşların başladığım kaydetti.

Haftada iki kez 
karşılıklı olarak

i

sefer düzenlenecek
TAV Esenboğa Havalimanı İşletmesi 

Genel Müdürü Nuray Demirer de 
Türkiye'nin başkentinin, dünyanın 
bütün başkentleriyle bağlanması için 
hedeflerinin bulunduğunu, Esenboğa 
Havalimam'nın da buna müsait oldu
ğunu söyledi. Ankara-Paris uçuşla
rının salı ve cumartesi olmak üzere 
haftada iki gün karşılıklı gerçekleşe

ceğini belirten Demirer, “Esenboğa 
Havalimam’ndan, yurt içinde 36 

ve yurt dışında 18 ülkede 33 
destinasyona direkt uçuşlar
la bağlanıyoruz. Esenboğa 
Havalimanı, 2017 yılının 9 
ayında bir önceki yıla göre 
yolcu sayısını yüzde 36 artır
dı, 2016’da 13 milyon 200 bin 

yolcuya, 95 bin 500 uçuşa ev 
sahipliği yaptı” diye konuştu.


