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 Ankara  
 
 

  
Havayolu halkın yolu 
Anadolu’yu bir ulaşım merkezi haline getiren,Turizmin geleceğini belirleyecek 
kazanımlar sağlayan, havayolu işletmelerimizin tümünü başarılı çalışmaları 
nedeniyle kutlamak istiyorum.Tüm dünyaya ve her kentimize doğrudan 
ulaşabiliyoruz.Sayın Başbakanımızın da üzerinde durduğu gibi uçaklar artık 
herkesin yararlandığı bir ulaşım aracı haline geldi.Hava yolu halkın yolu 
oldu.Havaalanları kentlerimizin tamamlayıcısı ve marka değerini oluşturan bir 
karakter kazandılar.   
Esenboğa’nın Anadolu’da bir merkez haline gelmesinin yolunu THY açtı.Uçuşlarına 

Ankara’dan Bakü, Batum,Gökçeada ve Gazipaşa’yı dahil eden Anadolu Jet’ten sonra,SUNEXPRESS’İN de Ankara 
çıkışlı Avrupa uçuşları devam ediyor.Sun Express’i bu kez Ankara-Frankfurt uçuşu ile anlatmak  
istedim.SUNEXPRESS bankosunda,özel güvenlik görevlilerinin girişteki nazik olmayan tavırlarını unutturan güzel 
davranışlar uçuş süresince bildiğimiz,alıştığımız servis anlayışı ile devam ediyor.  
 
İlham Gencer’in izleri 
 
Havaalanından 15 dakikada ulaşılabilen Zeil’daki alış-verişten sonra Eski Sheraton Arabella Otelin lobisi müzik 
eşliğinde bir dinlenme köşesi.Römer ve Main kıyısındaki Müzeler bölgesi(Frankfurt Museumsufer)her zaman ve 
“Müzeler Gecesi” ve “Museumsufer Festivali” sırasında mutlaka gezilmeli.Daha sonra da 2004–2005 döneminde 
piyano üstadımız İlham Gencer’in unutulmaz izlenimler bıraktığı Meridien Oteldeki Casablanca barı 
öneriyorum.Otellerdeki barların Türk şefleri bu konuda eserler vermiş,dünya ölçüsünde tanınmış içecek 
uzmanları.Frankfurt Müzelerinde de kendilerini kabul ettirmiş dostlarımız var.Başarıları ile övüncümüz olmaya 
devam edeceklerine inanıyorum. 
Şehrin merkezindeki Kültür Ataşeliğimizin TÜRKEI yazısı bir anda burada Türkiye’nin zor anlarında görev yapan 
başarılı Ataşelerimizi hatırlamama neden oldu.Frankfurt Türkiye’nin ilk turizm temsilcilikleri arasında; İşlevi de 
Almanya medya ve seyahat dünyasında sahip olduğu yeri nedeniyle hep önemli oldu.Başarılı bir görev süresini 
daha tamamlamak üzere olduğunu öğrendiğimiz Ataşemiz Raci KARACA ve önceki dostlarımıza bundan sonrası 
için de katkılarının devam edebileceği ortamlar dilemek istiyorum.   
 
Frankfurt£ta karla yaşamak keyfi 
 
Frankfurt ve Ankara’da aynı hava şartları yaşadığında orada hayat normal sürüyor;karla yaşamak bir keyif.Akşam 
saatlerinde arabalarını kilitleyip evlerine yürüyerek giden; ya da geceyi iş yerlerinde geçirenler yok.Ankaralılar Salı 
gecesi Frankfurt’a gidilecek sürede ancak Kızılay’dan evlerine gidebildiler.Turizmciler olarak önce kendimiz için 
yaşanabilir bir kent oluşmasını,sonra da konuk davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.Büyükşehir’in yapması 
gereken hizmetlerin aksaması nedeniyle ilçe belediyelerinin yaşadığı durum kentte yaşamı zorlaştırmaktan başka 
bir işe yaramıyor. Frankfurt’la aramızdaki bir fark da bu olsa gerek. 
Turizmci dostlarımızın Berlin’de olduğu bu günlerde SUNEXPRESS’İN önemli bir yönü de yıllardır düzenlediği özel 
seferlerle TÜROFED üyelerini ve tüm turizmcileri ITB’ye ulaştırması.  
Güzel izlenimleri sizlerle paylaşırken bizim Ödüllü Havaalanımız da Frankfurt gibi çevresi ile bütünleşen halkın 
sevdiği,benimsediği,zamanlarını değerlendirebildiği,kolay ulaşılabilen bir nitelik kazansa diye düşündük. 
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