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İLOSUNDAKİ 772’si yolcu, 14’ü ise kar-
go uçağı olmak üzere toplam 786 uçak-
la dünyanın dördüncü büyük havayolu 
şirketi olan China Southern Airlines 
(CSA), Beijing-İstanbul uçuşlarına yeni-
den başladı.  

Çin-Türkiye arasında uçuşların yeni-
den başlayacağının duyurulduğu İstanbul 
Shangri La Bosporus Hotel’deki toplan-
tıda, CSA’nın Türkiye’deki temsilcisi 
(GSA-genel satış acentası) konumundaki 
Tal Aviation’dan Ebru Önler şirket hak-
kında bilgiler verdi.

China Southern Airlines’ın Çin’deki en 
iyi güvenlik siciline sahip olduğunu belir-
ten Önler, şunları söyledi: “Şirketin dış 
hatlarda 41 ülke ve bölgede 190 nokta-
ya 600 rotalık uçuş ağı bulunuyor.  Gün-
de bin 900’den fazla uçuş gerçekleştiren 
CSA, SKYTRAX’tan ‘Dünyanın En 
Prestijli Havayolu’ ve CAAC’ın ‘2 Yıldızlı 
Uçuş Güvenliği Pırlanta Ödülü’ne sahip. 
İç hatlarda da güçlü bir şirket. Nitekim 
120 destinasyonda 450 rotaya uçuyor. 
Beijing-İstanbul arasında da A 330 tipi 
uçaklarla, Salı, Perşembe ve cumartesi 
olmak üzere haftada üç sefer yapacağız.”

Memnuniyetle karşılandı
İstanbul’un Turizmden Sorumlu Vali 

Yardımcısı İsmail Gültekin, tanıtım top-
lantısında yaptığı konuşmada iki yıl ara-
dan sonra China Southern Airlines’ın 
seferlere başlamasını ‘yeniden başlangıç’ 
olarak tanımlayarak, “Türkiye’ye gelen 
400 bin turist yeterli değil. Bu sayının 
artmasını sağlamak zorundayız. China 
Southern Airlines’ın uçuşlara başlama-
sıyla en büyük engel ortadan kalkmaya 
başlıyor. Çin ile Türkiye arasında ilk kez 
THY dışında bir havayolu şirketinin doğ-
rudan uçması önemlidir. China Southern 

Airlines’ın merkezinin bulunduğu Gu-
angzhou, İstanbul’un kardeş şehridir. Se-
ferlerin haftada 3 günle sınırlı kalmayıp 
7 güne çıkacağını umuyorum. İstanbul’a 
inecek olan China Southern Airlines’ın 
ilk uçağına şimdiden ‘hoş geldin’ diyo-
rum.

China Southern Airlines Ticari İşler 
Müdürü Yang Zhao, Türkiye’nin İs-
tanbul Havalimanı ile Doğu ile Batı’yı 
bağlayan önemli bir merkez olduğunu 
belirterek, “İstanbul, havalimanlarıyla 
havacılıkta dünyanın merkezi haline geli-
yor. İstanbul China Southern Airlines’ın 
Avrupa ve Amerika’ya uçuş palanında 
önemli bir yere sahip bulunuyor” dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Baş-
konsolosluğu Konsolosu Huang Song-
feng ise China Southern Airlines’ın se-
ferlere başlamasının iki ülke arasındaki 
ticari ve dostluk ilişkilerini güçlendirece-
ğini belirtti ve “İki yıl sonra yeniden baş-
layan seferler hepimizi mutlu etti” dedi.

Geniş seçenekler
China Southern Airlines’ın Türki-

ye’deki temsilcisi (GSA-genel satış acen-
tası) konumundaki Tal Aviation’ın Ülke 
Müdürü V. Mirey Goldag ve China So-
uthern Airlines’tan sorumlu Ebru Ön-
ler, tanıtım toplantısında şirketin sundu-
ğu geniş seçenekleri anlattılar. Önler, 8 
saat üzerinde dış hat ve iç hat bağlantısı 
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CSA, seferlere başladı

China Southern Airlines Ticari İşler Müdürü 
Yang Zhao, Türkiye’nin İstanbul Havalimanı ile 

Doğu ile Batı’yı bağlayan önemli bir merkez 
olduğunu söyledi.
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olan yolcularına Beijing’de ücretsiz ko-
naklama imkanı sunacaklarını belirterek 
uçuşların gerçekleştirileceği A-330 tipi 
uçaklar hakkında şu bilgileri 
verdi: “Bu uçaklar Businnes 
sınıfında; 24 adet koltuk 188 
cm uzunluğunda tam yatar 
koltuk, kişiye özel geniş ek-
ran TV,  2-2-2 çapraz koltuk düzenine 
sahip. Toplam 234 adet koltuk ise 2-4-2 
koltuk düzenindedir. Öğrencilere özel 
bir uygulamamız olacak. Onlara her sı-
nıf için bir ekstra bagaj hakkı tanıyacağız. 
Tek yön fiyatını vergiler dahil 580 dolar, 
gidiş-dönüşü de 560 dolardan satışa su-
nuyoruz.”

Business ve First Class yolcularına Çin 
ve Batı ülkeleri mutfağından spesiyal tat-
lar sunacaklarını belirten Önler, sözleri-

ne şöyle devam etti: “Çin 
stilinde, Vog tavada kı-
zarmış karidesler, zence-
fil sosu ve yumurta akıyla 
hazırlanmış güveç olacak. 

Batı stilinde, mango salsa ile karides, ka-
bak kreması çorbası, biber soslu ızgara 
sığır eti sunacağız. Kanton spesiyalitede 
ise yolcularımıza, haşlanmış pirinç ile sa-
lamura ördek. sığır etli makarna ile şarap 
ve çay çeşitleri sunacağız. Belirli uluslara-
rası ve yerel rotalarda da uçak içinde üc-
retsiz Wi-Fi hizmetimiz bulunuyor.”
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Filosunda yolcu ve kargo uçağı olmak üzere toplam 786 uçak bulunan CSA, dünyanın dördüncü büyük havayolu şirketi.

Tanıtım toplantısında yapılan çekilişte 1 Business ve 2 ekonomi bileti 
kazananlar objektiflere birlikte poz verdi.

China Southern Airlines’ın Türkiye’deki temsilcisi Tal Aviation’dan 
V. Mirey Goldag (sağda) ve Ebru Önler yeniden başlatılan seferler 

hakkında bilgi verdi.
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