
K

19

UŞAK ve Yol girişimi, kapsadığı ülkeler 
arasında ilişkileri her anlamda geliştiriyor. 
Son yıllarda Çin ve Türkiye arasında hızla-
nan ilişkiler bu durumu net şekilde anlatı-
yor. İki ülke arasında gelişen ticari ilişki-
ler, doğal olarak kültürel ilişkilere de ivme 
kazandırıyor.

Turizm, iki ülke arasındaki kültürel ya-
kınlaşmayı en hızlı gerçekleştirecek sek-
törlerin başında geliyor. Nitekim bu du-
rum son yıllarda rakamlara da olumlu 
yansıyor. Dünyayı gezen 5 kişiden biri olan 
Çinli turistlerin Türkiye’ye artan ilgisi, ula-
şımdaki gelişmeleri de beraberinde getir-
di. Artan talebin karşılanması noktasında 
adım atan şirketlere Chengdu merkezli 
Sichuan Hava Yolları da katıldı.

Şirket yönetimi, Nisan ayında Çin'in 
Chengdu kentinden İstanbul’a doğrudan 
uçmaya başladı. Airbus 330 tipi uçakla ya-
pılan ilk seferde, Chengdu’dan İstanbul’a 
279 yolcu geldi. Karşılama törenine Çin 
Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu 
Cui Wei, Sichuan Hava Yolları Grubu Yö-
netim Kurulu Başkanı Li Haiying ve İGA 
İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ka-
tıldı. 

Kolaylık sağlayacak
Törende konuşan Sichuan Hava Yol-

ları Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Li 
Haiying, geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli 
turistlerin sayısının yaklaşık 400 bine ulaş-

tığını ve 2017 yılına göre bu rakamın yüzde 
60 oranında arttığını kaydetti. Şirketin iki 
ülke arasındaki ekonomi, ticaret ve turizm 
alanlarındaki işbirliğine katkı sağlamaya 
hazır olduğuna işaret eden Li Haiying, iki 
ülkenin halklarının karşılıklı yolculuk yap-
malarına kolaylık sağlanması için güvenli 
ve kaliteli uçuş ve hizmet yapacaklarına 
söz verdi.

Türkiye’in güzel bir ülke olduğunu bu 
yüzden çok turist çektiğini belirten Li, şun-
ları söyledi: “Şirket merkezimizin bulun-
duğu Chengdu pandanın yurdu. Dolayısıy-
la Türkiye’den daha çok turistin gelmesini, 
hatta yurtdışındaki turistlerin Türkiye’ye 
gelip Türkiye üzerinden Chengdu'ya gel-
mesini umuyorum. Bu seferlerin gelece-
ğine çok inanıyorum. Sadece turizm değil 
kargo taşımacılığı ve diğer kültürel ilişkile-
rin gelişmesini de umuyorum.”

İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Sam-
sunlu, İstanbul Havalimanı'nın Sichuan 
Havayolları'na kaliteli hizmet verirken Sic-
huan Hava Yolları'ndan daha fazla uçuş 
beklediklerini dile getirip “Çin'in 4’üncü 
büyük şehri ile bağlantı kuruldu. Bu bağlan-
tılar hızlı şekilde artacak. Türkiye’ye gelen 
Çinli turist sayısı son 5 yılda 100 binlerden 
400 binlere ulaştı. Kısa vadede bu rakamı 
1 milyona taşımayı hedefliyoruz” dedi. Sic-
huan Hava Yolları ile Chengdu kentinden 
İstanbul'a salı, perşembe ve cumartesi ol-
mak üzere haftada üç uçuş yapılıyor.

KAPAK

Türkiye ve Çin 
arasında son 

yıllarda gelişen 
ilişkiler, turizmde 
talep artışına yol 
açtı. Artan yolcu 

talebini karşılamak 
isteyen havayolu 

şirketlerine Sichuan 
Hava Yolları da 

katıldı. Çin’in 
Chengdu kentinden 

İstanbul'a ilk 
direkt uçuş 

gerçekleştirildi.

KEREM KÖFTEOĞLU

Chengdu'dan İstanbul'a
hava köprüsü kuruldu

Uçağın pist başına inişinden 
itibaren itfaiye araçları su takıyla 
karşılama yaparak yolculara "Hoş 
geldiniz" dedi.

Karşılama törenine Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei (soldan dördüncü ve Sichuan Hava Yolları 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Li Haiying’in (soldan beşinci) yanı sıra İGA’dan temsilciler katıldı.
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