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 Ankara  
 

Dünya’ya Anadolu’dan açılıyoruz 
 
 
 
Türkiye Otelciler Federasyonu(TUROFED)İkinci Başkanı ve 
Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Seçim 
Aydın, Anadolu Jet’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği ilk 
uçuşundak gözlemlerini aktarıyor.  
 
100 yıllık hayal yüz dakikalık bir uçuşla gerçekleşti. 
Anadolujet’in Ankara TAV Anadolu Havaalanı’ndan Suriye’nin Başkenti 
Şam’a düzenlediği ilk yurt dışı sefer 100 yıl önce Hicaz Demiryolu ile 

100 saat süren yolculuğun yeni yollar bulunduğunda, 100 dakikaya sığabileceğini de gösterdi.  
Bir iş adamımızın dediği gibi, kent merkezinden Ankara’nın bir ilçesine gidebileceğimiz bir süre içinde Şam’a 
gidip görüşmeler gerçekleştirmenin bugün artık mümkün olabileceğini yaşayarak öğrenmiş olduk. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın döneminden bu yana Şam’da inşa edilen Osmanlı eserleri karşısında hissettiğimiz 
burukluk, kısa dönem önce Suriye ile kurulan dostane ilişkilerin sonuçlarını gördüğümüzde, yerini geleceğe 
yönelik umutlara bıraktı.  
Şam’da karşılaştığımız Türk heyetlerinin bu topraklarda başarıyı yakalamak için ne denli bir çaba içinde 
olduğuna yakından tanık olduk. 
Bir Türk markası olan Dedeman Otelleri’nin hizmet kalitesi Şam’ın sosyal yaşamında edindiği yer ve sağladığı 
güven bu ülkede Türkiye için olumlu bir imge ve bundan sonra gelecek iş adamları için yararlanılması gereken 
bir örnek oluşturmuştur. 
Bu ilk uçuşta bizimle beraber olan Suriye’nin Ankara Büyükelçisi Sayın Nidal Kabala’nın Şam’a vardığımızda 
uçakta verdiği demeç, bu güzel örnekleri artırmak isteyenler için de cesaret verici işaretler taşıyordu. Şam 
Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Aydın Açıkel’in görüşleri ise bu uçuşun iki ülke arasındaki iletişimin gelişmesi için 
taşıdığı önem ve isabeti ortaya koyuyordu. 
Süleymaniye Külliyesi’nden, Hicaz Demiryolu İstasyonu’na, Mevlevihane ve Hamidiye Çarşısı’ndan Emevi 
Camisi’ne giden yolda bizlere gösterilen ilginin son siyasi temasların yerinde ve zamanında gerçekleştirildiğinin 
birer göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  
Anadolujet’in bu ilk uçuşunun ardından yurt dışında uçacağı sekiz kent halen uçtuğu tüm kentlerle Ankara 
üzerinden birbirine bağlamanın yanında THY dâhil, uçak şirketlerinin büyük havaalanları üzerinde zarar kalemi 
olarak açıkladığı beklemeleri de sona erdirecek katkılar sağlayacaktır. 
Bu konuda başlatmış olduğumuz girişimleri destekleyen Ankara’daki meslek kuruluşlarına Anadolu Turizm 
İşletmecileri Derneği (ATİD) olarak, sektörümüz adına duyduğumuz memnuniyeti ve şimdiye kadar olduğu 
gibi, gelecekte de Anadolu kavramı altında birlikte olacağımızı ifade etmek isterim.  
Gezimizde bizimle birlikte olan Ankara TAV Havaalanı Genel Müdürü Sayın Nuray Demirer’in Anadolu’nun halen 
42 uçuşla edindiği dünyaya açılan kapısı olma niteliğine olan katkılarını bir kez daha tespit etme fırsatı bulduk. 
Türk Hava Yolları Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sami Alan’dan aldığımız bilgiye göre Anadolujet’in bu öncü ve 
örnek hamlesiyle Ankara mevcut olanlara ek olarak 2010 yılında sekiz dış ve 28 iç merkezin birbirine bağlandığı 
bir ulaşım merkezine dönüşecek. 
Ankara’nın sahip olduğu kültür ve turizm değerlerinin yanında, tekrar Anadolu turlarının başlangıç noktası haline
gelmesini sağlayacak olan bu yeni uçuş noktaları ile Batum ve Bakü konusundaki önerimize gösterdiği ilgiyi de 
siz sayın okurlarımızla paylaşmak, yeni gezi noktaları konusundaki tercihlerinizde dikkate almanızı önermek 
istedim.  
Turizm sektörü adına bu uçuşa katılan tek kişi olarak iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin karşılıklı gelişimi 
açısından Türkiye’nin TÜROFED ve diğer meslek kuruluşlarının aracılığıyla önemli görevler üstlenebileceğini bir 
kez daha görmüş oldum. 
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