Hazırlayan: Nesli Öztürk
İzmir Ticaret Odası

ÜRDÜN SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ BAŞKANI’NIN ODAMIZI ZİYARETİ
Ürdün Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Samir Darbi Ve Beraberinde; Ürdün Seyahat Acentaları
Birliği Müdürü Mr.Mohammad Qawasmi, Ürdün Seyahat Acentaları Birliği Müdürü Mr. Maher Al
Qaryouti, 07 Aralık 2012 tarihinde Odamızı ziyaret etmiştir.

Heyeti karşılayan Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, öncelikle Ürdün’den gelen heyeti
ağırlamaktan çok memnun olduklarını dile getirerek Ürdün’ün genel ekonomisi hakkında bilgi
vermiştir. İki ülkenin ticarette ve turizmde potansiyelin artırılması gerektiği üzerinde durmuştur.
Bölgede istikrar ve barış ortamı ile Ürdün’ün oldukça çağdaş bir yapıda olduğunu belirtmiştir.
Ekonomi Üniversitesinde bir Ürdünlü öğrencinin burslu olarak eğitim gördüğünü, daha çok
öğrenci okutabileceklerini söylemiştir.
Sayın Darbi, iki yakın ülke olduğumuzu söyleyerek yakın ilişkilerimizde bahsetmiştir. Ürdün’de pek
çok kişinin Türk dizilerini takip ettiğini dile getirmiştir. Ürdün halkının, Türkiye’nin turizm
seyahatleri bakımından ilk tercihleri olduğunu söylemiştir. Ürdün’de % 90 eğitilmiş insan gücü
bulunmaktadır. Ürdün halkının vizyonunu artırmak istediğini dile getirmiştir. Halkın, İzmir’e ilgi
duyduğunu, Arap ülkeleri içinde İzmir’e en çok gelen ülke olduklarını söylemiştir. Ürdün’e gelen
Türk sayısının çok az olduğunu, Ürdün’e de Türklerin seyahatlerinin artırılmasını istediklerini,
seyahat acentalarını ikna etmemizi istediklerini söylemiştir.
Uçuşlar konusunda da yetkililerle konuşup, İzmir’in tanıtımını yapmak istediğini de bildirmiştir.
EXPO 2020’de İzmir’i desteklemek için görüşeceğini de dile getirmiştir.
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Ürdün’de sağlık sektörünün gelişmediğini, sağlık problemlerinin çok olduğunu söyleyerek, hastaları
İzmir’e yönlendirmenin iyi olacağını söylemiştir. Fizyoterapi alanında eğitim sağlanabileceğini
söylemiştir. Odamızın daveti için çok teşekkür ederek, İzmir turizmine destek sağlayacak
olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etmiştir. Bu ziyaretin iki taraf arasında ilişkilerin başlangıcı
olacağını söylemiştir.
Sayın Demirtaş, Amman Ticaret Odası’nı İzmir’e davet etmiştir. İzmir-Amman havayolunu
kurmanın yolun yarısı olduğunu söylemiştir. Sağlık turizminde neler yapılabileceği konusunda
uzman kişilerle birlikte Ekonomi Üniversitesi rektörünü Amman’a gönderebileceğini de
söylemiştir. Önümüzdeki yıl Ekonomi Üniversitesi’nde fizyoterapi konusunda eğitim alacak
öğrencileri de beklediklerini iletmiştir.
Mart 2013 sonrasında Ürdün’ü ziyaret edebileceğini de söyleyerek görüşme son bulmuştur.
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