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DUBAİ KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞELİĞİ
2018 I. DÖNEM PAZAR RAPORU
1. ÖZET PAZAR BİLGİLERİ
Ülke Nüfusu

9.1 milyon kişi (2016)

Başlıca Kentler ve Nüfusları

BAE yedi emirlikten oluşmaktadır, yüzölçümü bakımından en
büyük emirlik ve ülkenin başkenti Abu Dhabi’nin nüfusu 2016
verilerine göre 2.8 milyon kişi, Dubai’nin nüfusu 2015 verilerine
göre 2.4 milyon kişi, Sharjah ise 1.4 milyondur(2015).
Yurt Dışına Çıkan Kişi Sayısı Yaklaşık 3-3.16 milyon kişi
(varsa turizm amaçlı çıkışlar)
Ülkedeki yerli nüfusun uzun yaz tatilinde gittiği başlıca ülkeler
Avrupa’da İngiltere, Almanya, Fransa, İsviçre ve Türkiye iken
Asya’da Tayland ve Singapur’dur. Son yıllarda da özellikle
Gürcistan, Bosna Hersek ve Azerbaycan, alternatif destinasyonlar
olarak karşımız çıkmaktadır.
(Göçmenler 10-15 günlük kısa tatillerde sıklıkla kendi ülkelerine
giderken Yerli BAE’lilerin tercih ettikleri destinasyonların
başında Londra, Singapur ve Tayland gelmektedir.)
Bilindiği gibi ülkemizde gelen turist sayısı belirlenirken sadece
pasaport bilgisi baz alınıp gelinen ülke dikkate alınmamaktadır.
Oysa Körfez ülkeleri ve özellikle BAE’de demografik yapı bu
noktada tamamen orantısızdır. Nitekim ülkenin yüzde 90’ı
yabancı olup sadece yaklaşık yüzde 9’u yerli Arap’tır. Bu yüzden
Tercih Edilen Ülke Sıralaması de bu yöntem BAE’den Türkiye’ye gelen turist sayısını tam
ve Türkiye’nin Yeri
olarak yansıtmamaktadır. Bu çerçevede THY Dubai Müdürlüğü
ile ülkenin iki ana kenti olan Dubai ve Abu Dabi
havalimanlarından İstanbul varışlı turist sayısı noktasında yapılan
çalışmalarla ülkemize 2017 yılında 343.373 turistin gittiği ortaya
çıkarılmıştır. Bu rakama küçük havayolları ve Sharjah ve diğer
emirlikler de dahil değildir. Nitekim Sharjah’dan sırf Trabzon’a
sadece Airarabia havayolu 14.000 turist taşımıştır. Dolayısıyla
BAE’den ülkemize giden turist sayısının 350.000’in üzerinde
olduğu söylenebilir. Bu sayının ise sadece 49.360’ı yerli Emirati
Araplar olup kalanı yabancı nüfusa aittir.
Buna göre BAE’den yurt dışına çıkan toplam turist sayısına
oranla Pazar payımız % 10-15 civarındadır. 950.000 civarında
olan lokal nüfusa oranla Pazar payımız ise yaklaşık % 5
civarındadır.
Yurtdışına Çıkışlarda Tercih
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Edilen
Ülkelerle
İlgili
Açıklama
(Tercih sebebi, hangi turizm
türleri için ve hangi dönemlerde
tercih ediliyor vd.)

a. İngiltere (sebepleri: Ülkenin güvenli ve sakin yapısı,
Alışkanlık: uzun süredir bu ülkeye gidilmektedir, Vize
kolaylığı, BAE’li lokaller Londra’dan emlak
almaktadırlar, lokallerin ve çocuklarının büyük bir
kısmı eğitimini burada yapmaktadır bu yüzden tatilde
burayı tercih etmektedirler, ayrıca ciddi oranda iş
ilişkileri mevcuttur) (BAE’den İngiltere’ye 2016
yılında 365.000 civarında kişi gitmiştir. Bunun % 46’sı
BAE’de mukim İngilizler olup sadece % 17’si
Emirati’dir);
b. Almanya (sebepleri: doğası, hesaplı tatil imkânları ve
özellikle tedavi ile ilgili altyapısının güçlü oluşulokaller daha çok sağlık + turizm amaçlı olarak
gitmektedirler) (Almanya istatistiklerine göre 2017
yılında Körfez ülkelerinden Almanya’ya 1 milyon 793
bin kişi gitmiştir);
c. Fransa: doğası (Körfez ülkelerinden Fransa’ya 2016
yılında toplam 1.3 milyon kişi gitmiştir);
d. İsviçre: doğası ve termal turizm imkânları (İsviçre’ye
2016 yılında BAE’den 70.000 kişi gitmiştir)
e. Türkiye: Doğası, tercih edilen Asya ve Avrupa
ülkelerine oranla yakın bir destinasyon oluşu, alışveriş
ve gastronomi imkanları. (2017: 49.360 kişi)
2. Asya Ülkeleri:
a. Tayland (sebepleri: Öncelikle belirtilmesi gereken
husus, Tayland, BAE’nin kendi çalışanlarının sağlık
sorunlarının yurtdışında tedavisi noktasında anlaşmalı
olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca fiyatların
son derece uygun olması, gençler için eğlence ve
kadınlar içinde ucuz alışveriş imkânının olması,
Körfez ülkeleri için önemli bir alternatif turizm türü
olan sağlık turizmi noktasında çevre ülkelere oranla
son derece düşük fiyatlara aynı hizmetin alınabilmesi
önemli etkendir.) (BAE’den Tayland’a 2016 yılında
187.665 kişi, 2017 yılı Ocak-Eylül ayları arasında ise
112.368 kişi gitmiştir);
b. Singapur (fiyatların uygunluğu, alışveriş imkânları)
(BAE’den Singapur’a 2016 yılımda 80.234 kişi
gitmişken 2017 yılı Ocak-Aralık arasında 79.007 kişi
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gitmiştir.);
3. Yeni destinasyonlar: (Son senelerde başlayan trend)
a. Gürcistan (sebepleri: Yeni bir destinasyon, çok ucuz
oluşu ve çok uygun paketlerin olması, emlak alma
imkanları dolayısıyla uygun fiyata emlak alıyorlar,
açık bir ülke olması dolaysıyla vize sorununun
olmaması ve bu konuda iki ülke arasında bir
mutabakat
zaptının
imzalanması)
(BAE’den
Gürcistan’a 2017 yılında 15.959 civarında kişi
gitmiştir.);
b. Bosna Hersek (Avrupa’nın ortasında ve Avrupa’nın
doğal güzelliklerine sahip bir Müslüman ülke oluşu,
doğası. Özellikle lokaller Bosna Hersek’e çok ciddi
yatırım yapmakta ve mülk almaktadırlar.) (BAE’den
Bosna Hersek’e 2017 yılında 31.625 kişi gitmiştir.)
c. Azerbaycan: Doğası, uygun paket fiyatları (BAE’den
Azerbaycan’a 2016 53.180 kişi giderken 2017 yılında
da 102.360 kişi gitmiştir.)
Yeni destinasyonlar turizm altyapılarının diğerlerine oranla güçlü
olmaması dolayısıyla çoğunlukla kısa okul tatilleri için tercih edilmekte
olup Körfez’den Arap turistleri uzun olan yaz tatillerinin tamamını bu
ülkede geçirmeyip daha ziyade bu ülkelerde bir süre kalıp sonra diğer
ülkelere geçmektedirler.

Türkiye’ye Gelen Kişi Sayısı
ve Değişim Oranı
(Bakanlığımız
İstatistiklerine Göre)

OCAK-MART 2018
DÖNEMİ
B.A.E

2016
10388

2017
9393

OCAK-MART
DÖNEMİ
Bahreyn
Katar
Kuveyt

2018
10.696

DEĞİŞİM(%)
2017/2016 2018/2017
-9.58
13.87

DEĞİŞİM(%)

2016
2017
2018
2017/2016 2018/2017
11.241 12.942 20.142
15,13
55,63
8 262
7457 20.108
-9,74
169,65
32.784 40.871 55.828
24,67
36,60

Türkiye’den İlgili Ülkeye TÜİK kaynaklı veriye göre ülkemizden BAE’ye 2016 yılında
Giden Kişi Sayısı (TÜİK)
116.130 kişi giderken 2017 yılının ilk 9 ayında ise 61.857 kişi
gitmiştir.
Turizm
Otoriteleri
ve Yedi Emirlikten oluşan BAE’de her emirliğin kendine ait
Organizasyonları
bir turizm otoritesi vardır. BAE’de turizm bakanlığı
bulunmamakta olup bütün emirliklerin turizm otoriteleri Ulusal
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Turizm Konseyi'ne (The National Council of Tourism &
Antiqities-NCTA bağlıdır http://www.uaetourism.ae/
1. Abu Dhabi: http://tcaabudhabi.ae/en
2. Dubai: http://www.visitdubai.com/en/ The Department
of Tourism and Commerce Marketing (DTCM)
3. Sharjah: http://www.sharjahtourism.ae/
4. Ajman: http://www.ajmantourism.ae/en/
5. Fujairah: http://fujairahtourism.ae/en/
6. UmmAl Quwain: http://www.uaetourism.ae/
7. RasAlKhaimah: http://www.rasalkhaimahtourism.com/
Bunlar dışında BAE'nin 3 büyük emirliğinde Seyahat Acentaları
Birliği bulunmaktadır.
1. Dubai Seyahat ve Tur Acentaları Grubu: (Dubai Travel
and Tour Agent Group): http://www.dttag.com/
2. Abu Dhabi Seyahat ve Turizm Acentaları Konseyi (Abu
Dhabi Travel and Tourism Agencies Council)
http://www.attac.ae/
3. Sharjah Seyahat Acentaları Birliği http://staa.ae/
Önemli
Basın
Yayın
Organları
(En çok okunan gazeteler, en
çok izlenen TV kanalları, en çok
ziyaret edilen internet siteleri
vb.)
Yurtdışı Çıkışlardaki Seyahat
Motivasyonları
(Tur paketinin fiyatı, her şey
dahil sistemi, ülkenin ucuz
olması, hizmet kalitesi, elverişli
iklim, tarihsel bağlar, farklı
kültür vd.)

Tatil İçin Tercih
Aylar/Dönemler
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Edilen

BAE’de en çok okunan gazeteler İngilizce’de Gulfnews, Khaleej
Times, The National, Arapçada ise Al Bayan, Al Khaleej, Al
Ittihad, Emarat al Youm; izlenen TV kanalları MBC (MBC kanal
idaresi Dubai’dedir) ve Arabiyya’dır, bölgede büyük oranda takip
edilen önemli sosyal medya organları ise facebook, google,
instagram ve youtube’dur. Sosyal medya organları noktasında
BAE’de snapchat, instagram ve twitter daha etkin iken, Kuveyt’te
facebook önplandadır.
Körfez’den ve BAE’den turistler destinasyon seçerken şu
hususlara büyük önem vermektedir:
• Güvenlik
• Kültürel aşinalık
• Turizm altyapısının iyi oluşu
• Alışveriş çeşitliliği imkânı
• İyi iklim koşulları
• Vize kolaylığı
(Körfez’den turistler, kültürel nedenlerle paket turlara hiçbir
şekilde uygun değillerdir. Ören yerlerinin ziyaretine de eğilimli
değillerdir.)
Bölgemizde büyük tatil dönemleri okul sömestr tarihleridir ki,
bunlar Aralık, Mart ve Haziran ayları itibariyle başlayan üç ayrı
dönemdir. İlk iki sömestrde 15-17 günlük bir ara var iken
Haziran tatilinde ise iki aylık bir tatil söz konusudur. Dolayısıyla
kitlesel çıkışlar bu aylarda yoğunlaşmaktadır. Bu sene ramazanın
Mayıs başında başlayıp haziran sonunda bitmesi ve okulların da
haziran sonunda kapanması dolayısıyla temmuz ve ağustos ayları
uzun bir tatil için uygun hale gelmiştir.
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Konaklama Türkiye’ye turist olarak giden kişilerin çoğunluğu 4 ve 5 yıldızlı
otelleri tercih ederken, mümkün olduğunda apart oteller de tercih
edilmektedir.
Ortalama Tatil Süresi
Okul tatillerine bağlı olarak kısa tatillerde 15-17 gün, uzun yaz
tatilinde ise bir-iki ay arasında değişmektedir.
Türkiye’ye Gelen Turistlerin
 Doğası ve uygun iklimi,
Ülkemizi Tercih Sebepleri
 Ortak dini yapı (İslam), kültürel benzerlik,
 Yakın bir destinasyon oluşu,
 Avrupa’ya oranla makul fiyatlar,
 Alışveriş ve yeme-içme imkanları.
Tercih
Türü

Edilen

Türkiye’ye Gelen Turistlerin
TercihEttikleri Destinasyonlar
Türkiye’ye Gelen Turistlerin
Tercih Ettikleri Tatil Türü
Tercih Edilen Rezervasyon ve
Seyahat Türü
(online, tur operatörü veya
acenta üzerinden, bireysel,
paket tur)

İSTANBUL, BURSA, BOLU, YALOVA, TRABZON, RİZE,
ANTALYA
DOĞAL GÜZELLİKLER, ALIŞVERİŞ, GASTRONOMİ
Online rezervasyonun yanı sıra tur operatörleri/seyahat acenteleri
aracılığıyla ve Havayolları firmalarının travel/holidays bölümleri
vasıtasıyla doğrudan temasla rezervasyon yapmaktadırlar.

Paket tur tercih edilmemekte olup daha çok bireysel turlar tercih
edilmektedir.
İki Ülke Arasındaki Uçak BAE’den Türkiye’ye Türk Hava Yolları, Emirates, Ettihad, Air
Seferleri
Arabia, FlyDubai ve Pegasus havayollarının doğrudan seferi
bulunmaktadır. 2017 Haziran ayında Pegasus Abu Dabi’den
İstanbul’a doğrudan sefer koyarken AirArabia da Sharjah’dan
Trabzon’a doğrudan sefer koymuştur. 2018’de Airarabia Haziran
ayından itibaren İzmir, Antalya ve Bodrum’a yaz dönemi tarifeli
seferler koyacaktır. THY’nin 21 adet Dubai’den, 7 adet de Abu
Dabi’den olmak üzere toplam 28 seferi vardır. THY ile birlikte
tüm havayollarının ise toplam 82 seferi bulunmaktadır. 2018
Haziran ayında konulacak seferlerle birlikte 101 sefer olacaktır.
Türkiye
Destinasyonuna Türkiye spesiyalisti bir acente bulunmamaktadır.
Çalışan ve Pazarı Yönlendiren
Tur Operatörleri (Türk olanlar
varsa belirtilerek)
Tur Operatörlerinin Ülkemize Acenteler bu konuda bir istatistik/rakam paylaşmamaktadır.
Gönderdiği Kişi Sayısı
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2. BAKANLIK TANITIM FAALİYETLERİ
2.1 REKLAM
Bakanlık Makamınca uygun görülmemesi dolayısıyla 2018 yılında ülke çapında reklam
yapılamamıştır. Fakat Arabian Travel Market fuar alanında ülkemize ait reklamlar verildiği gibi
Turkuaz Medya (Sabah Gazetesi) ile birlikte Travel Turkey adıyla İngilizce dilinde bir özel ek
hazırlanmış, söz konusu ekte ülkemiz destinasyonlarından Pamukkale ve Kapadokya reklamları
verilmiş ve ek adı geçen fuarda dağıtılmıştır.
Bunun dışında 23 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Contemporary
Istanbul Sanat Festivali etkinliğinin tanıtımını yapmak üzere Dubai Art festivalinin resmi yayın
organı Art Newspaper'da Bakanlık logomuzun da bulunduğu bir reklam verilmiştir.
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2.2 FUARLAR (katılım sağlanan fuarlar, kısa bilgi ve birkaç görsel, fuar esnasında yapılan
özel bir tanıtım etkinliği varsa belirtilerek)
a. Arabian Travel Market Fuarı: 22-25 Nisan 2018 tarihleri arasında 25.si düzenlenen
Arabian Travel Market Fuarı (ATM 2018) açılışı Dubai Emiri Muhammed b. Raşid el
Maktum tarafından Exhibition Centre Fuar Alanında (DWTC) gerçekleşmiştir. ATM 2018
Fuarında, ülkemiz Dubai Kültür ve Tanıtma Ataşeliğimiz aracılığıyla 8. Pavilyonun tamamını
kapsayan 767 m2’lik stant ile temsil edilmiştir. Bu şekilde 8. Hall’un tamamına yakını
ülkemiz katılımcılarıyla dolmuş durumdadır. Organizasyon firması Reed Expo’nun
istatistiklerine göre, 1994’de fuar hayatına başlayan ATM fuarı bu sene 153 ülkeden 2500
katılımcının iştirakiyle gerçekleştirilmektedir.
Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan söz konusu fuarda Bakanlığımız stand
alanı, Körfez’den turistlerin tercih ettiği başta Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ve de
Anatolia şeklinde üç ana destinasyona ayrılmıştır. Bakanlık standımızda turistik tesis ve
seyahat acenteleri, valilik-İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları ve turizm
dernekleri/birliklerinin de içinde yer aldığı toplam 54 kurum ve kuruluşa yer tahsis edilmiştir.
Ayrıca, Bakanlığımız standı içerisinde girişte 2018 yılının Troya yılı ilan edilmesi dolayısıyla
özel bir alan yapılarak alana Truva atı ve bölgeden görseller yerleştirilmiştir. Aynı alanda
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine giren Ebru sanatımızın standı
oluşturulmuş ve canlı performans sergilenmiştir. Fuar alanının girişinde de Türkiye
Motosiklet Federasyonu’na müstakil bir alan tahsis edilmiştir. Fuar süresince standımızda
yer alan sahnede Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz Folklor ekibinin gösterisi ile
geleneksel Türk müziğinden örnekler sergileyen müzik grubumuz yoğun ilgi çekmiştir.
Arabian Travel Market fuarı organizasyon firması Reed Exhibiton yetkilileri Bakanlığımız
standını, 2018 ATM Fuarının En İyi Tematik Standı olarak seçmiş ve fuarın 3. Günü
Bakanlık standında World Travel Market satış müdürü Jonathan Hull tarafından ziyaretçiler
ve katılımcılar huzurunda Kültür ve Tanıtma Ataşesine konuyla ilgili bir plaket verilmiştir.
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b. Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı: 25 Nisan-01 Mayıs 2018 tarihleri arasında Abu
Dhabi’de gerçekleşen Abu Dhabi Book Fair’a Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
ile birlikte katılım sağlanmıştır. 60 m2’lik bir alanda katılınan fuar vasıtasıyla teda projemiz
ve ülkemiz yayınları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara detaylı bilgiler aktarılmışken
ülkemizden getirilen yayıncılar da partnerleriyle görüşme imkânı bulmuş ve birçok anlaşma
yapmışlardır.
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2.3 PR (HALKLA İLİŞKİLER) FAALİYETLERİ,
ÇALIŞMALARI VE AĞIRLAMALAR

KÜLTÜREL

DİPLOMASİ

1. EMITT:25-28 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen EMITT fuarına katılmak üzere
görev bölgemize dahil olan Bahreyn’den iki turizm basın mensubu ağırlanmıştır.
2. Ace of MICE Fuarı: 21-23 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi-ICC fuar
alanında düzenlenen 5. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines Kongre, Toplantı ve
Etkinlik Fuarı çerçevesinde görev bölgemizden 2 sektör temsilcisi ağırlanmıştır.
3. Luxin Fuarı: 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında AIDA Turizm tarafından düzenlenen
"IV.Luxin Turkey" zirvesine katılmak üzere Amex bölge temsilcileri gibi 3 üst düzey
yönetici ülkemizde ağırlanmıştır.
4. İstanbul Bağımsız Sanat Vakfı'nın 24 Mart 2018 tarihinde İstanbul'da yaptığı Uluslararası
İslam Sanatları Resim Sergisi etkinliğine katılmak üzere Bahreyn’den iki sanatçı ülkemizde
ağırlanmıştır.
5. 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde Sivas’ta düzenlenen “I. ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU
TURİZM KONGRESİ” için görev bölgemiz BAE’den bir turizm eğitmeni ülkemizde
ağırlanmıştır.
6. Körfez’den Gazeteci Ağırlaması: Görev bölgemiz olan Körfez ülkelerinden önemli gazete ve turizm
dergilerinden 7 medya mensubunun, muhatap kitlemize yüksek turizm mevsimi öncesi İstanbul’un
kültürel ve tarihi potansiyelini ve bilinenin ötesinde birçok alternatife sahip bir turizm destinasyonu
olduğunu gösterme amacıyla Körfez ülkeleri açısından temel destinasyon olan İstanbul’da 25-28 Mart
2018 tarihleri arasında ağırlanmıştır. Ağırlanan gazeteciler ülkelerine dönmeleri akabinde her biri
kendi gazetelerinde müstakil yazılar yazmışlardır.
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Yayınlanan yazılardan örnekler:
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2.4 SEKTÖRLE BİRLİKTE YAPILAN FAALİYETLER (Birlikte Reklam, Birlikte
Ağırlama- Infotour, Workshop, Roadshow, Famtrip)
WORKSHOPLAR:
1. Bakanlığımızın OTSAD ile birlikte Troya Yılı Tanıtım Workshopu:
Bakanlığımızca 2018 yılının Çanakkale Troya yılı ilan edilmesi sebebi ile Ortadoğu Turizm
ve Seyaha Acentaları Derneği (OTSAD) ile işbirliği içerisinde 17 Ocak 2018 tarihinde
Ortadoğu’da Çanakkale’yi etkili şekilde tanıtmak amacıyla 16-18 Ocak 2018 tarihleri
arasında Katar’ın başkenti Doha’da belediye ve üniversiteler gibi kurumlarla bir dizi temas
gerçekleştirilmiş ve 17 Şubat 2018 tarihinde de Çanakkale Valiliği ve Ortadoğu’ya çalışan
Çanakkale’li acentalar arasında bir workshop düzenlenmiştir ve W Doha Otel’de 100 kişilik
gala yemeği Bakanlığımız tarafından karşılanmıştır.
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2. Bakanlığımızın Turob ile birlikte düzenlediği Kuveyt ve Bahreyn Workshopları:
Bakanlığımızın Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Mercan Turizm ile işbirliği içinde
Körfez ülkeleri ile turizm ilişkilerini geliştirmek amacıyla 18.02.2018 tarihinde Kuveyt’te ve
20.02.2018 tarihinde de Bahreyn’de birer workshop düzenlenmiş olup, katılımcılar için
150’şer kişilik gala yemeği Bakanlığımızca karşılanmıştır.
Kuveyt workshopu:
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Bahreyn Workshopu:
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3. Air Arabia ile Birlikte Workshop:
BAE’nin önemli emirliklerinden Sharjah merkezli low-cost havayollarından olup 2018
Haziran ayı itibariyle Antalya, İzmir ve Bodrum’a doğrudan tarifeli sefer koyan Airarabia
havayoluyla işbirliği içerisinde adı geçen destinasyonların BAE’deki acentelere tanıtılması ve
ilgili
sektörle
bir
araya
gelerek
işbirliğini
geliştirme
amacıyla
19 Şubat 2018 tarihinde Dubai’deki Hyatt Regency Otelde bir workshop yapılmış ve
katılımcılar için düzenlenen 150 kişilik gala yemeği Bakanlığımızca karşılanmıştır.
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FAMTRIPLER:
1: Airarabia ile Famtrip: BAE’nin Sharjah Emirliğinden İzmir Antalya ve Bodrum’a 2018
Haziran ayı itibariyle doğrudan tarifeli seferler koyan low-cost havayolu firması Air Arabia
ile birlikte 19-25 Mayıs tarihleri arasında, ülkemize doğrudan sefer koyulan İzmir kentinin
turizm potansiyelini yerel acenteler nezdinde bilinirliğini artırmak için 8 acente temsilcisinin
katıldığı birlikte bir famtrip organize edilmiştir.
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2.5 ÖZEL TANITIM FAALİYETLERİ – PROJELER
a. Troya Tanıtım Gecesi: Körfez ülkelerinin en büyük turizm fuarı olan Arabian Travel Market
fuarı öncesinde 21 Nisan 2018 akşamı, BAE turizm sektör temsilcileriyle birlikte bir turizm
workshopu ve Troya tanıtım gecesi gerçekleştirilmiş ve söz konusu etkinlikte tarafımızca
yapılan konuşma akabinde önce ÇATOD yetkilileri tarafından 2018 Troya Yılı çerçevesinde
Çanakkale ve çevresinin tarihi kültürel ve turistik potansiyeli ile ilgili bir sunum yapılırken
Türsab yetkilileri tarafından da ülkemiz turizm potansiyeli ve öne çıkan destinasyonlarla ilgili
olarak genel bir ülke sunumu yapılmıştır. Etkinlik yoğun katılıma sahne olmuştur ve tur
operatörleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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b. Sharjah Üniversitesi Ülkeler Tanıtım Günü: Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli

emirliklerinden Sharjah'da bulunan ve BAE'nin en büyük devlet üniversitelerinden olup
sadece lokallerin okuduğu Higher Colleges of Technology’nin her yıl düzenlediği
Uluslararası Ülkeler Tanıtım Günü’ne (14 Şubat'ta) hem tanıtım materyali hem de geleneksel
ikram malzemeleri ve hediyelik eşyaların sunulduğu bir stant ile katılım sağlanmış,
standımızı üniversite rektörleri ve BAE Milli Eğitim Bakanı ziyaret etmiş ve etkinlik sonunda
Türkiye standı en iyi 2. Stant ödülü almıştır.
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2.6 KATILIM SAĞLANAN FAALİYETLER:
a. MENA Turizm Konferansı/Zirvesi: 03-05 Mayıs 2018 tarihlerinde Kültür ve Turizm
Bakanlığı, THY ve DOKA işbirliğinde Ordu'da yapılan 2. MENA (Middle East and
North Africa) Turizm ve Yatırım Zirvesi çerçevesinde Ortadoğu ve Körfez'den 300
civarında seyahat acentesi mensubu ve gazeteci/bloggerın ülkemizde ağırlanması
organizasyonunda THY ile işbirliği içinde çalışılmıştır.
b. Uluslararası Dubai Suluboya Resim Festivali: 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında
Dubai’de uluslararası suluboya sanatçımız Atanur Doğan’ın Dubai’deki sanat
otoriteleri ve Amerikan Üniversitesi ile birlikte organize ettiği Uluslararası Suluboya
Resim Festivali’ne katılım sağlanmış ve sanatçı ile birlikte ödül alan sanatçılara
ödülleri takdim edilmiştir. BAE’de ülkemizin konuyla ilgili imajı ve sanatsal
ürünlerinin tanınırlığını sağlama açısından etkili bir kültür faaliyeti olmuştur.

c. Sharjah Calligraphi Buluşması: BAE’nin 3. Büyük emirliği Sharjah’da düzenlenen
8. Uluslararası Calligraphy/Hat Buluşması çerçevesinde festivale katılan dünyaca
ünlü hat ustamız Mustafa Uğur Derman ve ülkemizden diğer katılımcılar ile bir araya
gelinmiş olup, Derman hocamız Sharjah Kültür ve Sanat otoritesince ödüle layık
görülmüştür. Hat ustamız Derman’a Sharjah Kültür otoritesince eserlerini ve
yayınlarını sergilemek üzere müstakil bir hall verilmiştir.
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Temaslar/Ziyaretler:
1. Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve Dubai’nin en önemli Kültür Merkezlerinden Cuma el Majid
Kültür ve El Yazma Eserler Merkezi ziyaret edilerek 2007 yılında Konya El Yazmaları
kütüphanesiyle ve 2010 yılında da Milli Kütüphane ile karşılıklı birer Anlaşma imzalamış
olan kurum ile bir süredir duraklayan karşılıklı işbirliğinin tekrar aktif şekilde devam
ettirilmesi ve engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak Kültür Merkezinin onursal
başkanı Sayın Cuma el Macid ve Merkez Müdürü ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
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2. Dubai’nin önemli üniversitelerinden olup sadece lokallerin okuduğu College of Islamic and
Arabic Studies adlı kurum ziyaret edilerek rektör yardımcısı Dr. Muhammad Abdurrahman
ile görüşülmüş, üniversiteyi bize gezdiren rektör yardımcısı ile karşılıklı öğrenci değişimi ve
ortak kültürel faaliyetlerin imkanı ele alınmıştır.

Tanıtım Destekleri:
1. GEMS International School: Adı geçen okulun ülkeler tanıtım faaliyetine katılınarak
ülkemizin bölgede tercih edilen destinasyonlarına ilişkin yayınlar dağıtılmış ve ziyaretçilerim
soruları cevaplandırılmıştır.
2. DEERAH International School: Adı geçen okulun ülkeler tanıtım faaliyetine katılınarak
ülkemizin bölgede tercih edilen destinasyonlarına ilişkin yayınlar dağıtılmış ve ziyaretçilerim
soruları cevaplandırılmıştır.
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3

MÜŞAVİRLİĞİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ, ÜLKEMİZ İMAJI, (bu konuda yaptırılmış
bir çalışma varsa tarihi ve kısaca içeriği, alınan sonuçlar) 2018 YILI BEKLENTİLERİ,
SORUNLAR VE ÖNERİLER

Görev bölgemizden ülkemize gelen turistler başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. Yüzde olarak
azınlık olan yerli Araplar/lokaller ve yüzde olarak çoğunluğu oluşturan yabancılar. Yerli Araplar
genellikle İstanbul, Bursa, Yalova gibi Marmara bölgesi kentlerini, Rize ve Trabzon gibi Karadeniz
destinasyonlarını ve de Akdeniz bölgesini ve özellikle Antalya’yı tercih etmektedirler. Öte yandan
Asyalı, Avrupalı kişilerden oluşan Arap olmayan expat nüfus ise başta İstanbul ve Antalya olmak
üzere Marmara ve Akdeniz bölgesi kentlerini tercih etmektedirler.
2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn’den gelen turist sayısında 2016
yılına oranla ciddi artış olmuş ve 2016’da kısmi düşüş gösteren rakamlar telafi edilerek ciddi bir
yükseliş trendi yakalanmıştır. Nitekim Bahreyn’de % 43.42’lik bir artışla 59.442, BAE’de %
28.83’lük bir artışla 49.360, Katar’da % 49.21’lik bir artışla 48.764 ve Kuveyt’te de % 42.07’lik bir
artışla 255.644 turist sayısı yakalanmıştır. Bu noktada özellikle BAE ve Kuveyt dikkat çekicidir;
çünkü 2016’nın ilk 6 aylık döneminde -%20.99’luk bir düşüş varken 2017’de ciddi bir toparlanma ile
bu rakam yakalanmıştır. Kuveyt de her yıl Körfez’de Arabistan’dan sonra en büyük turist gönderen
ülke niteliğini 2016’daki 179 binlerden 2017’de 42.7’lük bir artış ile 255 binlere taşıyarak
pekiştirmiştir. Sonuç olarak 2016 yılındaki güvenlik endişesi kökenli olarak BAE hariç diğer Körfez
ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısında çok büyük bir kayıp yaşanmadığı gibi 2017 yılında da
çok ciddi artışlar da söz konusu olmuştur.
2018 yılının ilk 3 ayında ise Körfez ülkeleri 2017 yılının aynı aylarına oranla çok daha fazla
artışa sahne olmuştur.
Sırasıyla ülkeleri ele alırsak;
Katar’da iki ülke ilişkilerinin de olumlu olması dolayısıyla turizm rakamlarında her zaman
belirgin bir artış görülmektedir: Nitekim bu sene geçen senenin aynı dönemine Katar’da % 169.65
gibi büyük bir artışla 20.108 rakamı yakalanmıştır.
Öte yandan BAE’de ise son yıllarda ilişkilerin gergin olmasına rağmen 2018’in ilk 3 ayında
%13,87’lik bir artışla 10.696 rakamı yakalanmıştır. Bu rakam tamamen lokal emirati sayısıdır. Bu
gelişme, gergin siyasi ilişkilere rağmen turizm ilişkilerinde ciddi bir düzelmenin olduğu ya da en
azından siyasi ilişkilerin turizm ilişkilerine çok yansımadığı şeklinde değerlendirilebilir.
BAE’ye akredite Körfez ülkeleri içerisinde en az büyük artış her zaman olduğu gibi Kuveyt’te
gözlemlenmektedir. 2018’in ilk 3 ayında ise % 36.60 artışla 55.828 sayısı yakalanmıştır. Kuveyt’ten
ülkemize sadece İstanbul, Antalya gibi temel destinasyonlara değil Bursa ve İzmir gibi alternatif
destinasyonlara da sefer düzenlenmektedir. Ülkede THY (42), Kuwait Airways (14) , Jazeerah (7) ,
Atlas Jet (7), Pegasus havayollarının (14) doğrudan seferleriyle ülkemize toplam 91 sefer
bulunmaktadır. Hatta low-cost bir havayolu olan Wataniyya da bu yaz haftada her gün (7) olmak
üzere sefer koymuştur. (25 Mart-28 Ekim 2018 arasında) Biz de ülkemiz ile Kuveyt arasındaki
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turizm ilişkilerini geliştirmek üzere her sene yaptığımız gibi bu sene yüksek sezon öncesinde bir
turizm workshopu düzenledik ve yerel sektör temsilcileriyle bir araya gelip sorunları tartıştık.
Bahreyn 2018 yılının ilk 3 ayında %55,63 artışla 20.142 rakamı yakalanmıştır. Bahreyn’de
ülkemize yönelik ciddi bir talep söz konusudur. Bunu pekiştirmek için değişik kültür ve workshop
gibi turizm etkinlikleriyle pekiştirmeye çalışmaktayız.
Bu noktada sektörel bir tespiti de belirtmek gerekmektedir:
BAE’deki mevcut turizm ilişkilerini geliştirme noktasında PR firmamızla birlikte 2017 yılında
olduğu gibi 2018 yılında da tanıtım politikası olarak ülkemizin kültür-sanat ürünlerine daha fazla
dikkat çekerek ülkemizle ilgili güvenlik endişelerinin aşılması planlanmış olup bu yönde faaliyetler
yapılmıştır ve yapılmaktadır. Nitekim geçen yıl film festivallerinin takibi ve ülkemizle ilgili
gösterimlerin film festivali yönetimiyle takibi, ülkenin en önemli ve katılımı yüksek Ulusal Gün
Kutlamalarına güçlü bir katılım sağlamak, Art Dubai gibi son derec önemli uluslararası festivallerde
Türkiye’den galeriler getiren Contemporary Istanbul sanat festivaline burada tanıtım desteği vermek,
ayrıca Emirati ailelere ulaşmak amacıyla sadece lokal öğrencilerin okuduğu üniversitelerdeki
uluslararası ülke tanıtımlarına aktif şekilde katılmaya çalışmamız, yerel kültür otoritesi olarak
Dubai’de son derece etkin olan ve Bakanlığımız ile 2007 ve 2010 tarihlerinde elyazmaları alanında
iki anlaşma yapmış olan Cuma el Macid Kültür Merkezini ve başkanını ziyaret ederek ilişkileri
geliştirmeye çalışmak ve benzeri çabaların hepsi bu amaca yöneliktir. Kültür-sanat çevreleriyle
temaslarımızı pekiştirmek yoluyla bunlardan turizme katma değer sağlamaya çalışmaktayız.
Turizm etkinliğindeki önemli hususlardan havayolu frekansları noktasında da bu sene oldukça
önemli gelişmeler yaşanmıştır: Öncelikle Dubai’nin en büyük havayolu firması olan Emirates
Airlines Sabiha Gökçen uçuşlarını yaz dönemi öncesinde yeniden koymuştur. Öte yandan geçen sene
bizimle görüşerek Sharjah’dan Trabzon’a doğrudan sefer koyan Sharjah merkezli AirArabia da yine
bizlerle istişareli olarak 2018 yılında Haziran itibariyle Antalya, İzmir ve Bodrum’a da doğrudan
tarifeli seferler koymuştur. Bunlar çok sevindirici gelişmelerdir; çünkü Arapların tercih ettikleri ve
yeni alternatif destinasyonlara doğrudan seferlerin düzenlenmesi potansiyel turistler açısından
İstanbul aktarmalı bir eziyeti ortadan kaldırmıştır. Zira çok bireyli aile sayısıyla tatile çıkan Arap
turistler açısından doğrudan seferler çok önemlidir. Nitekim mezkur havayolu firması geçen sene 3
ayda sırf Trabzon’a 14.000 civarında turist taşımıştır. Yabancı nüfus açısından da Antalya ve İzmir
ve Bodrum gibi destinasyonlar tercih edilen yerlerdir ve doğrudan sefer konulması bölgeyi tanıma ve
tercih açısından son derece teşvik edicidir.
Körfez’den ülkemize gelen turist sayısı noktasında bir hususun altının da çizilmesi
gerekmektedir: Bakanlık olarak turist sayısını hesaplarken İçişleri Bakanlığının bizlere gönderdiği ve
pasaportu baz alan bir yöntem takip edilmektedir. Oysa Körfez ülkeleri gibi yabancı nüfusun
çoğunluğu teşkil ettiği ülkelerden gelen kişileri hesaplarken bu yöntem kesinlikle uygun değildir.
Acentelerle görüşmelerimizde ülkemize yönelik yabancı/expat ilgisinin oldukça yüksek olduğu
tarafımıza belirtilmesine rağmen, bizler girişte herkesi pasaportuna göre değerlendirdiğimiz için
Körfez’den ülkemize gelen gerçek turist sayısını bulamamaktayız ve örneğin BAE’de % 30 gibi
büyük sayılar tutan Hintliler BAE’den (8.2 milyon nüfus; % 10 yerli % 90 yabancı) gelse de
Hindistan’a yazılarak büyük bir yanlış anlamaya sebep olunmaktadır. Aynı durum Katar (2.100.000
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nüfus, 460.000 yerli gerisi yabancı), Kuveyt (% 30 yerli kalanı yabancı) ve de Bahreyn (1.600.000
nüfus 300.000 yerli) için geçerlidir. Bu şekilde ülkemize gelen turist sayısı tam olarak hiçbir şekilde
net olarak hesaplayamamaktayız.
Bu noktada tekrar hatırlatılmalıdır ki, 2017 yılbaşındaki Reina saldırısı sonrasında Körfez
ülkeleri içerisinde sadece BAE ülkemize yönelik seyahat uyarısı (travel warning) koymuş olmasına
rağmen 2017 yılının son derece olumlu geçmiştir. 2018 yılının da ilk 3 aya ilişkin rakamlarda da
görüleceği üzere başarılı geçeceği düşünülmektedir.
Yalnız Dubai Başkonsolosluğumuz vize işlerini VFS’e devrettiği için acentelerden vize
başvurularının yoğunluk dolayısıyla zamanında çıkmadığı şikayeti alınmaktadır. Özellikle yaz
dönemi kitlesel çıkışlara sahne olduğu için sorun yaşanacağını belirten acenteler bu konuda
yardımlarımızı istemişler ve Başkonsolosluğumuz ile yapılan görüşmelerde yaz dönemi yaşanacak
vize yığılmaları konusunda personel azlığı dolayısıyla pek bir şeyin yapılamayacağı cevabı
alınmıştır. Diğer rakip ülkelerdeki vize kolaylıkları düşünüldüğünde ülkemize ilişkin bu tarz bir vize
sıkıntısının olması ülkemize talebi cesaretlendirmek yerine ciddi zarar vereceği düşünülmektedir.
4

İLGİLİ ÜLKE AYNI ZAMANDA RAKİBİMİZ İSE ÖZEL DEĞERLENDİRME (Dünya
seyahat pazarındaki yeri, neden tercih ediliyor, tanıtım stratejileri ve kampanyaları hakkında
bilgi, turizm örgütlenmesi vd.)

5

BAE’DE TÜRK VARLIĞI VE İLGİLİ KURULUŞLA: Dubai Başkonsolosluğumuz
kayıtlarına göre BAE’de 15.000 civarında Türk bulunmaktadır. Türklerle ilgili tek kuruluş, Dubai
ve Abu Dabi Türk İş Konseyleridir.

6

DİĞER HUSUSLAR / SEYAHAT UYARI BÜLTENİ
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