
	  
	  
Bize	  şirketinizdeki	  pozisyonunuz	  hakkında	  bilgi	  verebilir	  misiniz?	  
	  

Dubai,	  Emeco	  Tourism’in	  direktörü	  olarak	  görevimi,	  günlük	  işleri	  ve	  mali	  işleri	  takip	  ederken	  bir	  
yandan	  da	  varolan	  pazarımızı	  korurken	  yeni	  potansiyel	  pazarları	  da	  geliştirmek	  olarak	  
özetleyebilirim.	  	  

	  

Destinasyonunuzu	  benzersiz	  kılan	  özellikler	  nelerdir?	  

	  
Birleşik	  Arap	  Emirlikleri	  7	  emirlikten	  meydana	  gelmektedir	  ve	  bunların	  en	  popüler	  olanı	  Dubai’dir.	  	  
	  
Dubai	  her	  yönden	  abartıların	  şehridir.	  En	  iyi,	  en	  büyük,	  en	  yüksek,	  en	  geniş,	  içinde	  “en”	  ne	  geçerse	  
geçsin	  onu	  Dubai’de	  bulacağınız	  kesindir.	  Aynı	  zamanda,	  altın	  şehir,	  hayallerin	  şehri,	  hayat	  dolu	  şehir,	  
gökdelen	  şehri,	  tatil	  diyarı,	  göz	  alıcı	  güzelliklerin	  şehri	  ve	  daha	  birçok	  şekilde	  adlandırabilirsiniz.	  Liste	  
oldukça	  kabarıktır.	  
	  
Şehir	  hızla	  büyürken	  ve	  modernleşirken,	  zengin	  kültürünü	  ve	  geçmişini	  de	  korumaktadır.	  	  
	  
Emirliği	  milyonlarca	  turist	  için	  cazip	  kılan	  şey,	  bir,	  iki	  ya	  da	  bir	  avuç	  şey	  değil,	  ama	  çocuklar,	  gençler,	  
genç	  erişkinler,	  çiftler,	  aileler,	  gruplar	  ve	  yaşlı	  turistler	  için	  farklı	  aktiviteler	  sunmasıdır.	  	  
	  
Dubai’deki	  ikonik	  Burj	  Al	  Arab,	  Burj	  Khalifa	  ve	  Dubai	  Mall’I	  bilmeyen	  yoktur.	  Ancak,	  Dubai,	  başlangıcı	  
olan	  bu	  vahada	  birçok	  benzersiz	  deneyim	  ve	  cazibe	  merkezi	  sunmaktadır.	  	  
	  
Harika	  plajlar,	  su	  sporları,	  iç	  mekanda	  kayak	  deneyimi,	  buz	  pateni,	  birçok	  çöl	  aktivitesi,	  gittikte	  
büyüyen	  sanat	  ve	  kültür	  merkezleri	  ve	  mükemmel	  mutfağı	  Dubai’yi	  benzersiz	  kılan	  birkaç	  	  farklı	  
özelliktir.	  	  
	  
BAE,	  konumunu	  ve	  dünyanın	  birçok	  bölgesini	  kapsayan	  iki	  büyük	  havayolu	  şirketinin	  mükemmel	  
performansı	  ve	  hırslı	  genişlemeleri	  nedeniyle	  merkezi	  seyahat	  duraklarından	  biri	  olarak	  
düşünülmektedir.	  Dubai	  havaalanı,	  geçtiğimiz	  yıl	  66.4	  milyon	  yolcu	  ağırladı	  ve	  dünyanın	  en	  yedinci	  en	  
işlek	  havaalanı	  haline	  geldi.	  
	  
Son	  olarak,	  BAE,	  dünyanın	  en	  güvenli	  3.	  ülkesi	  olarak	  listelenmekte	  ve	  suç	  oranları	  dünyanın	  benzer	  
büyüklükteki	  birçok	  şehrinden	  daha	  düşük.	  
	  



	  
Ülke	  ve	  marka	  bilinciyle	  ilgili	  hangi	  eğilimleri	  ve	  zorlukları	  gözlemliyorsunuz?	  

	  
Dubai'nin	  2020'ye	  yönelik	  Turizm	  Vizyonu,	  2020	  yılına	  kadar	  yılda	  20	  milyon	  
ziyaretçi	  çekme	  konusundaki	  stratejik	  bir	  yol	  haritası	  olup,	  2012	  yılında	  
memnuniyet	  oranını	  ikiye	  katlamaktır.	  	  
	  

Bu	  strateji,	  kenti	  düzenleyici	  politikayı,	  altyapı	  gelişimini	  ve	  politikayı	  kapsayan	  çok	  sayıda	  girişimle	  
bu	  ziyaretçinin	  büyümesine	  etkili	  bir	  şekilde	  katkıda	  bulunması	  ve	  bu	  ziyaretçiye	  hizmet	  etmesi	  için	  
neyin	  sunulması	  gerektiğini	  özetlemektedir.	  Bu	  girişimlerin	  ve	  stratejinin	  genel	  amacı,	  Dubai'yi	  
uluslararası	  eğlence	  ve	  iş	  seyahati	  için	  “ilk	  tercih”	  olarak	  konumlandırmaktır.	  
	  
Turizm,	  Dubai'nin	  ekonomik	  büyümesinin	  ve	  ürün	  çeşitlemesinin	  merkezidir.	  2020	  Turizm	  Vizyonu	  
Dubai'nin	  sunduğu	  etkinlikleri,	  cazibe	  merkezlerini,	  altyapı	  hizmetlerini	  ve	  paketleri	  genişleterek	  
sektörü	  daha	  da	  güçlendirecektir.	  Bu	  stratejinin	  bir	  bölümü,	  Dubai'yi	  daha	  geniş	  bir	  kitleye	  tanıtmak	  
için	  bir	  pazarlama	  yaklaşımını	  benimsemek	  ve	  uçuş	  ve	  otel	  rezervasyonlarının	  farkındalığını	  ve	  
dönüşümünü	  arttırmaktır.	  
	  
Hangi	  yiyecekler	  Dubai’ye	  özeldir?	  
	  
Dubai,	  yerli	  nüfusun	  sadece	  %15,	  geri	  kalan	  %	  85'inin	  ise	  kozmopolit	  olduğu	  bir	  şehirdir.	  Sadece	  
Dubai'de,	  dünyanın	  hemen	  hemen	  her	  türlü	  mutfağından	  mükemmel	  bir	  karışım	  bulabilirsiniz.	  	  
	  
Dubai	  hangi	  benzersiz	  deneyimleri	  sunmaktadır?	  
	  

	  
	  
Son	  on	  yılda	  Dubai	  önemli	  bir	  büyüme	  gösterdi	  ve	  dünya	  için	  bir	  kriter	  haline	  geldi.	  
Küçük	  bir	  Bedevi	  köyünden	  en	  büyük	  petrol	  tedarikçisine	  ve	  sonunda	  dünyanın	  küresel	  eğlence	  
merkezi	  haline	  gelen	  bu	  yolculukta	  Dubai,	  uzun	  bir	  yol	  kat	  etti.	  
Dubai	  şehri	  25	  mil	  boyunca	  uzanıyor	  ve	  turistler	  için	  yeni	  ve	  heyecan	  verici	  deneyimler	  sunuyor.	  	  	  
	  
Dünyaca	  ünlü	  alışveriş	  merkezleri	  ve	  dünya	  rekorları	  bir	  kent	  olmasının	  yanı	  sıra,	  en	  iyi	  hizmet	  kalitesi	  
ve	  misafirperverliği	  ile	  de	  çok	  özel	  bir	  hizmet	  anlayışına	  sahip.	  	  
	  

 



•  Dünyayı	  dünyanın	  en	  uzun	  binasından	  görün:	  Burj	  Khalifa	  
•  Dünyanın	  tek	  7	  yıldızlı	  oteli	  ikonik	  Burj	  Al	  Arab'da	  konaklayın	  ve	  yemek	  yiyin.	  
•  Dünyanın	  en	  büyük	  alışveriş	  merkezi	  “Dubai	  Mall”da	  alışveriş	  yapın.	  
•  Palm	  Jumeirah’da	  Sky	  Dive	  yapın.	  
•  Dubai	  Çöl	  Safarisi’ne	  çıkın.	  
•  Dünyanın	  en	  büyük	  alışveriş	  merkezindeki	  büyük	  koreografili	  su	  şovuna	  tanık	  olun:	  Dubai	  
Fountain	  Show	  

•  Dünyanın	  en	  büyük	  doğal	  çiçek	  bahçesi	  olan	  Dubai	  Mucize	  Bahçesi'ni	  ziyaret	  edin.	  
•  Gruplar	  için	  Ferrari	  gibi	  lüks	  otomobiller	  ile	  Dubai	  turu	  yapın.	  	  

	  
Emirliklerde	  yapacak	  daha	  birçok	  şey	  var…	  	  
	  
	  
Türkiye	  ile	  BAE	  arasında	  pozitif	  bir	  sinerji	  olduğunu	  düşünüyor	  musunuz?	  	  
	  
Politik	  ilişkiler	  açısında	  ele	  alındığında	  iki	  ülke	  arasında	  bir	  problem	  yok.	  	  
karşılıklı	  saygıya,	  dostluğa	  dayanıyor	  ve	  iki	  ülke	  arasındali	  diyalog	  her	  alanda	  tatminkâr	  bir	  seviyede.	  
Özellikle	  son	  birkaç	  yılda	  Türkiye	  ile	  Birleşik	  Arap	  Emirlikleri	  arasındaki	  siyasi,	  ekonomik	  ve	  kültürel	  
ilişkiler	  önemli	  bir	  ivme	  kazandı.	  Her	  iki	  taraftan	  yapılan	  karşılıklı	  üst	  düzey	  ziyaretler	  bu	  ivmede	  
önemli	  bir	  rol	  oynamaktadır.	  
	  
Siyasi	  ilişkilere	  paralel	  olarak,	  Türkiye'nin	  BAE	  ile	  ekonomik	  ve	  ticari	  ilişkileri	  de	  tatminkâr	  bir	  
seviyededir.	  BAE,	  2010	  yılında	  4	  milyar	  ABD	  Doları	  ticaret	  hacmi	  ile	  Türkiye’nin	  bölgedeki	  lider	  ticaret	  
ortağıdır.	  BAE,	  3.3	  milyar	  USD	  yıllık	  ihracat	  ile	  Türkiye'nin	  en	  büyük	  ihracat	  pazarları	  arasındadır.	  
	  
Üst	  düzey	  Birleşik	  Arap	  Emirlikleri	  yetkilileri	  her	  vesileyle	  her	  alanda	  Türkiye	  ile	  olan	  ilişkilerini	  her	  
alanda	  önemi	  vurguluyor.	  Türkiye’nin	  geçtiğimiz	  yıllardaki	  aktif	  dış	  politikası	  ve	  bölgede	  istikrarın	  
sağlanmasına	  yönelik	  yapıcı	  politikaları,	  Türkiye’nin	  BAE’nin	  üst	  düzey	  yetkilileri	  ve	  halk	  arasındaki	  
bilinirliğini	  ve	  prestijini	  olumlu	  yönde	  etkiledi.	  	  
	  
	  
Türk	  halkının	  Dubai'ye	  ilgi	  seviyesi	  nedir?	  Geçmiş	  yıllara	  kıyasla	  bir	  artış	  veya	  azalma	  var	  mı?	  
	  
Dubai’ye	  gelen	  Türklerin	  büyük	  çoğunluğu	  iş	  amaçlı	  ziyaret	  ediyor.	  	  Uluslararası	  şirketlerin	  Ortadoğu	  
ve	  Afrika	  merkezlerini	  Dubai'de	  kurmalarından	  dolayı	  giderek	  daha	  fazla	  iş	  amaçlı	  seyahat	  eden	  
ziyaretçimiz	  oluyor.	  	  
	  
Geçen	  senelere	  göre	  bu	  anlamda	  Türk	  ziyaretçi	  sayısının	  arttığını	  söyleyebiliriz.	  	  
	  
Ziyaretçilerin	  BAE	  ziyaretleri	  sırasında	  kültürel	  gelenekler	  açısından	  dikkat	  etmeleri	  gereken	  şeyler	  
nelerdir?	  
	  
Birçok	  kozmopolit	  şehri	  ziyaret	  etmelerinden	  farklı	  değil:	  	  
	  

•  Açık	  alanlarda	  alkol	  almayın.	  	  	  
•  İzni	  olmadan	  kimsenin	  fotoğrafını	  çekmeyin.	  	  	  
•  Yasalara	  saygı	  gösterin.	  	  	  

	  
	  
TEŞEKKÜR EDERİZ. 


