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4.	CİDDE	JTTX	2014	ULUSLARARASI	TURİZM	VE	SEYAHAT	FUARI	VE	ZİYARETLER	RAPORU	

1.	Cidde	4.	JTTX	2014	Uluslararası	Turizm	ve	Seyahat	Fuarı	

Cidde	uluslararası	Turizm	ve	Seyahat	Fuarı	bu	yıl	4.	Kez	düzenlenecektir.	Geçen	yıl	DOKA	olarak	ilk	kez	
yer	 aldığımız	 fuarda	 Türki’ye’den	 THY	 (THY	 Cidde	 Ofisi)	 ve	 özel	 bir	 işletme	 dışında	 temsilci	
bulunmamıştır.	Geçtiğimiz	yıl	9-11	Nisan	tarihlerinde	düzenlenen	fuar		bu	yıl	sezonun	yakalanabilmesi	
açısından	bu	yıl	Şubat	ayına	çekildi.	Organizatörün	verdiği	bilgiye	göre	geçtiğimiz	yıl	12	ülke’den	76	
firma	 stand	 açmış,	 15789	 ziyaretçi	 fuarı	 ziyaret	 etmiştir.	 Suudi	 Arabistan’da	 düzenlenen	 iki	 turizm	
fuarından(Riyad	 ve	 Cidde	 Fuarları)	 olan	 Cidde	 fuarı	 3	 gün	 sürmektedir.	 Fuar	 Cidde	 ve	 Arabistanın	
‘must	visit	event(mutlaka	gidilmesi	gereken	etkinlik)’	olarak	duyurulmaktadır.	

Türkiye’nin	 Cidde	 Başkonsolosu’nun	 3	 gün	 boyunca	 katıldığı	 fuara	 Suudi(Mekke	 Prensi,	 Turizm	
Konseyi	 Başkanı	 vs.)	 üst	 düzey	 yetkililer	 katılmaktadır.	 Geçen	 yıl	 Başkonsolosluğumuzun	 girişimi	 ile	
Fuarda	Türk	folklor	ekibi	gösteri	düzenledi.	

Bu	 yıl	 düzenlenecek	 olan	 fuara	 Trabzon’dan	 7	 seyahat	 acentesi	 katılacak	 ve	 Trabzon’u	 ve	 Bölgeyi	
temsil	 ederek	 tanıtacak.	 Trabzon	 Standı	 aynı	 zamanda	 Fuara	 katılan	 tek	 organize	 temsilci	 olarak	
Türkiye’yi	de	temsil	edeceğinden	fuarın	ve	yapılacak	tanıtımın	önemi	daha	büyüktür.	

Fuardan	daha	 fazla	 faydalanılması	 için	 firmalar	kendi	mevcut	ve	muhtemel	bağlantılarını	 standımızı	
ziyaret	etmek	üzere	davet	ettik.	Bunun	yanı	sıra	DOKA	olarak	Suudi	Arabistan’daki	tüm	Türk	Dış	işleri,	
Ekonomi,	 Basın,	 Kültür	 temsilcilikleri	 ile	 THY	 ofislerine	 fuar	 ve	 katılımımız	 ile	 ilgili	 olarak	 bildirim	
mailleri	 gönderildi	 ve	 kendi	 bağlantılarını	 kullanarak	 Suudi	 Acentaları	 standımızı	 ziyaret	 için	 davet	
etmeleri	istendi.	

Fuarın	dışında	DOKA	ve	Trabzon	heyeti	olarak	3	önemli	ziyaret	gerçekleştirilecektir.	Bunlardan	biri	22	
Arap	 ülkesini	 temsil	 eden	 Arap	 Turizm	Örgütü’dür.	 Burada	 Trabzon	 ve	 Doğu	 Karadeniz	 Bölgesi’nin	
hedef	 pazarına	 yönelik	 turistik	 ve	 turizm	 yatırım	 potansiyeli	 anlatılarak	 lobi	 yapılacaktır.	 Bunun	
yanısıra	Cidde	ve	Mekke	Ticaret	Odaları	 ile	yapılacak	görüşmelerde	bu	kurumlarla	 işbirliği	 imkanları	
araştırılacak.	

ZİYARET	EDİLEN	KURUMLAR	

1. TÜRKİYE	CİDDE	BAŞKONSOLOSLUĞU	
2. CİDDE	TİCARET	VE	SANAYİ	ODASI	
3. ARAP	TURİZM	ÖRGÜTÜ	
4. MEKKE	TİCARET	VE	SANAYİ	ODASI	

FUAR	VE	ZİYARET	PROGRAMI	

1	Şubat	-	Cidde’ye	hareket	ve	Otele	Yerleşme	(Hotel	Marriott	Jeddah)	

07.00	:		Trabzon	–	İstanbul	

12.10	:	İstanbul	Cidde	

2	–	Cidde	Şehir	Turu	

3	Şubat	2014	–	Mekke	Gezisi	



4	Şubat	–	Fuar	Açılışı	ve	Fuara	Katılım	

DOKA	Standı	Ziyareti	ve	Bazı	Resmi	Temaslar		

5	Şubat	–	Resmi	Ziyaretler	

																11.30	:	Cidde	Ticaret	Odası	

																13.00	:	Arap	Turizm	Örgütü	

6	Şubat	–	Resmi	Ziyaretler	

																15.00	Mekke	Ticaret	Odası	

7	Şubat	-	Serbest	Zaman	

8	Şubat	–	Cidde’den	hareket	

																02.55	:	Cidde	-	İstanbul	

																10.50	:	İstanbul	-	Trabzon	

	

Ziyaret	Heyeti	

Sebahattin	Çobanoğlu		

DOKA	Yönetim	Kurulu	Üyesi		

Member	of	Executive	Board	of	DOKA	

Gümüşhane	İl	Genel	Meclisi	Başkanı	
Gumushane	Provincial	General	Assembly	-	
President	

Şaban	Bülbül	

Trabzon	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	ve	İşadamı	Trabzon	Chamber	
of	Commerce	and	Industry	-	Member	of	
Executive	Board	

Coşkun	Kahraman	
Trabzon	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Başkan	
Yardımcısı	Trabzon	Chamber	of	Commerce	
and	Industry	Deputy	Chairman	

Harun	Baysal	 TTSO	Üyesi	işadamı	Businessman	

Ali	Altuntaş	 İşadamı	Businessman	

Tayfur	Seferoğlu	 İşadamı	Businessman	

Vahit	Ketboğa		 Doğu	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	Genel	
Sekreter	Yardımcısı	Eastern	Black	Sea	



Development	Agency	-	Deputy	Secretary	
General	

Fikri	Akkaya	
Doğu	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	Uzmanı	
Eastern	Blacksea	Development	Agency	-	
Specialist	

Mehmet	Akif	Eraslan	
Doğu	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	Uzmanı	
Eastern	Blacksea	Development	Agency	-	
Specialist	

Ahmet	Arıgtekin	
Doğu	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	Uzmanı	
Eastern	Blacksea	Development	Agency	-	
Specialist	

	

	

Haber	-	1	

TANITIMA	CİDDE	FUARIYLA	DEVAM	

Doğu	 Karadeniz	 Bölgesi’nin	 tanıtımına	 bölgenin	 turizm	 bakımından	 en	 önemli	 pazarı	 konumundaki	
Suudi	Arabistan’da	devam	edildi.	Doğu	Karadeniz	Kalkınma	Ajansı	Suudi	Arabistan’ın	Cidde	kentinde	
4-6	Şubat	tarihleri	arasında	düzenlenen	4.	Uluslararası	Cidde	Turizm	ve	Seyahat	Fuarına	(JTTX	2014)	
katıldı.	Suudi	Arabistan’ın	en	büyük	organizasyonlarından	olan	fuar	ülke	genelinde	must	visit	(mutlaka	
görülmesi	gereken)	etkinlikler	arasında	ilan	edilmektedir.		

Fuara	bu	yıl	 Trabzon	Ticaret	 ve	Sanayi	Odası	Yönetim	Kurulu	ve	Meclis	Üyelerinden	oluşan	heyetin	
yanısıra	 ilk	kez	Doğu	Karadeniz’de	faaliyet	gösteren	7	adet	seyahat	acentası	temsilcileri	de	katılarak	
çok	 sayıda	 Suudi	muadilleriyle	 tanıtım,	 işbirliği	 ve	 bağlantı	 gerçekleştirdiler.	DOKA	 standında	 ayrıca	
bölgeye	has	kültürü	yansıtan	el	emeği	takı	ürünleri	sergilendi.		

Bireysel	ve	kurumsal	olarak	çok	sayıda	kişinin	ziyaret	ettiği	DOKA	standını	Türk	Temcilcilikleri,	Cidde	
Ticaret	Odası	heyeti,	Arap	Turizm	Örgütü	Heyetlerinin	yanısıra	yabancı	basın	mensupları	da	yoğun	ilgi	
gösterdi.		

Türkiye’den	 kurumsal	 düzeyde	 yalnız	 DOKA’nın	 katılım	 gerçekleştirdiği	 fuarda,	 DOKA	 standı	 ve	
heyetini	 başta	 Türkiye’nin	 Cidde	 Başkonsolosu	 Fikret	 Özer	 olmak	 üzere	 Basın,	 Ekonomi,	 Kültür	
Ateşeleri	ile	THY	Temsilcileri	de	eşlik	etti.	

Trabzon	Ticaret	 ve	 Sanayi	Odası,	 Trabzon	 İl	 Kültür	 ve	Turizm	Müdürlüğü,	Doğu	Karadeniz	Kalkınma	
Ajansı	 ve	TURSAB	Karadeniz	Bölge	Başkanlığı’nın	ortak	girişimleriyle	organize	edilen	 fuarda	 ilke	kez	
firmalarla	 birlikte	 katılım	 sağlanarak	 bölge	 firmalarının	 desteklenmesi,	 Suudi	 turizm	 pazarın	
büyütülmesi	 hedeflenmiş	 bu	 sayede	 firmaların	 muhtemel	 bağlantılarını	 güçlendirmeleri	 ve	 yeni	
bağlantılar	 kazanmaları	 sağlandı.	 Acente	 temsilcileri	 fuarın	 bu	 açıdan	 oldukça	 faydalı	 bulduklarını	
belirterek	birçok	görüşme	gerçekleştirdiklerini,	bu	şekilde	İstanbul	firmaları	üzerinden	gerçekleştirilen	



turizm	hareketini	bölge	firmalarına	kaydırarak	prosedürü	azaltmayı,	güveni	ve	katma	değeri	artırmayı	
sağlayabileceklerini	belirtti.	

DOKA	 Genel	 Sekreteri	 Çetin	 Oktay	 Kaldırım	 bölge	 tanıtımlarına	 Cidde	 Fuarı’nın	 yanısıra	 Suudi	
Arabistan	 genelindeki	 tanıtımlara	 Riyad	 fuarı,	 Suudi	 basın	 ve	 turizm	 temsilcilerinin	 bölgede	
ağırlanması,	Suudi	basınında	yer	alınması,	gibi	 faaliyetlerle	devam	edeceklerini	belirtti.	Son	üç	yıldır	
tanıtımların	 geri	 dönüşlerinin	 turist	 artışında	 ve	 yatırım	 taleplerindeki	 artışlara	 bakılarak	
görülebileceğini	 yine	 Suudi	 bir	 havayolu	 şirketinin	 sezonda	 Cidde’den	 Trabzon’a	 doğrudan	 tarifeli	
seferler	 düzenlemek	 üzere	 hazırlık	 yaptıkları	 bilgisinin	 kendilerine	 iletildiğini,	 tüm	 bu	 gelişmelerin	
turizmde	iyi	bir	sezonun	geleceğini	gösterdiğini	ifade	etti.	

	



	

	

	



	

	



	

Haber	-	2	

SUUDİ	ARABİSTAN’DA	TANITIM	VE	KURUMSAL	İŞBİRLİĞİ	AĞLARI	GENİŞLETİLDİ	

Doğu	 Karadeniz	 Kalkınma	 Ajansı,	 Trabzon	 Ticaret	 Ve	 Sanayi	 Odası	 temsilcileri	 ve	 işadamlarından	
oluşan	 heyet	 Suudi	 Arabistan’ın	 Cidde	 kentinde	 düzenlenen	 turizm	 fuarına	 kapsamında	 bazı	
temaslarda	bulundu.	Başta	Trabzon	olmak	üzere	Doğu	Karadeniz	Bölgesi	genelinde	son	yıllarda	artan	
Arap	turist	hacminin	daha	da	artırılması,	bu	gelişmenin	Doğu	Karadeniz	Bölgesi	ile	Suudi	Arabistan	ve	
ülkedeki	kurumlarla	ticari	ve	kültürel	 işbirliği	alanlarına	da	kaydırılması	amacıyla	kurumsal	ziyaretler	
gerçekleştirildi.	

Trabzon	 Ticaret	 ve	 Sanayi	 ve	 Sanayi	 Odası	 Başkan	 Yardımcısı	 Coşkun	 Kahraman’ın	 başkanlık	 ettiği	
Türk	Heyeti	öncelikle	 Suudi	Arabistan’ın	en	önemli	 iki	 kenti	olan	Cidde	ve	Mekke	Ticaret	 ve	Sanayi	
Odalarını	 ziyaret	etti.	 Türk	Heyetine	Türkiye’nin	Cidde	Başkonsolosu	Fikret	Özer,	 Ekonomi	Ataşeleri	
Erbülent	Kurşun	ve	Cavit	Özdem	eşlik	etti.	

Cidde	ve	Trabzon	Ticaret	ve	Sanayi	Odaları	Kardeş	Ticaret	Odaları	Olacak	

Cidde	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Başkan	vekili	Ziad	Al-Bassam’ın	ağırladığı	heyetin	öncelikli	gündemi	iki	
ülke	 arsında	 artan	 yakınlığın	 iki	 şehir	 arasında	 da	 artırılması	 idi.	 Al-Bassam	 Türkiye’yi	 iyi	 tanıdığını,	
halihazırda	 ticari	 bağlantıları	 olduğunu	 bundan	 dolayı	 Trabzon	 Heyetini	 ağırlamaktan	 duydukları	
memnuniyeti	ifade	etti.	İki	ülke	arasında	hızla	artan	turizm	hacminin	yarattığı	 ivmenin	ticari	kültürel	
ve	ekonomik	alanlara		da	yansıması	gerektiği	dile	getirilirken	ilişkilerin	bundan	sonraki	süreçte	daha	
yakın	temas	halinde	olunarak	devam	etmesi	ve	Cidde	ve	Trabzon	Ticaret	ve	Sanayi	Odalarının	kardeş	



odalar	ilan	edilerek	her	türlü	işbirliği	için	ortak	irade	beyan	edilmesi	konusunda	mutabakata	varıldığı	
belirtildi.	

Heyet	 adına	 konuşma	 yapan	 Coşkun	 Kahraman	 Cidde	 TSO	 yönetimini	 Trabzon’a	 yatırıma	 davet	
ederken	projeleri	ve	yatırım	imkanlarını	yakından	görebilmeleri	 için	Cidde	TSO	yönetimini	Trabzon’a	
davet	etti.	

Mekke’de	Öncelikli	Gündem	Ticari	Yakınlaşma	

Mekke	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Başkan	Vekili		Dr.	Mazin	Fouad	A.	Tunsi	ve	üst	yönetiminin	karşıladığı	
ziyaretin	gündemi	iki	tarafın	da	ticari	ve	ekonomik	ilişkilerin	bundan	sonraki	süreçte	geliştirilmesi	ve	
bunun	 için	 Ticaret	 Odalarının	 bu	 işte	 köprü	 olması	 için	 birlikte	 çalışması	 gerektiği	 belirtildi.	 Doğu	
Karadeniz	Bölgesi’nin	önde	gelen	sektörlerinden	olan	turizm,	kuyumculuk,	 inşaat	ve	gayrimenkul	ve	
gıda	 alanlarında	 Mekke’den	 başlayarak	 fırsatların	 değerlendirilmesi	 ve	 karşılıklı	 pazar	 hacimlerinin	
artırılması	 konuları	 üzerinde	 duruldu.	 Bunun	 yanısıra	 	 Doğu	 Karadeniz	 Bölgesi	 için	 geliştirilen	 bazı	
turizm	 projelerinin	 tanıtımını	 yaparak	Mekkeli	 iş	 adamlarını	 yatırım	 yapmaya	 ve	 yatırım	 fırsatlarını	
görmek	üzere	bölgeye	davet	edildi.			

Suudili	 bazı	 işadamlarından	bazılarının	bölgeyi	 ziyaret	 ettikleri	 ve	bu	bakımdan	Trabzon	 ve	bölgeye	
aşina	 oldukları	 belirtildi.	 Toplantıda	 ayrıca	 karşılıklı	 ticaret	 heyetlerinin	 düzenlenerek	 B2B	 iş	
zirvelerinin	organize	edilmesi	ve	en	yakın	zamanda	Suudi	heyetin	bölgede	ağırlanması	önerildi.	

Trabzon	Arap	Turizm	Örgütünün	Gündeminde	

Ziyaretlerin	son	durağı	olarak	Arap	Turizm	Teşkilatı’nı	ziyaret	eden	DOKA	heyetini	Başkan	Dr.	Bandar	
Fahad		Al-Fehaid	ve	Teşkilat	yönetimi	ağırladı.	Türk	heyeti	olarak	ziyaretlerinden	memnun	olduklarını	
belirten	 Al-Fehaid,	 Türkiye’yi	 iyi	 tanıdıklarını	 İstanbul	 başta	 olmak	 üzere	 Bursa	 ve	 Yalova’yı	 sıkça	
ziyaret	 ettiklerini,	 buralarda	 halihazırda	 turizm	 ve	 gayrimenkul	 yatırımları	 bulunduklarını	 ifade	
ederken	 ayrıca	 Trabzon’un	 da	 bir	 süredir	 gündemlerinde	 olduklarını	 turizm	 ve	 gayrimenkul	
alanlarındaki	fırsatları	incelediklerini	belirtti.	Başkan,	ayrıca,	Mevcut	durumda	Arap	turizm	modeli	için	
en	 uygun	 destinasyon	 olan	 Türkiye’de	 farklı	 bölgelerde	 önemli	 fırsatlar	 bulunduğunu	 bunları	 da	
değerlendirmek	istediklerini	ifade	etti.	

Trabzon	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	Başkan	Yardımcısı	Coşkun	Kahraman	son	dönemde	Doğu	Karadeniz	
Bölgesi’nin	 Suudlu	 Arap	 Turistler	 arasında	 oldukça	 popüler	 olduğunu,	 bu	 potansiyeli	 daha	 ileriye	
taşımak	için	yoğun	tanıtım	ve	işbirliği	faaliyetleri	yürüttüklerini	ayrıca	Arap	Turizm	Teşkilatı	ile	ilişkiler	
geliştirmek	 istediklerini	 bu	 vesile	 ile	 Arap	 turizmini	 bölgede	 daha	 ileriye	 taşımak	 istediklerini	 ifade	
etti.	 Bu	 amaçla	 Arap	 Turizm	Örgütü	 üst	 yönetimini	 Trabzon’a	 gelmek	 üzere	 davetlerini	 ilettiklerini	
belirtt.	

22	 Arap	 ülkesini	 temsil	 eden	 Arap	 Ligi’ne	 bağlı	 bir	 organizasyon	 olarak	 Arap	 Turizm	 Teşkilatı	 Arap	
ülkelerinin	 kendi	 aralarındaki	 turizm	 hareketlerini	 ve	 işbirliklerini	 geliştirme	 amacını	 yanı	 sıra	 diğer	
ülkelere	 olan	 yatırım	 ve	 turizm	 hareketlerini	 de	 yönlendiren	 önemli	 bir	 kuruluştur.	 Teşkilat,	 2013	
yılında	 Bursa’yı	 Arap	 Turizmi	 için	 yılın	 destinasyonu	 ilan	 etmiştir.	 Teşkilat	 yönetiminde	 bazı	 iş	
adamlarının	Türkiye’de	turizm	alanında	yatırımları	bulunmaktadır.	



	

	



	

	



	

	

CİDDE	İLETİŞİMLER	

Cidde	Başkonsolosluğu	

Görev	Bölgesi	

Tebuk	(Tabouk),	Medine	(Al	Madina),	Mekke	(Makkah),	El	Baha	(Al	Baha),	Asir	(Asseer),	Cizan	

(Jeezan)	Bölgeleri.	

Adres	

P.O.Box:70	Medınah	Road,	Kılo	6	Al-Arafat	Street	Al-Hamra	Jeddah	21411	Saudı	Arabıa	

Tel	

00	966-12	660	16	07	/	00	966-12	665	48	73	Dahili	:	7	

Faks	

00	966-12	665	22	80	

E-Posta	

consulate.jeddah@mfa.gov.tr	;	cidde.bk@mfa.gov.tr	

Web	

http://cidde.bk.mfa.gov.tr	
	

Başkonsolos	Cep	:	+966	050	568	7253	

Ankara	Aktarma	Telefon	:	+90	312	218	6045	



Başkomiser	Murat	Karaman	:	+966	557	216519	,	+90	505	544	7036	

Cidde	Muavin	Konsolos	:	Kerim	Doğan	

+966	059	762	598	

Kerim.dogan@mfa.gov.tr		

Cidde	Ticaret	-	ekonomi	Ataşeliği	

Ticaret	Ataşesi	:	Cavit	Özdem,	Erbülent	Kurşun	

Tel	:	+966	12	610	60	11	,	+966	2	610	60	22	

Mail	:	cidde@ekonomi.gov.tr		

Fax	:	+966	2	610	60	33	

Görev	Bölgesi	:	Tebuk	(Tabouk),	Medine	(Al	Madina),	Mekke	(Makkah),	El	Baha	(Al	Baha),	Asir	
(Asseer),	Cizan	(Jeezan)	bölgeleri.	

Basın	Ateşesi	:	Bahattin	Akyön	

Cep	Tel	:	00966	535	499	661	

Yusuf	Aygün	TRT	:	00966	566	932	406	



CİDDE	FUARI	DEĞERLENDİRME	ANKETİ	(Firmalar)	
		 Hayır	(X)	 Kısmen	(X)	 Evet	(X)	 Kesinlikle	(X)	 Bence	:	…	

1.	Cidde	fuarını	etkili	buldunuz	mu?	 		 		 		 		 		

2.	Trabzon/DOKA	standı	tasarım	ve	kullanım	açısından	etkili	
miydi?	 		 		 		 		 		
3.		Firmanıza	sağlanan	alan	yeterli	miydi?	 		 		 		 		 		
4.	Hedef	kitlenize	ulaşabildiniz	mi?	 		 		 		 		 		

5.	Suudi	Arabistan'dan	müşterileriniz	var	mı?	 		 		 		 		 		

6.	Körfez	Bölgesi	ülkelerinden	turist	ağırlıyor	musunuz?	 		 		 		 		 		

7.	Yoksa	gelecekte	bu	bölge	ile	çalışmayı	düşünüyor	
musunuz?	 		 		 		 		 		

8.	Arap	turizminin	bölgede	daha	da	gelişeceğini	düşünüyor	
musunuz?	 		 		 		 		 		
9.	Riyad	fuarına	katılmayı	düşünüyor	musunuz?		 		 		 		 		 		
10.	Dubai	Fuarının	etkili	olacağını	düşünüyor	musunuz?	 		 		 		 		 		

11.	5-8	Mayıs	tarihlerinde	düzenlenecek	olan	Dubai	fuarında	
DOKA	Standında	yer	almak	ister	misiniz?	 		 		 		 		 		

12.	Genel	olarak	bölge	tanıtımı	ve	turizm	sektörünün	gelişimi	
açısından	fuarların	etkili	olduğunu	düşünüyor	musunuz?	 		 		 		 		 		

		

13.	Cidde	Fuarında	birebir	tanıtım	yaptığınız	ziyaretçi	sayısı	
tahminen	nedir?	 	



14.	Cidde	Fuarında	tanıtım	yaptığınız	ziyaretçiler	ağırlıklı	
olarak	bireysel	veya	kurumsal	müşteriler	miydi?	 	

15.	İş	yapmak	üzere	kurduğunuz	muhtemel	bir	bağlantı	oldu	
mu?	Olduysa	tahminen	nedir?	 	

16.Körfez	Bölgesi'nde	bölgemiz	için	en	önemli	ilk	üç	ülke	size	
göre	hangisidir?	 		
17.Mutlaka	katılmamız	gerektiğini	düşündüğünüz	diğer	
fuarlar	hangileri?	 		

18.DOKA'nın	turizm	ve	turizm	tanıtımlarını	geliştirme	
etkinliklerini	nasıl	buluyorsunuz?	 		

19.Sizce	turizmin	tanıtımı	ve	geliştirilmesi	adına	DOKA'ya	
düşen	görevler	nelerdir?	 		

20.Fuar	katılımı,	materyal	basımı,	yabancı	basında	yer	alma,	
Fam	tripler/tanıtım	gruplarına	bölge	tanıtımı,	sektöre	finansal	
destek	DOKA'nın	yapmakta	olduğu	faaliyetlerdir.	Sizce	daha	
neler	olabilir?	 		

		
Genel	Değerlendirme	(Öneri,	Şikayet,	İstek,	Görüş,	…)	

		
	


