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BİRİNCİ BÖLÜM 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

Resmi Adı : Birleşik Arap Emirlikleri 

Yönetim Biçimi : Monarşi İle Yönetilen Yedi Emirlikten Oluşan Federasyon 

Devlet Başkanı : Halife bin Zayid El Nahyan 

Başbakan : Muhammed Bin Raşid El Maktum 

Nüfusu : 9,157 milyon (2015) 

Yüzölçümü : 83.600b km²  

GSYİH (milyon $) : 325.135 (2016-imf) 

KBGSYİH ( $ ) : 32.988 (IMF-2015) 

Resmi Dil :Arapça 

Etnik Yapı : Arap, İran, Güney Asyalılar 

Dini Yapı : Müslüman %96, Hıristiyan, Hindu, diğer %4 

Para Birimi    : BAE Dirhemi (AED) 

Resmi Tatil Günleri  : Cuma, Cumartesi 

Saat Farkı : Türkiye’den bir saat ileri   
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1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafya ve İklim  

Yüzölçümü 83.600km2 olup, topraklarının %97’si çöldür. BAE, Arap/Iran Körfezine ve Hint 
Okyanusuna kıyısı vardır. Yedi emirlik içinde coğrafya olarak en büyük olanı Abu Dhabi’dir. 
AD, ülke topraklarının yaklaşık %86’sını kaplamaktadır. BAE 200'e yakın adayı ihtiva 
etmekte olup, Abu Dhabi şehri bu adalardan biri üzerine kurulmuştur. Dubai, ülke 
topraklarının %5’ini oluşturmaktadır. 

Ülkede yaz dönemi (nisan-ekim) sıcak ve nemli bir hava görülmektedir. Hava sıcaklığı yaz 
döneminde 46 dereceye kadar çıkabilmekte ve %100 nem hissedilebilmektedir. Kışları 
(kasım-mart) ise ülkeye serin iklim hakim olmakta ve sıcaklık 14-23°C arasında 
değişmektedir. Zaman zaman yaşanan kum fırtınalarının dışında, kış aylarında (aralık-ocak) 
anlık ve kısa süreli aşırı miktardaki yağış, altyapısı yetersiz olan şehirlerde sele yol 
açabilmektedir. Su kıtlığı son yıllarda BAE için önemli bir sorun haline gelmiştir. Konutlarda 
kullanılan su, deniz suyu arıtmasıdır. 

 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

Bağımsızlık öncesinde Aşiretler Devleti (Trucial States) olarak tanınan BAE, 2 Aralık 
1971’de İngiltere’den bağımsızlığını ilan etmiş, aynı gün Abu Dhabi Emiri Sheikh Zayed bin 
Sultan al-Nahyan (1971-2004) ülkenin ilk Başkanı seçilmiştir. Başkenti Abu Dhabi olan BAE, 
yedi emirlikten/şehirden meydana gelen bir federasyondur.  

Devlet Başkanı: Federasyonun kuruluşundan itibaren, Devlet Başkanının Abu Dhabi Emiri, 
Başbakanın ise Dubai Emiri olması yönünde yazılı olmayan bir mutabakat vardır. Dış 
politika, güvenlik, ordu ve askeri konular ağırlıklı olarak Abu Dhabi Emirliği’nin 
kontrolündedir. Abu Dhabi Emiri Şeyh Khalifa Al-Nahyan (ülkenin kurucu başkanı Şeyh 
Zayed Al-Nahyan’ın oğlu) 2004 yılından beri Devlet Başkanıdır. Ülkenin ikinci büyük 
Emirliği olan Dubai’nin Emiri Şeyh Muhammed bin Rashid al-Maktoum ise 2006’dan beri 
ülkenin Başbakanıdır. 

BAE'nin karar alma mekanizmasında, kesin hatlarıyla yasama, yürütme ve yargı olarak 
kuvvetler ayrımı yoktur. BAE'nin devlet yapısında yasama yetkisi daha çok yürütmededir. 

Federal Yüksek Konsey (FYK): Yedi Emirden oluşan Yüksek Konsey, BAE’deki en üst 
düzey siyasi karar organıdır. Konsey, üyeleri arasından Devlet Başkanını, Başbakanı ve 
Bakanları seçmektedir. Yüksek Konsey’in Başkanı, aynı zamanda BAE Devlet Başkanı’dır. 
Devlet Başkanı (Yüksek Konsey toplantı halinde olmadığı zamanlar) Konsey’in tüm 
yetkilerini kullanabilmektedir. Dolayısıyla, Devlet Başkanı yasama ve yürütme yetkisine de 
sahiptir. Abu Dhabi ve Dubai emirlerinin FYK’da veto yetkisi bulunmaktadır. 
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Federal Ulusal Konsey: BAE’de siyasi parti yoktur. Yarısı seçimle ve yarısı FYK tarafından 
belirlenen 40 üyeli Konsey’de Bakanlıkların politikaları (yasa tasarıları) tartışılmakta, üyeler 
görüş ve tavsiyelerini dile getirmektedir. Ulusal Konsey’in yasa tasarılarını onama yada veto 
yetkisi bulunmamaktadır, kararları tavsiye (advisory) niteliğindedir. Zira, yasa tasarıları, 
Yüksek Konsey'de onaylanmasını ve Devlet Başkanı tarafından imzalanmasını müteakip 
yasalaşmaktadır. Konsey’in görev süresi 4 yıl olup, Yüksek Konsey'in onayına istinaden 
Devlet Başkanı tarafından feshedebilmektedir. Yeni seçim 2019 yılında yapılacaktır. 

Hükümet: Dubai Emiri olan Başbakan (aynı zamanda Devlet Başkan Yardımcısı ve Savunma 
Bakanı) Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktoum 12. Hükümeti 2016 yılı Şubat ayında 
kurmuştur. 29 üyeli mevcut kabinede kadın bakan sayısı 4'ten 8'e yükseltilmiştir 
(www.uaecabinet.ae). Dışişleri, İçişleri, Savunma, Ekonomi ve Maliye bakanları gibi önemli 
bakanlıklar değişmemiştir. Ekonomi Bakanı Sultan bin Saeed Al Mansouri de 
(http://www.economy.ae/) görevine devam etmektedir. 

Yargı sistemi: BAE'de ikili bir yargı sistemi bulunmaktadır. Anayasa, yargının temelini 
İslam şeriatı olarak belirlemektedir. Adli uygulamalarda hem İslam, hem de Batı modellerinin 
karışımı görülmektedir. Federal yasalar, bu iki tür yasa modelini benimseyen mahkemeler için 
de geçerlidir. 

Kişinin bu mahkemelerden hangisine gideceği kendisine kalmıştır. Şeriat mahkemeleri de 
Yüksek Mahkeme'ye karşı sorumludur. Mahkemelerde jüri sistemi yoktur. Silahlı Kuvvetlerin 
ayrı mahkemeleri vardır. 

Federal düzeyde en yüksek yargı kurumu olan Federal Yüksek Mahkeme, kendine özgü bir 
Anayasa Mahkemesi olarak da düşünülebilir. Bu mahkeme, aynı zamanda en yüksek temyiz 
mahkemesidir. 

Sivil, ticari ve idari konularda gerçek veya tüzel kişiler arasındaki anlaşmazlıklara iptidai 
mahkemeler; federal mahkemelerin görev alanı dışındaki konulara ise Emirliklerin kendi 
yargı organları bakmaktadır. (iş ve ticaret kanunları, batı düzenlemeleriyle uyumludur). 

1.2.3. Nüfus ve Sosyal Yapı   

Yüzölçümü 83.600 km2 (%97’si çöldür) 

Önemli Şehirleri Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras al-Khaimah 

Nüfusu (2015) 9,1 milyon (dünya bankası) 

Nüfus Yapısı %17 yerel Arap, %83’ü yabancılar 

Din Müslüman %96, Diğer %4 (Hristiyan, Hindu) 

Konuşulan Diller Arapça, İngilizce (ve Farsi, Hindu, Urdu) 

Haftaiçi mesai saati 

Haftasonu tatil günleri 

Pazar-Perşembe : 07.30-14.30 (kamu daireleri) 

Cuma ve Cumartesi (esnaf cumartesi açıktır.) 

Ölçü Birimi Metre, Kg 
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BAE nüfusu, yabancı ağırlıklı olarak sürekli artış göstermektedir. Nüfus 2015 yılında 9,1 
milyona ulaşmıştır. Nüfusun %39’u Abu Dhabi, % 29’u Dubai, % 18’i Sharjah ve % 14’ü 
diğer emirliklerde yaşamaktadır. 

Ancak, BAE’nin toplam nüfusunun çoğunluğunu (%83’nü) ülkede ikamet izniyle çalışan 
yabancılar oluşturmaktadır. Yabancıların %60’ını Uzak Asya (Hindistan, Pakistan, 
Bangladeş, Filipinler) kökenli, %18’ini İran ve Ortadoğu ülkeleri (Lübnan, Suriye, Mısır), 
%5’ini de bazı batılı ülkelerden (İngiliz/Britanya) çalışmaya gelenler oluşturur. Yabancı nüfus 
oranı sürekli artmaktadır. Küçük coğrafyası ve yerli nüfusu ile BAE, göçmen ülkesi 
görünümündedir. 

Bu çerçecede, ülkede çalışanların %90’ı da yabancılardır. BAE’de başlıca işgücü kaynağını 
oluşturan uzak Asya kökenli (Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Filipinler) göçmenler, başta 
inşaat olmak üzere emek yoğun sektörlerde düşük ücretler karşılığında işçi olarak çalışırken; 
yerli nüfus kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilmekte; Avrupalılar 
(Britanya/İngiltere) ise özel şirketlerde yönetici veya danışman kadrolarında görev 
almaktadırlar. 

 

  2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%)

İşsizlik oranı (aktif ekonomik 
nüfus içinde) 

4,7 4,7 4,8 4,8

Euromonitor 

 

Resmi dil Arapça olmakla birlikte; iş ve ticaret hayatında yaygın olarak İngilizce 
konuşulmakta ve yazışmalar İngilizce yapılmaktadır. 

Öte yandan; ülkede son yıllarda göçmen işçilerin yerini BAE vatandaşlarının alması fikrine 
giderek sıcak bakılmaktadır. Çalışan BAE vatandaşlarının %88’i kamu sektöründe istihdam 
edilmekte, bunların da %56’sı polis teşkilatında yada askeri kuvvetlerde görev yapmaktadır. 
BAE nüfusunun yaklaşık %40’ının 21 yaş altı kişilerden oluştuğu dikkate alındığında, 
işsizliğin ilerleyen yıllarda BAE vatandaşları için önemli bir sorun teşkil etmesi muhtemel 
gözükmektedir. Ülkede orta yaş nüfus grubu (ortalama 32,6 yaş grubu) artmaktadır. Doğum 
oranı bölgesel ortalamanın altında olup; sürekli olarak düşmektedir.  
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1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

  Birim 2013 2014 2015 

GSYİH (nominal fiyatlarla) milyar $ 389 402 370 

GSYİH (cari fiyatlarla) milyar $ 387 399 345 

Kişi Başına GSYİH  (cari fiyatlarla) Dolar 42.874 42.943 36.060 

Kişi Başına GSYİH  (satın alma gücü 
paritesi) 

Dolar 64,294 66,346 67,616 

GSYIH Büyüme Oranı (sabit fiyatlarla) % 4,3 4,5 3,9 

Enflasyon  (tüketici fiyatları) % 1,1 2,3 4,1 

Döviz Kuru (1 $: Dirhem) 1 Dolar 3,67 3,67 3,67 

MB Toplam Ulusl. Rezerv milyar $ 68,2 78,5 94 

Toplam Tasarruf/GSYIH % 41 38 27 

Toplam Dış Borç/GSYIH % 44 48 60 

Toplam Kamu Borcu/GSYIH % 15 15 19 

Enerji ihracatı (petrol & gaz) milyar $ 129 102 62 

Toplam İhracat (enerji & re-export dahil) milyar $ 371 343 300 

İthalat milyar $ 230 235 224 

Cari İşlemler Dengesi milyar $ 71 54 13 

Cari İşlemler Dengesi/GSYIH % 18 13 4 

 

1.3.2. Ticaret ve Piyasa  

BAE'de ticaret düzenlemeleri liberal niteliktedir. Piyasası rekabetçi, fiyata duyarlı ve dışa açık 
bir pazardır. Bölgedeki diğer ülkelerin de önemli ölçüde mal ve hizmet tedarik ettiği veya 
temin ettiği bir ticaret merkezi konumundadır. Pazarın bu özelliğinden dolayı, ülkede her 
ülkeye ait ürün bulmak mümkündür. Ülkede tarım ve sanayi üretimi yetersiz olduğundan, 
ihtiyaçların büyük bir bölümü ithalat yoluyla karşılanmaktadır. İthal ettiği başlıca ürünler 
motorlu taşıtlar, elektrik ve elektronik ürünler, mücevherat, parfüm ve kozmetik ile gıdadır. 
En büyük tedarikçileri Çin, Hindistan ve ABD’dir. 

Nitekim, başta Amerikalı ve Avrupalı büyük firmalar olmak üzere çok sayıda yabancı firma, 
özellikle ülkenin ticaret merkezi konumunda olan Dubai'de temsilcilik açmak suretiyle, BAE 
pazarının yanısıra diğer Körfez ülkeleri ve yakın Afrika ve uzak asya ülkelerine ait piyasaları 
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buradan takip etmektedir. Dubai, rekabetin çok yoğun olduğu bir serbest pazardır. Dubai, 
bulunduğu coğrafyada ticaret, finans ve turizm merkezi (hub) olma stratejisi izlemektedir. 
Pazar/nüfus olarak küçük olduğundan, dış ticareti “re-export”a dayanmaktadır. Liman ve 
serbest bölgeleri alt yapı ve hizmet anlayışı gelişmiştir. Kalkınmada Hong Kong ve 
Singapur’u örnek almaktadır. Başlıca satış yaptığı pazarlar; İran, Irak, Hindistan ile Doğu ve 
Kuzey Afrika ülkeleridir. Kayda değer sayıda İran kökenli nüfusun ve işadamının yaşadığı 
Dubai, İran’a uygulanan uluslararası ambargonun kaldırılmasını Dubai ekonomisi için olumlu 
bir gelişme olarak değerlendirmektedir. Re-export, enerji ürünlerı satışı haricinde, önemli bir 
dış ticaret geliridir. İran, Irak ve Hindistan başlıca re-export pazarlarıdır. 

Ekonominin petrol ve doğalgaza bağımlılığının azaltılmasına yönelik olarak Hükümetin 
sektörel üretim ve yatırımların çeşitlendirilmesi çabaları olumlu karşılanmaktadır. BAE 
Hükümetinin özellikle turizm (sağlık turizmi dahil), emlak, finans ve sağlık gibi sektörlere 
yatırım yaptığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, “Abu Dhabi 2030 Planı“ çerçevesinde 200 
milyar dolar değerinde yatırım yapılması ve ülke milli gelirinin %64’ünün petrol dışı 
sektörlerden oluşması öngörülmektedir. Nitekim, ülke gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye 
yönelik devlet politikası ve özel sektörde yaşanan canlanma neticesinde, petrol-dışı gelirlerin 
geçmiş yıllara göre, milli gelirdeki payı gittikçe artmaktadır. 

2008 yılında etkisini gösteren küresel ekonomik krize kadarki dönemde BAE ekonomisindeki 
genişlemede, hidrokarbon ihracat gelirlerindeki artışın yanısıra, ülkedeki yerli ve yabancı 
yatırımlardaki ve özel tüketimdeki artışın da etkisi olmuştur. Böylece, ülkede yaşayanların 
refahı artmış, kredi olanaklarından yararlanma kapasitesi yükselmiş, hızlı nüfus artışının 
etkisiyle iç tüketimde de hızlı bir artış meydana gelmiştir. 

Ayrıca, BAE Hükümeti son dönemde elde ettiği deneyim ve sermaye birikimi sayesinde dış 
pazarlarda yatırıma yönelmiştir. Hükümet sahip olduğu kamu şirketleri aracılığıyla çeşitli 
ülkelerde telekom ve sanayi şirketleri ile bankalar satın almaktadır. Ayrıca, bahsekonu kamu 
şirketlerinin liman, serbest bölge işletme, turizm ve gayrimenkul geliştirme gibi projeler 
aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmaya yöneldiği dikkati çekmektedir. 

BAE’de Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi iç vergi uygulamaları 
bulunmamaktadır. Sadece, ülkede faaliyet gösteren yabancı petrol şirketleri ile yabancı 
bankalar, karları üzerinden belirli oranda vergiye tabidir. Dış ticarette de, ihracat ve reeksport 
işlemlerinden vergi alınmamaktadır. İthalat ise genelde %5 oranında gümrük vergisine tabidir. 

BAE’de telif hakları (copyrights), ticari marka (trademark) ve patent ile ilgili olarak (haksız 
rekabete karşı) korumacı düzenlemeler mevcuttur. Firmaların ticari marka ve patent haklarını, 
taklit ve sahteciliğe karşı korunması için Federal Ekonomi Bakanlığı’na tescil ettirmeleri 
gerekmektedir. 

1.3.3. Bankacılık ve Finans: 

BAE Bankacılık sektörü, Körfez İşbirliği Konseyi içinde aktif toplamı ile en büyüktür. 
Merkez Bankasının 2015 yılı toplam aktifi 332,7 milyar Dirhemdir (90,6 milyar dolar). 
Ülkede 23 yerli ve 35 yabancı olmak üzere toplam 58 banka faaliyet göstermektedir. 
Bankaların 46’sı ticari banka statüsündedir. Ayrıca, islamik finans alanında da 8 banka yer 
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almaktadır. Ülkede uluslararası döviz (sermaye ve kar transferi dahil) serbest olup, 
uluslararası ödemelerde akreditif açılması mümkündür (BAE Merkez Bankası 
:  http://www.centralbank.ae/) 

Ulusal bankaların yanı sıra piyasada İslami bankalar da (National Bank of Sharjah, Amlak 
Finans ve Orta Doğu Bankası) hizmet vermektedir. “Sukuk” adı verilen İslami tahviller, BAE 
piyasasında alınıp satılmakta, geleneksel bankalar da İslami bankacılık taleplerine cevap 
verebilmek amacıyla bünyelerinde İslami bankacılık departmanları oluşturmaktadır. 

Abu Dhabi’de (www.adsm.ae) ve Dubai’de (www.dfm.co.ae) toplam birer ulusal borsa da 
faaliyet göstermektedir. Heriki borsada halka açık toplam 125 şirket (onbeşi yabancı) hisseleri 
işlem görmektedir. BAE Merkez Bankasının ekonomi raporuna göre, heriki borsanın 2015 yılı 
sermaye (capitilisation) tutarının toplam 694 milyar Dirhem (189 milyar Dolar) tutarındadır. 
En çok kar getiren kuruluşlar bankalar, telekom ve emlak şirketleri olmuştur. Öte yandan, 
heriki borsadaki hisse işlem hacmi (volume of shares traded)  2014’e göre %42 azalışla 126 
milyar Dirhem seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, Dubai Uluslararası Finans Merkezi 
bünyesinde serbest bölge statüsündedir kurulan Dubai Uluslararası Finans Borsası da (DIFX) 
(www.difx.com), bölgenin finans merkezi olma hedefi kapsamında etkinliğini 
sürdürmektedir. 

Finansal krizin başlamasıyla ülkeyi terk eden yaklaşık 50 milyar ABD Doları miktarındaki 
yabancı sermaye, özellikle emlak projeleri ağırlıklı verilen kredileri önemli boyutlara ulaşan 
BAE bankacılık sektörünü zor durumda bırakmıştır. Kredi- Aktif rasyosu bozulan bankacılık 
sektörü, dış finansman imkanlarının da kapanmasıyla iç piyasa taleplerini karşılamada 
yetersiz kalmıştır. 

Ayrıca, global finansal krizi müteakiben, 100-110 dolar/varil seviyesinden, 30 dolar/varile 
kadar düşen ham petrol fiyatları ve gelişmelerden birinci derecede etkilenen emlak-inşaat ile 
bankacılık sektörlerinin etkisiyle düşüş yaşayan BAE menkul kıymet borsaları son üç ay 
içinde petrol fiyatlarındaki kısmi toparlanma ile beraber kısmen de olsa yükselme trendine 
girmiş izlenimi vermektedir. 

Global mali krizin finans piyasalarına etkilerini hafifletmek, likidite ve kredi mekanizmasının 
daha sağlıklı işletilmesi ve piyasalara gerekli güvenin verilmesi amaçlarıyla, Abu Dhabi 
Emirliğinde faaliyet gösteren beş büyük bankaya (National Bank of Abu Dhabi, Abu Dhabi 
Commercial Bank, Union National Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, First Gulf Bank) anılan 
Emirlik kaynaklarından toplam 16 milyar ABD Doları tutarında doğrudan sermaye aktarımı 
yapılmıştır. Sözkonusu müdehalenin, kriz döneminde Abu Dhabi Emirliği’nde mali sistemin 
daha sağlıklı yürütülmesine ve bankalara duyulan güvenin artmasına önemli katkı sağlamıştır. 

 

1.3.4. Serbest Bölgeler  

Ülkede uygulanan en başarılı ekonomik kalkınma ve yabancı sermaye çekme politikalarından 
birisi serbest bölgelerin geliştirilmesi olmuştur. S.B’lerde 50 yıl vergi muafiyeti ve yerel 
ortağa ihtiyaç duymadan %100 yabancı sermayeli şirket kurma avantajı sözkonusudur. 
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Ülke genelinde 45 serbest bölge bulunmaktadır. Bunların içinde en gelişmiş olanı ise 1985 
yılında Dubai’de kurulan Jebel Ali Serbest Bölgesi’dir. Günümüzde 100’den fazla ülkeden 
3.000’in üzerinde firmaya ev sahipliği yapmakta olan Jebel Ali Serbest Bölgesi 
(http://jafza.ae/), yeni yatırımcıları çekmeyi sürdürmektedir. Yatırımcılara gümrük 
tarifelerinden ve 50 yıl süresince vergi uygulamalarından muafiyet sağlanmanın yanısıra, 
kaliteli bir alt yapı hizmeti de (Jebel Ali Havaalanı gibi) sunulmaktadır. Serbest bölgedeki 
sanayi yatırımlarının büyük kısmı, hafif sanayi ve son aşama montaja yöneliktir (özellikle 
elektronik gibi alanlarda). Ayrıca birçok yabancı şirket bu serbest bölgeyi ana dağıtım 
merkezi olarak kullanmaktadır. 

Ayrıca, Abu Dhabi, Sharjah, Ras al Khaimah, Fujairah, Ajman ve Umm al-Qaiwain’da da 
serbest bölgeler bulunmaktadır. (http://www.uaefreezones.com/) (Güncelleme: 2016 ekim) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Müteahhitlik Hizmetleri  

İnşaat ve emlak sektörü BAE ekonomisi içinde petrol ve ticaretten sonra, üçüncü büyük 
sektör konumundadır. BAE inşaat sektörünü, Dubai ve Abu Dhabi Emirlikleri belirlemekte 
olup; her iki Emirlik ülkenin büyümesinin de itici gücüdür. 

Projelerin yapım ve tasarım aşamasında görev alan teknik müşavirlik firmaları, ihalelerin 
yönlendirilmesinde ve projede kullanılacak malzeme seçiminde son derece belirleyici 
olurken, proje üstlenecek müteahhit firmanın malzeme seçme serbestisi yok denecek kadar 
azdır. 

2013 ve 2014 yılından itibaren BAE inşaat piyasası, 2008 krizi öncesi seviyesine dönmeye 
başlamıştır. BAE’de demiryolu ve sosyal altyapı projeleri gibi büyük projelerle inşaat sektörü 
tam kapasite çalışmaya başlamıştır. 

Müteahhit firmaların BAE pazarında karşılaşacakları en önemli zorluklardan birisi, artan 
rekabet ve düşen kar marjları ile çalışmak olacaktır. Ancak, projelerde iş sahibi idare yada 
şirket tarafından yapılacak ödemelerde gecikme olması durumunda yada inşaat 
malzemelerinin fiyatlarında beklenmedik bir artış olması durumunda, projeyi karlı bir şekilde 
tamamlamanın çok zor hale gelebilmektedir. 

Özellikle 2004’den başlayarak Körfez Bölgesinin en büyük inşaat-emlak faaliyetlerine sahne 
olan BAE, 2008 yılındaki Global finans krizinin inşaat sektörü üzerindeki etkilerini çok 
belirgin olarak yaşamıştır. 2010 ve 2011 yıllarında, krizin etkilerinin azalmaya başladığı 
görülmekle birlikte, başta Dubai olmak üzere bütün Emirliklerde emlak kalemlerinde ortaya 
çıkan arz fazlaları, yeni projelere başlanmasını zorlaştırmış ve müteahhitlerin kar oranlarına 
olumsuz baskı yapmıştır. Arz fazlasının yanısıra, Euro bölgesindeki finansal kriz ve 
durgunluk ve petrol fiyatlarının düşmesi ile ambargo altındaki İran ekonomisinde yaşanan 
olumsuzluklar gibi etkenler de, BAE’de yabancılara yönelik satış yapılan emlak projelerinin 
performanslarını olumsuz yönde etkilemiştir. 

Diğer taraftan, Dubai’de 2011 yılı Ocak ayı başından itibaren tüm konutlardan %5 oranında 
emlak vergisi tahsil edilmesinin yatırımcılar üzerinde olumsuz bir etki yarattığı 
değerlendirilmektedir. 

Kamu İhale Kanunu ile federal kamu proje ihalelerine teklif verme hakkı, BAE’li tedarikçi ve 
yüklenicilere veya en az %51 oranında hissesi BAE vatandaşlarına ait olan ve BAE’de 
yerleşik şirketlere verilmiştir. Yada ihalelere katılabilmek için yerel bir acenta veya 
distribütör kullanılması gerekmektedir. 
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Ancak, hizmet yada ürünün BAE’de bulunmaması halinde, kamu ihalelerine yabancı firmalar 
davet edilebilmekte ve gerekli ihale/proje koşullarını karşılaması durumunda doğrudan 
yabancı firmaya ihale verilebilmektedir. 

Bu çerçevede, BAE içinde müteahhitlik firmalarımızın, özellikle Abu Dhabi’deki altyapı, 
enerji, sağlık ve turizm (otel, AVM) projelerini takip etmelerinde yarar bulunmaktadır. 

Müteahhit firmalarımızın BAE pazarında karşılaşacakları en önemli zorluklardan bazıları 
artan rekabet ve düşen kar marjlarıdır. Nitekim, son yıllarda bina (konut, ofis, alış-veriş 
merkezi, otel tarzındaki) projelerinin ihaleleri düşük karlarla üstlenilmekte ve genelde yerel 
firmalar tercih edilmektedir. 

Körfez Bölgesinde yapılacak alt yapı yatırımları içinde %35 paya sahip olacak Abu Dhabi 
emirliğinde taahhüt üstlenebilmek için firmalarımızın anılan merkezde şube veya limited 
şirket kurmak yoluyla yapılanmaları ihale prosedürleri gereği zorunlu bulunmaktadır. 
Bahsekonu iş fırsatlarıyla beraber, bölgede yapı sektörü için çekim merkezi olan Abu 
Dhabi’de müteahhitlik firmaları arasındaki rekabet de artmış bulunmaktadır. Dolayısıyla 
firmalarımızın ihtisas sahibi olduğu teknik yönden farklılaşma gerektiren sahalara 
yönelmeleri, sözkonusu rekabetin getireceği engellerin bertaraf edilmesine katkı 
sağlayacaktır. 

  

2.1.2. Sanayi 

BAE’de imalat sanayi hidrokarbona dayalı olmakla birlikte, diğer bazı imalat sanayi alt 
sektörleri de büyümeye başlamıştır. Sektöre yapılan yatırımlarla yaklaşık 2.500 civarında 
fabrika kurulmuş, çoğu Asyalı göçmenlerden oluşan 200.000’in üzerinde kişiye iş imkanı 
yaratılmıştır. Sektördeki sanayi kuruluşlarının çoğu gıda (un, şeker, süt ürünleri, meşrubat, 
balık), inşaat ve yapı malzemeleri (çimento, seramik, mermer, demirçelik), metaller 
(alimünyum, bakır, çelik), kimyasal maddeler (kükürt, gübre), elektrik malzemeleri, mobilya, 
plastikler (pvc, mutfak eşyaları) ve hazır giyim üretimi yapan orta ölçekli sanayi 
kuruluşlarıdır. 

Ülkede büyük ölçekli üretim faaliyetini, petrol ve petrokimya, enerji (Dubai Petrolum-Dubai), 
Alüminyum (Dubal-Dubai), seramik (RAK Ceramics-Ras Al Khaimah), ilaç (Julphar-Ras Al 
Khaimah) tesisleri oluşturmakta, bunların da sahibi ilgili Emirlik/Emirlik şirketleri 
olmaktadır. (Dubal) şirketi, sektördeki üretimin çoğunu gerçekleştirmektedir. Dubai 
Aluminium, dünyanın ilk 10 alüminyum üreticisi arasındadır. Üretimin büyük kısmı ihraç 
etmektedir. Sharjah’ta KOBİ düzeyinde üretim tesisleri bulunmaktadır. BAE’de üretime 
dönük herhangi bir Türk yatırımı bulunmamaktadır 

Ülkenin tarım aleyhindeki zor coğrafi ve iklim koşullarından dolayı, gıda sektörünün 
GSYİH’ye katkısı oldukça düşük (%2 civarında) bir seviyede olup, üretim ülkenin ihtiyacını 
karşılamaktan uzaktır. Dolayısıyla, gıda sektöründe kendi kendine yeterliliğin sağlanması 
zordur. Bu çerçevede, gıda fiyatlarındaki artışı önlemek ve düzenli gıda arzını sağlayabilmek 
için Sudan ve Pakistan gibi ülkelerde tarımsal yatırımlar yapılmaktadır. Balıkçılık, gıda 
sektörünün geleneksel olarak önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ülkede üretimi yapılan 
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başlıca gıda sanayi ürünleri; un, makarna, şeker, süt ve süt ürünleri (peynir), yemeklik yağ, 
konserve/dondurulmuş gıda (balık, sebze), kırmızı/beyaz et, domates salçası ve meşrubatlardır 
(soft drinks). 

BAE’de 250 kişiye kadar personel istihdam eden 400bine yakın KOBİ ölçeğinde işletme 
bulunmaktadır. Ülke içi toplam üretiminin %60’ını sağlamaktadır. (eiu-2016) 

Mubadala Development Company, Abu Dhabi’nin sanayi temelinin genişletilebilmesi 
açısından önem arz etmekte olup, hükümetin kalkınma stratejisi doğrultusunda yeni 
girişimlerin kurulması ve varolanların geliştirilmesi için uygun bir yerleşimdir. Dubai hizmet 
sektörünün ve teknolojinin merkezi olmayı hedeflerken, Abu Dhabi, rekabet gücü yaratan 
sektörlerin (ucuz enerji ve iş gücü kaynaklarına erişimin kolay olmasının da etkisiyle) ağır 
sanayi ve imalat sektörleri olduğuna inanmaktadır. 

2.1.3. Turizm  

BAE, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisidir. BAE ekonomik çeşitlendirme 
planlarında turizm sektörünün gelişimini hedeflemiştir. Ülke, birçok uluslararası turnuvaya 
(tenis, golf, kriket, at yarışı gibi) ev sahipliği yapmaktadır. Dubai’de yoğunlaşan 
perakendecilik hizmetleri, her yıl düzenlenmekte olan “Dubai Alışveriş Festivali” ve “Dubai 
Yaz Sürprizleri” adı altında düzenlenen etkinlikler 40°C’nin üzerinde seyreden sıcaklıklara 
rağmen diğer Körfez ülkelerinden ve Avrupa’dan gelen turistler sayesinde otel, restoran, 
havayolu ve mağaza işletmecilerini memnun etmektedir. Turizm konaklama sektörüne 
yönelik önemli altyapı yatırımları başlatan Abu Dhabi Emirliği’nde turizm gelirlerinin de bu 
paralelde artması beklenmektedir. Ayrıca, Dubai halihazırda, “Marka Dubai” sloganıyla 
“Expo-2020”ye evsahipliğine yönelik hazırlıklarına devam etmektedir. 

  

2.1.4. Sağlık Sektörü  

BAE medikal sektörü ihtiyacının %90’ını ithalat yoluyla karşılamaktadır. BAE’de ilaç sektörü 
satışlarının %20’si iç pazara yapılmakta olup; satışların %80’i ihracata yöneliktir. Tanınmış 
ilaç markaları re-export edilmektedir. Özellikle Hindistan, Pakistan ve İran ilaç sektörünün 
başlıca re-export pazarlarıdır. 

BAE Hükümetin’nin başlıca öncelikleri arasında sağlık sektöründe kaliteyi yükseltmek yer 
almaktadır. Kişi başına düşen sağlık harcaması 1.547 Dolar civarındadır. Söz konusu miktar 
diğer körfez ülkelerine göre oldukça yüksektir. Bu rakam Suudi Arabistan’da 917 dolardır. 
Gelecek beş yıl içinde toplam sağlık harcamalarının yerel para birimi cinsinden yıllık 
ortalama %17 artması beklenmektedir. Buna rağmen sağlık harcamalarının GSMH içindeki 
oranı hala %3,2 gibi oldukça düşük bir orandır (Gelişmiş ülkelerde bu oran %18 civarındadır). 

BAE’de hastane yatak sayısı açığının 9.000 adet civarında bulunduğu hesaplanırken, 
sözkonusu açık sağlık sektöründe kapsamlı yatırım ihtiyacını gündeme getirmektedir. Dünya 
standartlarına göre sağlık sektöründe 250 kişi başına bir hastane yatağı düşmesi gerekirken, 
bu rakam BAE’de 555 kişidir. BAE’de, hastane yatak sayısının 10.562’ye çıkması 
planlanmaktadır. Bu çerçevede, ülke genelinde 5,7 milyar Dolar tutarında hastane projesi 
açıklanmıştır. yapımı yeni başlatılacak hastane projeleri için medikal ekipman ve mobilya 
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türü donanım ihtiyacının dış tedarikçi proje firmaları aracılığıyla karşılanacak olması da 
BAE’ye yönelik ihracat fırsatlarını artırmaktadır. 

Son yıllarda ekonomisini çeşitlendirme yönünde önemli gelişmeler gösteren (başkent) Abu 
Dhabi Emirliği, başlatmış olduğu yoğun altyapı, emlak ve turizm projeleri ile önemli sayılara 
ulaşacak biçimde yurtdışından göç almakta ve bu gelişmeler paralelinde sağlık hizmetleri 
sektörüne yönelik yeni yatırım ihtiyacı doğmaktadır. 

2.1.5.Turizm  

BAE, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisidir. BAE ekonomik çeşitlendirme 
planlarında turizm sektörünün gelişimini hedeflemiştir. Ülke, birçok uluslararası turnuvaya 
(tenis, golf, kriket, at yarışı gibi) ev sahipliği yapmaktadır. Dubai’de yoğunlaşan 
perakendecilik hizmetleri, her yıl düzenlenmekte olan “Dubai Alışveriş Festivali” ve “Dubai 
Yaz Sürprizleri” adı altında düzenlenen etkinlikler 40°C’nin üzerinde seyreden sıcaklıklara 
rağmen diğer Körfez ülkelerinden ve Avrupa’dan gelen turistler sayesinde otel, restoran, 
havayolu ve mağaza işletmecilerini memnun etmektedir. Turizm konaklama sektörüne 
yönelik önemli altyapı yatırımları başlatan Abu Dhabi Emirliği’nde turizm gelirlerinin de bu 
paralelde artması beklenmektedir. Ayrıca, Dubai halihazırda, “Marka Dubai” sloganıyla 
“Expo-2020”ye evsahipliğine yönelik hazırlıklarına devam etmektedir. 

2.1.6.Sağlık Sektörü   

BAE medikal sektörü ihtiyacının %90’ını ithalat yoluyla karşılamaktadır. BAE’de ilaç sektörü 
satışlarının %20’si iç pazara yapılmakta olup; satışların %80’i ihracata yöneliktir. Tanınmış 
ilaç markaları re-export edilmektedir. Özellikle Hindistan, Pakistan ve İran ilaç sektörünün 
başlıca re-export pazarlarıdır. 

BAE Hükümetin’nin başlıca öncelikleri arasında sağlık sektöründe kaliteyi yükseltmek yer 
almaktadır. Kişi başına düşen sağlık harcaması 1.547 Dolar civarındadır. Söz konusu miktar 
diğer körfez ülkelerine göre oldukça yüksektir. Bu rakam Suudi Arabistan’da 917 dolardır. 
Gelecek beş yıl içinde toplam sağlık harcamalarının yerel para birimi cinsinden yıllık 
ortalama %17 artması beklenmektedir. Buna rağmen sağlık harcamalarının GSMH içindeki 
oranı hala %3,2 gibi oldukça düşük bir orandır (Gelişmiş ülkelerde bu oran %18 civarındadır). 

BAE’de hastane yatak sayısı açığının 9.000 adet civarında bulunduğu hesaplanırken, 
sözkonusu açık sağlık sektöründe kapsamlı yatırım ihtiyacını gündeme getirmektedir. Dünya 
standartlarına göre sağlık sektöründe 250 kişi başına bir hastane yatağı düşmesi gerekirken, 
bu rakam BAE’de 555 kişidir. BAE’de, hastane yatak sayısının 10.562’ye çıkması 
planlanmaktadır. Bu çerçevede, ülke genelinde 5,7 milyar Dolar tutarında hastane projesi 
açıklanmıştır. yapımı yeni başlatılacak hastane projeleri için medikal ekipman ve mobilya 
türü donanım ihtiyacının dış tedarikçi proje firmaları aracılığıyla karşılanacak olması da 
BAE’ye yönelik ihracat fırsatlarını artırmaktadır. 

Son yıllarda ekonomisini çeşitlendirme yönünde önemli gelişmeler gösteren (başkent) Abu 
Dhabi Emirliği, başlatmış olduğu yoğun altyapı, emlak ve turizm projeleri ile önemli sayılara 
ulaşacak biçimde yurtdışından göç almakta ve bu gelişmeler paralelinde sağlık hizmetleri 
sektörüne yönelik yeni yatırım ihtiyacı doğmaktadır. 
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2.1.7.Ulaştırma Altyapısı  
BAE’nin liman altyapısı da oldukça gelişmiş düzeydedir. Dubai’deki Jebel Ali ve Port Rashid 
Limanları’na, bölge ülkelerinden ve diğer ülkelerden çok büyük hacimli kargolar 
yanaşmaktadır. Jebel Ali Serbest Bölgesi’nin başarısı da limanların performansına katkıda 
bulunmaktadır. 

Jebel Ali’de bir uluslararası kargo havaalanı sözkonusudur. 

2009 yılı sonunda Dubai’de metrosunun açılması ile birlikte ilk defa bir şehiriçinde demiryolu 
ağı oluşmuş bulunmaktadır. Emirlikleri birbirine bağlayan demiryolu ağı bulunmamaktadır. 
BAE ülkenin farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlamayı planlayan bir demiryolu projesine 
başlamıştır. 1500 km. uzunluğunda olması öngörülen demiryolu projesinin Suudi Arabistan 
sınırındaki Ghuweifat ile Umman sınırındaki Al Ain’ı birbirine bağlayarak KİK demiryolu 
ağının da bir parçasını oluşturması öngörülmektedir. 

BAE’de karayolu taşımacılığı altyapısının kalitesi oldukça iyidir. Ülke içi ulaşım çoğunlukla 
kara yolu ile yapılmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehiriçinde trafik sıkışıklığı 
gözlemlenmektedir. 

2.1.8.Doğal Kaynak ve Çevre  
Yeraltı sularının yetersizliği ve su talebinin karşılanmasındaki güçlükler nedeniyle, kullanılan 
suların %80’i deniz suyunu arıtma tesislerinden karşılanmaktadır. BAE’de her emirlik kendi 
elektrik ve su sistemlerini işletmekte olup, son yıllarda elektrik şebekelerinin birleştirilmesi 
gündeme gelmiştir. 

Federal Hükümet, Ağustos 1998’de BAE’nin ilk ulusal çevre yasasını onaylamıştır. 
Sözkonusu yasa ile birlikte emisyon hacmi üzerine kısıtlamalar getirilmiş ve bunun gibi 
birçok önlem hayata geçirilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1. Genel Durum 

BAE toplam dış ticaret hacmi 2015 yılında 375 milyar Dolar olup; 153 milyar dolarlık ihracat, 
222 milyar Dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. İhracatında hidrokarbon önemli yer tutmaktadır. 
İthalatında ise motorlu kara ve hava taşıtları, mücevherat, elektrik ve elektronik ürünler, 
tekstil ve ağır iş makinaları ve gıda ürünlerdir. 

BAE, başta Dubai Emirliği olmak üzere, re-export ağırlıklı bir ticari yapıya sahiptir. Çeşitli 
ülkelerden gelen mallar, BAE üzerinden farklı pazarlara ulaştırılmaktadır. Reeksportta en 
büyük pazarı Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri oluşturmaktadır. İran, Hindistan, Irak, 
Bahreyn, Suudi Arabistan ve Pakistan reeksportta ilk sıraları paylaşmaktadır. Reeksport 
yoluyla satışı yapılan başlıca ürünler; makineler, ses kaydediciler, inci, mücevherat, tekstil 
ürünleri, taşıt araçları, kimyasal ürünler ve gıda ürünleri ve içeceklerdir. 

 

BAE Dış Ticaret Rakamları (Milyar ABD Doları) 

  2014 2015 2016 

İhracat 380.339.616 333.362.350 136.584.715 

İthalat 298.611.277 287.024.848 199.521.375 

Hacim 678.950.893 620.387.198 336.106.090 

Denge 81.728.339 46.337.502 -62.936.660 
*2016 verileri değişiklik gösterebilir. 

3.1.2. Başlıca Ürünler İtibariyle BAE’nin İhracatı (Bin Dolar) 

GTİP Ürünler 2014 2015 2016

Toplam 380.339.616 333.362.350 136.584.715

2709 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve yağlar, ham 
petrol 

72.072.127 33.786.877 38.934.475

7108 
Altın dahil. Platinle kaplanmış altın, yarı işlenmiş değil işlenmemiş 
veya daha fazla işlenmemiş . . . 

12.332.311 16.253.350 25.062.378

2710 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve yağlar (ham 
petrol hariç); Içeren müstahzarlar . . . 

27.400.207 14.099.270 14.567.559

2711 Petrol gazı ve diğer gaz halindeki hidrokarbonlar 8.380.666 4.482.853 7.442.830

7102 
Elmaslar (çalışılmış olsun olmasın), ancak monte edilmemiş veya 
takılmamış (pick-up için monte edilmemiş taşlar hariç) . 

14.286.504 12.181.355 7.348.028

7601 İşlenmemiş alüminyum 3.647.367 4.650.892 4.436.158

3901 Etilen polimerleri, birincil formlar 1.672.891 1.766.091 2.777.490
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3.1.3.    Başlıca Ürünler İtibariyle BAE’nin İthalatı  (Bin Dolar) 

GTİP Ürünler 2014 2015 2016

Toplam 298.611.277 287.024.848 199.521.375

7113 
Kıymetli metallerin veya kıymetli madenlerle kaplanmış 
metallerin mücevherat parçalarının parçaları . . . 

9.804.579 7.219.447 13.411.814

7108 
Altın dahil. Platinle kaplanmış altın, yarı işlenmiş değil 
işlenmemiş veya daha fazla işlenmemiş . . . 

29.746.353 25.508.002 11.598.815

8517 
Telefon setleri, dahil. Hücresel şebekeler için veya diğer 
kablosuz şebekeler için telefonlar; Diğer . . . 

25.020.316 8.952.377 10.006.692

8703 
Motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlar esas itibariyle 
kişilerin nakliyesi için dizayn edilmiştir; . . . 

15.964.988 13.763.125 9.562.178

7102 
Elmaslar (çalışılmış olsun olmasın), ancak monte edilmemiş 
veya takılmamış (pick-up için monte edilmemiş taşlar hariç) . 

12.785.637 11.389.470 8.448.886

7113 
Kıymetli metallerin veya kıymetli madenlerle kaplanmış metallerin 
mücevherat parçalarının parçaları . . . 

11.806.174 10.985.119 1.944.433

9999 Başka yerde belirtilmeyen emtia 111.131.483 177.920.049 1.657.779

3902 Propilen veya diğer olefinlerin polimerleri, birincil formlarda 539.813 381.921 979.428

7408 
Bakır tel (cerrahi dikişler, telli tel, kablolar, örgülü bantlar ve 
benzerleri hariç) . 

1.489.016 881.569 921.332

7308 
Yapıların yapı ve parçaları "örn. Köprüler ve köprü kesitleri, kilit 
kapılar, kuleler, .... 

739.319 516.380 804.315

8517 
Telefon setleri, dahil. Hücresel şebekeler için veya diğer kablosuz 
şebekeler için telefonlar; Diğer . . . 

21.773.880 5.028.412 715.595

7101 
Doğal veya kültürlü inciler (işlenmiş veya derecelendirilmiş olsun 
olmasın), ancak sabitlenmemiş, monte edilmemiş veya 
yerleştirilmemiş halde . . . 

220.890 6.643 685.002

8544 
İzole edilmiş "emaye veya anodize edilmiş" tel dahil, "koaksiyel 
kablo dahil" kablo ve diğer yalıtılmışlar . . . 

666.846 399.877 612.911

2707 
Yüksek sıcaklıkta kömür katranı destilasyonunda kullanılan yağlar ve 
diğer ürünler; Benzer ürünler . . . 

48.913 20.068 583.585

2523 Çimento, dahil. Çimento klinkerleri (renklendirilmiş olsun olmasın) 426.787 352.547 537.631

2503 
Her çeşit kükürt (süblimleştirilmiş sülfür, çöken kükürt ve kolloidal 
kükürt hariç) 

5.543 888 498.123

402 
Süt ve krema, konsantre veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler 

410.275 517.812 451.115

3102 
Mineral ya da kimyasal azotlu gübreler (pellet ya da benzeri 
formlarda olanlar hariç) . 

3.869 1.865 385.961

3004 
Terapötik veya profilaktik kullanımlar için karıştırılmış veya 
karıştırılmamış ürünlerden oluşan ilaçlar koyun . . . 

785.735 343.879 381.705

1806 Kakao içeren çikolata ve diğer gıda müstahzarları 413.045 373.875 345.087

7404 
Atık ve hurda bakır (külçeler veya benzeri işlenmemiş şekiller, 
yeniden eritilmiş olanlar hariç) . 

275.169 177.102 339.783

8431 
Sadece veya esas itibariyle 8425 ila 8430 pozisyonundaki makineler 
için uygun olan parçalar 

2.576.546 433.208 326.456
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8802 
Havalı uçak, örneğin "helikopterler ve uçaklar"; Uzay aracı, 
dahil Uydular ve suborbital . . . 

5.832.856 5.700.826 8.384.051

9999 Başka yerde belirtilmeyen emtia 28.546.108 102.879.862 8.050.797

2710 
Bitümlü minerallerden elde edilen petrol yağları ve yağlar 
(ham petrol hariç); Içeren müstahzarlar . . . 

7.636.292 1.139.751 6.075.169

8411 Turbojetler, turbopropeller ve diğer gaz türbinleri 4.891.918 3.954.785 4.118.494

8471 
Otomatik bilgi işlem makineleri ve birimleri; Manyetik veya 
optik okuyucular, makineler . . . 

8.573.917 2.489.967 3.896.932

8708 
Traktör parçaları ve aksesuarları, on veya daha fazla kişinin 
taşınması için motorlu taşıtlar ,. . . 

3.315.013 1.901.196 2.057.333

8905 
Işık tekneleri, yangın merdiveni, tarayıcılar, vinçler ve diğer 
gemilerin seyrüseferleri . . . 

102.643 815.355 1.760.278

3004 
Terapötik veya profilaktik kullanımlar için karıştırılmış veya 
karıştırılmamış ürünlerden oluşan ilaçlar koyun . . . 

2.932.020 1.978.239 1.743.673

8481 
Borular, kazan kabukları, tanklar, vapalar veya benzerleri için 
musluklar, musluklar, valfler ve benzeri aletler . . . 

2.231.121 2.030.382 1.582.634

8904 Römorkörler ve itici el sanatları 2.152 7.547 1.561.381

8528 
Televizyon alım cihazlarını içermeyen monitörler ve 
projektörler; Alıcı cihaz . . . 

2.939.658 802.863 1.408.521

8544 
İzole edilmiş "emaye veya anodize edilmiş" tel dahil, 
"koaksiyel kablo dahil" kablo ve diğer yalıtılmışlar . . . 

1.425.753 1.103.011 1.330.271

8704 Malların nakli için motorlu taşıtlar Motor ve şöförlü şasi 2.054.682 1.706.475 1.236.043

4011 Kauçuktan mamul yeni pnömatik lastikler 1.520.521 905.450 1.203.559

6104 
Kadın veya kız takımları, topluluklar, ceketler, blazerler, 
elbiseler, etekler, bölünmüş etekler, pantolonlar ,. . . 

477.141 318.754 1.186.982

9403 
Mobilya ve bunların parçaları (oturacak yerler, tıbbi, cerrahi, 
diş veya veteriner hariç) . 

1.140.291 964.107 1.178.410

5407 
Sentetik filament iplik dokuma kumaşlar Monofilament> = 67 
desiteks ve çapraz . . . 

889.916 805.533 1.168.123

8803 
8801 veya 8802 pozisyonunda yer alan uçaklar ve uzay aracı 
parçaları 

3.008.939 2.840.075 1.087.592

7304 
Borular, borular ve içi boş profiller, kesintisiz, demir veya 
çelikten (dökme demir hariç) 

1.476.031 966.732 1.079.000

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle BAE’nin İhracatı (Bin Dolar) 

Ülkeler 2013 2014 2015 

Dünya 379.488.768 380.339.616 333.362.350 
Başka yerde belirtilmemiş ülkeler (area 
nes) 

100.470.957 122.645.140 182.302.226 

Taipei, Çinli 105.999.662 89.780.381 46.640.474 

İran, İslam Cumhuriyeti 17.866.290 17.034.843 10.814.281 

Hindistan 19.068.607 12.984.199 10.568.516 

Irak 9.744.725 13.221.535 6.772.238 

Suudi Arabistan 16.455.969 15.721.502 6.591.564 
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Umman 5.696.432 6.048.046 5.494.224 

Serbest Bölgeler 11.481.297 10.184.164 4.243.707 

İsviçre 4.299.564 5.601.376 4.131.837 

Belçika 4.289.761 4.788.901 4.103.435 

Hong Kong, Çin 7.145.390 5.019.088 4.054.191 

Katar 4.119.944 4.428.888 3.165.171 

Kuveyt 4.859.509 5.402.143 3.135.772 

Türkiye 6.020.012 3.217.083 2.720.416 

Çin 1.996.292 2.879.613 2.512.929 

Amerika Birleşik Devletleri 2.891.721 3.122.276 2.501.062 

Singapur 3.355.452 1.904.657 2.463.005 

Bahreyn 2.655.467 2.451.196 2.216.450 

Afganistan 2.841.633 2.717.666 2.175.131 

Birleşik Krallık 3.628.705 3.594.781 1.908.571 

Libya, Eyalet 2.243.757 1.566.733 1.341.590 

Hollanda 1.159.526 1.868.047 1.329.906 

Mısır 3.119.059 3.725.446 1.071.111 

Pakistan 1.969.895 1.964.773 1.060.463 

 

3.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle BAE’nin  İthalatı (Bin Dolar) 

Ülkeler 2013 2014 2015 

Dünya 294.966.918 298.611.277 287.024.848 

Alan Nes 31.997.647 32.075.569 102.855.573 

Çin 36.394.414 45.002.963 22.845.146 

Amerika Birleşik Devletleri 25.067.252 23.997.532 19.334.455 

Hindistan 24.418.686 22.088.030 17.859.649 

Almanya 12.545.712 14.079.091 11.931.541 

Japonya 14.172.456 13.978.325 10.396.851 

Birleşik Krallık 12.882.098 9.174.332 6.171.677 

İtalya 7.112.819 7.323.337 5.504.859 

Kore Cumhuriyeti 8.012.840 9.968.451 5.277.773 

İsviçre 10.592.074 7.641.734 4.665.897 

Fransa 6.196.023 6.767.754 4.661.971 

Suudi Arabistan 5.305.215 4.860.690 3.952.018 

Belçika 4.223.364 4.879.360 3.801.941 

Türkiye 5.005.070 4.351.942 3.418.962 

Hong Kong, Çin 2.611.764 3.225.781 3.418.589 

Serbest Bölgeler 3.236.686 3.360.945 3.217.469 

Malezya 5.127.534 4.792.924 2.956.690 

Tayland 4.257.951 4.259.454 2.821.371 

Mali 2.187.399 2.374.714 2.508.296 

Brezilya 2.638.646 3.293.152 2.457.500 
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Viet Nam 7.497.068 7.972.740 2.378.507 

Singapur 2.231.582 2.400.721 2.253.644 

Avustralya 2.753.162 2.531.934 2.168.700 

Kanada 2.666.474 2.129.725 1.737.375 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

Genel Durum 

Türkiye’nin BAE’ne yönelik dış ticaret hacmi yıllar itibariyle sürekli artmış ve 2008 yılında, 
8,6 milyar dolara ulaşmıştır. Bu durum, ülkeye gerçekleşen ihracat artışından 
kaynaklanmıştır. 2009 yılında global krizin de etkisiyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,5 
milyar Dolara düşmüştür. 2012 yılında ise ticaret hacmi %138 artarak 11,7 milyar dolara 
ulaşmıştır. 2015 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6,9 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşirken, 2016 yılında %36 artış olmuştur. 

Türkiye’nin BAE'ye yönelik ihracatı 2012 yılına kadar artış trendindeyken, global mali krizin 
de etkisiyle 2013-2015 dönemindeki durgun seyreden ihracat 2016 yılında bir önceki yıla 
göre  %15 oranında artış kaydetmiştir. 

Aynı şekilde, düşüş eğilimindeki Türkiye’nin ithalatında da 2016 yılında bir önceki yıla göre 
%84 oranında yükselme yaşanmıştır.   

 

4.1.1. Türkiye – BAE  Dış Ticaret Verileri (1.000 Doları ) 

Yıllar İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi Dış Ticaret Dengesi

2007 3.240.940 470 3.241.410 +3.240.470

2008 7.975.400 691.202 8.666.602 +7.254.198

2009 2.898.839 667.857 3.566.696 +2.230.982

2010 3.332.885 698.421 4.031.306 +2.634.464

2011 3.706.654 1.649.456 5.356.110 +2.057.198

2012 8.174.607 3.596.545 11.771.152 +4.578.062

2013 4.965.630 5.384.468 10.350.098 -418.838

2014 4.655.710 3.253.024 7.908.734 +1.402.686

2015 4.681.255 2.008.690 6.689.945 +2.672.565

2016 5.406.224 3.701.152 9.107.376 +1.705.072
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İki ülke arasındaki ticaret, Türkiye lehine fazla vermektedir. Bu durumda, BAE’den petrol 
veya gaz ithal edilmemesi önemli etkendir. BAE tarafından ülkemiz menşeli ürünlere karşı 
uygulanmakta/yürütülmekte olan herhangi bir ticaret politikası önlemi/soruşturması 
bulunmamaktadır. 

4.1.2. Türkiye’nin BAE’ye İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Gtip Ürün Adı (ilk 15 ürün) 2014 2015 2016

7108 Altın (Platin Kaplamalı Altın Dahil) 
(İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Ya Da Pudra 
Halinde) 

480.236 857.247 1.618.860

7113 Mücevherci Eşyası Ve Aksamı (Kıymetli 
Metallerden Veya Kıymetli Metallerle Kaplama 
Metallerden) 

1.460.580 1.168.767 1.436.343

7214 Demir Veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar 
(Dövülmüş, Sıcak Haddelenmiş, Haddeleme 
İşleminden Sonra Buru 

714.509 522.587 408.630

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli Minerallerden Elde 
Edilen Yağlar 

497.580 569.791 355.859

8504 Elektrik Transformatörleri, Statik Konvertörler 
(Örneğin; Redresörler) Ve Endüktörler 

15.075 23.717 71.374

5702 Dokunmuş Halılar Ve Dokumaya Elverişli 
Maddelerden Diğer Yer Kaplamaları 

71.073 65.879 69.987

9306 Bomba, Torpido, Mayın, Güdümlü Mermiler Vb 
Harp Mühimmatı Vb Aksam Ve Parçaları; 
Fişekler, Mermi 

86.737 69.441 60.212

6802 Yontulmaya Veya İnşaata Elverişli İşlenmiş 
Taşlar (Kayagan Taşı Hariç), Mozik İçin Küp 
Şeklinde Taşl 

45.467 49.247 49.025

9403 Diğer Mobilyalar Ve Bunların Aksam Ve 
Parçaları 

27.740 39.854 42.387

8537 Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları, Panolar, 
Konsollar, Kabinler, Diğer Mesnetler Ve Sayısal 
Kontro 

16.475 27.259 40.251

7216 Demir Veya Alaşımsız Çelikten Profiller 47.704 50.906 33.636

8708 Karayolu Taşıtları İçin Aksam, Parça Ve 
Aksesuarlar 

25.286 29.699 30.290

8703 Binek Otomobilleri Ve Esas İtibariyle İnsan 
Taşımak Üzere İmal Edilmiş Diğer Motorlu 

7.317 6.497 29.240
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Taşıtlar 

8544 İzole Edilmiş Teller, Kablolar Ve Diğer Elektrik 
İletkenler; 

17.544 18.592 28.424

6204 Kadınlar Ve Kız Çocuk İçin Takım Elbise, 
Takım, Ceket, Blazer, Elbise, Etek, Pantolon 
Etek, Vb. 

32.968 29.815 28.290

  Genel Toplam 4.655.710 4.681.255 5.406.224

Kaynak: Tuik (2017 şubat) 

Türkiye ile BAE arasında özellikle inşaat malzemeleri, mobilya ve dekorasyon ürünleri, ev 
tekstili, gıda ürünleri, oto yedek parça, elektrik malzemeleri, yapı malzemeleri, hazır giyim, 
mücevherat, medikal ürünler, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alanlarında işbirliği 
yapılabileceği düşünülmektedir. 

BAE Gümrüğü, Türkiye’den ithal edilen gıda ürünleri ile ilgili olarak Koli Listesi, Menşe 
Şahadetnamesi ve Tarım Sağlık Belgesi’nin Türkiye’deki BAE Konsolosluğu’ndan tasdik 
ettirilmesini istemekte ve sayfa başına tasdik ücreti Türk firmaları tarafından ödenmektedir. 
Ayrıca, acil tasdikler için firmalarımızın ilave ücret ödemesi de talep edilmektedir. Ticari 
faturalarda ise talep edilen onay ücreti fatura tutarına göre değişebilmektedir. 500 bin $’ın 
üzerindeki faturalar için ise fatura değerinin dirhem karşılığının % 0,2’si oranında tasdik 
ücreti talep edilebilmektedir 

4.1.3. Türkiye’nin BAE’den  İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Gtip Ürün Adı (ilk 15 ürün) 2014 2015 2016

7108 altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş 
veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 

2.437.321 1.499.290 3.133.380

7601 işlenmemiş aluminyum 155.182 174.018 126.913

3901 etilen polimerleri (ilk şekillerde) 40.880 91.260 106.489

7113 mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli 
metallerden veya kıymetli metallerle kaplama 
metallerden) 

300.297 92.407 82.312

2710 petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 
edilen yağlar 

480 97 58.862

3902 propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk 
şekillerde) 

33.086 47.073 47.701

7102 elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat 
mıhlanmamış veya takılmamış) 

4.672 13.041 20.251

7106 gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) 
(işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra 

7.324 2.691 12.657
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halinde) 

7602 aluminyum döküntü ve hurdaları 8.459 8.541 12.639

3920 plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye 
(gözeneksiz) 

8.412 7.976 10.675

7207 demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller  32 9.095

5404 sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha 
fazla olup,enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler), 
şerit 

11.655 12.030 8.304

8428 kaldırma, elleçleme, yükleme, boşaltma 
makinaları (asansörler, yürüyen merdivenler, 
konveyörler, tel 

11 10 8.122

9026 sıvı ve gazların akış, seviye, basınç ve diğer 
özelliklerini ölçmeye veya muayenesine mahsus 
alet 

10 4 4.696

1701 kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz 
(katı halde) 

 71 4.481

Genel Toplam 3.253.024 2.008.690 3.701.152

Kaynak: Tuik (2017 şubat) 

 

4.1.4.İki Ülke Arasında ki Anlaşma ve Protokoller  

Anlaşma Adı İmza/Onay Tarihi

8. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 10.02.2011

YKTK 
28.09.2005 / 

24.07.2011

Küresel Taahhüt ve Hizmet Kuruluşu (TRICON) ve KOSGEB Arasında 
Anlaşma 

31.10.2003

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 
29.01.1993 / 

27.12.1994

Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri Hava Ulaştırma Anlaşması 26.10.1986

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 09.08.1984

BDDK ile BAE Merkez Bankası Arasında Teknik İşbirliğine Dair 
Mutabakat Zaptı 

17.02.2009

Ülkemiz ile BAE arasında 1993 yılında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yapılmış 
olup, KİK ülkeleri ile birlikte Serbest Ticaret Anlaşması yapılması yolunda çalışmalar devam 
etmektedir. 
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4.1.5.BAE’de ki Türk Konseyleri    

İş Konseyleri, BAE’de yerleşik olarak faaliyet gösteren yabancı firmaların ve 
profesyonellerin, resmi kurumlarla koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak üzere, mevzuat 
gereği kurulan işadamları derneği statüsündedirler. Ülkenin idari yapısına uygun olarak, Abu 
Dhabi ve Dubai’de ayrı ayrı kurulmuş iki Türk işadamları derneği (konseyi) mevcuttur. 

Dubai Türk İş Konseyi (Turkish Business Council in Dubai & Northern 
Emirates): Dubai (ve kuzey emirliklerinde) faaliyet gösteren ikiyüze yakın Türk işadamı ve 
profesyonelin oluşturduğu Dubai Türk İş Konseyi 2005 yılı Şubat ayında Dubai Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın himayesinde ve gözetiminde seçimlerini yapmış, 21 Mart 2005 tarihinde de 
anılan Oda’ya tescil edilerek faaliyetine başlamıştır (http://www.tbcdubai.org/). 

Abu Dhabi Türk İş Konseyi (TBC in Abu Dhabi): Abu Dhabi Emirliğinde faaliyet 
gösteren Türk firma ve profesyonellerince 2009 yılında kurulmuştur. Abu Dhabi Ticaret 
Odasına tescilli olup, halen 35 üyesi bulunmaktadır (http://www.tbcabudhabi.org/).  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – BAE  2016 Yılı İhracat Kalemleri 

FASIL FASIL_ADI DOLAR

84 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

6.738.784

18 Kakao ve kakao müstahzarları 5.723.331

87 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

3.021.692

4 Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler 1.850.784
39 Plastikler ve mamulleri 1.062.965

85 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

784.231

73 Demir veya çelikten eşya 573.004
19 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 452.517
17 Şeker ve şeker mamulleri 403.464
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 401.253
72 Demir ve çelik 274.121

63 
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş 
diğer eşya, paçavralar 

249.954

93 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 234.520
25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 215.219

38 
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)

128.055

40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 112.331

94 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar 

85.207

76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 69.400
30 Eczacılık ürünleri 37.733
70 Cam ve cam eşya 31.450

90 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı

23.780

23 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 15.810
11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 14.357
57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 9.390
48 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 8.392

15 
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve 
bitkisel mumlar

7.781

83 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 5.845
9 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 4.500

95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 4.412
65 Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 3.282

34 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları

3.068

96 
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça 
vb.) 

1.716

62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 1.408
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5.1.2.Konya –BAE 2016 Yılı İthalat Kalemleri 

FASIL FASIL_ADI DOLAR
39 Plastikler ve mamulleri 6.296.119
76 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 5.312.831

84 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 

437.889

17 Şeker ve şeker mamulleri 72.431

87 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

5.805

73 Demir veya çelikten eşya 142
 

5.1.2.Türkiye-BAE-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları (Dolar) 

 Türkiye- BAE Rakamları (1000 Dolar) 

2014 2015 2016

İhracat 4.655.710 4.681.255 5.406.224

İthalat 3.253.024 2.008.690 3.701.152

Hacim 7.908.734 6.689.945 9.107.376

Denge 1.402.686 2.672.565 1.705.072

 

Konya-BAE  Rakamları (Dolar) 

2014 2015 2016

İhracat 23.310.925 24.954.742 22.556.375

İthalat 20.201.750 20.071.237 12.125.217

Hacim 43.512.675 45.025.979 34.681.592

Denge 3.109.175 4.883.505 10.431.158
 

 


