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GENEL BİLGİLER  
 

Coğrafi Konum  
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. 
 

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, elektrik şebekelerinin birleştirilmesi gündemdedir. 
 

 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. 
 

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. 

 

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

 

Hükümet: Ülkenin ikinci büyük Emirliği olan Dubai’nin Emiri Şeyh Muhammed bin Rashid al-Maktoum 
ise 2006’dan beri ülkenin Başbakanıdır. 2016 yılı Şubat ayında halihazırdaki 12. Hükümeti kurmuştur. 
(aynı zamanda Devlet Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanıdır) 29 üyeli mevcut kabinede kadın bakan 
sayısı 4'ten 8'e yükseltilmiştir. Ekonomi Bakanı Sultan bin Saeed Al Mansouri’dir. 
 

Federal Ulusal Konsey (meclis): BAE’de siyasi parti yoktur. 40 üyeli Konsey’in yarısı (FYK’nin belirlediği 
adaylar) halkoylamasıyla ve yarısı doğrudan FYK tarafından atanmaktadır. 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. 

 

Yargı sistemi: BAE'de “federal” ve “yerel/emirlik” olmak üzere ikili bir adli sistem bulunmaktadır. Bu 
çerçevede, 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.   

   



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 (yerel) yargı organları bakmaktadır.  
 

Anayasada belirtilen temel konular haricinde, Abu Dhabi, Dubai ve RAK Emirlikleri adli sorunlarını 
federal mahkemeye bağlı olmaksızın kendi yerel mahkemelerinde sonuçlandırabilmektedir. 
 

 Nüfus ve İşgücü Yapısı 
 

BAE nüfusu, yabancı ağırlıklı olarak sürekli artış göstermektedir. Nüfus 2019 yılında 9,6 milyona 
ulaşmıştır. Başkent Abu Dhabi’nin nüfusu 2,7 milyondur. 
 

Başkent Abu Dhabi nüfusunun %81’inin yabancı, %19’unun ise BAE vatandaşı olduğu tahmin 
edilmektedir (Abu Dhabi İstatistik Kurumu). 
 

Ancak, BAE’nin toplam nüfusunun çoğunluğunu (%80’i) 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 çerçevede, ülkede çalışanların %90’ı yabancıdır. 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; ticaret hayatı dışındaki yerli nüfus kamu 
kurumlarında memur olarak istihdam edilmekte; Avrupalılar (Britanya/İngiltere) ve Lübnanlılar ise özel 
şirketlerde (veya kamu şirketlerinde) yönetici veya danışman kadrolarında görev alabilmektedir. 

 

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 2018 yılında yaklaşık %85’ini 15-64 yaş grubu oluşturmaktadır. 0-14 yaş grubunun 
nüfusa oranı ise %13,8 olmuştur. İşsizliğin ilerleyen yıllarda BAE vatandaşları için önemli bir sorun 
teşkil etmesi muhtemel gözükmektedir. Lokal Arap nüfusun, istihdam edilmesi yönünde politikalar 
sözkonusudur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



GENEL EKONOMİK DURUM  

 

BAE, 1996 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), 1998 yılından beri onyedi arap 

ülkesinden oluşan Pan-Arab Serbest Ticaret Alanı’nın (PAFTA) ve ayrıca Arap Körfezine kıyısı bulunan 6 

arap ülkesinden meydana gelen Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK/GCC) üyesidir. 
 

Serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu BAE’nin ekonomik zenginliği büyük ölçüde petrol ve doğal 

gaz üretimine ve ihracatına dayanır. Sektörün GSYİH içindeki payı yaklaşık %37’dir. 
 

 

Dünya finansal krizi ve en büyük ithalatçısı Çin ekonomisinin yavaşlaması ve son olarak 2014 yılının 

ikinci yarısından itibaren petrolün uluslararası piyasa fiyatında yaşanan %50 oranındaki düşüş BAE 

ekonomisini de (hidrokarbon ihraç gelirini) olumsuz etkilemiştir. Bu çerçevede, sanayi üretimi ve 

ihracatı da bu dalgalanmalardan doğrudan etkilenirken, harcamalar, tüketim, ithalat dolaylı biçimde 

etkilenmiştir. İç faizler yükselmiş, kredi piyasası daralmış, piyasadaki para miktarı azalmıştır. 
 

Global finansal kriz ve akabinde petrol fiyatının düşmesinden dolayı cari işlemler fazlası ve bütçe 

gelirleri azalmıştır. Büyüme hızının yavaşlamasıyla birlikte ekonomi küçülmüştür. Bütçe gelirlerini 

artırabilmek için, IMF ile de istişare edilerek, 2015 yılında (sıkı) mali ve parasal politikalarla bazı 

tedbirler yürürlüğe konulmuştur. Bu tedbirler; akaryakıt desteğine/subvansiyona son vermek, kamu 

kuruluşlarına hibe ve kaynak transferlerini sınırlandırmak, faizleri yükseltmek, kamu harcamalarında 

tasarrufa gitmek, elektrik ve su tüketim fiyatlarına zam yapmak şeklinde olmuştur. 
 

Federal Hükümet ayrıca, petrol fiyatının düşmesinden kaynaklanan gelir düşüşünü telafi etmek amacıyla 

2018 yılında %5 oranında KDV’yi yürürlüğe koymuştur. Öte yandan, küresel finansal kriz nedeniyle azalan 

yabancı sermaye ve doğrudan yatırımı artırmaya yönelik (bazı iş alanlarında kurulacak şirketlerde yabancı 

ortaklık payının artırılması, iflas kanunun/çek düzenleme mevzuatının değiştirilerek cezaların hafifletilmesi 

ve daha liberal hale getirilmesi gibi) mevzuat değişiklik çalışmalarına devam edilmektedir. 
 

Merkez Bankasının uluslararası döviz rezervi toplamı (altın dahil) 2019 yılı Ocak ayında yaklaşık 95 

milyar Dolar (350,8 milyar AED) seviyesindedir. 
 

BAE, cari işlemler dengesi fazla veren bir ekonomidir, ancak son yıllarda yaşanan global kriz ve petrol 

fiyatı düşüşünden kaynaklanan gelir azalmasıyla birlikte cari fazlada azalma sözkonusudur. 

 

BAE ekonomik büyüme hedefine yönelik olarak federal (ve Emirlikler bazında) stratejik kalkınma 

planlarını yürürlüğe koymuştur. Kalkınma programlarının ortak özelliği, ekonomiyi petrol ve doğalgaza 

bağımlı olmaktan çıkarmak ve gelir kaynaklarında çeşitliliği sağlamaktır. Böylelikle, milli üretim (gsyih) 

içindeki enerji harici sektörlerin payını artırılması hedeflenmiştir. Kalkınmada öncelik verilmesi 

planlanan başlıca sektörler; havacılık ve uzay, bilgi teknolojileri, yenilenebilir enerji, ulaşım, turizm, 

sağlık ve ihracat odaklı sanayi ile petrokimyadır. Ayrıca, elektrik kullanımının azaltılması da 

hedeflerden biridir. Bahsekonu Stratejik Kalkınma Planları şunlardır; “BAE 2021 Ulusal Vizyonu ve “Abu 

Dhabi 2030 Ekonomik Vizyonu”dur. 
 

 

BAE Federal kamu bütçesi; 2017 yılında 48,7 milyar Dirhem (13,3 milyar $), 2018 yılında 51,4 milyar 

Dirhem (14 milyar $) ve 2019 yılında 60,3 milyar Dirhem’dir (16,4 milyar $). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 Ticaret ve Piyasa  

 

BAE'de ticaret düzenlemeleri liberal niteliktedir. İç piyasa 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 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 

bölgelerinde altyapı 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 karşılanmakta, özellikle turizm (sağlık turizmi dahil), 

emlak, finans ve sağlık gibi sektörlere yatırım yaptığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, “Abu Dhabi 

2030 Planı-https://www.ecouncil.ae/en/pages/default.aspx” 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. 
 

 

Dünya Bankasının 2019 yılı araştırmasına göre; BAE 190 ülke içinde iş yapma kolaylığı açısından 11.  
sırada yer almaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

https://www.ecouncil.ae/en/pages/default.aspx


EKONOMİ’DE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER  
 

 

Sektörlerin Milli Gelir (GSYİH) İçindeki Payı:  
2017 yılında 382,5 milyar Dolar tutarındaki Milli Hasıla (GSYİH-cari fiyatlarla) içinde sektörlerin payı; 
Sanayi %43,6, Hizmetler (%55,6), Tarım (%0,8)’dir. 
 

 Enerji (Hampetrol ve Doğalgaz)  
Sektörün bünyesinde hampetrol, petrol ürünleri ve doğalgaz yer almaktadır.  
 

Hampetrol: BAE’nin ham petrol rezervi 97,8 milyar varildir. Miktar olarak dünyanın 7. büyük 

rezervidir. %95’i başkent Abu Dhabi Emirliği’nde üretilmektedir. Abu Dhabi’de 1958 yılında, Dubai’de 

ise 1966 yılında keşfedilmiştir. Abu Dhabi’de özellikle denizde yeni rezervlerin keşfi ve mevcut 

rezervlerin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara devam edilmektedir. 
 

En zengin rezerv miktarı (50 milyar varil) AD sahilindeki Yukarı Zakum Sahasındadır. Dubai’nin rezervi 

4 milyar varildir. Mevcut rezerv ve üretim miktarıyla yaklaşık 100 yıl yetecek petrole sahiptir. 
 

2016 yılı günlük petrol üretimi ortalama 3 milyon varil, ihracatı ise 2,4 milyon varil/gün seviyesindedir. 

Rafinerilerinin petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon varil/gün düzeyindedir. (opec) 
 
 BAE’nin hampetrol ihracatı (gtip: 2709) 

 

ÜLKELER / İLK 6 2016 2017 2018 
JAPONYA 12,863,374 15,634,291 20,644,960 

HİNDİSTAN 5,631,425 6,543,781 8,904,106 
TAYLAND 4,666,887 5,776,074 8,629,431 

ÇİN 3,861,686 4,156,682 6,682,707 
SİNGAPUR 4,015,526 5,883,708 5,814,414 

G.KORE 3,842,089 5,048,849 5,330,948 
GENEL TOPLAM 40,460,874 51,507,715 66,775,078 

 
Trademap-mirrordata- (2019) 

 

BAE’nin hampetrol ihracat pazarı uzakdoğu ülkeleridir. Japonya, Hindistan ve Çin başlıca müşterisidir. 

 

Sektörün 2017 yılında GSYİH içindeki payı yaklaşık %30’tur. BAE Ekonomi Bakanlığınca 2021 yılına 

kadar ekonomi içindeki sektörel payın %20’lere düşürülmesi öngörülmektedir. 
 
 

Doğalgaz: Dünyanın en büyük yedinci doğalgaz rezervine (215 trilyon ft3) sahiptir. Dünya 

rezervlerinin %7’sidir. Bunun %95’den fazlası Abu Dhabi’de (196 trilyon ft3), geri kalanı ise Sharjah 

(10,7 trilyon ft3), Dubai (4,1 trilyon ft3) ve Ras al-Khaimah’da (1,1 trilyon ft3 ) bulunmaktadır. Toplam 

gaz üretimi ise yaklaşık 5,4 milyar ft3 seviyesindedir. 
 
 BAE’nin Doğalgaz ihraç ettiği ülkeler (1.000 dolar) 
 

ÜLKELER / İLK 6 2016 2017 2018 
ÇİN 2,337,067 3,238,518 3,586,376 

JAPONYA 2,438,831 2,514,084 3,267,661 
HİNDİSTAN 1,167,794 1,384,320 1,957,811 

ENDONEZYA 733,307 947,560 725,654 
TAYLAND 125,075 177,787 250,281 
G.KORE 348,947 160,775 221,250 

GENEL TOPLAM 7,630,592 9,052,922 10,539,685  
 
 
  



 Müteahhitlik   
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 (mimarlık) firmaları, ihalelerin 

yönlendirilmesinde ve projede kullanılacak malzeme seçiminde son derece belirleyici olurken, proje 

üstlenecek müteahhit firmanın malzeme seçme serbestisi yok denecek kadar azdır. 
 

Müteahhit firmaların BAE pazarında karşılaşacakları en önemli zorluklardan birisi, artan uluslararası 

rekabet ve düşen kar marjları ile çalışmak olacaktır. Ancak, inşaat malzemelerinin fiyatlarında 

beklenmedik bir artış olması durumunda, projeyi karlı bir şekilde tamamlamak çok zor hale 

gelebilmektedir. Nitekim, son yıllarda bina (konut, ofis, alış-veriş merkezi, otel tarzındaki) projelerinin 

ihaleleri düşük karlarla üstlenilmekte ve genelde yerel firmalar tercih edilmektedir. 
 

Özellikle 2004’den başlayarak Körfez Bölgesinin en büyük inşaat-emlak faaliyetlerine sahne olan BAE, 

2008 yılında 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. 
 

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. 

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, müteahhitlik firmalarımızın, özellikle Abu Dhabi’deki konut, altyapı (otoyol, kanalizasyon, 

elektrik, su ve aydınlatma), enerji, sağlık (hastane) ve turizm (otel, avm) sektörlerindeki mega projeleri 

de takip etmelerinde yarar bulunmaktadır. 
 

Körfez Bölgesinde yapılacak alt yapı yatırımları içinde %35 paya sahip olacak Abu Dhabi emirliğinde 

taahhüt üstlenebilmek için yabancı firmaların anılan Emirlikte 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 firmaların ihtisas sahibi olduğu teknik yönden farklılaşma gerektiren 

sahalara yönelmeleri, sözkonusu rekabetin getireceği engellerin bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır. 

 

Bu bağlamda, BAE Yönetiminin yürürlüğe koyduğu Stratejik Kalkınma Planları şunlardır; “BAE 2021 

Ulusal Vizyonu (https://www.vision2021.ae/en) ve “Abu Dhabi 2030 Ekonomik Vizyonu”dur 

(https://www.ecouncil.ae/en/pages/default.aspx). Abu Dhabi 2030 Programı çerçevesinde 200 milyar 

dolar değerinde yatırım yapılması öngörülmektedir. 
 

BAE’de mega projelerin sahibi başlıca emlak geliştirme (property developer) şirketleri aşağıda 

belirtilmektedir. Kamu kuruluşları: Aldar: www.aldar.com, Emaar: www.emaar.com, Nakheel: 

www.nakheel.com, Dubai World: www.dubaiworld.ae, Ntaional Holding: www.nh.ae.  
 
  

https://www.vision2021.ae/en
https://www.ecouncil.ae/en/pages/default.aspx
http://www.aldar.com/
http://www.emaar.com/
http://www.nakheel.com/
http://www.dubaiworld.ae/
http://www.nh.ae/


 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 kurulmuştur. 
 

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. 

 

Ülkenin tarım aleyhindeki zor coğrafi ve iklim koşullarından dolayı, gıda sektörünün GSYİH’ye katkısı 

oldukça düşük (%1 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 kısmını oluşturmaktadır. 

Ülkede üretimi yapılan başlıca gıda 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). 

 

Mubadala Development Company, Abu Dhabi’nin sanayi temelinin genişletilebilmesi açısından önem arz 

etmektedir. 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. 
 

 Bankacılık ve Finans  
Merkez Bankasının uluslararası rezervi 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla toplam 95 milyar Dolar 

seviyesindedir. 

 

BAE Bankacılık sektörü, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) içinde aktif toplamı en büyük olanıdır. Merkez 

Bankası raporuna göre, ülkede 22 yerli ve 38 yabancı olmak üzere toplam 60 banka sektörde faaliyet 

göstermektedir. İslami finans alanında 8 banka yer almaktadır. 
 

Ticaret bankalarının yanısıra piyasada İslami bankalar da (Abu Dhabi/Dubai/Sharjah/Emirates İslamic 

Bank vd) 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. Ülkede uluslararası döviz (sermaye ve kar transferi dahil) 

serbest olup, uluslararası ödemelerde akreditif açılması mümkündür. 
 

Abu Dhabi (www.adx.ae) ve Dubai’de (http://www.dfm.ae) birer borsa faaliyet göstermektedir. Her iki 

borsada halka açık toplam 125 şirket (onbeşi yabancı) hisseleri işlem görmektedir. BAE Merkez 

Bankasının ekonomi raporuna göre, heriki borsanın 2015 yılı sermaye (capitilisation) tutarı toplam 694 

milyar Dirhemdir (189 milyar Dolar). En çok kar getiren kuruluşlar bankalar, telekom ve emlak 

şirketleri olmuştur. Ayrıca, Dubai Uluslararası Finans Merkezi (https://www.difc.ae/) bünyesinde 

kurulan Dubai Uluslararası Finans Borsası da (DIFX), bölgenin (serbest bölge statüsünde) finans 

merkezi olma hedefi kapsamında etkinliğini sürdürmektedir.  
 

   

http://www.adx.ae/
http://www.dfm.ae/
https://www.difc.ae/


Ayrıca, global finansal kriz nedeniyle 2014 yılında 100-110 dolar/varil seviyesinden 30 dolar/varile 

kadar düşen ham petrol fiyatları ve gelişmelerden birinci derecede etkilenen emlak-inşaat ve bankacılık 

sektörlerinin de etkisiyle düşüş yaşayan BAE menkul kıymet borsaları, 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 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. 
 

BAE’nin resmi para birimi olan Dirhem konvertibıl olup, ABD Doları’na 1$=3,67 Dirhem kuru üzerinden 

sabitlenmiştir. Merkez Bankası sabitlenmiş olan döviz kuru oranının korunmasında kararlı olup, bunu 

enflasyon karşısında koruyucu ve yabancı yatırıma yönelik istikrar için gerekli bir unsur olarak 

değerlendirmektedir. 
 

 Turizm  
BAE, özellikle Dubai, 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 de turizm gelirlerinin bu paralelde artması beklenmektedir. 

 

Ayrıca, Dubai “Expo-2020”ye evsahipliği yapacaktır. (https://www.expo2020dubai.com) 
 

 Sağlık  
BAE medikal sektörü ihtiyacının %90’ını ithalat yoluyla karşılamaktadır. 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 hizmet kalitesini yükseltmek yer 

almaktadır. Kişi başına düşen sağlık harcaması diğer körfez ülkelerine göre yüksektir. Gelecek beş yıl 

içinde toplam sağlık harcamalarının yerel para birimi cinsinden yıllık ortalama %17 artması 

beklenmektedir. Buna rağmen sağlık harcamalarının milli gelir içindeki oranı halen %3,2 gibi oldukça 

düşük bir orandır (Gelişmiş ülkelerde bu oran %18 civarındadır). 
 

BAE’de hastane yatak sayısı açığı 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 artırılması planlanmaktadır. Hastane 

projeleri için medikal ekipman ihtiyacının yabancı proje firmaları aracılığıyla karşılanacak olması 

BAE’ye yönelik ihracat fırsatlarını artıracağı değerlendirilmektedir. 
 

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. Dünya Bankası’nın 2017 yılı verilerine göre; BAE nüfusunun 20-79 yaş 

grubunun %17’si diyabet hastasıdır. 
 
 

 

https://www.expo2020dubai.com/


 Ulaştırma   
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. 
 

Diğer deniz limanları; Abu Dhabi (Mina Zayed, Khalifa Port) Limanları, Sarjah Konteyner Terminali ve 

Khor Fakkan Konteyner Terminali ile Fujairah Limanı ve Ras al Khaimah (Mina Saqe) Limanıdır. 
 

Dubai, Abu Dhabi ve Sharjah Havalanları başlıca uluslararası yolcu havalimanlarıdır. Ayrıca, Dubai’de 

Jebel Ali’de bir uluslararası kargo havaalanı da faaliyettedir. 
 

2009 yılı sonunda Dubai’de metrosunun açılması ile birlikte ilk defa bir şehiriçinde demiryolu ağı 

oluşmuş bulunmaktadır. 
 

Öte yandan, Emirlikleri (şehirleri) 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 karayolu ile 

yapılmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehiriçinde trafik sıkışıklığı gözlemlenmektedir. 
 

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 

 Doğrudan Yabancı Yatırım  
BAE ekonomisi, 2008 yılında ABD’de başlayan global mali krizden ve müteakiben 2014 yılının ikinci 
yarısından itibaren başlayan petrol fiyatındaki düşüşten ciddi şekilde etkilenmiş olmakla birlikte, halen 
Körfez’in en dinamik, tüm Ortadoğu ve Afrika Bölgesinin politik ve ekonomik olarak en istikrarlı ve 
güvenli ülkelerinden birisidir. Batının ekonomik ve ticari sistemini benimsemiş ve uygulamaktadır. 
Dubai dünyanın üçüncü, bölgenin ise en önemli ticaret (re-export) merkezidir. 
 

BAE, doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından önemli fırsatlar sunabilecek bir pazardır. Özellikle 
serbest bölgeleri, yabancı yatırımcılara geniş imkanlar ve avantajlar sağlamaktadır. BAE’ye yapılacak 
yatırımlarla hem ülke pazarına yönelik hem de komşu bölge ülkelerine yönelik ihracat açısından önemli 
bir avantaj kazanılacağı düşünülmektedir. BAE ayrıca, Dubai-2021 ve Abu Dhabi-2030 Kalkınma 
Planlarında yabancı yatırımcıya hizmet vermek üzere (serbest bölge statüsünde) Sanayi Bölgelerinin 
artırılması hedeflenmektedir. 
Dubai 2021 Planı: http://www.dubaiplan2021.ae/dubai-plan-2021/ , 
Abu Dhabi 2030 Planı: www.ecouncil.ae/PublicationsEn/economic-vision-2030-full-versionEn.pdf 
 
Halihazırda faaliyet gösteren başlıca sanayi bölgeleri aşağıda belirtilmektedir. 
-Abu Dhabi Industrial City: www.zonescorp.com 
-Khalifa Industrial Zone-Abu Dhabi: www.kizad.com 
-Dubai Industrial Park: www.dubaiindustrialpark.ae 
-Dubai Investment Park: www.dipark.com 
-Emirates Industrial City-Sharjah: www.ei-city.net  
Ayrıca, Dubai şehri içinde “Al Quoz Sanayi Bölgesinde” küçük-orta boy hafif sanayi tesisleri de faaliyet 
göstermektedir.  
 
 
 
 

 

http://www.dubaiplan2021.ae/dubai-plan-2021/
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 Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması   
BAE’de telif hakları (copyrights), ticari marka (trademark) ve patent ile ilgili olarak (haksız rekabete 
karşı) korumacı düzenlemeler mevcuttur. Firmaların ürünlerini sahteciliğe karşı korunması için ticari 
markalarını ve telif haklarını Federal Ekonomi Bakanlığı’na (http://trademark-copyright.ae/) tescil 
ettirmeleri gerekmektedir. 
 

Patent hakkı koruması içinse yetkili kurum Abu Dhabi Patent Ofisidir. Ancak, patentin tüm KİK/GCC 
ülkelerinde geçerli olması için Suudi Arabistan’da Riyad Merkez Ofisine başvurulması gerekmektedir 
(http://www.gccpo.org/DefaultEn.aspx). 
 

 Şirket Kurma Mevzuatı 
 
Bölge ülkelerini hedef pazar tayin eden üretici/imalatçı uluslararası firmalar, Dubai yada diğer kuzey 
emirliklerindeki serbest bölgeleri lojistik/depolama merkezi ve dağıtım üssü olarak 
değerlendirmektedir. 2016 yılı Dünya Bankası verilerine göre BAE, iş yapma kolaylığı endeksinde 189 
ülke içerisinde 31. sırada yer almaktadır. 
 

BAE’de şirket kuruluşu, 1984 tarih ve 8 sayılı Şirketler Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket 
kuruluşu öncesinde, BAE barosuna kayıtlı bir avukatlık firması ile temasa geçilmesinde yarar 
bulunmaktadır. 
 

Ülkede; iki farklı yerde şirket kurulması imkanı bulunmaktadır. Emirlikler (şehirler) içinde yada serbest 
bölgelerde. Temel fark, şehirlerde kurulacak şirket için yerel ortak (sponsor/kefil) zorunluluğu varken, 
serbest bölgede yerel ortak gereği yoktur. (http://www.uaeinteract.com/) 
 

 Emirliklerde (şehirlerde) şirket kurulması & ticari faaliyet  
Yabancılar için Emirliklerde ticari faaliyet türleri; “şirket (LLC) kurmak”, “şube/branch” veya 
“temsilcilik ofisi/representative office” açmaktır. 
 

Öte yandan; yabancı firma, ülkede tüzel bir varlık tesis etmeden ürünün piyasada ticaretinin yapılmasını 
istemesi durumunda %100 BAE sermayeli bir firmayı “ticari acenta/commercial agent” tayin etme 
imkanını da sahiptir. 

 

 Şirket (LLC) Kurulması: BAE’de uzun dönem ticari varlık göstermek isteyen yabancılar 
tarafından tercih edilen şirketleşme türü Limited Şirket (LLC)’dir. LLC, enaz 2 ençok 50 ortakla 
kurulabilmektedir. Yabancılar, şirket hisselerinin en fazla %49’una sahip olabilmekte, %51 
çoğunluk ise (bir veya daha fazla) yerel ortağa ait olmak zorundadır. Kuruluş sermayesi en az 
150.000 Dirhem’dir. Ancak, Dubai’de 300 bin dirhemdir (82 bin dolar). Şirketin günlük yönetimi 
için yabancı ortak veya yabancılar müdür (manager) olarak atanabilmektedir. LLC şirketinin 
konusu ve amacı; sigortacılık, bankacılık veya para yatırımına ilişkin olamamaktadır.

 

Öte yandan; BAE Bakanlar Kurulu'nun 20 Mayıs 2018 tarihli toplantısında aldığı Kararda, yabancı 
yatırımcılara hissesinin tamamı (%100’ü) kendilerine ait olacak şekilde (yerel ortak olmaksızın) BAE’de 
ticari şirket kurma izni verilmesi kabul edilmiştir. Uygulamanın hangi sektörleri kapsayacağı ve diğer 
koşullara ilişkin yapılan teknik çalışmanın 2018 yılı sonuna kadar tamamlanıp Hükümet Kararının 
yürürlüğe konulması beklenmektedir. (https://www.thenational.ae/business/economy/uae-foreign-
ownership-changes-will-boost-fdi-spur-economic-growth-1.732494) 

 

Dubai’de ticari şirket faaliyeti için Ekonomi Bakanlığının Dubai Şubesi (Department of Economic 
Development) tarafından ticaret lisansı düzenlenmesi ve bilahare Dubai Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından da firmanın üyelik kaydının yapılması gerekmektedir. Şirketin iştigal alanına göre ilgili diğer 
kamu kurumlarınca tanzim edilen belgelere de ihtiyaç duyulabilmektedir.  
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(Şirketin iştigal alanına göre bazı durumlarda özel izin alınması gereken kurumlar: İmalat/Sanayi 
Projeleri için Maliye ve Sanayi Bakanlığı, Müteahhitlik/Mühendislik Danışmanlığı içinse Dubai 
Belediyesidir)  
 

-Şube veya Temsilcilik Ofisi Açılması: Yabancı şirketler, BAE Ekonomi Bakanlığı’ndan uygunluk alarak 
ve isimlerini Bakanlıktaki Yabancı Şirket Tescil Dairesine kaydettirerek şube (foreign company branch) 
veya temsilcilik ofisi (representative office) açabilmektedir. Bilahare, Dubai’de Department of Economic 
Development (DED) lisans düzenlemekte ve Ticaret ve Sanayi Odasına üyelik kaydı yapılmakta, kuruluş 
sermayesi gerekmemektedir. 
 

"Temsilcilik Ofisi" ile sadece ilgili ürün ve hizmetin promosyonu/reklamı yapılabilmektedir. İhracat, 
ithalat ve iç piyasada satış gibi ticari faaliyetler sözkonusu değildir. "Şirket Şubesi" yoluyla ise, yabancı 
firmaya sadece sicilinde kayıtlı ürününün ticaretini yapmasına imkan tanınmıştır. 
 

Her iki haldede, yıllık belirli bir ücret ödemek suretiyle, “yerel bir hizmet görevlisi" (local service agent) 
istihdam etmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, bir BAE vatandaşı yerel hizmet görevlisi 
(service agent) olarak atanmaktadır. "Servis agent" statüsünün "ticari acenta-commercial agent-" 
kavramı ile karıştırılmaması gerekmektedir. "Service Agent"; şirketin idaresine karışamamakta ve mali 
konularda herhangi bir sorumluluğu/yetkisi bulunmamaktadır. Görevi kamu ihalelerini takip etmek ve 
ilgili belgeleri teslim etmek, vize alımı veya işçi kartları çıkartılmasını temin etmek ya da reklam, 
kampanya ve pazarlama (promotions) faaliyetleri gibi konularda yardımcı olmaktır. Bu çerçevede, yerel 
hizmet görevlisinin (local service agent), ticari acentayla (commercial agent) karıştırılmaması 
gerekmektedir. 

 

-Ticaret Acentalığı (commercial agency) düzenleyen 1981 tarihli ve 18 sayılı Federal Kanun uyarınca; 
yabancı bir şirket, BAE vatandaşını ya da %100 BAE sermayeli bir firmayı ülke genelinde ya da belirli 
Emirliklerde ticari acenta tayin edebilmektedir. Acentalık; ilgili ürünün pazarda dağıtımını, satışını ve 
ilgili hizmetin verilmesini kapsamaktadır. Acentalar, öncelikle Ekonomi Bakanlığında (Commercial 
Agencies Committee) tescil olunmaktadir. Ticari acenta/distribütör (trade agent) bir BAE vatandaşı ya 
da %100 BAE sermayeli bir firma olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, yabancı ortaklı bir BAE 
firmasının, yabancı başka bir firmanın ticari acentalığını/distrübütörlüğünü yapması mümkün değildir. 
 

Ticari Acentalık Sözleşmesi süreli yapılmaktadır. Sözleşmenin başlangıç tarihi ile geçerlilik süresi, 
sözleşmeyi süresinden önce sona erdirecek özel şartlar, acentanın yetki bölgesinin (tüm BAE olacağı 
gibi sadece bir Emirlik de olabilmektedir.) belirtilmesi en önemli unsurlardır. 
 

BAE’ye ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, pazarın koşullarını ve tüketicinin alışkanlıklarını iyi 
bilen acenta veya distribütörün pazarlama ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır. Bu yüzden 
acenta seçimi oldukça önemlidir. Dolayısıyla, acentalık anlaşması öncesinde ilgili firmanın BAE 
pazarındaki performansının gözlenmesi genelde tercih edilen bir yoldur. 
(http://www.economy.gov.ae/ServicesGuide/Commercial%20Affairs%20Sector/Commercial%20Agencies.pdf) 

 

 Serbest Bölgelerde Şirket Kurulması  
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. Yerel sponsor görevi, serbest 
bölge idaresi tarafından yerine getirilmektedir. 
 

Şirket kuruluş tescil işlemleri serbest bölge idaresinde yapılmaktadır. Serbest Bölge İdaresi, iş ile ilgili olarak 
yerel idare ile olan ilişkilerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Bu işlemler; vize işlemleri, yasal ve 
konsolosluk işlemleri, göçmenlik işlemleri, sağlık kartlarının çıkarılması, ehliyet ve araba kaydı ve iletişim 
gibi konuları içerebilir. Her serbest bölgenin kuruluş izinleri, masrafları ve kira bedelleri farklıdır.  
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Serbest bölgede kurulu bir firma, dış piyasadan satın aldığı bir ürünü Emirlik içine satmak istemesi 
durumunda da, yine Emirlik içinde yerleşik bir acenta tayin etmek zorundadır. Serbest bölgeler üçüncü 
ülke olarak değerlendirilmektedir.  

 

Ülke genelinde 45 serbest bölge bulunmaktadır. Bunların içinde en gelişmiş olanı ise 1985 yılında 
Dubai’de kurulan Jebel Ali Serbest Bölgesi’dir. Serbest bölgedeki sanayi yatırımlarının büyük kısmı, hafif 
sanayi ve son aşama montaja yöneliktir. Ayrıca birçok yabancı şirket bu serbest bölgeyi (çevre ülkelere 
yönelik re-export/transit sevkiyat için) ana dağıtım merkezi olarak kullanmaktadır. 

 

Ayrıca, Abu Dhabi, Sharjah, Ras al Khaimah, Fujairah, Ajman ve Umm al-Qaiwain Emirliklerinde de aktif 
serbest ticaret bölgeleri bulunmaktadır. 

 

 

B.A.E.’NİN DIŞ TİCARETİ 
 

BAE dış ticareti (petrol hariç), başta Dubai Emirliği olmak üzere, re-export ağırlıklı bir yapıya sahiptir. 

Çeşitli ülkelerden gelen mallar, BAE üzerinden farklı pazarlara ulaştırılmaktadır. Re-eksportta en büyük 

pazarı Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri (Irak ve İran dahil) oluşturmaktadır. 
 
 

 

İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler: Japonya, Hindistan, ÇHC, İsviçre, Güney Kore, Singapur, Suudi Arabistan 
 

İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler: ÇHC, Hindistan, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Türkiye 

 

Başlıca İhracat Kalemleri: Ham petrol, hidrokarbon ürünleri, mücevherat, metaller, plastikler, elektrik 

ve elektronik ürünler, makinalar ve motorlu taşıtlar. 
 

Başlıca İthalat Kalemleri: Altın (işlenmemiş/yarı-işlenmiş), kıymetli taşlar/mücevherat, makinalar, 

elektrik ve elektronik ürünler, hava taşıtları, motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, petrol ürünleri, 

plastikler, hazır giyim, demir-çelik 

 

B.A.E.’nin Dış Ticareti (Milyon $)  
 

 YIL İHRACAT  İTHALAT  HACİM DENGE  
         

 2015 333,362,350  287,024,848  620,387,198 46,337,502  
         

         

 2016 298,650,942  270,882,074  569,533,016 27,768,868  
         

 2017 313,547,597  273,710,850  587,258,447 39,836,747  
         

 2018 316,922,502  261,510,757  578,433,259 55,411,745  
          

Kaynak: Trademap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 B.A.E.’nin İhracatı   
İhracatında önde gelen sektörler; hidrokarbon (gtip:27), kıymetli taşlar/metaller (gtip:71), 

elektrik/elektronik ürünler (gtip:85), makinalar (gtip:84) ve motorlu taşıtlardır (gtip:87). 
 

B.A.E.’nin İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $)  
 

  GTİP NO     GTİP AÇIKLAMA    2016    2017    2018  
  2709   Ham Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar  32,999,367    46,118,174    58,417,410  

 9999  Başka yerde belirtilmemiş ürünler    149,698,209  91,154,803  55,186,802  
          

  2710   Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham hariç)  9,668,120    20,544,516    32,297,754  
 8517  Telefon setleri, dahil hücresel şebekeler veya diğer kablosuz şebekeler için 4,042,593  16,353,224  18,778,228  

  7108   Altın, platin ile kaplanmış, işlenmemiş veya yarı mamulden daha fazla  16,471,012    16,645,721    15,716,649  
    

işlenmemiş altın dahil 
            

                    

 7113  Değerli metal veya kıymetli metalle kaplanmış metal eşya  11,821,439  14,585,308  15,663,916  
  7102   Elmaslar (işlenmiş olsun veya olmasın, fakat monte edilmemiş veya  12,812,656    13,873,823    13,503,202  
    

ayarlanmamış) 
             

                     

 8703  Motorlu taşıtlar ve esas olarak kişilerin nakliyesi için tasarlanmış diğer 5,224,704  8,397,069  8,662,974  
  

motorlu taşıtlar 
        

                    

  7601   İşlenmemiş alüminyum      4,480,998    5,467,746    5,081,416  
 8471  Otomatik veri işleme makineleri ve birimleri; manyetik veya optik 925,433  3,402,523  4,271,584  
  

okuyucular, makineler 
       

                   

  2402   Purolar, cheroots, ince/kısa puro ve tütün ya da sigara maddeleri  838,116    4,773,095    4,219,759  

 8803  Uçak ve uzay taşıtlarının parçaları    1,888,018  3,142,554  4,035,077  

  7408   Bakır tel (cerrahi dikişler, telli tel, kablolar, örgü bantlar hariç)  1,047,874    1,238,282    2,540,241  
 8708  On ve daha fazla kişinin taşınması için traktörler, motorlu taşıtlar için parça ve 1,112,612  2,256,240  2,508,211  
  

aksesuarlar 
         

                     

  3901   Birincil formda Etilen polimerleri     3,292,737    2,663,925    2,487,141  

 8407  Kıvılcım ateşlemeli pistonlu veya döner içten yanmalı pistonlu motor 1,620,105  1,889,022  1,704,857  

  2711   Petrol gazı ve diğer gaz halindeki hidrokarbonlar    2,891,512    2,475,995    1,687,588  

 8411  Turbo Jetler, turbo pervaneleri ve diğer gaz türbinleri   1,052,750  1,714,150  1,515,255  

  8431   Sadece veya prensip olarak 8425 ila 8430 pozisyonundaki makinelerle  362,619    1,028,258    1,378,344  
    

kullanıma uygun parçalar 
            

                    

 3004  Terapötik veya profilaktik kullanımlar için  karışık veya karışımsız 384,555  749,129  1,160,627  
  

ürünlerden oluşan ilaçlar 
       

                   

  3303   Parfümler ve hafif esanslar (tıraş sonrası losyonlar, kişisel deodorantlar  480,618    911,419    1,152,096  
    

ve saç losyonları hariç) 
            

                    

 8443  Plaka, silindir ve diğer baskı bileşenleri ile baskı için kullanılan baskı 169,628  807,416  1,139,110  
  

makineleri 
         

                     

  3304   Güneş kremi dahil, cildin bakımı veya makyaj için hazırlıkları   261,905    675,362    1,079,941  
 8528  Televizyon alım aparatı içermeyen monitörler ve projektörler; alım aparatı 355,681  959,769  1,072,442   
 

Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı (1000 $) 
 

 

Ü LKE 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

        

 ASYA (GENEL)   0   53,182,722   74,003,083  

 BELİRTİLMEMİŞ BÖLGELER  152,687,705  94,019,902  56,799,786  

 SUUDİ ARABİSTAN   4,762,661   14,663,901   21,672,246  

 HİNDİSTAN 11,255,496  14,531,120  12,851,586  

 IRAK   5,364,000   12,244,720   11,313,179  

 UMMAN 5,147,875  7,574,333  10,282,687  

 İRAN   8,810,493   15,270,369   10,234,278  

 İSVİÇRE 7,424,957  3,686,722  9,413,861  

 KUVEYT   2,511,373   5,113,350   8,386,233  

 HONG KONG 3,744,675  5,357,524  6,293,341  

 A.B.D.   3,458,834   7,457,991   6,263,075  

 ÇİN 3,662,749  5,024,816  5,115,672  

 BELÇİKA   4,528,376   4,031,400   4,474,677    
 

 

   



B.A.E’nin İthalatı   
B.A.E.’nin İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1000 $) 

 
 

GTİP NO 
    

GTİP AÇIKLAMA 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

            
 7108   Altın, platin ile kaplanmış, işlenmemiş veya yarı mamulden daha fazla  32,173,042   32,995,189   27,672,000  
   

işlenmemiş altın dahil 
        

               

8517  Telefon setleri, dahil hücresel şebekeler veya diğer kablosuz şebekeler için 9,895,102  30,317,361  20,060,001  

 9999   Başka yerde belirtilmemiş ürünler    81,795,997   16,024,756   16,874,375  
8703  Motorlu taşıtlar ve esas olarak kişilerin nakliyesi için tasarlanmış diğer 11,697,895  15,785,609  15,440,678  

 
motorlu taşıtlar 

      

               

 7113   Değerli metal veya kıymetli metalle kaplanmış metal eşya   7,270,929   6,211,460   13,385,524  
7102  Elmaslar (işlenmiş olsun veya olmasın, fakat monte edilmemiş veya 12,544,472  13,983,432  11,885,884  

 
ayarlanmamış) 

      

               

 2710   Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham hariç)  2,349,749   8,381,735   11,587,675  
8411  Turbo Jetler, turbo pervaneleri ve diğer gaz türbinleri  5,248,703  5,736,678  6,231,157  

 8471   Otomatik veri işleme makineleri ve birimleri; manyetik veya optik  2,352,419   6,732,160   6,024,226  
   

okuyucular, makineler 
        

               

8802  Elektrikli uçaklar "örneğin helikopterler ve uçaklar"; uydu dahil olmak üzere 8,501,578  4,837,637  3,560,282  
 uzay aracı        

                

 8803   Uçak ve uzay taşıtlarının parçaları    3,859,605   3,602,709   3,381,506  
3004  Terapötik veya profilaktik  kullanımlar için  karışık  veya karışımsız 2,038,344  3,263,248  3,226,234  

 
ürünlerden oluşan ilaçlar 

     

              

 8708   On ve daha fazla kişinin taşınması için traktörler, motorlu taşıtlar için  1,957,513   3,138,553   2,733,218  
   

parça ve aksesuarlar 
        

               

7403  İşlenmemiş bakır, rafine ve bakır alaşımları (7405 pozisyonundaki bakır 1,589,713  1,825,925  2,571,792  
 

alaşımları hariç) 
      

               

 2709   Ham Petrol yağları ve bitümlü minerallerden elde edilen yağlar  414   33,145   2,498,579  
7308  Yapılar ve yapı parçaları "örneğin, köprüler ve köprü bölümleri, kilit kapıları, 944,565  1,012,434  1,856,699  

 kuleler        

                

 8528   Televizyon alım aparatı içermeyen monitörler ve projektörler; alım aparatı  740,895   2,099,543   1,775,556  

2818  Yapay korindon (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın); alüminyum oksit; 1,380,353  1,236,377  1,751,916  
 alüminyum hidroksit      

              

 7208   Yassı haddelenmiş çelik veya alaşımsız çelikten mamul ürünler, genişliği> = 600  559,726   1,214,906   1,571,152  
   mm, sıcak haddelenmiş, kaplanmamış         
               

8443  Plaka, silindir ve diğer baskı bileşenleri ile baskı için kullanılan baskı makineleri 455,608  1,568,693  1,569,196  
 8481   Borular, kazan kabukları, tanklar, fıçılar için musluklar, musluklar, vanalar ve  1,470,802   1,837,395   1,483,766  
   benzeri aletler          
                

8544  İzoleli "emaye veya anotlanmış" tel, kablo "koaksiyel kablo dahil"  1,144,638  1,450,496  1,450,958  
 4202   Sandıklar, bavullar, makyaj çantaları, yönetici çantaları, evrak çantaları, okul  813,642   1,226,600   1,201,672  
   çantaları, gözlük çantaları         
               

9701  Resimler, örn. yağlıboya tablolar, suluboya ve pastel renkler ve çizimler 90,937  602,699  1,196,110  
 Kaynak: Trade Map               

 Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı (1000 $) 
 
 

Ü LKE 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

        
 ÇİN   22,424,487   48,245,536   38,012,298  

 HİNDİSTAN 18,669,359  20,232,077  23,067,077  

 A.B.D.   20,587,014   23,307,859   20,919,508  

 BELİRTİLMEMİŞ BÖLGELER  81,776,704  16,030,378  16,935,420  

 JAPONYA   9,659,325   13,982,827   13,807,890  

 ALMANYA 12,594,494  11,882,139  10,940,575  

 BİRLEŞİK KRALLIK   5,196,702   6,781,952   7,689,634  

 VİETNAM 2,642,225  9,754,653  7,666,138  

 SUUDİ ARABİSTAN   4,473,662   6,902,886   7,577,102  

 İTALYA 5,414,613  6,814,181  6,654,181  

 FRANSA   4,454,562   6,280,180   6,508,627  

 İSVİÇRE 3,846,405  5,061,282  5,841,803  

 G.KORE   4,769,821   7,962,505   5,562,178  
 

Kaynak: Trade Map  
 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET
 
 

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: kıymetli taşlar/metaller, hava taşıtları aksam ve parçaları, petrol ürünleri ile 
makinalar ve elektrikli cihazlar, demir-çelik 
Başlıca İthal Ürünlerimiz: Altın, alüminyum, mücevherat, petrol yağları, kimyasal maddeler, demir 

 
BAE’de faaliyette bulunan ve Türk vatandaşlarının sahibi veya ortağı olduğu firma sayısı 650 
civarındadır. Türkiye’de faaliyette bulunan BAE sermayeli firma sayısı ise 200 civarındadır. 

 
BAE’de bulunan Türk firmalarının faaliyetleri daha çok genel ticaret, petrol, inşaat-ulaştırma, güvenlik 
teçhizatı, gıda ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır. BAE ayrıca, müteahhitlik 
hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız için önemli bir pazar konumundadır. 

 
Tablo 8: B.A.E.’nin Türkiye ile Dış Ticareti (1000$)  

 
          
 YIL  İHRACAT  İTHALAT  HACİM  DENGE 
          
          

 2016  5,406,993  3,701,153  9,108,146  1,705,840 
          

          
 2017  9,184,157  5,546,921  14,731,078  3,637,236 
          
          

 2018  3,137,048  3,780,736  6,917,784  -643,688 
          
           

Kaynak: Trademap 
 

 Türkiye’nin B.A.E.’ye İhracatı 

 
Türkiye’nin B.A.E.’ye İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $)  

 
GTİP 
NO GTİP AÇIKLAMA  2016 2017  2018 

  7113   Değerli metal veya kıymetli metalle kaplanmış metal eşya    1,436,343   1,359,982    866,466  

 7108  İşlenmemiş altın 1,618,860  5,398,816  642,736  

  2710   Petrol yağları (akaryakıt)    357,818   827,049    129,234  

 5702  Halılar 69,987  69,687  72,296  

  6802   Mermer, granit    49,022   52,004    53,227  

 9403  Mobilyalar (büro, mutfak, yatak odası için) 42,387  37,383  38,723  

  9999   Başka yerde belirtilmeyen ürünler    5,098   14,156    37,363  

 8544  izole Edilmiş Tel, Kablo 28,424  16,209  34,215  

  1806   Çikolata    24,702   30,749    31,361  

 8703  Motorlu taşıtlar ve esas olarak kişilerin nakliyesi için tasarlanmış diğer motorlu taşıtlar  29,240  24,966  30,007  

  7216   Demir/alaşımsız çelikten profil    33,636   32,277    29,452  

 
6204 

 Bayan veya kız çocuk takımları, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler, 
28,290 

 
25,256 

 
26,713 

 
  bölünmüş etekler, pantolonlar    

               

  8802   Elektrikli uçaklar "örneğin helikopterler ve uçaklar"; uydu dahil olmak üzere uzay aracı    1,100   161,011    26,144  

 
8504 

 Elektrik transformatörleri, statik dönüştürücüler, ör. redresörler ve indüktörler; bunların 
71,374 

 
25,802 

 
23,800 

 
  parçaları    
               

  7102   Elmaslar (işlenmiş olsun veya olmasın, fakat monte edilmemiş veya ayarlanmamış)    9,749   7,151    22,626  

 7308  Yapılar ve yapı parçaları "örneğin, köprüler ve köprü bölümleri, kilit kapıları, kuleler 20,363  24,611  21,192  

  
8537 

  İki veya daha fazla cihazla donatılmış panolar, paneller, konsollar, masalar, dolaplar ve diğer    
40,352 

  
36,312 

   
20,893 

 
    tabanlar          

                 

 9401  Yataklar, yataklara dönüştürülebilir olsun olmasın, ve bunların parçaları, 18,130  16,667  20,513  

  2402   Purolar, cheroots, ince/kısa puro ve tütün ya da sigara maddeleri    28,023   26,584    17,961  

 7217  Demir veya alaşımsız çelikten yapılmış teller, rulo halinde (çubuklar ve çubuklar hariç) 7,127  9,573  17,894  

  8536   Elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması için elektrikli cihazlar    12,531   9,343    16,966  

 8708  On ve daha fazla kişinin taşınması için traktörler, motorlu taşıtlar için parça ve aksesuarlar 30,291  20,083  16,449  

  6109   Tişörtler, atletler ve diğer yelekler, örme veya tığ işi    25,421   17,530    16,171  

 9405  Lambalar ve aydınlatma armatürleri, dahil projektörler ve spot ışıkları ve bunların parçaları, 12,884  9,411  16,091   



 























































    Türkiye’nin B.A.E.’den İthalatı          

  Türkiye’nin B.A.E.’den İthalatında Başlıca Ürünler (1 000 $)          
                

  GTİP NO   GTİP AÇIKLAMA   2016   2017   2018  
  7108   İşlenmemiş Altın   3,133,380   4,933,342   3,099,485  

 7601  İşlenmemiş alüminyum 126,914  140,669  164,179  

  7113   Değerli metal veya kıymetli metalle kaplanmış metal eşya   82,312   123,063   145,289  

 2710  Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham hariç) 58,862  50,521  105,215  

  3901   Birincil formda Etilen polimerleri   106,489   66,041   58,002  

 7207  Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler 9,095  31,471  48,389  

  3902   Birincil formda propilen veya diğer olefin polimerleri   47,701   39,071   27,921  

 7102  Elmaslar (işlenmiş olsun veya olmasın, fakat monte edilmemiş veya ayarlanmamış) 20,251  17,760  23,155  
  7602   Alüminyum atıkları ve hurdaları (cüruflar, ölçek ve benzerleri demir çelik üretimi hariç   12,639   22,223   15,762  

 8309  Tıpalar, kapaklar ve kapaklar dahil. taç mantarları, vidalı kapaklar ve dökme tıpalar, şişeler 54  6,926  9,221  
  

için kapsüller, 
   

             

  5404   > = 67 desiteks ve <= 1 mm kesit boyutuyla sentetik monofilaman; şerit   8,304   7,941   8,825  

 7801  İşlenmemiş Kurşun 1,017  7,684  5,682  

  8541   Diyotlar, transistörler ve benzeri yarı iletken cihazlar; ışığa duyarlı yarı iletken cihazlar   0   2   4,004  

 2620  Metal, arsenik veya bunların bileşiklerini içeren cüruf, kül ve artıklar 2,452  4,280  3,828  

  3816   Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri bileşimler   2,646   2,970   3,554  

 8413  Bir ölçüm cihazına sahip olsun olmasın, sıvılar için pompalar (seramik pompalar hariç) 94  548  3,152  

  8523   Diskler, bantlar, katı hal geçici depolama aygıtları, "akıllı kartlar" ve diğer ortamlar   697   558   2,895  

 7204  Demir atık ve hurda; hurda demir veya çelik hurda külçelerini (cüruf, skala hariç) yeniden 23  2,838  2,853  
  eritmek    

             

  7612   Fıçılar, variller, kutular, kutular ve benzer kaplar, sert veya katlanabilir boru şeklindeki kaplar   106   86   2,470  

 3206  İnorganik veya mineral renklendirici madde; inorganik veya mineral renklendirmeye dayalı 2,489  3,207  2,364  
  preparatlar    

             

  7224   Çelik, alaşımlı, paslanmaz dışındaki, külçe veya diğer birincil formlarda, yarı mamul ürünler   280   91   2,051  

 8507  Elektrik akümülatörleri, dahil. bunun için ayırıcılar kare veya dikdörtgen olsun veya olmasın 1,438  2,621  2,035  

  8431   Sadece veya prensip olarak 8425 ila 8430 pozisyonundaki makinelerle kullanıma uygun   202   59   1,875  
    

parçalar 
       

               

 8504  Elektrik transformatörleri, statik dönüştürücüler, ör. redresörler ve indüktörler; bunların 372  3  1,359  
  

parçaları 
   

             

  Kaynak: Trade Map          















 T.C. ABU DHABI BÜYÜKELÇİLİĞİ
 

Büyükelçi: Can DİZDAR  

Adres: Embassy of the Republic of Turkey Embassy’s Area, W59-02 /1, No:34, 
P.O.Box:3204, Abu Dhabi-UAE.  

Tel: +971 2 410 99 99 (Büyükelçilik Santrali), +971 2 410 99 38 (Büyükelçilik Makam)  

Faks: +971 2 410 99 38 
E-Posta: embassy.abudhabi@mfa.gov.tr 

 

 T.C. DUBAI BAŞKONSOLOSLUĞU
 

Başkonsolos: Mustafa İlker KILIÇ  

Adres: Dubai World Trade Center Building , 29th Floor P.O.Box:9221 / Dubai-U.A.E.  
Tel: +971 4 376 06 00 / Acil Hat: +971 50 459 82 29 ( Sadece acil durumlar için)  
Fax: +971 4 331 73 17  
E-Posta: consulate.dubai@mfa.gov.tr 

 

 

 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ

 

Büyükelçi: Khalifa Shaheen Al Marar  
Adres: Turan Güneş Bulvarı, İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, 613 Sokak, No: 13 Çankaya 
/  
ANKARA Posta Kodu: 06550  
Tel: +90 312 490 14 14 / +90 312 490 14 68 / +90 312 490 14 86 / +90 312 490 14 95  
Faks: +90 312 491 23 33  
E-Posta: ankaraemb@mofaic.gov.ea 

 

 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

 

Başkonsolos: Khalifa A.M. A. Almarzooqi  
Adres: Konaklar Mahallesi, Meşeli Sokak, No:11, 4. Levent / İstanbul  
Tel: 0212 317 92 57 / 0212 317 92 58  
Faks: 0212 278 05 70  
E-Posta: istanbul@uaeconsulate.com.tr   
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