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Birleşik Arap Emirlikleri  

 Ortadoğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la 

komşu olan ülke. BAE, Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn 

adlı yedi emirlikten oluşmaktadır. Ülkenin başkenti ve en büyük ikinci emirliği olan Abu Dabi, aynı 

zamanda ülkenin siyasi,endüstriyel ve kültürel merkezi konumundadır.
 

 Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli gelir kaynağı petroldür. 1992'de toplam 837 milyon 

varil petrol üretmiştir. OPEC ülkeleri arasında 1993'te gerçekleştirilen anlaşmadan sonraki günlük 

petrol üretimi 2 milyon 160 bin varildir. 1993'teki petrol rezervi 64 milyar 750 milyon varil olarak 

tahmin ediliyordu. Doğal gazın da ülke ekonomisine önemli katkısı olmaktadır. 1992'de 25.5 milyar 

m3 doğal gaz üretmiştir. 1993'teki doğal gaz rezervi de 5.5 trilyon m
3
 olarak tahmin ediliyordu. Petrol 

ve doğal gazdan elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 47'dir. Birleşik Arap 

Emirlikleri'nin hem Basra Körfezi hem de Umman Denizi boyunca uzun birer kıyısının olması 

balıkçılık ve inci avcılığı imkânı vermektedir. İnci ticareti eski önemini kısmen kaybetmiş olsa da 

balıkçılık yine bir gelir kaynağı olarak sürdürülmektedir. 1991'de 92.5 ton balık ve deniz ürünü 

avlanmıştır. Topraklarının genelde çöl olmasına rağmen ülkede modern usullerle kısmen tarım da 

yapılmaktadır. (Bkz. Coğrafi durum) 1992'de başta hurma olmak üzere 240 bin ton meyve, 365 bin ton 

sebze üretilmiştir. Çok yaygın olmamakla birlikte hayvancılık da yapılmaktadır. 1992'de ülkede 55 bin 

baş sığır, 275 bin baş koyun bulunuyordu. Tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelirin milli gelir 

içindeki payı % 2'dir. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektöründe çalışanlar tüm çalışan nüfusun % 

6.4'ünü oluşturmaktadır. Dış ticaretten de önemli miktarda gelir sağlanmaktadır. Dubai emirliğinin 

merkezi olan Dubai şehri aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Bu şehirde Râşid ve Cebeli Ali limanı 

adlı iki büyük limanın bulunması şehre ticari yönden canlılık kazandırmaktadır. Adı geçen limanlar 

vasıtasıyla ülkenin dünyayla deniz bağlantısı sağlanmaktadır. Dubai'nin bir ticaret merkezi olmasında 

buranın yönetiminin ekonomik politikasının da etkisi olmuştur. Dubai yönetimi yabancı sermaye 

sahiplerine ve ticaretçilere her türlü kolaylığı sağlamaktadır. Dubai'nin yanı sıra Ebu Zaby'da da geniş 

kapasiteli, modern donanımlı iki uluslararası liman bulunmaktadır. Dış ticarete önem verilmesi ve 

yabancı sermaye sahiplerine kolaylık sağlanması ülkede bankacılık sektörünün gelişmesine de imkân 

sağlamıştır. Çalışanların üçte ikisinin Asyalılardan oluştuğu belirlenmiştir. Yabancıların ülkede ucuz 

bir işgücü olarak değerlendirilmesi toplumdaki sosyal dengelerin bozulmasına yol açmıştır. 

 Ülkenin en önemli sanayi kuruluşları petrol arıtma tesisleridir. Ruveys'teki arıtma tesisleri 

günde 300.000 varil petrol işleyebilmektedir. Ruveys'te ayrıca petrol yan ürünleri çıkaran petro - 

kimya tesisleri bulunmaktadır. Aynı bölgede doğal gaz işleme tesisleri de kurulmuştur ve bu tesislerde 
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protan ve bütan gaz üretilmektedir. Ummunnar'daki arıtma tesisleri de günde 60.000 varil petrol 

işleyebilmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri petrol gelirlerini diğer sanayi alanlarında değerlendirmek 

suretiyle milli sanayisini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla birçok fabrika ve sanayi tesisi 

kurulmuştur. Başta gelen sanayi tesisleri çimento, alüminyum, kablo ve kiremit üretimi üzerinedir.
 
 

Bunların yanı sıra bazı küçük sanayi tesisleri de kurulmuştur. İmalat sanayisinin gayri safi yurtiçi 

hasıladaki payı % 7'dir. Çalışan nüfusun yaklaşık % 14'ü sanayi sektöründe iş görmektedir. Buna 

petrol tesislerinde çalışanlar da dahildir. 

25
 
Kasım 2013: The Big5 Show (Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı) Ziyareti 

 

26 Kasım 2013: Dubai Su ve Elektrik İdaresi Ziyareti 

 

10:30-12:00  Dubai Su ve Elektrik İdaresi Ziyareti 

 

13:00-15:00   The Big5 Show (Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı) Ziyareti 

 

27 Kasım 2013: Abudabi Ziyareti 

 

10:30-12:00  ICEAD Endüstri Bölgesi Ziyaret Edilmesi 

 

12:00-14:00  Türkiye Abudabi Büyükelçiliği Ziyaret ve Türk İşadamları Görüşme 

 

28 Kasım 2013: Abudabi Ziyareti 

 

10:00-15:00  The Big5 Show (Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı) Ziyareti 

 

15:30-17:00  Dubai Türk Ticaret Ateşeliğini Ziyaret ve Kuzey Birlikler Türk İş Konseyi İle Görüşme 

 

29 Kasım 2013: Serbest Zaman 

 

 

Görüşülen Kişi / Kurum Bilgileri 



 

  

 

S.N KATILIMCI FİRMA ŞEHİR FAALİYET ALANI 

1 Bedir Ay Uluyıl İnşaat Turizm Ticaret Ltd Şti  Şanlıurfa İnşaat 

2 İsmail Bağıban Gürbağ Prefabrikİnş.San Tic.A.Ş Şanlıurfa İnşaat 

3 Süleyman Durmuş Suha Eğitim Tic.Ltd.Şti Şanlıurfa İnşaat 

4 Kemal Parmaksız Parmaksız Elektrik mühendislik Ltd Şti Şanlıurfa İnşaat 

5 Mehmet Çiçek  Malava Yapı İnşaat Müteahhitlik San.Tic.Ltd.Şti Şanlıurfa İnşaat 

6 Kamuran Azizoğlu Meya Cam Sanayi Ltd. Şti Diyarbakır İnşaat 

7 Abdülkadir Kurt Yeni Emek Mobilya Ltd. Şti Diyarbakır Mobilya 

8 Mehmet Ali Kurt Yeni Emek Mobilya Ltd. Şti Diyarbakır Mobilya 

9 Abdullah Erdal Yeni Emek Mobilya Ltd. Şti Diyarbakır Mobilya 

10 Emin Gitmez  Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa 
 

11 Halil Çakallı  Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa 
 

12 Abdülkadir karavil Karavil Dış Ticaret A.Ş Diyarbakır İnşaat 

13 Abdullah Şimşek  Asvil Metal ve Madencilik A.Ş Diyarbakır Metal 

14 Ekrem Tekin  Tekin Demir İnşaat ve Ticaret Ltd Şti Diyarbakır Metal 

17 Hikmet Deniz  Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır 
 

18 M. Adnan Aksoy Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır 
 

19 Müslüm Uğur Ülgen  İdeal Harita İnşaat Mühendislik Hizmetleri Ltd Şti Şanlıurfa İnşaat 

20 Mehmet Nur Ülgen   Uğur İnşaat Elektronik Tekstil  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şanlıurfa İnşaat 

21 Mehmet Hacı İdemen  İdemen İnşaat Tekstil Elektrik Nakliye Sanayi Limited Şirketi Şanlıurfa İnşaat 

22 Fethullah Çizmeci Çizmeciler Ltd. Şti Diyarbakır İnşaat 

23 Sinan İlhan İlhan İnşaat Şanlıurfa İnşaat 

24 Ali Şeker Arma Panel Sanayi Ticaret A.Ş Şanlıurfa İnşaat 

25 Mehmet Dönmez Agreton Beton Yapı Elemanları Uşak İnşaat 

26 Serdar Yumuk Agreton Beton Yapı Elemanları Uşak İnşaat 

Ziyaretin Amacı: Bölgemizde yapı malzemeleri ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

yurtdışına açılmalarını teşvik etmek, ikili işbirliği geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak, sektörde 

yaşanan gelişmeleri takip etmek, ve üretimin artırılmasına yönelik gerekli makine ve teçhizatın temini 

sağlamak, böylece Bölge'de katma değeri artırarak ekonominin canlanmasına katkıda bulunmaktır. 

The Big5 Show (Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı) Ziyareti 

 İş gezisi kapsamında 25-28 Kasım 2013 tarihleri ararsında Dubai Dünya Ticaret merkezi'nde 

yapılan Uluslararası Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı'na katılım sağlanmıştır. Fuara 57 ülkeden 2742 

firma ve yaklaşık 75 bin kişi katılmıştır. Fuarda yapı malzemesi üreten firmaların stantları ziyaret 

edilmiş ve ikili görüşmeler yapılmıştır. Geziye katılan işadamlarımız dünyada yapı malzemesi 

Ziyaretler 



 

  

 

üretimine yönelik ileri teknoloji ürünlerini makinelerini yerinde görme fırsatına kavuşmuşlardır. Bazı 

işadamlarımız makine ve teçhizat alımına yönelik ikili anlaşmalar da yapmıştır.  

 

Dubai Su ve Elektrik İdaresi Ziyareti 

 Dubai'de Su ve Elektrik hizmetlerini yürüten, altyapı faaliyetlerini sürdüren devlet kuruluşudur. 

Vizyonu sürdürülebilir bir fayda düzeyi elde etmek. Misyonu ise vizyona uygun olarak müşteri 

memnuniyeti artırmak, elektrik ve su hizmetlerini dünya standartlarına uygun güvenilir, verimli , şeffaf 

bir yapı geliştirmek, etkili ve güçlü ortaklıklar kurmak. DEWA amaç ve önceliklerini 'Yeniliğe Koşun' 

mottosu ile ifade eder. Temel Değerleri açıklık, işbirliği, şeffaflık, takım çalışması, müşteri odaklılık, 

sürdürebilirlik ve sosyal sorumluluktur. 

 Ziyaret kapsamında yetkililerden kuruluşun çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Firma 

yetkilisi yılda 6 milyar dolarlık alım yaptıklarını bu paydan Türk şirketlerinin de faydalanmasını 

istediklerini ifade etmiştir. Kuruluşun yenilenebilir enerji üretimini artırmanın temel politikaları haline 

geldiğini, bunun için de çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtmiştir. DEWA binasının da %100 yeşil 

bina olduğunu, güneş enerjisi ile tüm sistemlerin çalıştığını ve platin belgesine sahip dünyada ender 

yapılardan biri olduğu ifade edilmiştir. Türk şirketleri ile işbirliklerini artırmak istediklerini, yakın 

dönemde Türkiye'yi ziyaret ettiklerini de belirttiler. 



 

  

 

 

ICAD Endüstri Bölgesi Ziyareti 

 İş Gezisi kapsamında Abudabi'de bulunan ICAD Endüstri Bölge'si ziyaret edilmiştir. Abudabi 

de bulunan en büyük endüstri bölgesidir. Bölge'de 600 den fazla fabrika bulunmaktadır. Bölge 

içerisinde yapı malzemeleri, metal, kimya ve plastik üretimi yapan fabrikalar mevcuttur. Dünya'nın en 

büyük çelik üreticilerin Emirates Steel en büyük fabrikası  da bu sanayi alanı içindedir. Endüstri 

bölgesinde yatırımcıların işlerini takip ve kolaylık sağlamak için tek durak ofisleri bulunmaktadır. 

Denize yakın olan bölgede petrol rafineleri de yer almaktadır. Bu bölgede yatırımcılara sağlanan çeşitli 

avantajlar bulunmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren firmalardan vergi alınmamaktadır. Ayrıca gümrük 

vergisi muafiyeti de bulunmaktadır. İthal hammadde ithalatından da vergi alınmamaktadır. Bölgede 

ucuz işgücü  Uzakdoğu'dan getirilen işçilerle sağlanmaktadır. Bu işçiler endüstri bölgesi içinde yer 

alan işçi kamplarında kalmaktadır. Lojistik boyutu ile de Abudabi ve Jebel Ali havaalanlarına yakın bir 

bölgedir burası. 

 Ziyaretimiz kapsamında ICAD yönetim merkezi ziyaret edilmiştir. Burada yetkililerden 

Bölgenin yatırım iklimi hakkında bilgi alınmıştır. Yetkililerden bilgi alındıktan sonra bir çimento 

fabrikası ziyareti yapılmıştır. İkinci ziyaret bir prefabrik beton üreten bir firmaya yapılmıştır. Şirket 

yetkilileri yapılan işler hakkında heyetimizi bilgilendirmiştir. 



 

  

 

  

Dubai Türk Ticaret Ataşeliğini Ziyareti ve Kuzey Birlikler Türk İş Konseyi ile Görüşme 

 İş gezisi kapsamında Dubai Türk Ticaret Ataşeliği de ziyaret edilmiştir. Ziyarette Ticaret 

Ataşemiz Gülizar YOKUŞ Dubai'deki iş piyasası hakkında bilgilendirme yapmıştır. Aynı toplantıda 

Türk işadamlarınca Dubai'de kurulmuş olan ve emirliklerde yatırım yapan yaklaşık 80 üyesinin de 

bulunduğu İş Konseyi yetkilileri ile de görüşülmüştür.  Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Dubai'nin dış 

ticaret hacminden, hakim olan sektörlerden ve çevre ülkeler için taşıdığı önemden bahsedilmiştir. 

Toplantıda Dubai'nin çevre ülkelere yapılacak ticarette bir üs olduğu, burada bulunan serbest 

bölgelerde yatırım yapmanın öneminden bahsedilmiştir. 

 

Sonuçlar, Öneriler, Yapılacaklar 

 İş gezisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda yapılmıştır. Geziye Şanlıurfa, 

Diyarbakır ve Uşak'tan toplam 26 işadamı katılmıştır. İş gezisi gezi öncesi oluşturulan programa uygun 

olarak gerçekleştirilmiştir. İş gezisi boyunca ziyaret edilen kurumlar hakkında bilgi edinmiştir. 



 

  

 

Ziyaretlerle birlikte fuar ziyareti gerçekleştirilmiştir. İş gezisine katılan bazı işadamlarımız gelecek yıl 

fuarda stant açmaya karar vermiştir. Genel itibari ile yapılan iş gezisinden memnuniyet duyulmuş olup 

Ajansın benzer organizasyonları devam etmesi noktasında bir talep oluşmuştur. Bundan sonraki 

süreçte Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisince benzer organizasyonların düzenleneceği işadamlarına ifade 

edilmiştir. 

 Bu yıl gerçekleştirilen Big5 Fuarı'nda Türkiye Milli düzeyde katılım sağlamıştır. Fuarın platin 

yum sponsorlarındandır. Buna bağlı olarak da Türkiye'den yoğun bir katılımın olduğu görülmüştür. 

Şanlıurfa'dan da iki firma stant açmıştır. Ayrıca fuar'da yapılan sunumlara katılım da sağlanmıştır. 

Fuar Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde 4 holde gerçekleştirilmiştir. Aynı Fuar alanında ayrıca 

Ortadoğu Beton Fuarı'na da katılım sağlanmıştır. 

 Gelecek yıl için Fuar'da tüm firmaların ürünlerinin sergileneceği bir Şanlıurfa standının 

açılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir. 

Formu Düzenleyen 

Adı Soyadı: Emin GİTMEZ                                        

Unvan/Görevi: Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Uzmanı 
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Bayrak  Arma  

 

Slogan: يس رئ وطن , ال  هللا , ال

Allah, el-Vaṭan, er-Re'īs   

"Allah, Anayurt, Lider" 

Ulusal Marş: Ishy Bilady 

Başkent Abu Dhabi 24°28′K 54°22′D 

Resmî dil(ler) Arapça  

Etnik gruplar 

%16,5 Emirlik halkı, %83,5 Güneydoğu Asya kökenliler 

(Hindistan, Pakistan,Bangladeş, Filipinler, Tayland,Çin Halk 
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Cumhuriyeti,Güney Kore, İran) ve Batı Avrupalılar
[1]

 

Milliyet 
Emirlik 

Yönetim biçimi  
Federal Monarşi 

- Devlet Başkanı Khalifa bin Zayed Al Nahyan  

- Başbakan Mohammed bin Rashid Al Maktoum  

- Birleşik Krallık'tan 2 Aralık 1971 

- Su (%) önemsiz miktar 

Nüfus 

 

- 2007 tahmini 6.000.000  

- 2010 sayımı 6.888.888 

GSYİH (SAGP) 2009 

- Toplam 179.321 milyar $
[3]

 

- Kişi başına 36.536 $
[3]

 

GSYİH (düşük) 2009 

- Toplam 229.971 milyar $
[3]

 

- Kişi başına 46.850 $
[3]

 

Gini (2008) 36 

İGE  
0.903

[4]
 (çok yüksek) (2007) 

Para birimi  
Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi (AED) 

Zaman dilimi  
GMT+4 (UTC+4) 
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