
 

 

 

 

 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 

ÜLKE BİLGİ NOTU  

 

 

 

3 ŞUBAT 2020 

HCS 



Ülke Profili 

 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE); Abu Dabi, 
Dubai, Sharjah, Fujairah, Umm Al Quwain ve 
Ajman Emirliklerinden oluşan 6 Emirliğin bir 
araya gelmesiyle 1971 yılında kurulmuştur. 
Bilahare Ras Al Khaimah da 10 Şubat 1972'de 
federasyona katılmıştır. Böylece BAE, söz 
konusu 7 Emirliğin oluşturduğu bir federasyon 
haline gelmiştir. 

BAE’nin, topraklarının ve petrol üretiminin 
yaklaşık %90’ı Abu Dabi Emirliği’ndedir. İkinci 
büyük Emirlik ise Dubai’dir. 

Federasyonun kuruluşundan itibaren, Devlet 
Başkanının Abu Dabi Emiri, Başbakanın ise 
Dubai Emiri olması yönünde yazılı olmayan bir 
mutabakat vardır. Dış politika, güvenlik, ordu 
ve askeri konular ağırlıklı olarak Abu Dabi 
Emirliği’nin kontrolündedir. 

40 üyeden oluşan Federal Ulusal Konsey bir 
danışma meclisi niteliğinde olup, Hükümet 
tarafından ele alınmakta olan politika ve 
programların tartışıldığı bir forum görevini 
yapmaktadır. 

BAE’de siyasi parti yoktur. BAE Devlet Başkanı, 
yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Yedi 
emirliğin Emirlerinden oluşan Yüksek Konsey, 
BAE’deki en üst düzey yetki ve karar organıdır. 
Yüksek Konsey’in Başkanı BAE Devlet 
Başkanı’dır. Devlet Başkanı, Yüksek Konsey 
toplantı halinde olmadığı zamanlar, bu 
konseyin tüm yetkilerini kullanabilmektedir. 
Dolayısıyla, Devlet Başkanı, yasama ve 
yürütme yetkisine de sahiptir. 

 

 

 

• Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Resmi Adı

• Yedi Emirlikten meydana gelen 
Federasyon (Monarşi)

Yönetim Biçimi 

• Shaikh Khalifa bin Zayid Al-
Nahyan (Abu Dhabi Emiri)
(4 Kasım 2004’den beri)

Devlet Başkanı

• Abu Dhabi

Başkent 

• 10.749.000 (IMF, 2019)

Nüfus 

• 83.600

Yüz Ölçümü  (km²) 

• Arapça

Resmi Dil

• % 16,5 Emirlik Halkı (vatandaş),
% 83,5 yabancı

Etnik Yapı

• İslam

Dini Yapı

• BAE Dirhemi (AED)

Para Birimi

• 427.876 (IMF, 2019)

GSYİH (Milyon $)

• 39.806 (IMF, 2019)

Kişi Başına GSYİH ($)

• 2,8 (IMF, 2019)

Büyüme Oranı ( % )



Nüfus ve Sosyal Yapı 
  

Yüzölçümü (kara) 83.600 km2 (%97’si çöldür) 

Önemli Şehirleri Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras al-Khaimah, Fujairah 
Nüfusu (2017) 9,4 milyon (Dünya Bankası) 
Nüfus Yapısı %20 yerel Arap, %80’i yabancı 
Din Müslüman %96, Diğer %4 (Hristiyan, Hindu) 
Konuşulan Diller Arapça, İngilizce (ve Farsi, Hindu, Urdu) 
Haftasonu tatil günleri Cuma ve Cumartesi (esnaf cumartesi açıktır.) 
Ölçü Birimi Metre, Kg 

  

BAE nüfusu, yabancı ağırlıklı olarak sürekli artış göstermektedir. Nüfus 2017 yılında 9,4 milyona 
ulaşmıştır. Başkent Abu Dabi’nin nüfusu 2,5 milyondur. (Dünya Bankası). 
  
Başkent Abu Dabi nüfusunun %81’inin yabancı, %19’unun ise BAE vatandaşı olduğu tahmin 
edilmektedir (Abu Dabi 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. 
  

İstihdam   2014 2015 2016 2017 

Toplam Nüfus Milyon kişi 9,0 9,1 9,2 9,4 

İşgücü (milyon kişi) Milyon kişi 6,2 6,3 6,3 6,4 

Kadın işgücü/toplam işgücü % 11,8 11,9 12,1 12,3 

İşsizlik oranı % 5,4 5,4 5,5 5,5 

    Kaynak: Dünya Bankası (2018 temmuz) 
  

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 ya da askeri kuvvetlerde görev yapmaktadır. 
  
BAE nüfusunun 2017 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 söz konusudur. (Dünya Bankası) 
 
 
 
 
  



Coğrafya ve İklim 

Yüzölçümü 83.600 km2 olup, topraklarının %97’si çöldür. BAE, Arap/Iran Körfezine ve Hint 
Okyanusuna kıyısı vardır. Yedi emirlik içinde coğrafya olarak en büyük olanı Abu Dabi’dir. AD, 
ülke topraklarının yaklaşık %86’sını kaplamaktadır. BAE 200'e yakın adayı ihtiva etmekte olup, 
Abu Dabi 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 hâkim 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. 

Genel Ekonomik Durum 
BAE, 1996 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), 1998 yılından beri on yedi 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 hâkim 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/sübvansiyona 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 söz 

konusudur. 

 

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 (GSYH) 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. Bahse konu Stratejik Kalkınma Planları şunlardır; 

“BAE 2021 Ulusal Vizyonu ve “Abu Dabi 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 $). (BAE Maliye Bakanlığı) 

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 yanı sıra 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 iş adamının yaşadığı Dubai, 

İran’a uygulanan uluslararası ambargonun kaldırılmasını Dubai ekonomisi için olumlu bir gelişme 

olarak değerlendirmektedir. Re-Export, enerji ürünleri 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 Dabi 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 yanı sıra, 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, bahse konu 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. 

Dış Ticaret 
BAE, dış ticareti fazla veren petrol ve doğalgaz zengini ülkedir.   

BAE dış ticareti (petrol hariç), başta Dubai Emirliği olmak üzere, Re-Export ağırlıklı bir yapıya da 

sahiptir. BAE (başta Dubai olmak üzere) bölgenin ticaret ve iş merkezidir. Çeşitli ülkelerden 

gelen mallar, BAE (serbest bölgeleri ve limanları) üzerinden yakın bölge ülkelerine aktarma 

yapılmaktadır. Re-Eksportta en büyük pazarını Hint Yarımadası ve Körfez ülkeleri (Irak ve İran 

dahil) oluşturmaktadır. Dubai’deki Jebel Ali Serbest Bölgesi (ve limanı) lojistik, depolama ve ofis 

imkânlarıyla BAE dış ticaretinde önemli rol oynamaktadır. 

BAE piyasasında yabancı rekabet çok yoğundur. Satılacak ürünün kalite ve fiyat açısından 

rekabet üstünlüğüne sahip olması önemlidir. Ayrıca, satış sonrası hizmet ve standartlara 

uygunluk gibi faktörlerin önemi de göz ardı edilmemelidir. Piyasada güven kaybetmiş bir marka 

veya firmanın bu piyasada bir daha tutunabilmesi çok zordur. İthalat yapacak firmanın, ülke 

içinde yerleşik ve “ticaret lisansı” ve ticaret odası üyelik sertifikası sahibi olması ve çalıştığı bir 

bankasının olması gerekmektedir. 

Dış Ticaret Verileri (1.000 USD) 

Yıllar Toplam İhracat ($) Toplam İthalat ($) Hacim ($) Denge ($) 

2012 350.123.000 261.022.920 611.145.920 89.100.080 

2013 379.488.768 294.966.918 674.455.686 84.521.850 

2014 380.339.616 298.611.277 678.950.893 81.728.339 

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-ITC verileri 

RE-EXPORT 

BAE (özellikle Dubai) Re-Export merkezidir. 2014 yılında 124 milyar dolar seviyesindeki Re-

Export tutarı 2016 yılında 58 milyar Dolara düşmüş, ancak 2018 yılında tekrar toparlanarak 109 

milyon Dolara yükselmiştir. (Trademap-directdata) 

  

2017 yılında Re-Export satışı yapılan ilk dört sektör; kıymetli metaller (gtip:71), 

elektrik/elektronik cihazlar (gtip:85), makinalar (gtip:84) ve motorlu kara taşıtları/yedek 

parçalarıdır (gtip:87). Başlıca pazarları ise İran, S. Arabistan, Irak ve Hindistan olmuştur. 

 

 



Dış Ticaret Ortakları 

                        BAE İthalatı                                                         BAE İhracatı                                                                    

 
İhracatçı Ülkeler 

Toplam İthalat 
2018 

Pay 

 
Dünya         261.510.757  100,00% 

1 Çin           38.012.298  14,54% 

2 Hindistan           23.067.077  8,82% 

3 ABD           20.919.508  8,00% 

4 Diğer           16.935.420  6,48% 

5 Japonya           13.807.890  5,28% 

6 Almanya           10.940.575  4,18% 

7 Birleşik Krallık             7.689.634  2,94% 

8 Vietnam             7.666.138  2,93% 

9 Suudi Arabistan             7.577.102  2,90% 

10 İtalya             6.654.181  2,54% 

11 Fransa             6.508.627  2,49% 

12 İsviçre             5.841.803  2,23% 

13 Kore Cumhuriyeti             5.562.178  2,13% 

14 İran              5.035.453  1,93% 

15 Hong Kong, Çin             3.473.387  1,33% 

16 Türkiye             3.448.803  1,32% 

 (1.000 USD) 

BAE’nin ithalatında 2018 yılında, Türkiye 16.sırada ve yine aynı dönemde ihracatında 13. sırada 

yer almıştır.  

Dış Ticaret Politikası 
BAE'nin dış ticaret (ve ekonomi) politikası liberaldir. Uluslararası rekabetin yoğun yaşandığı bir 
serbest pazara sahiptir. Yabancı sermayeye açıktır. Ekonomi politikalarını gerektiğinde IMF ile de 
istişare etmektedir. Geleneksel hedefi, Hong Kong ve Singapur gibi bölgesinde ticaret, finans ve 
turizm merkezi olmaktır. 
  

Hidrokarbon gelirleri, ekonomisinin dayanıklılığını artıran en önemli kaynağıdır. Coğrafya ve 
nüfusu küçük olduğundan dış ticaretini re-export yönünde geliştirme gayreti devam etmektedir. 
Doğu Afrika-Ortadoğu-Yakın Asya bölgesindeki en istikrarlı ve güvenli ülkedir. 
 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar/Anlaşmalar 
• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

• Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 

• Pan-Arab Serbest Ticaret Alanı (PAFTA) 

• Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA): KİK/GCC ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalayan 

ülkeler ve ülke grupları; EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn/2014 yılı Temmuz) ve 

Singapur’dur (1 Ocak 2009). 

 

 

 

 

İthalatçı Ülkeler 
Toplam İhracat 

2018 
Pay 

 

Dünya         316.922.502  100,00% 

1 Suudi Arabistan           21.672.246  6,84% 

2 Hindistan           12.851.586  4,06% 

3 Irak           11.313.179  3,57% 

4 Umman           10.282.687  3,24% 

5 İran           10.234.278  3,23% 

6 İsviçre             9.413.861  2,97% 

7 Kuveyt             8.386.233  2,65% 

8 Hong Kong, Çin             6.293.341  1,99% 

9 ABD             6.263.075  1,98% 

10 Çin             5.115.672  1,61% 

11 Belçika             4.474.677  1,41% 

12 Bahreyn             4.424.814  1,40% 

13 Türkiye             4.269.122  1,35% 

14 Avrupa (Diğer)             4.247.657  1,34% 

15 Birleşik Krallık             3.594.744  1,13% 



BAE’nin Dünya’dan İthalatında Başlıca Ürünler 

Birim: 1.000 USD 

GTİP Ürün Adı 
 2016 İthalat 

Değeri  
 2017 İthalat 

Değeri  
 2018 İthalat 

Değeri  
2018-

Pay (%)  

2017-18 
Değişim 

(%)  

Toplam Tüm Ürünler  
                

270.882.074  
                

273.710.850  
                

261.510.757  100,00% -4,46% 

'71 

Doğal veya kültür incileri, kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, 
kaplanmış metaller ... 

                  
52.896.622  

                  
54.733.597  

                  
54.153.187  20,71% -1,06% 

'85 

Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçaları; ses kayıt cihazları ve 
üreme cihazları, televizyon ... 

                  
18.768.468  

                  
46.237.015  

                  
34.227.191  13,09% -25,97% 

'84 
Makine, mekanik aletler, nükleer 
reaktörler, kazanlar; bunların parçaları 

                  
20.664.514  

                  
31.098.962  

                  
28.606.036  10,94% -8,02% 

'87 

Demiryolu veya tramvay vagonları 
dışındaki araçlar ve bunların aksam, 
parça ve aksesuarı 

                  
16.257.286  

                  
21.976.773  

                  
20.462.127  7,82% -6,89% 

'99 Başka yerde belirtilmeyen ürünler 
                  

81.790.680  
                  

16.024.756  
                  

16.874.375  6,45% 5,30% 

'27 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler; bitümlü maddeler, mineral ... 

                    
3.055.142  

                    
9.364.772  

                  
15.427.252  5,90% 64,74% 

'88 
Uçaklar, uzay araçları ve bunların 
parçaları 

                  
12.426.207  

                    
8.505.625  

                    
6.970.163  2,67% -18,05% 

'73 Demir veya çelikten eşya 
                    

4.172.535  
                    

4.833.600  
                    

5.390.228  2,06% 11,52% 

'72 Demir ve çelik 
                    

3.036.969  
                    

4.430.274  
                    

5.219.277  2,00% 17,81% 

'39 Plastikler ve mamulleri 
                    

3.524.514  
                    

4.734.246  
                    

4.879.240  1,87% 3,06% 

'30 Eczacılıkla ilgili ürünler 
                    

2.595.140  
                    

3.996.740  
                    

4.038.340  1,54% 1,04% 

'90 
Optik, fotografik, sinematografik, ölçme, 
kontrol, hassas, tıbbi veya cerrahi ... 

                    
2.475.751  

                    
3.539.049  

                    
3.534.244  1,35% -0,14% 

'74 Bakır ve bakırdan eşya 
                    

2.143.062  
                    

2.332.087  
                    

3.272.823  1,25% 40,34% 

'33 
Uçucu yağlar ve resinoidler; parfümeri, 
kozmetik veya tuvalet müstahzarları 

                    
2.360.158  

                    
3.307.579  

                    
3.188.348  1,22% -3,60% 

'28 

İnorganik kimyasallar; değerli metallerin, 
nadir toprak metallerinin organik veya 
inorganik bileşikleri, ... 

                    
1.850.302  

                    
1.933.967  

                    
2.448.897  0,94% 26,63% 

'61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 
                    

1.825.250  
                    

2.770.783  
                    

2.431.324  0,93% -12,25% 

'94 

Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte 
destekleri, minderler ve benzeri 
doldurulmuş mobilyalar; ... 

                    
2.092.030  

                    
2.555.929  

                    
2.343.242  0,90% -8,32% 

'62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 
                    

1.741.191  
                    

2.472.256  
                    

2.172.982  0,83% -12,11% 

'08 
Yenilebilir meyve ve fındık; narenciye 
veya kavun kabuğu 

                    
2.064.757  

                    
2.207.729  

                    
1.956.930  0,75% -11,36% 

'02 Et ve yenilebilir sakatat 
                    

1.626.971  
                    

1.705.968  
                    

1.870.160  0,72% 9,62% 

'04 

Süt ürünleri; kuşların yumurtaları, doğal 
bal; başka yerde değil, hayvansal kökenli 
yenilebilir ürünler ... 

                    
1.438.793  

                    
1.816.500  

                    
1.851.023  0,71% 1,90% 

'64 
Ayakkabı, tozluk ve benzerleri; bu tür 
eşyaların parçaları 

                    
1.246.739  

                    
2.034.642  

                    
1.836.307  0,70% -9,75% 



BAE’nin Dünya’ya İhracatında Başlıca Ürünler 

Birim: 1.000 USD 

GTİP Ürün Adı 
 2016 İhracat 

Değeri  
 2017 İhracat 

Değeri  
 2018 İhracat 

Değeri  
 2018-

Pay (%)  
 2017-18 

Değişim (%)  

Toplam Tüm Ürünler  
               

298.650.942  
               

313.547.597  
               

316.922.502  100,00% 1,08% 

'27 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler; 
bitümlü maddeler, mineral ... 

                 
45.615.668  

                 
69.187.801  

                 
92.538.259  29,20% 33,75% 

'99 Başka yerde belirtilmeyen ürünler 
               

149.697.660  
                 

91.154.803  
                 

55.186.802  17,41% -39,46% 

'71 

Doğal veya kültür incileri, kıymetli veya yarı 
kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kaplanmış 
metaller ... 

                 
42.279.524  

                 
46.499.019  

                 
45.877.117  14,48% -1,34% 

'85 

Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların 
aksam ve parçaları; ses kayıt cihazları ve 
üreme cihazları, televizyon ... 

                   
6.642.685  

                 
23.620.899  

                 
27.320.813  8,62% 15,66% 

'84 
Makine, mekanik aletler, nükleer 
reaktörler, kazanlar; bunların parçaları 

                   
7.978.042  

                 
16.069.549  

                 
17.617.718  5,56% 9,63% 

'87 

Demiryolu veya tramvay vagonları dışındaki 
araçlar ve bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

                   
7.835.356  

                 
12.307.950  

                 
12.888.554  4,07% 4,72% 

'76 Alüminyum ve mamulleri 
                   

5.081.904  
                   

6.206.409  
                   

6.379.975  2,01% 2,80% 

'39 Plastikler ve mamulleri 
                   

5.420.408  
                   

5.099.958  
                   

5.489.962  1,73% 7,65% 

'24 Tütün ve tütün yerine geçen maddeler 
                   

1.032.883  
                   

5.106.901  
                   

4.530.812  1,43% -11,28% 

'88 Uçaklar, uzay araçları ve bunların parçaları 
                   

1.935.600  
                   

3.206.202  
                   

4.190.089  1,32% 30,69% 

'33 
Uçucu yağlar ve resinoidler; parfümeri, 
kozmetik veya tuvalet müstahzarları 

                   
1.122.892  

                   
2.348.855  

                   
3.485.883  1,10% 48,41% 

'73 Demir veya çelikten eşya 
                   

1.819.158  
                   

2.330.584  
                   

3.383.249  1,07% 45,17% 

'74 Bakır ve bakırdan eşya 
                   

1.305.053  
                   

1.808.403  
                   

3.114.843  0,98% 72,24% 

'90 
Optik, fotoğrafik, sinematografik, ölçme, 
kontrol, hassas, tıbbi veya cerrahi ... 

                      
682.850  

                   
2.168.146  

                   
2.299.628  0,73% 6,06% 

'72 Demir ve çelik 
                   

1.322.245  
                   

1.233.628  
                   

1.886.499  0,60% 52,92% 

'61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 
                      

958.111  
                   

1.500.910  
                   

1.612.577  0,51% 7,44% 

'40 Kauçuk ve kauçuktan eşya 
                      

979.207  
                   

1.460.857  
                   

1.407.258  0,44% -3,67% 

'30 Eczacılıkla ilgili ürünler 
                      

400.899  
                      

893.795  
                   

1.349.498  0,43% 50,99% 

'25 
Tuz; kükürt, toprak ve taş; sıvama 
malzemeleri, kireç ve çimento 

                   
1.026.764  

                   
1.024.272  

                   
1.338.640  0,42% 30,69% 

'08 
Yenilebilir meyve ve fındık; narenciye veya 
kavun kabuğu 

                      
708.637  

                      
771.492  

                   
1.199.145  0,38% 55,43% 

'62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 
                      

465.549  
                      

920.146  
                   

1.063.294  0,34% 15,56% 

'94 

Mobilya; yatak takımları, şilteler, şilte 
destekleri, minderler ve benzeri 
doldurulmuş mobilyalar; ... 

                      
668.661  

                      
797.067  

                      
948.972  0,30% 19,06% 

'04 

Süt ürünleri; kuşların yumurtaları, doğal 
bal; başka yerde değil, hayvansal kökenli 
yenilebilir ürünler ... 

                      
470.889  

                      
539.346  

                      
945.655  0,30% 75,33% 



Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İkili Ticaret 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin ticaret partnerlerinde de görüldüğü üzere ülkenin ithalatında 2018 yılında, 

Türkiye 16.sırada, ihracatında 13. sırada yer almıştır. 2012, 2013 ve 2017 yıllarında ticaret hacmi 10 

milyar doları geçmiş olup, 2018-2019 yılları arasında ticaret hacminin yaklaşık %10 oranında artış 

göstermiştir. 

2019 yılında Türkiye’nin BAE’ne sektörel bazda ihracatında; kıymetli taşlar/metaller (gtip:71), motorlu 

kara taşıtları (gtip:87), makinalar (gtip:84) ve elektrikli cihazlar (gtip:85) ilk sıralarda yer almaktadır. 

Değerli taş/metaller toplam ihracatın %46’lık kısmını oluşturmuştur.  

Türkiye, BAE’den ham petrol ithal etmemektedir. 

2014-2017 yıllarında ikili ticarette fazla veren ülkemiz, 2018-2019 yıllarında eksiye düşmüştür. 

Türkiye-BAE İkili Ticaret (TÜİK) 

Yıl İhracat (USD) İthalat (USD) Hacim (USD) Denge (USD) 

2012 8.174.607.156 3.596.545.417 11.771.152.573 4.578.061.739 

2013 4.965.629.586 5.384.468.281 10.350.097.867 -418.838.695 

2014 4.655.709.861 3.253.023.958 7.908.733.819 1.402.685.903 

2015 4.681.255.355 2.008.689.629 6.689.944.984 2.672.565.726 

2016 5.406.993.068 3.701.153.078 9.108.146.146 1.705.839.990 

2017 9.184.156.725 5.546.920.553 14.731.077.278 3.637.236.172 

2018 3.137.496.888 3.780.736.181 6.918.233.069 -643.239.293 

2019/11 3.162.755.785 3.913.864.227 7.076.620.012 -751.108.442 

 

Türkiye-BAE 

Yıl İhracat Değişim (%) İthalat Değişim (%) 

2012 120,54% 118,04% 

2013 -39,26% 49,71% 

2014 -6,24% -39,59% 

2015 0,55% -38,25% 

2016 15,50% 84,26% 

2017 69,86% 49,87% 

2018 -65,84% -31,84% 

2019 Toplam*  9,97% 12,93% 
*2019 Yılı verileri eksik olduğu için tahmini rakamlardır. 

 

İKİLİ EKONOMİK VE TİCARET ANLAŞMALARI 
 

➢ 8. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 

➢ Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 

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

➢ Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 

➢ Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri Hava Ulaştırma Anlaşması 

➢ Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 

➢ BDDK ile BAE Merkez Bankası Arasında Teknik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı 

➢ Türkiye ile KİK arasında STA yapılması yolunda çalışmalar devam etmektedir. 

 



 

Başlıca ihraç ürünlerimiz: kıymetli taşlar/metaller, hava taşıtları aksam ve parçaları, petrol 

ürünleri ile makinalar ve elektrikli cihazlar, demir-çelik 

Başlıca ithal 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. (T.C. Dışişleri Bakanlığı) 
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Türkiye’nin BAE’ye İhraç Ettiği Ürünler (USD) 

Fasıl Adı 2018 2019/11 2019 Pay 

Genel Toplam 3.137.496.888 3.162.755.785 100,00% 

71-Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit 
mücevherci eşyası, metal paralar 

1.534.638.777 1.453.386.145 45,95% 

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

94.848.481 179.530.137 5,68% 

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

140.947.742 170.421.547 5,39% 

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

145.200.425 160.817.434 5,08% 

27-Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 
edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 

129.304.540 116.248.636 3,68% 

72-Demir ve çelik 68.619.050 74.319.419 2,35% 

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

78.175.555 73.505.443 2,32% 

61-Örme giyim eşyası ve aksesuarı 61.800.875 64.788.212 2,05% 

39-Plastikler ve mamulleri 55.972.080 64.287.261 2,03% 

57-Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 76.915.109 63.092.194 1,99% 

62-Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 63.342.811 59.683.706 1,89% 

73-Demir veya çelikten eşya 55.350.272 52.720.750 1,67% 

68-Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 55.990.407 39.155.216 1,24% 

8-Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 34.343.371 35.843.680 1,13% 

33-Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet 
müstahzarları 

26.050.806 32.841.635 1,04% 

4-Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli 
ürünler 

25.819.548 31.177.181 0,99% 

18-Kakao ve kakao müstahzarları 31.406.253 28.771.681 0,91% 

24-Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 19.248.692 28.097.903 0,89% 

22-Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 24.427.156 23.554.962 0,74% 

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

16.655.947 19.938.379 0,63% 

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

12.492.033 19.515.503 0,62% 

40-Kauçuk ve kauçuktan eşya 13.637.352 18.641.439 0,59% 

19-Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 19.844.054 18.288.706 0,58% 

2-Etler ve yenilen sakatat 17.123.612 17.600.276 0,56% 

69-Seramik mamulleri 14.266.945 17.485.669 0,55% 

3-Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 
omurgasız hayvanlar 

15.373.501 15.980.486 0,51% 

55-Sentetik ve suni devamsız lifler 12.556.908 14.821.050 0,47% 

28-İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve 
izotopların organik-anorganik bileşikleri 

13.975.574 14.534.813 0,46% 

7-Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 8.814.098 14.055.859 0,44% 

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

11.329.700 13.808.413 0,44% 

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

15.087.290 13.795.254 0,44% 

21-Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, 
mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 

14.518.610 12.450.947 0,39% 

20-Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar 

 12.037.518 0,38% 



Türkiye’nin BAE’den İthal Ettiği Ürünler (USD) 

Fasıl Adı 2018 2019/11 2019 Pay 

Genel Toplam 3.780.736.181 3.913.864.227 100,00% 

71-Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit 
mücevherci eşyası, metal paralar 

3.268.151.401 3.356.420.914 85,76% 

27-Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından 
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 

105.217.438 246.734.967 6,30% 

76-Alüminyum ve alüminyumdan eşya 183.524.472 143.013.421 3,65% 

39-Plastikler ve mamulleri 90.071.516 105.935.229 2,71% 

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

14.152.923 9.978.005 0,25% 

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

9.823.989 9.410.187 0,24% 

54-Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni 
dokumaya elverişli maddeler 

8.866.239 6.810.423 0,17% 

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

4.558.229 5.313.436 0,14% 

73-Demir veya çelikten eşya 2.108.779 3.972.096 0,10% 

26-Metal cevherleri, cüruf ve kül 3.828.088 3.609.662 0,09% 

32-Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, 
pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb. 

 
2.185.522 0,06% 

83-Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 9.250.141 1.852.908 0,05% 

57-Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 21.607 1.835.823 0,05% 

72-Demir ve çelik 54.111.425 1.583.856 0,04% 

74-Bakır ve bakırdan eşya 628.361 1.528.205 0,04% 

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

1.392.174 1.317.040 0,03% 

69-Seramik mamulleri 567.462 958.959 0,02% 

33-Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet 
müstahzarları 

1.570.274 933.274 0,02% 

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

1.285.941 920.773 0,02% 

28-İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal 
ve izotopların organik-anorganik bileşikleri 

235.837 908.611 0,02% 

41-Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler 2.248.438 894.589 0,02% 

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

312.283 822.039 0,02% 

9-Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat 1.095.772 773.144 0,02% 

78-Kurşun ve kurşundan eşya 5.684.603 610.347 0,02% 

48-Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan 
eşya 

570.629 606.525 0,02% 

52-Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 
 

537.943 0,01% 

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

294.982 472.909 0,01% 

70-Cam ve cam eşya 433.836 407.956 0,01% 

88-Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar 331.805 399.211 0,01% 

30-Eczacılık ürünleri 8.308 338.291 0,01% 

82-Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları, adi 
metallerden bunların aksam ve parçaları 

288.498 327.447 0,01% 

21-Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay 
hülasaları, mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 

315.534 294.585 0,01% 

8-Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 646.592 266.777 0,01% 



Adana-Birleşik Arap Emirlikleri İkili Ticaret 
Adana-BAE ikili ticaret hacmi 2014 yılından itibaren her yıl 20 milyon dolar üzerinde 

gerçekleşmiştir. Son 10 yıllık dönemde en yüksek yıllık hacme 2016 yılında 39 milyon USD’yi 

geçerek ulaşılmıştır. 2019 yılının ilk 11 ayında Adana ihracatı 15 milyon USD olurken, ithalat 7 

milyon USD seviyesinde gözlemlenmiştir.  

Adana, 2017 yılından itibaren her yıl ikili ticaret fazlası vermektedir. 

Adana’dan BAE’ye Yapılan İhracat 

Yıllar  Adana Toplam İhracat (USD) BAE’ye İhracat (USD) Pay 

2012 1.914.550.438 5.117.242 0,27% 

2013 1.916.195.800 9.430.107 0,49% 

2014 1.908.505.201 9.604.638 0,50% 

2015 1.683.496.995 10.887.725 0,65% 

2016 1.607.018.270 18.071.365 1,12% 

2017 1.822.615.401 17.582.701 0,96% 

2018 1.999.153.742 16.527.723 0,83% 

2019/11 1.743.897.462 15.191.949 0,87% 

 

Adana’nın BAE’den İthalatı 

Yıllar Adana Toplam İthalat (USD) BAE’den İthalat (USD) Pay 

2012 3.046.331.991 11.440.063 0,38% 

2013 2.694.130.689 4.933.342 0,18% 

2014 2.443.552.400 7.493.568 0,31% 

2015 2.048.362.135 21.111.981 1,03% 

2016 1.803.482.463 21.097.941 1,17% 

2017 2.168.823.727 11.510.529 0,53% 

2018 2.268.034.959 7.750.425 0,34% 

2019/11 2.079.239.178 7.186.849 0,35% 

 

Adana-BAE İkili Ticaret 

Yıllar 
İhracat Değişim 

(%) 
İthalat Değişim 

(%) 

2013 84,28% -56,88% 

2014 1,85% 51,90% 

2015 13,36% 181,73% 

2016 65,98% -0,07% 

2017 -2,70% -45,44% 

2018 -6,00% -32,67% 

2019 Toplam* 0,27% 1,16% 
*2019 Yılı verileri eksik olduğu için tahmini rakamlardır. 

 

 

 



 

Adana-BAE 

Yıllar  İhracat (USD) İthalat (USD) Hacim (USD) Denge (USD) 

2012 5.117.242 11.440.063 16.557.305 -6.322.821 

2013 9.430.107 4.933.342 14.363.449 4.496.765 

2014 9.604.638 7.493.568 17.098.206 2.111.070 

2015 10.887.725 21.111.981 31.999.706 -10.224.256 

2016 18.071.365 21.097.941 39.169.306 -3.026.576 

2017 17.582.701 11.510.529 29.093.230 6.072.172 

2018 16.527.723 7.750.425 24.278.148 8.777.298 

2019/11 15.191.949 7.186.849 22.378.798 8.005.100 
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Adana'dan BAE'ye İhraç Edilen Başlıca Ürünler (USD)  
GTİP / FASIL ADI 2018 2019/11 2019 Pay 

Genel Toplam 16.527.723 15.191.949 100,00% 

8-Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 4.478.723 3.926.829 25,85% 

22-Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 3.240.195 3.553.670 23,39% 

17-Şeker ve şeker mamulleri 2.102.605 2.169.507 14,28% 

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

1.431.936 1.366.619 9,00% 

39-Plastikler ve mamulleri 1.436.735 957.294 6,30% 

44-Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 948.052 627.258 4,13% 

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

497.543 381.048 2,51% 

4-Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli 
ürünler 

 379.264 2,50% 

7-Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 180.969 377.406 2,48% 

54-Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni 
dokumaya elverişli maddeler 

472.807 238.969 1,57% 

64-Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı  196.603 1,29% 

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

47.084 156.705 1,03% 

11-Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 112.924 106.817 0,70% 

53-Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden 56.767 96.696 0,64% 

68-Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 62.294 95.262 0,63% 

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

200.294 80.041 0,53% 

70-Cam ve cam eşya 117.824 65.633 0,43% 

74-Bakır ve bakırdan eşya 59.328 53.723 0,35% 

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

14.984 52.023 0,34% 

55-Sentetik ve suni devamsız lifler 210.348 47.095 0,31% 

21-Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, 
mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 

10.886 34.683 0,23% 

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

13.445 26.938 0,18% 

20-Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar 

15.682 26.633 0,18% 

33-Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet 
müstahzarları 

 18.296 0,12% 

57-Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları  16.257 0,11% 

18-Kakao ve kakao müstahzarları  16.074 0,11% 

76-Alüminyum ve alüminyumdan eşya 2.579 15.825 0,10% 

48-Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, kâğıttan veya kartondan eşya 6.644 13.587 0,09% 

71-Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit 
mücevherci eşyası, metal paralar 

10.856 12.406 0,08% 

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

48.437 9.984 0,07% 

35-Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, 
tutkallar, enzimler 

 9.745 0,06% 

83-Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 8.540 9.679 0,06% 

66-Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, 
kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı 

 9.300 0,06% 

 



Adana'nın BAE'den İthal Ettiği Ürünler (USD) 
GTİP / FASIL ADI 2018 2019/11 2019 Pay (%) 

Genel Toplam 7.750.425 7.186.849 100,00% 

39-Plastikler ve mamulleri 5.908.159 4.447.889 61,89% 

32-Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, 
boyalar, pigmentler, vernikler, macunlar, mürekkepler, vb. 

716.912 876.808 12,20% 

72-Demir ve çelik  808.028 11,24% 

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

768.846 509.985 7,10% 

54-Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve 
suni dokumaya elverişli maddeler 

65.306 172.185 2,40% 

27-Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından 
elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 

 104.400 1,45% 

48-Kâğıt ve karton, kâğıt hamurundan, kâğıttan veya kartondan 
eşya 

 80.653 1,12% 

71-Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, 
taklit mücevherci eşyası, metal paralar 

 67.590 0,94% 

5-Diğer hayvansal menşeli ürünler (kıl, kemik, boynuz, fildişi, 
mercan, bağırsak, vb.) 

212.000 50.000 0,70% 

56-Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, 
kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 

 42.015 0,58% 

35-Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı 
ürünler, tutkallar, enzimler 

 11.817 0,16% 

40-Kauçuk ve kauçuktan eşya  6.927 0,10% 

76-Alüminyum ve alüminyumdan eşya  5.012 0,07% 

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

 2.829 0,04% 

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

 450 0,01% 

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

 261 0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar: 

• T.C. Ticaret Bakanlığı 

• T.C. Dışişleri Bakanlığı  

• ITC-Trademap                  

• TÜİK 

                                                                                          03.02.2020_Halis Can Şire 


