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GENEL GÖRÜNÜM 

 

Ticaret, lojistik, medya ve eğlence için Orta Doğu’nun merkezi konumunda olan Birleşik Arap Emirlikleri 

(BAE), çok sayıda uluslararası şirketin de yatırımıyla sürekli gelişmekte olan bir ülkedir. BAE, başlıca 

gelir kaynağı olan petrol ve petrol ürünleri gelirlerine bağımlılığını azaltmak için son 10 yılda iş kollarını 

çeşitlendirmiş ve yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacak liberal ticaret rejimini 

benimsemiştir. Son yıllarda ise, ülkenin ticaret ve ekonomi merkezi Dubai'de düzenlenecek Expo 2020 

(COVID-19 pandemisi nedeni ile 2021 yılına ertelenmesi planlanmaktadır) için altyapı ve diğer 

varlıklara büyük yatırımlar yaparak yeni iş fırsatlarını artırmaya yönelik adımlar atmıştır. 

BAE, bulunduğu konum ile diğer Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine önemli bir giriş yoludur. 

Yüzölçümü ve nüfusu küçük olduğundan dış ticarette reeksport (yeniden ihracat) yöntemini 

benimsemiş, tüm dünya ülkeleri için aracı konumuna ulaşmıştır. “Râşid” ve “Cebeli Ali” isimli iki büyük 

limanı ve Dubai hükümetine ait lüks havayolu şirketi “Emirates” ülke ticaretine canlılık 

kazandırmaktadır. 9,77 milyonluk nüfusunun %80’i ve çalışan nüfusunun %90’ı yabancı uyrukludur. 

200’den fazla uyruğu bünyesinde bulundurması yönüyle yüksek derecede uluslarası bir ülkedir. 

BAE ekonomisi 2019 yılında nominal olarak 421 milyar dolara ulaşmıştır ve ülkede kişi başına düşen 

43 bin dolar GSYH değeri ile dünya ortalamasının yaklaşık 4 kat üzerindedir. Uluslararası Para Fonu 

(IMF) verilerine göre, 2019 yılında yıllık reel %1,3 büyüyen BAE ekonomisinin 2020 yılında COVID-19 

pandemisinin etkisiyle -%3,5 oranında daralacağı öngörülmektedir. 

Comtrade verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri 2018 yılında toplam 387,9 milyar dolarlık ihracat ve 

244 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Türkiye, 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3,62 milyar 

dolarlık ihracat yaparken Birleşik Arap Emirlikleri'nden 4,38 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 
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yılındaki 8 milyar dolarlık ikili ticaret büyüklüğümüz ile Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin 11. büyük 

ticari ortağı konumundadır. 

TİCARİ CAZİBE FAKTÖRLERİ 

 

İş yapma kolaylığındaki durumu 4 / 5 

Lojistik performansı 3/ 5 

Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık) 3.55% 

Vizesiz Geçiş Yok 

Mal ithalatı 2020 246.87 Milyar $ 

Bir iş kurmak için gereken süre 3.8 gün 

Enflasyon (yıllık) -1.93% 

Gayri safi yurtiçi hasıla 421.14 Milyar $ 

GSYİH büyüme (yıllık) 1.68% 

Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar) 70.43Bin$ 

Mal ve hizmet ithalatı(%GSYİH) 68.48 % 

Mal ihracatı 2020 355.21 Milyar $ 

Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık) -2.93 % 

Hava taşımacılığı navlun (milyon ton- km ) 14.76 Bin 

Konteynır liman trafiği (TEU:20 fit eşdeğer birim) 19.17 Milyon 

Tarımsal Katma Değer (% GSYİH) 0.73% 

Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH) 46.16% 

Hizmet Katma Değer (% GSYİH) 53.11% 

Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) 92.46% 

Toplam Nüfus  9.77 Milyon 

Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH) 3.27% 

Mal ticareti (% GSYİH) 138.64% 

Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi) 3.67 

Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortalama teslim süresi 2.0 gün 

Teslim limanından alıcıya teslim süresi 2.0 gün 

    

 

 

      



                    

Sayfa 5 | 33 

DIŞ TİCARET DESENİ 

ÜLKENİN İTHALATI 

 

ÜLKENİN İHRACATI 
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SEKTÖRLER FIRSATLAR 

1950’lerde bölgede petrolün bulunmasından sonra, petrol ve petrol ürünleri en çok gelir getiren ve 

ihraç edilen hayati bir sektör haline gelmiştir. Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu (OPEC) 

verilerine göre dünyada en çok rezerve sahip 6. ülke konumunda olan BAE’de petrol ve petrol ürünleri 

ihracatın %29’unu oluşturmaktadır. Buna rağmen, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kendisini 

korumayı ve istikrarlı ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlayan BAE, “Vizyon 2021” kalkınma planında 

ülkede petrol dışı sektörlerden elde edilen gelirleri artırmayı başlıca hedefleri arasında açıklamıştır. 

Petrol ve petrol ürünlerinden sonra değerli taşlar ve metaller, elektronik ürünler ve makinalar en çok 

ihracat yapılan sektörlerdir. 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, ülkenin en fazla ithalat yaptığı sektör olan değerli 

taşlar ve metaller, aynı zamanda Türkiye’nin BAE’ne 2019 yılında yaptığı 3,5 milyon dolarlık ihracatın 

%45’ini oluşturan en önemli sektördür. Fakat Türkiye BAE’ye ihraç ettiğinin yaklaşık 2,5 katını aynı 

sektörde geri almaktadır. 

BAE’nin en fazla ithalat yaptığı diğer iki sektör olan elektrikli cihazlar ve makineler (mekanik cihazlar), 

Türkiye’den yapılan ihracatta da değerli taşlardan sonraki en önemli iki sektördür. BAE’nin dışarıdan 

alım yaptığı ve Türkiye’nin BAE’ne hammadde sağladığı sektörlerin birebir örtüşmesi, BAE ile olan 

ekonomik ilişkimizdeki arz-talep uyumuna işaret etmektedir. 

Türkiye’nin 2019 yılında BAE’den yaptığı 4,3 milyar dolarlık ithalattaki temel sektörler değerli taşlar, 

mineral yakıt ve yağlar ve alüminyumdur. Toplamda 7 milyar dolarlık hacme sahip olan BAE-Türkiye 

karşılıklı ticaretinde Türkiye’nin ithalatı son 5 yılda yıllık ortalama %17 büyümeye sahipken, ihracatta 

yıllık ortalama -%11 lik bir gerileme olmuştur. 

Azalış trendinde olan BAE ihracatımızı artırmada, dünyada en çok ihracat yaptığımız ikinci sektör olan 

ve BAE ihracatımızda son 5 yılda yıllık ortalama %3 büyüyen makine (mekanik cihazlar) sektörü 

potansiyel sahibidir. Ek olarak, BAE’nin Vizyon 2021’de belirttiği üzere, altyapısını geliştirmek için 

planladığı havaalanını genişletme, metro hattı ve demiryolu yapımı projeleri mal gereksinimi 

yaratacağından Türkiye’nin güçlü olduğu yapı malzemeleri, makine parçaları ve demir ihracatı için 

fırsatlar doğurmaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE İHRACAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 

 

 

 

Önemli bulgular 

Türkiye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne en büyük ihracat potansiyeline sahip ürünler,  

• Mücevherat ve değerli metal eşyalar,  

• Giyim ve  

• Makine, elektriktir.  

Motorlu taşıtlar ve parçaları, değer açısından potansiyel ve gerçek ihracat arasındaki en büyük mutlak 

farkı göstererek, 269,4 milyon dolar değerinde ek ihracat gerçekleştirmeye yer bırakıyor. 
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                                      ÜLKENİN İTHALAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 330290 Diğer sanayinde kullanılan koku veren karışımlar 

2 294000 Kimyaca saf şekerler; eterleri esterleri ve tuzları 

3 300692 Eczacılık ürünleri döküntüleri 

4 283322 Aluminyum sülfat 

5 350211 Yumurta albümini (kurutulmuş) 

6 350220 Süt albümini 

7 350219 Yumurta albümini (diğer hallerde) 

8 300490 Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan diğer ilaçlar 

9 290392 
Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-2,2- bis 
(p- klorofenil)etan) 

10 293214 Sukraloz 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 020712 Horoz ve tavukların parçalanmamış etler (dondurulmuş) 

2 040221 Süt, krema (toz, granül vs. katı yağ oranı %1, 5'tan fazla) (tatlandırıcısız) 

3 040630 Eritme peynirler (rendelenmemiş/toz haline getirilmemiş) 

4 121490 Diğer hayvan yemleri 

5 020120 Sığır eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş) 

6 040610 Taze peynir (olgunlaşmamış/sertleşmemiş) ve lor 

7 020410 Kuzu eti; karkas ve yarım karkas (taze/soğutulmuş) 

8 040620 Rendelenmiş/toz haline getirilmiş her cins peynir 

9 070190 Patates; diğerleri (taze/soğutulmuş) 

10 040390 Yayık altı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, kefir vs. (konsantre edilmiş) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 780411 Kurşundan sac, levha, yaprak ve şeritler (mesnetleri hariç kalınlık <= 0,2 mm) 

2 722211 Paslanmaz çelikten sıcak haddelenmiş, çekilmiş çubuk (enine kesiti daire) 

3 740919 Rafine edilmiş bakırdan diğer şekillerde sac, profil, levha, şerit vs. 

4 780420 Kurşun tozları ve ince pullar 

5 721914 Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın<3mm, sıcak hadde, rulo) 

6 721499 Diğer demir/çelik çubuklar (diğer) 

7 731450 Demir/çelikten metal depluvayye 

8 820160 Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar 

9 722011 Paslanmaz çelik yassı mamul (kalın=>4, 75mm, sıcak haddeli) 

10 811252 Talyum döküntü ve hurdaları 
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 Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 842641 Lastik tekerlekli kendinden hareketli makine ve cihazlar 

2 911090 Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set 

3 911019 Cep/kol saatleri makine taslakları 

4 911012 Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler 

5 950730 Olta makaraları 

6 843790 Tohum ve tane işleme makinelerinin aksam, parçaları 

7 848410 Tohum ve tane işleme makinelerinin aksam, parçaları 

8 846599 Ağaç, kemik, sert plastik vb. işleyen diğer makineler 

9 842131 İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri 

10 950720 Olta iğneleri 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 853090 Sinyalizasyon, trafik kontrol, kumanda cihazlarının aksam, parçaları 

2 910819 Cep/kol saati makinesi; diğer pilli/akülü 

3 850161 Altarnatif akım (AC) jeneratörleri; güç=<75kVA 

4 851580 Lehim, kaynak için diğer makine-cihazlar 

5 854620 Seramikten elektrik izolatörleri 

6 851810 Mikrofonlar vb. mesnetleri 

7 853649 Diğer röleler 

8 900490 Diğer gözlükler 

9 853110 Hırsızlığa, yangına karşı alarm vb. cihazlar 

10 853080 Diğer elektrikli işaret, emniyet/trafik kontrol kumanda cihazı 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 630900 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya 

2 620729 Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden 

3 621210 Sütyenler 

4 621220 Korse ve korse pantolonlar 

5 621120 Kayak kıyafetleri 

6 620822 Kadın/kız çocuk için gecelik ve pijama; sentetik/suni lif. 

7 610422 Kadın/kız çocuk için takım; pamuktan (örme veya kroşe) 

8 610310 
Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokumaya elverişli maddelerden (örme 
veya kroşe) 

9 620322 Erkek/erkek çocuk için takım halinde kıyafet; pamuktan 

10 620319 Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokunabilir diğer maddeden 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 450390 Tabii mantardan diğer eşya 

2 450200 Tabii mantar (işlenmiş) 

3 440111 
Yakmaya mahsus iğne yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde 
veya benzeri şekillerde 

4 440312 Geniş yapraklı ağaçlar; boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş 

5 440323 
Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.); işlem görmemiş, herhangi bir enine 
kesiti >=15 cm 

6 440140 Testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (aglomere edilmemiş) 

7 440112 
Yakmaya mahsus geniş yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde 
veya benzeri şekillerde 

8 440691 
İğne yapraklı ağaçlardan ahşap demiryolu veya tramvay  traversleri; emprenye 
edilmiş (emdirilmiş) 

9 440210  Odun kömürü; bambudan olanlar 

10 440395 Huş Ağacı (Betula spp.); herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar 

 
 
 
 
 



                    

Sayfa 16 | 33 

 

  

Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 240220 Tütün içeren sigaralar 

2 210500 Dondurma ve yenilen diğer buzlar 

3 170260 
Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık %50'den fazla fruktoz 
içeren) 

4 160100 Etten, sakatattan/kandan yapılmış sosisler vb. ürünler 

5 160250 Sığır cinsi hayvanlardan hazırlanmış madde ve konserveler 

6 200710 Homojenize edilmiş reçel, jöle, marmelat, meyve püresi ve pastları 

7 150600 Diğer hayvansal yağlar vb. fraksiyonları 

8 160231 Hindiden hazırlanmış madde ve konserveler 

9 160249 Domuzun diğer parçalarından hazırlanmış madde ve konserveler 

10 200510 Homojenize sebzeler; sirkesiz, konserve edilmiş (dondurulmamış) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 530810 Hindistan cevizi ipliği (koko) 

2 551442 Mensucat; 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester170gr 

3 551299 Dokunmuş mensucat;sentetik devamsız lif<%85, baskılı 

4 560229 Keçe (diğer dokumaya elverişli maddeden) 

5 551443 Mensucat; baskılı, devamsız poliester170gr 

6 500720 Diğer mensucat;ipek-döküntüsü=>%85 ağırlık, buret hariç 

7 580136 Dokunmuş tırtıl mensucat (sentetik/suni liften) 

8 560121 Pamuktan vatkalar ve bunlardan mamul eşya 

9 540411 Elastomerden sentetik monofilamentler (67 desiteks/daha fazla) 

10 600320 
Pamuktan örme veya kroşe mensucat; en=<30cm, 60.01 ve 60.02 
Pozisyonundakiler hariç 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 401694 Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon 

2 392114 Rejenere selülozdan levha, yaprak, film, folye ve şerit (gözenekli) 

3 960330 Sanatçı fırçaları, yazı fırçaları, kozmetik tatbik fırçaları 

4 391620 Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti >1mm 

5 390890 Diğer poliamidler (ilk şekilde) 

6 401036 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 150<çevre<198cm) 

7 401410 Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 

8 961310 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 

9 391740 Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları 

10 401039 Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuk 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 860630 Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar 

2 870230 
Hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; kapasitesi >=10 
kişi 

3 860691 Örtülü/kapalı vagonlar 

4 870220 
Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; 
kapasite>=10 kişi 

5 870290 
Hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar; 
kapasite>=10 kişi 

6 860800 Demiryolu, tramvay hatlarına ait tertibatlar, aksam-parçalar 

7 890130 Suda işleyen frigorifik taşıtlar (8901.20 alt pozisyonundakiler hariç) 

8 870893 Kara taşıtları için debriyajlar vb. aksam, parçaları 

9 870840 Kara taşıtları için vites kutuları ve aksam, parçaları 

10 870210 Minibüs, midibüs ve otobüs; dizel veya yarı dizel, kapasitesi >=10 kişi 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 681389 Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası 

2 681181 Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar 

3 681299 Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya 

4 681011 İnşaat için bloklar, levhalar (çimento, suni taş, cüruf vb) 

5 681099 Çimentodan, betondan bordür taşları ve diğer eşya 

6 681280 Krosidolitten olanlar 

7 681381 Amyant içermeyen fren balataları ve yastıkları 

8 691110 Porselen ve çiniden sofra ve mutfak eşyası 

9 700232 Boru (ısıya dayanıklı diğer camdan) 

10 701349 Camdan sofra/mutfak işlerinde kullanılan eşya (diğerlerinden) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 250870 Şamot ve dinas toprakları 

2 250860 Mülit 

3 262021 Kurşunlu benzin tortusu (içeriği kurşun olan) 

4 680221 Mermer, traverten ve su mermeri (yontulmuş/kesilmiş) 

5 681520 Turbdan eşya 

6 680291 Mermer, traverten ve su mermeri (işlenmiş/yontulmamış) 

7 251741 Mermerin granül, parçacık ve tozları 

8 251749 Diğer taşların tozları 

9 251310 Sünger taşı, zımpara taşı (tabii korindon ve diğer tabii aşındırıcılar) 

10 253020 Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar) 
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 Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 410330 Domuzların ham derileri 

2 640351 Ayakkabı; bileği kapatan, tabanı kösele, yüzü deri 

3 640199 Ayakkabı; yüzü kauçuk ve plastik diğer (su geçirmez) 

4 640220 Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde 

5 640419 Ayakkabı; yüzündeki kayışların tabandan delik geçirilmesi şeklinde 

6 640312 Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden) 

7 420600 Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya 

8 640299 Ayakkabı; dış taban yüzü kauçuk, diğer 

9 640340 Ayakkabı; diğer (koruycu metel burnu olan, yüzü deriden) 

10 640359 Ayakkabı; diğer tabanı kösele, yüzü deri 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 903210 Termostatla 

2 701939 Camdan örtüler, şilteler, panolar; dokunmamış mensucattan eşya 

3 841381 Diğer pompalar 

4 841919 Diğer elektriksiz anında/depolu su ısıtıcıları 

5 848130 Çek valflar (klapeler, subaplar) 

6 848140 Emniyet/bırakma valfları 

7 841582 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 

8 842121 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar 

9 902620 Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar 

10 841490 Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 940530 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 

2 940140 Yatak haline getirilebilen oturma mobilyası (kamp ve bahçe için hariç) 

3 940161 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar 

4 940350 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar 

5 940290 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar 

6 940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar 

7 940540 Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları 

8 940510 Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları 

9 940390 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar 

10 940370 Plastik maddelerden diğer mobilyalar 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 710812 Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) 

2 710239 Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan) 

3 711291 Altından döküntü ve artıklar (altın kaplamalı metaller dahil) 

4 711711 Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler 

5 710229 Diğer elmaslar (sanayide kullanılan) 

6 711319 Diğer kıymetli metal-kaplamalarından mücevherci eşyası 

7 710900 Altın kaplamalı gümüş ve adi metal (işlenmemiş/yarı işlenmiş) 

8 711719 Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya 

9 711790 Diğer taklit mücevherci eşyası 

10 710420 Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 570220 Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş) 

2 570242 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olan 

3 570231 Yün/ince kıldan yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) 

4 570232 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olmayan 

5 570299 Yer kaplaması (diğer maddelerden) 

6 570330 Suni/sentetik tufte halı (yer kaplamaları) 

7 570249 Yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş) 

8 570250 Yer kaplaması (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar) 

9 570291 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

10 570292 Yer kaplaması (sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 
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Sektör içinde potansiyeli en yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 871000 Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) 

2 840721 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı 

3 940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar 

4 880400 Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto 

5 880330 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları 

6 930700 Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları 

7 852691 Hava, deniz trafiğine yardımcı radyo cihazları 

8 901310 Silahlar için teleskopik dürbün, periskop, teleskop vb. aksamı 

9 852610 Radar cihazları 

10 852692 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 
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STRATAJİK PAZARA GİRİŞ KRİTERLERİ 

Anlaşmalar ve Vergiler 

BAE, 1996 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), 1998 yılından beri 17 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. 

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi’nin anlaşma süreci pozitif ilerlemekte olup olası bir anlaşma 

durumunda Türkiye, BAE’deki Gümrük Vergisi’nden muaf tutulacaktır. BAE ile halihazırda yatırım ve 

teşvikleri karşılıklı koruma, çifte vergilendirmeyi önleme, hava ulaştırma, ekonomik ve teknik işbirliğini 

sağlamaya yönelik ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır. Bunun yanında, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu (BDDK) ile BAE Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması bulunmaktadır. 

BAE, petrol fiyatının düşmesinden kaynaklanan gelir düşüşünü telafi etmek amacıyla 2018 yılında %5 

oranında KDV’yi yürürlüğe koymuştur. 

İthal mallar için genellikle %5 oranında Gümrük Vergisi uygulanmaktadır. Tütün ürünleri ve enerji 

içecekleri için %100, alkol, karbonatlı ve tatlandırılmış içecekler için %50 oranında Özel Tüketim 

Vergisi uygulanmaktadır. Tarım ürünleri, basılı materyaller, ilaçlar, endüstriyel veya imalat amaçlı ithal 

edilen ürünler bazı durumlarda vergiden muaf tutulur. 

Standartlar 

BAE, yiyecek ve içeceklerden oyuncaklara kadar çok çeşitli tüketici ürünlerinde standartlar belirleyen 

Emirlikler Standardizasyon ve Metroloji Otoritesi’ne (ESMA) bağlıdır. Bu otorite BAE'ye gelen ürünler 

için kalite işaretleri gibi yeni standartlar getirmekten sorumludur. 

Gerekli Belgeler ve Yasaklar 

BAE, ihracatçı ülkelerden gümrük beyannamesi, ticari fatura (tedarikçiden edinilmelidir), menşe 

belgesi, sağlık belgesi (gıda ürünleri için), konşimento ve çeki listesi belgelerini talep etmektedir. 

Paketleme ve Etiketleme 

Körfez Standardizasyon Örgütü (GSO), BAE'nin paketleme ve etiketleme kurallarını belirleyici çerçeve 

oluşturmaktadır. 

BAE’ne yapılacak tüm gıda ihracatları, ambalajın bir parçası olarak veya yapıştırılmış bir etiket olarak 

Arapça dilinde bu bilgileri içermelidir: ürünler ve marka adı, parti tanımlaması, üretim ve son kullanma 

tarihleri, menşei ülke, imalatçı adı, metrik birim cinsinden net içerik ağırlığı, azalan sırada bileşen ve 

katkı maddeleri ve oranları. 

Pazara Giriş Yolu 

BAE'de iş yapmak için, distribütör veya temsilci kanalıyla da olsa, yasalarının çeşitliliği ve yaptırımları 

nedeniyle yasal tavsiye alınması önerilmektedir. Fikri mülkiyet konusu, ihracat yaparken patent hakkı 

korunması açısından konuşulması gerekilen en önemli konudur. BAE’de fikri mülkiyet için yasak 

çerçeve bulunsa da, uzman mahkeme ve avukat eksiği vardır. Bu nedenle, fikri mülkiyet haklarının 

uygulanması, sahtecilikle ilgili şikayetleri polis veya gümrük makamlarına bildirmek gibi başka yollarla 

sağlanmaktadır. 
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İş Kültürü 

İngilizce ülke çapında yaygın olarak konuşulmaktadır. Yazı dili yaygın olarak İngilizce olsa da, bazı kamu 

sektörü kuruluşları Arapça’yı tercih etmektedir. Bu nedenle, BAE’de iş yaparken kullanılacak kartvizitin 

bir yüzünün Arapça olması önerilmektedir. 

İş hayatında, telefon görüşmeleri ve e-postalar bazı durumlarda ilgisizlik olarak görüldüğünden yüz 

yüze toplantılar tercih edilmektedir. LinkedIn, Twitter ve Instagram gibi sosyal mecralar, BAE iş 

kültüründe de tanıtım amaçlı yaygınlığını artırmaktadır. BAE’de hafta sonu tatil günleri Cuma ve 

Cumartesidir fakat esnaf çoğunlukla Cumartesi de açıktır. 

 

İKİLİ ANLAŞMALAR 

 

ÜLKEDEKİ TEKNİK ENGELLER 

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri 

Emirates Standardizasyon ve Metroloji Otoritesi (ESMA), Birleşik Arap Emirlikleri’de (BAE) 

standartların belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili yetkili federal kurumdur. Her türlü ürün için ulusal 

standartların belirlenmesi, ulusan standartların uluslararası standartlarla uyumlaştırılması, test ve 

kalibrasyon laboratuvarlarının yetkilendirilmesinden sorumludur. 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri 

ESMA’nın web sayfası (Arapça ve İngilizce) oldukça ayrıntılı düzenlenmiş olup, ihracatçılarımız gerekli 

bilgilere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirler: 

http://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Pages/About-ESMA.aspx 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler 

Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar 

Zorunlu Belgeler: 

- BAE’deki ithalatçının ithal edilecek ürün konusunda geçerli ticaret lisansı 

- İhracatçı tarafından düzenlenmiş ticari fatura 

- Menşe şahadetnamesi 

- Çeki listesi 

- Konşimento 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler 

ESMA’nın web sayfasından ilgili bilgilere ulaşılabilir. 

 

http://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Pages/About-ESMA.aspx
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Diğer ülke belgelerinin kabulü 

Örnek olarak, BAE makamlarınca onaylanmış yetkili kuruluşlardan alınan Helal sertifikaları kabul 

edilmektedir. 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri 

Ülkede Ürünlerin Güvenliğinin Tespiti Amacıyla Kullanılan Sistemler ve Sorumlu Kuruluşlar 

Piyasa denetimlerinde BAE Ekonomi Bakanlığı dışında, her bir Emirliğin denetim konusu ürüne ilişkin 

kurumu rol almaktadır. (Örneğin Abu Dabi Emirliği’ndeki bir ithal gıda ürünü konusunda Abu Dhabi 

Food Authority) 

BAE’ye yapılacak olan ihracat işlemlerinde, yükleme öncesi gözetim zorunluluğu bulunmamaktadır. 

İthalat Denetimi 

Özellikle gıda ürünleri arasında yüksek riskli kabul edilen et ve süt ürünlerinde fiziki kontrol yanında 

laboratuvar tahlili de istenebilmektedir. 
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ETKİNLİKLER 

FUAR ADI TARİH SEKTÖR 
HEDEF 
ÜLKE 

DESTEĞE 
ESAS TUTAR 

Dex-International Defence Exhibition & 
Conference 

2021-02-21 
2021-02-25 

Savunma, Havacılık ve 
Uzay 

- 4.118,00 TL 

Gulfhost 2021-24. Uluslararası Restoran, Otel 
Ekipmanları Fuarı 

2021-02-21 
2021-02-25 

Demir-Çelik ve Metal - 2.830,00 TL 

Gulfhost 2021-24. Uluslararası Restoran, Otel 
Ekipmanları Fuarı 

2021-02-21 
2021-02-25 

Mobilya - 2.830,00 TL 

Gulfood 2021-26. Uluslararası Gıda Fuarı 
2021-02-21 
2021-02-25 

İşlenmiş Tarım 
Ürünleri 

- 3.889,00 TL 

Dubaı Wood Show-Middle East.s Leading 
Platform For Wood & Woodworking Machinery 

2021-03-08 
2021-03-10 

Mobilya - 2.621,00 TL 

The Hotel Show Dubai 2021-22.Uluslararası 
Otel, Restoran, Endüstriyel Mutfak, Dekorasyon, 
Malzeme ve Ekipmanları Fuarı  

2021-05-31 
2021-06-02 

Mobilya - 2.359,00 TL 

30. Index Dubai Mobilya, Tasarım, Dekorasyon, 
Ev Tekstili ve Aydınlatma Ekipmanları Fuarı 

2021-05-31 
2021-06-02 

Mobilya - 
 

2.486,00 TL 

Middle East Energy 2021-46. Uluslararası Enerji 
Fuarı 

2021-06-14 
2021-06-16 

Elektrik-Elektronik - 3.859,00 TL 

Arab Health 
2021-06-21 
2021-06-24 

Sağlık - 4.379,00 TL 

Aeedc Dubai 2021 
2021-06-29 
2021-07-01 

Sağlık - 3.145,00 TL 

Prime 2021-2. Özel Markalar ve Lisanslama 
Fuarı  

2021-07-11 
2021-09-11 

Otomotiv - 2.685,00 TL 

Yummex 2021-14. Uluslararası Çikolata, 
Şekerleme, Atıştırmalık Ürünler ve Teknolojileri 
Fuarı 

2021-07-11 
2021-09-11 

İşlenmiş Tarım 
Ürünleri 

- 2.641,00 TL 
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TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ VE ATAŞELİKLERİMİZ 
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