
Değerli KAGİDER Üyeleri,

KAGİDER Uluslararası İlişkiler Strateji Grubu tarafından dış ticaret yapan veya
yapacak olan üyelerimize kılavuz olması adına hazırlanan "KAGİDER Dış Ticaret
Ülke Kılavuzu"nun 2019 Nisan ayı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ni aşağıda
bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla, 
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

 



ÜLKE PROFİLİ

BAE nüfusu, yabancı ağırlıklı olarak sürekli artış göstermektedir. Nüfus 2017 yılında
9,4 milyona ulaşmıştır. Başkent Abu Dhabi’nin nüfusu 2,5 milyondur. (dünya
bankası).

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.

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

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.



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.

Dünya ekonomisindeki küçülmeden menfi etkilenen BAE ekonomisi (gsyih), 2017
yılında %2,6 oranında büyümüştür. 2018 yılında %3,1 ve 2019 yılında ise %3,4
oranında (düşük seviyede) büyüme öngörülmektedir. (IMF)

BAE, milli geliri (gsyih) ile Ortadoğu ve Afrika ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve
İran’dan sonra en büyük üçüncü ekonomi, kişi başı milli gelir sıralamasında ise
Katar’dan sonra ikinci ülke konumundadır.

Federal Hükümet, 2018 yılı federal bütçesini 14 milyar Dolar (51,4 milyar Dirhem)
kabul etmiştir. Cüzi miktarda bütçe açığı öngörülmüştür.

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 yerel bazda) 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. Bahse konu Stratejik Kalkınma Planları şunlardır;
“BAE 2021 Ulusal Vizyonu (https://www.vision2021.ae/en) ve “Abu Dhabi 2030
Ekonomik Vizyonu”dur.

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.

http://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2018/2018/02/12/kagi-der-tradebook--i-spanya


Açık Pazar: 
BAE piyasası rekabetçi, fiyata duyarlı ve dışa açık bir pazardır. Pazarın bu
özelliğinden dolayı ülkede neredeyse her ülkeye ait malları bulmak mümkündür.
Ülkenin tarım ve sanayi üretimi yetersiz olduğundan, ihtiyaçların büyük bir bölümü
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Piyasada rekabet çok yoğundur ve piyasada
tutunabilmek için rekabet üstünlüğüne sahip olunması gerekmektedir. Kalite, raf
ömrü (üretim ve son kullanım tarihi), satış sonrası hizmet ve standartlara uygunluk
gibi faktörlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Fiyat belirlenirken, rakip ürünlerin
fiyatları dikkate alınmalıdır. Piyasada güven kaybetmiş bir marka veya firmanın bu
piyasada bir daha tutunabilmesi zordur. 
Az nüfusu ve çeşitlilik içeren toplumsal yapısı ve farklı tüketici özellikleri nedeniyle
BAE (özellikle Dubai) pazarına, ülke içi talepten ziyade, bölge ülkelerinden gelecek
dış talepleri yakalamak için girilmesi daha uygun görülmektedir. Bu çerçevede,
bölgede uzun vadeli iş/ticaret planlayan yabancı firmalar, özellikle Dubai veya
serbest bölgelerinde olmak üzere, ofis/şube olarak yerleşik faaliyette bulunmayı
tercih etmektedir. 
Nitekim; Dubai ülke sınırlarını aşan bir boyutta, Körfez Bölgesi'nden, Uzak Doğu'ya
ve Afrika’ya kadar bir hitap alanı bulmaktadır. Bölgedeki diğer ülkelerin de (İran,
Irak, S. Arabistan, Pakistan, Mısır, Lübnan vb) önemli ölçüde mal ve hizmet temin
ettiği bir ticaret merkezi konumundadır. Başta Amerikalı ve Avrupalı firmalar olmak
üzere çok sayıda yabancı firma, özellikle Dubai'de temsilcilik açmak suretiyle BAE
pazarının yanısıra Suudi Arabistan, diğer Körfez ülkeleri ve yakın Afrika ülkelerine
ait piyasaları buradan takip etmektedir.

Şirketlerin orta düzey yöneticileri (satın alma/ithalat müdürü, genel müdür) genelde
Lübnan, Pakistan, Hindistan, Filistin uyruklu olmaktadır. Üst düzey yöneticiler (CEO,
Executive/General Director) ise yerel Arap veya Britanya vatandaşı (İngiliz,
Avustralya, Güney Afrika) yada bazı Avrupa ülkelerinden olduğu görülmektedir.

Her Emirlikte Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır. Günlük ticari hayatta yerel bir
bakanlık gibi aktif olarak faaliyet göstermektedirler. Dubai Ticaret Odası
(http://www.dubaichamber.com/), Emirliğin ticari konumu itibarıyla en faal olanıdır.
Genel Sekreterleri de işadamıdır. Abu Dhabi’de merkezi bulunan (TOBB’un muadili)
BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, Odalar arasındaki koordinasyonu
sağlamaktadır. (Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu: www.fcciuae.ae)

Dağıtım Kanalları: 
BAE’ye ihraç edilen bir malın pazardaki başarısı, acenta veya distribütörün yada
ithalatçının pazarlama ve dağıtım ağının yaygınlığı ve etkinliği ile doğru orantılıdır.
Piyasada rekabet çok yoğundur. Bu yüzden acenta seçimi oldukça önemlidir.

Tüketici Yapısı, Tercihleri ve Harcamaları: 
Ülkenin ticaret merkezi durumunda olan Dubai, rekabetin çok yoğun olduğu bir
pazardır. AVM’lerde, dünya markası ürünler satılmaktadır. Başta İran ve Rusya
olmak üzere, komşu ülkelerden gelen (alım gücü yüksek) turistler ülkedeki tüketim
harcamalarını yükseltmektedir. Ayrıca, sene içinde belirli dönemlerde indirimli
(perakende) satışa yönelik yapılan festivaller bölge ülkelerinden yoğun ilgili



(perakende) satışa yönelik yapılan festivaller bölge ülkelerinden yoğun ilgili
görmektedir.

BAE’de ticari faaliyetler çok iyi organize olmuştur. Hileli ticarete ilişkin cezai
yaptırımlar ağırdır. Perakende alışverişlerde, çok düşük marjlarda pazarlık usulü
fiyat indirimi olabilmektedir. Küçük çarşılarda (souq) ve sokak dükkanlarında ise
daha ziyade nispeten düşük fiyatlı ancak kalitesi de düşük (uzakdoğu menşeli)
ürünlere rastlanmaktadır.

Ticari amaçların yanısıra, diğer komşu ülkelerde yaşayanlar sıklıkla hafta sonu tatili
ve eğlence amacıyla Dubai'yi ziyaret etmektedir.

Devamı için tıklayınız

YABANCI YATIRIM, FİKRİ MÜLKİYET & ŞİRKET KURMA PROSEDÜRÜ

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
Orta Doğu 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 (www.uaefreezones.com) 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.

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 



-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.

Fikri 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/)

a)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



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. (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 söz
konusu 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



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)

b)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 söz konusudur. 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.

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 (http://jafza.ae/).
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.
(http://www.uaefreezones.com/)



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

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

BAE’de hastane yatak sayısı 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. Yapımı yeni
başlatılacak hastane projeleri için medikal ekipman ve mobilya türü donanım
ihtiyacının dış tedarikçi proje firmaları aracılığıyla karşılanacak olması da BAE’ye
yönelik ihracat fırsatlarını artırmaktadır.

Son yıllarda ekonomisini çeşitlendirme yönünde önemli gelişmeler gösteren

(başkent) Abu Dhabi Emirliği, başlatmış olduğu yoğun altyapı, emlak ve turizm
projeleri ile önemli sayılara ulaşacak biçimde yurtdışından göç almakta ve bu
gelişmeler paralelinde sağlık hizmetleri sektörüne yönelik yeni yatırım ihtiyacı
doğmaktadır.
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TURİZM: 
BAE, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisidir. BAE ekonomik
çeşitlendirme planlarında turizm sektörünün gelişimini hedeflemiştir. Ülke, birçok
uluslararası turnuvaya (tenis, golf, kriket, at yarışı gibi) ev sahipliği yapmaktadır.
Dubai’de yoğunlaşan perakendecilik hizmetleri, her yıl düzenlenmekte olan “Dubai
Alışveriş Festivali” ve “Dubai Yaz Sürprizleri” adı altında düzenlenen etkinlikler
40°C’nin üzerinde seyreden sıcaklıklara rağmen diğer Körfez ülkelerinden ve
Avrupa’dan gelen turistler sayesinde otel, restoran, havayolu ve mağaza
işletmecilerini memnun etmektedir. Turizm konaklama sektörüne yönelik önemli
altyapı yatırımları başlatan Abu Dhabi Emirliği’nde de turizm gelirlerinin bu paralelde
artması beklenmektedir.

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

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

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

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

http://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2018/2018/02/12/kagi-der-tradebook--i-spanya


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.

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

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

ENERJİ (petrol+doğalgaz): 
Sektörün bünyesinde hamperol, petrol ürünleri ve doğalgaz yer almaktadır. BAE’nin
toplam sektörel ihracatı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir

Hampetrol: BAE’nin petrol rezervi 97,8 milyar varildir. Miktar olarak dünyanın 7.
büyük rezervidir. %95’i 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.

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. 2015 yılı doğalgaz (gtip:2711) ihracat geliri, tüm ihracatı içinde %6
paya sahiptir.
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İNŞAAT & MÜTEAHHİTLİK: 
İnşaat ve emlak sektörü BAE ekonomisi içinde petrol ve ticaretten sonra, üçüncü
büyük sektör konumundadır. BAE inşaat sektörünü, Dubai ve Abu Dhabi Emirlikleri
belirlemekte olup; her iki Emirlik ülkenin büyümesinin de itici gücüdür.

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

Müteahhit firmaların BAE pazarında karşılaşacakları en önemli zorluklardan birisi,
artan rekabet ve düşen kar marjları ile çalışmak olacaktır. Ancak, projelerde iş
sahibi idare yada şirket tarafından yapılacak ödemelerde gecikme olması

durumunda yada inşaat malzemelerinin fiyatlarında beklenmedik bir artış olması
durumunda, projeyi karlı bir şekilde tamamlamanın çok zor hale gelebilmektedir.
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 firmalarımızın anılan merkezde şube
veya limited şirket kurmak yoluyla yapılanmaları ihale prosedürleri gereği zorunlu
bulunmaktadır. Bahsekonu iş fırsatlarıyla beraber, bölgede yapı sektörü için çekim
merkezi olan Abu Dhabi’de müteahhitlik firmaları arasındaki rekabet de artmış
bulunmaktadır. Dolayısıyla firmalarımızın ihtisas sahibi olduğu teknik yönden

http://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2018/2018/02/12/kagi-der-tradebook--i-spanya


bulunmaktadır. Dolayısıyla firmalarımızın 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.

BANKACILIK/FİNANS: 
Merkez Bankasının 2016 yılı sonu itibarıyla; aktifler toplamı 99 milyar$, uluslararası
toplam rezervi ise 85 milyar$ seviyesinde gerçekleşmiştir.

BAE Bankacılık sektörü, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) içinde aktif toplamı (711
milyar$) en büyük olanıdır. Merkez Bankası raporuna göre, ülkede 23 yerli ve 26
yabancı üzere toplam 49 banka faaliyet göstermektedir. Bankaların 46’sı ticari
banka statüsündedir. Ayrıca, 9 yabancı bankanın da temsilcilik ofisi bulunmaktadır.
İslami finans alanında 8 banka yer almaktadır.
(http://www.centralbank.ae/en/index.php?
option=com_content&view=article&id=149&Itemid=97)

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 (Bankalar Federasyonu: http://www.uaebf.ae)

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.
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sürdürmektedir.

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

Ayrıca, global finansal kriz nedeniyle 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.

ULAŞTIRMA: 
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.

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,
Hongkong 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.

BAE toplam dış ticaret hacmi 2015 yılında 620 milyar Dolar olup; 333 milyar dolarlık
ihracat, 287 milyar Dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. İhracatında hidrokarbon
(petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz) önemli yer tutmaktadır. İthalatında ise
makinalar, kıymetli taşlar, ve motorlu taşıtlar önde gelen sektörlerdir.

İthalat: 
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 bankası olması
gerekmektedir.

İhracat: 
İhraç edilen başlıca ürünler sektörler itibarıyla; hidrokarbon (gtip:27), mücevherat
(gtip:71), metaller (gtip: 76 & 74-alüminyum ve bakır), plastikler (gtip:39), elektrik ve
elektronik ürünler (gtip:85), makinalar (gtip:84) ve motorlu taşıtlardır (gtip:87).

Hidrokarbon (gtip:27) ihracatının toplam ihracatı içindeki payı 2013 yılında %33
iken, 2014 yılında %28’e ve 2015-2016 döneminde ise %15’e kadar gerilemiştir.

BAE’nin başlıca ihracat pazarları; uzak asya ülkeleridir (Hindistan, Japonya ve Çin).

Re-export: 
BAE (özellikle Dubai) re-export merkezidir. Yılda yaklaşık 100 milyar$ tutarında
komşu ve çevre ülkelere re-export işlemi yapılmaktadır.

http://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2018/2018/02/12/kagi-der-tradebook--i-spanya


komşu ve çevre ülkelere re-export işlemi yapılmaktadır.

Re-export edilen başlıca ürünler telefon cihazları, elmas, mücevherat, yolcu ve eşya
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ile bunların aksam ve parçaları, kozmetik ve
temizlik ürünleri ile hazır giyim ve ayakkabıdır.

İran, Suudi Arabistan, Irak, Hindistan ve Hong Kong başta olmak üzere, çevre
ülkeler (Kuveyt, Bahreyn, Mısır, Afganistan, Pakistan, Singapur) re-export yapılan
pazarlardır.

İç Vergiler: 
1 Ocak 2018’den itibaren %5 oranında KDV uygulaması yürürlüğe konulmuştur.
Uygulamadan serbest bölgeler ile eğitim, sağlık ve emlak (konut) sektörü muaf
tutulmuştur.

Ayrıca, tütün ürünleri %100, karbonatlı içecekler %50 ve enerji içecekleri %100
oranında tüketim vergisine (excise tax) tabidir.

Ancak, BAE Bakanlar Kurulu'nun 2018 yılı Mayıs ayında duyurduğu Karar’ında,
mücevherat ürünlerinin (altın, elmas) toptan satışına 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla
KDV muafiyeti getirilmesi kabul edilmiştir. (BAE Haber Ajansı:
http://wam.ae/en/details/1395302686143)

KDV ve bazı ürünler için Tüketim Vergisi (excise tax) uygulaması hakkında detaylı
bilgiye, Maliye Bakanlığı
(https://www.mof.gov.ae/En/budget/Pages/VATQuestions.aspx) veya Federal Vergi
İdaresi (https://www.tax.gov.ae/index.aspx) web sayfasından ulaşılması
mümkündür.

Gerçek kişiler gelir vergisine tabi değildir, ancak ülkede faaliyet gösteren yabancı
petrol şirketleri ile yabancı bankalar, karları üzerinden belirli oranda vergiye tabidir.

Öte yandan, IMF tavsiyeleri çerçevesinde kurumlar vergisi düzenlemesi üzerinde
teknik çalışmalar devam etmektedir.

Gümrük Vergileri: 
BAE’ne ithalat genel olarak %5 oranında gümrük vergisine tabidir. Gümrük vergisi,
ürünün CIF bedeli üzerinden tahsil edilmektedir. Bir kısım gıda ürünü ve yaş meyve
sebze türü ile canlı hayvan ithalatı gümrük vergisinden muaftır (%0). Buna karşılık;
alkollü ürünler %50 ve tütün mamülleri %100 oranında gümrük vergisine tabidir.

BAE’nin KİK üyeliği bağlamında ortak uyguladığı gümrük vergi oranları Federal
Gümrük İdaresinin web sayfasında (www.fca.gov.ae) hizmete sunulmaktadır.
(Gümrük Vergileri için Bakınız: BAE Gümrük Vergi Oranları)



Öte yandan, gümrük birliği veya serbest ticaret anlaşmasının olduğu KİK/GCC,
GAFTA, ve EFTA üyesi ülkeler ile Singapur’dan (BAE’ne) yapılan ithalat gümrük
vergisinden muaftır (%0).

1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren KİK/GCC-Singapur STA’sı uyarınca
gümrükten muaf olarak BAE’ne ithal edilebilecek ürünler listesi BAE Ekonomi
Bakanlığının aşağıda link edilen web sayfasında hizmete sunulmuştur. Sözkonusu
ürün listesinde “A” ve “B” olarak belirtilen ürünlerin BAE’ne ithali halihazırda gümrük
vergisinden muaftır. Ancak, Listede “C” olarak ifade olunan ürünler için gümrük
muafiyeti sözkonusu değildir.
(http://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Pages/Free-
trade-agreements-annex.aspx )

İthalatta aranan esas belgeler; gümrük beyannamesi, ticari fatura, menşe
şahadetnamesi, sağlık belgesi (gıda ürünleri için), konşimento ve çeki listesidir.

İthali yasak ve kontrol altındaki ürünler listesine Dubai Gümrük İdaresinin web
adresinden de (www.dubaicustoms.gov.ae) erişim sağlanabilmektedir. (Bakınız:
BAE-İthali Yasak-Kontrol Altındaki Ürünler)

Öte yandan; Avrupa Birliğinin web adresinde de BAE’nin uyguladığı gümrük vergi
oranları belirtilmektedir.
(http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?
datacat_id=AT&from=publi)

Ayrıca, Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC-trademap.org-) web sayfasında, dünya
genelinde bir önceki yıl yapılan ithalat verileri (ülke, ürün, birim fiyat, toplam tutar,
gümrük vergisi bazında) kullanıma sunulmaktadır. (Bakınız: BAE-İthalat İstatistikleri-
Gümrük Vergi Oranları)

Standardizasyon: 
BAE’de ürün standartları, 2001 tarih ve 28 no.lu Kanun kapsamında
yürütülmektedir. (Kanun için bakınız)

Standartlardan sorumlu kurum ESMA’dır (www.esma.gov.ae).

İş İnsanlarına Tavsiyeler



İş İnsanlarına Tavsiyeler

BAE’nin önde gelen şirketlerin (holdinglerin) başkanları yada üst düzey
yöneticileriyle kişisel ilişki kurulmasına önem verilmesi, ithalatçının, gerektiğinde
Türkiye'ye (tesislere) davet edilmesi BAE ziyareti kadar önemlidir.

BAE’ye, bölge ülkelerinden gelecek talepleri yakalamak için girilmesi daha uygun
görülmektedir. Bu çerçevede, uzun vadeli bir iş planı için ülkede ofis/şube açılması
faydalı olacaktır.

İhracat öncesinde taraflar bir araya gelerek; ürünün spesifikasyonu,
yüklemede/teslimatta kalite kontrolü yapacak uluslararası denetim firması, teslim ve
ödeme şekli, ihtilafa düşülmesi durumunda yetkili kılınacak mahkemelerin (Dubai ve
Türk şirket merkezinin bulunduğu şehir) tespitinde fayda vardır. Sevkiyat öncesi
“Proforma Fatura” düzenlenmesi ve (standart ve fiyat açısından) son bir kez daha
ithalatçı firma teyidinin alınması yararlı olacaktır.

Ödemelerde bankacılık sisteminin (peşin yada teyitli dönülmez akreditif)
kullanılması ve sektörde önde gelen (Türkiye ile iş yapan) bankalar tercih
edilmelidir.

İş kurulumu öncesinde (bilhassa ticari acentelik/distribütörlük verilmesi hususunda)
BAE’de bir avukatlık firması/hukuk bürosu ile temasa geçilmesi tercih edilmektedir.
Bu konuda, Abu Dhabi veya Dubai’deki Ticaret Müşavirliklerimiz ile de istişare için
temasa geçilebilir.

İş dünyasında, yönetici statüsünde çalışanların çoğu yabancı uyruklu olduğundan,
görüşme ve yazışmalarda İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla,
kartvizitin bir tarafı Arapça diğer tarafı İngilizce olmalıdır. Ayrıca, firma broşür ve
diğer promosyon malzemelerinin de hem Arapça hem de İngilizce olması etkili
tanıtım açısından faydalıdır.

Özellikle Dubai’deki uluslararası sektörel ticaret ve sanayi fuarlarına, düzenli olarak
her yıl katılım sağlanması, firmanın pazarda ortaya koyacağı istikrar ve pazara
gösterdiği önem/ciddiyet açısından önemlidir. (http://www.dwtc.com/) Bu çerçevede;
ülkemizce milli veya bireysel katılımı devlet yardımları kapsamında desteklenen
BAE Uluslararası Ticaret Fuarlarının listesi Ekonomi Bakanlığının web sayfasında
(https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bsc) yer almaktadır.

BAE’de Abu Dhabi ve Dubai’de olmak üzere iki Ticaret Müşavirliğimiz
bulunmaktadır. Dubai Ticaret Ataşeliğimizin (dubai@ekonomi.gov.tr) sorumlu
olduğu görev bölgeleri Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Alquwain, Fujairah ve Ras Al
Khaimah şehirlerdir. Abu Dhabi Ticaret Müşavirliğimizin (abudhabi@ekonomi.gov.tr)
görev alanı sadece Abu Dhabi’dir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

    
 

©2019 Türkiye Kadın Girişimciler Derneği | Levent 199 Kat: 10 Büyükdere Cd. No:199, 34394
Şişli/İstanbul

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/orta-dogu-ve-korfez/bae/genel-bilgiler
http://www.facebook.com/turkiyekadingirisimcilerdernegi
https://www.instagram.com/kagider_/
https://www.linkedin.com/company/2251973?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2251973%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1457365666274%2Ctas%3Akagider
http://twitter.com/kagider
http://youtube.com/kagider1


Şişli/İstanbul

Web Version   Preferences   Forward   Unsubscribe  

  

https://madmimi.com/p/1fd05e?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d
https://go.madmimi.com/subscription/edit?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?pact=0-0-0-864282bb90492c26bd775b6a23655313fd13d23d&amx=0
https://madmimi.com/?

	Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

