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Resmî Adı Birleşik Arap Emirlikleri 
Başkenti Abu Dabi 
Dili Resmî dili Arapçadır ancak halk arasında İngilizce, Hintçe, Urduca gibi diller de 

konuşulur. 
Dini Resmî dini İslam’dır. Nüfusun %76’sı Müslüman, %10’u 

Hindu/Budist, %9’u Hristiyan, %5’i diğer dinlere mensuptur. 
Nüfus 9.991.083 
Nüfusun Etnik 
Dağılımı 

BAE nüfusunun yalnızca %11,6’sı BAE kökenlidir. Nüfusun %38,2’si Hintli, %9,4’ü Pakistanlı, 
%9,5’i Bangladeşli, %10,2’si Mısırlı, %6,1’i Filipinli ve %12,8’i diğer ırk kökenlidir. 

Yüzölçümü 71.020 km2 
Para Birimi BAE Dirhemi 
Yönetim Şekli Yedi emirliğin oluşturduğu ve bir federal danışma konseyi bulunan federasyon 
Hükûmet Devlet Başkanı: Muhammed bin Zayed en-Nehyan 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Yarımadası’nda bulunur. Suudi Arabistan ve Umman’la kara sınırı bulunan ülke, 
yarımadanın Hürmüz Boğazı’nı oluşturan uç tarafında yer almaktadır. 
 
2021 Dünya Bankası rakamlarına göre yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusu bulunan BAE nüfusunun yalnızca 
yaklaşık %10’u BAE vatandaşı olup yaklaşık %90’ı yabancılardan oluşur. Nüfus artış hızı %1 olan ülke dünyanın 
en fazla net göç alan ülkelerindendir. Ülkede ortalama yaşam süresi kadınlarda 79, erkeklerde 77, nüfusun 
genelinde 78 yıldır. Nüfus yoğunluğu km2 başına 139 kişi olan ülke nüfusunun %87’si şehirlerde, %13’ü köylerde 
yaşamaktadır. Ülkenin en büyük şehirleri Dubai (2,9 milyon), Şarika (1,3 milyon) ve Abu Dabi’dir (600 bin). 
 

 

 
Siyasi Yapısı 
Birleşik Arap Emirlikleri, yedi emirliğin birleşerek oluşturduğu bir nevi monarşiler federasyonudur. Bu yedi 
emirlik Abu Dabi, Dubai, Şarika, Acman, Füceyre, Ra’s el-Hayme ve Ümmü’l Kayveyn’dir. Bunların en büyüğü 
olan Abu Dabi ülke topraklarının dörtte üçünden fazlasına sahiptir ve ülkenin başkenti de bu emirlikte 
bulunan Abu Dabi şehridir. 
 
BAE’deki en yüksek devlet kurumu Federal Yüksek Konsey’dir ve bu meclis, emirliklerin 7 emirinden oluşur. 
BAE devlet başkanı beş yıllık tekrarlanabilir dönemler için bu meclisin içinden, emirler tarafından seçilir. 
Federasyonda bulunan emirliklerin başında bulunan emirler, emirliğin en seçkin kabilesinden -genellikle 
babadan oğula geçiş suretiyle- seçilir.2 
 

 
2 https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates  
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BAE’de danışma meclisi fonksiyonu bulunan Federal Ulusal Meclis bulunur. Bu meclisin 40 üyesinin 20’si 
emirler tarafından kendi emirliklerinin nüfusuyla orantılı olarak atanırken kalan 20 üye seçimle göreve gelir. 
Ülkede siyasi parti bulunmaz.3 

 
13 Mayıs 2022’de 2004’ten beri devlet başkanı olan Şeyh Halife bin Zayed en-Nahyan 73 yaşında vefat etmiştir. 
Esasında felç geçirdiği 2014 yılından beri neredeyse hiç toplum içine çıkmayan ve törensel bir rolü bulunan 
Halife bin Zayed’in yerini; kardeşi, ülkenin veliaht prensi ve uzun zamandır ülkenin de facto lideri olarak 
görülen Muhammed bin Zayed almıştır. Muhammed bin Zayed’in yönetimindeki BAE, Mısır’ın seçilmiş 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi deviren darbeyi desteklemiş ve Müslüman Kardeşler’e destek veren 
Katar’a müttefiki Suudi Arabistan ile beraber boykot uygulamıştır. Bunun yanında Yemen, Somali, Libya ve 
Sudan gibi bölgelerdeki savaşlarda rol alan BAE, 2020 yılında ABD arabuluculuğunda yapılan Abraham 
Anlaşmaları ile Arap devletlerinin on yıllardır süren İsrail’i boykot politikasını yıkmıştır. BAE, ufak bir ülke 
olmasına rağmen politikaları, petrol üretimi ve küresel şehirleriyle dünya ve özellikle Orta Doğu siyasi 
arenasında önemli bir aktördür.4-5 
 
Ekonomik Yapısı 
GSYİH 415.02 milyar dolar 

Kişi Başı GSYİH 44.315 dolar 

GSYİH Büyüme Hızı %3,9 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %3,1 

Millî Gelir (Atlas Metodu) 387,96 milyar dolar 

Millî Gelir Büyüme Hızı -%5,5 (2020) 

Kişi Başı Millî Gelir 41.770 dolar 

Kişi Başı Millî Gelir Büyüme Hızı -%6,3 (2020) 

Enflasyon -%2,1 (2020) 

Resmî Döviz Kuru 3,67 BAE Dirhemi ~ 1 ABD Doları 

İşsizlik Oranı %3,1 

Genç İşsizlik Oranı %10 

İşgücü 6.073.637 
Kaynak: Dünya Bankası 2021 

 
3 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/united-arab-emirates/political-context 
4 https://www.aljazeera.com/news/2022/5/13/uae-president-sheikh-khalifa-bin-zayed-al-nahyan-dies-state-media  
5 https://www.aljazeera.com/news/2022/5/14/who-is-sheikh-mohammed-bin-zayed-al-nahyan-mbz-uaes-new-president
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BAE kişi başı GSYİH’si en yüksek ülkelerden biridir ve oldukça gelişmiş bir sosyal yardım sistemine sahiptir. 
Ayrıca Orta Doğu’nun en düşük işsizlik oranına sahip olan ülkenin büyük şehirlerinden Dubai, %0,5 ile dünyanın 
en düşük işsizlik oranına sahiptir. Nüfusunun neredeyse %90’ı yabancılardan oluşan ülkenin iş gücü de benzer 
şekilde çoğunlukla yabancı işçilerden oluşur. İşgücünde yerli halkın oranını artırmak için “Emiratizasyon” 
isimli bir politika uygulamaya konduysa da yerli halkın işsizlik oranı, emirlikten emirliğe değişmekle beraber 
hâlâ yabancıların işsizlik oranına göre çok daha yüksektir. 
 
BAE, son yıllarda azalan bir ekonomik performans sergilemektedir. Bu; kısmen OPEC anlaşmalarına bağlı 
olarak petrol üretimindeki azalma, devamlı kurumsal yeniden yapılandırmalar, kamu yatırımlarındaki azalma 
ve düşüşteki gayrimenkul fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Bu iç nedenlere ek olarak yavaşlayan küresel 
ekonomi, jeopolitik sorunlar, COVID-19 pandemisi ve zayıflayan enerji talebi de ekonomik performansın 
azalmasında etkilidir.  
 
COVID-19 pandemisinin hüküm sürdüğü 2020 yılında dünya ekonomilerinin neredeyse tamamı gibi daralan 
BAE ekonomisi; pandeminin yanında, azalan petrol üretimi ve düşen fiyatlar sebebiyle 2021 yılında derin ama 
geçici bir resesyona girmiştir. Fakat salgına vaktinde ve güçlü müdahale ve başarılı aşı kampanyası iç tüketimi 
artırmış, salgın sebebiyle Ekim 2021’e ertelenen Dubai Expo 2020 sayesinde de inşaat ve turizm sektörleri 
canlılık kazanmıştır. 
 
Dünya Bankası’nın son verilerine göre ülke toprakları çoğunlukla tarım ve hayvancılığa müsait olmadığı için 
tarım sektörü GSYİH’nin %0,9’unu oluştururken iş gücünün sadece %1’ine iş sağlamaktadır. Dolayısıyla BAE’nin 
gıda ihtiyacının %85’i ithalattan karşılanır ve ülkede balıkçılık ve hurma yetiştiriciliği haricinde ciddi tarımsal 
aktivite bulunmaz. Sanayi sektörü GSYİH’nin %40,9’unu oluşturur ve iş gücünün %34’üne iş sağlar. Hizmet 
sektörü ise GSYİH’nin %58,2’sini oluşturur ve iş gücünün %64’üne iş sağlar. Petrol ve doğal gaz sektörünün 
GSYİH’deki oranı, ülkenin ekonomik çeşitlendirme çabaları sonucunda düşmüştür ve %30 civarındadır.6 

 
Dış Ticaret 

DIŞ TİCARET VERİLERİ (bin $) 

 2019 2020 2021 

İHRACAT 315.942.728 335.296.908 425.159.906 

İTHALAT 267.937.296 246.961.071 347.529.087 

HACİM 583.880.024 582.257.979 772.688.993 

DENGE 48.005.432 88.335.837 77.630.819 
Kaynak: ITC Trademap 

 
6 https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/united-arab-emirates/economical-context 
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BAE’nin ana ihracat kalemleri mineral yakıtlar, değerli taşlar, makineler ve demiryolu harici araçlardır. Ana 
ihracat ortakları ise Tayvan, Suudi Arabistan, Hindistan, Irak ve Hong Kong’dur. 
 

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2020 2021 

Toplam 335.296.908 425.159.906 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 173.347.554 66.547.043 

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, değerli taşlar ve metaller 45.111.021 61.564.513 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 28.583.097 34.192.072 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 16.579.754 18.618.069 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 10.049.595 11.681.616 
Kaynak: ITC Trademap 
 
BAE’nin ana ithalat kalemleri değerli taşlar, makineler, demiryolu harici araçlar ve mineral yakıtlardır. Ana 
ithalat ortakları ise Çin, Hindistan, ABD, Japonya ve Türkiye’dir. 
 

EN ÇOK İTHAL EDİLEN 5 ÜRÜN (bin $) 

Ürün 2019 2020 

Toplam 246.961.071 347.529.087 

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, değerli taşlar ve metaller 52.464.362 73.922.807 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 33.194.202 41.844.533 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 27.154.346 28.604.286 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 15.235.810 18.417.149 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 42.449.015 12.471.480 
Kaynak: ITC Trademap 
 
 
 
 
 
 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 
W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 
     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Türkiye-BAE İlişkileri 
2011 yılında başlayan Arap Baharı sürecinde Türkiye’nin Arap halkları tarafında yer alması, BAE ve Suudi 
Arabistan gibi monarşiyle yönetilen ülkeleri rahatsız etmiş ve haliyle Ankara-Abu Dabi hattı gergin 
seyretmiştir. BAE; Yemen ve Suriye gibi savaş bölgelerindeki rolünün yanı sıra Katar’a uygulanan ambargoda 
Türkiye’nin karşısında önemli bir aktör olarak ön plana çıkmıştır. Doğu Akdeniz meselesinde de GKRY ve 
Yunanistan’la ilişkilerini geliştirerek yine Türkiye’nin karşısında yer almıştır. 2021 Körfez İşbirliği Zirvesi’nde 
Katar’a uygulanan ambargonun kaldırılmasıyla BAE-Türkiye ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. 2021-22 yılında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Zayed’in karşılıklı ziyaretlerinin yanında daha alt seviyelerde 
ziyaretler de gerçekleştirilmiş, çeşitli anlaşmalar imzalanarak ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yol 
alınmıştır. Türkiye’nin Orta Doğu’daki Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve BAE gibi ilişkilerinin bozuk olduğu 
ülkelerle ilişkilerin düzeltilmesi adına yaptığı çalışmalar, bölge siyasetinde ve hassaten Doğu Akdeniz’de 
kendi alan ve nüfuzunu artırması açısından önemli adımlardır.7 
 
Ülke Tarihi 
BAE tarihinin ilk ve en önemli dönüm noktası, İslam’ın bölgeye ulaşması ve Hz. Ebubekir döneminde İslam 
topraklarına katılması olmuştur. Coğrafi Keşifler’le beraber konumu ile Batılıların dikkatini çekmeye başlayan 
bölgedeki emirlikler, 19. yüzyılda İngiltere ile anlaşma yapmışlar ve bölge “Ateşkes Devletleri” olarak 
isimlendirilmiştir. 1968’de İngiltere’nin bölgeden çekilme kararı almasıyla beraber 1971’de BAE kurulmuştur. 
BAE, 2006 yılında Federal Ulusal Meclis’in yarısını seçtiği seçimlerle tarihinin ilk seçimini yapmıştır. 2011 Arap 
Baharı BAE’ye sıçramamıştır fakat ülke ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara giderek onlarca hükûmet 
muhalifini tutuklamıştır.8 

 
Ülkede İslamiyet 
BAE’nin resmî dini ve halkın çoğunluğunun dini İslam’dır. Müslümanlar çoğunlukla Sünni olsalar da Dubai ve 
Şerca’da Şii topluluklar bulunmaktadır. Ülkede şeriat hukuku geçerli olduğu için sihir, zina, Ramazan’da oruç 
tutmama, domuz eti ve alkollü içecek tüketimi gibi İslam’a aykırı uygulamalar suçtur ve ağır cezaları vardır. 
Kurallar ve cezalar Müslüman olmayanlar için değişmekte ve emirliklere göre de fark etmektedir.9 
 
COVID-19 
COVID-19 salgınının Orta Doğu’da çıkan ilk vakası, 2020 Ocak’ta Çin’in Wuhan kentinden BAE’ye gelen dört kişilik 
bir Çinli aile olmuştur.10 İlk vakaları takiben BAE hızlı bir şekilde tedbir almaya başlamış; sınırların kapatılması 
ve kapanma gibi tedbirler sıkı ve başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Pandeminin başından bu yana zorunlu 
tutulmuş olan maske kuralı, iki buçuk yıldan sonra Kasım 2022’de kaldırılmıştır.11 DSÖ verilerine göre BAE’de 
23 Aralık 2022 itibarıyla 1.046.359 vaka ve 2348 ölü kaydedilmiştir. 

 
7 https://www.insamer.com/tr/duzelen-turkiye-bae-iliskileri-ve-ortadoguya-etkisi.html  
8 https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates/History  
9 https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/united-arab-emirates/  
10 https://www.cnbc.com/2020/01/29/first-middle-east-cases-of-coronavirus-confirmed-in-the-uae.html
11 https://www.siasat.com/uae-lifts-all-covid-19-related-restrictions-2450971/ 


