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Rapor İçeriği:
Ziyaret Edilecek Ülke / Ülkeler: Birleşik Arap Emirlikleri / Dubai
Ziyaretin Amacı ve İçeriği:
BAE, 2018 yılında IMF tahminine göre 386 milyar dolarlık nominalGSMH’sı ile Orta doğu
ve Körfez ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve İran’dan sonra en büyük üçüncü ekonomiye
sahiptir. Satın alma gücü paritesine göre 71 bin dolar kişi başına milli gelire sahip olup, kişi
başı milli gelirde en yüksek rakam olan Katar’dan sonra ikinci sırada gelmektedir.
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan 7 emirlikten bir tanesidir. Nüfusu 2.5 milyon,
dış ticaret hacmi (ithalat ve ihracat) 325milyar dolar, re-export 108 milyar dolar
seviyesindedir. Dubai, ekonomik olarak BAE’nin ikinci büyük emirliğidir.
Türkiye-BAE dış ticaret hacmi 2015-2017 döneminde yükseliş trendine girmiştir. 2017
yılında 14,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’nin 2017 yılı ihracatında BAE,
Almanya ve İngiltere’nin ardından 3. sırada yer almıştır.
Son yıllar itibariyle BAE’ye ihracatımızın ürün kompozisyonu incelendiğinde kıymetli
taşlar/metaller, hava taşıtları aksam ve parçaları, petrol ürünleri ile makinalar ve elektrikli
cihazlar, demir-çeliktir.
Başlıca ithal ürünlerimiz: Altın, alüminyum, mücevherat, petrol yağları, kimyasal maddeler,
demir
Türkiye’nin rekabet avantajı olan gıda, mobilya, ev tekstili gibi ürünlerde pazar payının
potansiyelinin altında olduğu görülmektedir.
Türkiye genel rekabet gücü taşıdığı alanlarda pazara girme ve pazarda tutunma çalışmalarını
aktif olarak sürdürmektedir. Özellikle son 5 yılda Türk malının kalite algısında önemli bir
yükseliş mevcuttur. Türk markaları doğrudan veya perakende üzerinden BAE pazarına
girmektedir. Miktar olarak daha az ürün satılsa da birim fiyatların yüksekliği ihracat artışını
getirmektedir.
Genel olarak gıda ihtiyacının, özel olarak ise hazır gıda ihtiyacının önemli bölümünü, sahip
olduğu coğrafi koşullar ile miktar ve çeşit bakımından kısıtlı tarımsal üretim yapısı nedeniyle
ithalat yoluyla karşılayan BAE, yaklaşık 9 milyonluk nüfusuyla ülkemiz ürünleri için
potansiyel taşıyan bir pazar görünümündedir.
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.
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BAE’de bulunan Türk firmalarının faaliyetleri daha çok genel ticaret, petrol, inşaatulaştırma, güvenlik teçhizatı, gıda ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerde yoğunlaşmaktadır.
BAE ayrıca, müteahhitlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız için önemli bir
pazar konumundadır.
Türkiye-BAE İş Konseyi, 2000 yılında Abu-Dabi Ticaret ve Sanayi Odası, Dubai Ticaret ve
Sanayi Odası, BAE Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu, Şarjah Ticaret ve Sanayi Odası ile
imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı altında kurulmuştur.
Bu nedenle bölgenin ekonomisine katkı sağlamak, üyelerinin dış pazarlara açılmaları,
ihracatlarını arttırmaları, yeni ürün ve teknolojileri yerinde görme fırsatını sunarak teşvik
etmek ve BEA/Dubai ile iş birliği imkânlarının geliştirilmesi amacıyla 15-20 Şubat 2020
tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrine yönelik bir ticaret heyeti
programı düzenlenecektir.
Heyet programı kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri işadamları ve fuara katılan farklı
ülkelerin işadamları ile Türk işadamları arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek
amacıyla Bölge Oda ve Borsalarımız (Gaziantep, Nizip, Islahiye) işbirliğinde; 5.000’den
fazla katılımcı ve 98.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayan, dünyanın en büyük yiyecek ve
içecek fuarı Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’nakatılım sağlanacaktır.
Dubai şehrinde bulunan Dubai Türk İş Konseyi ve Dubai Türk Ticaret Merkezi,Dubai
Ticaret Ataşeliği ziyaret edilecek ve bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir.
Görüşme Yapılacak Kurum / Kuruluşlar:
1.
2.
3.
4.

Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı Ziyareti
Dubai Türk İş Konseyi Ziyareti
Dubai Türk Ticaret Merkezi Ziyareti
Dubai Ticaret Ataşeliği Ziyareti ve bilgilendirme seminerleri

Ziyaret Tarihleri: 15-20 ŞUBAT 2020
Aynı Ülkeye Daha Önce Düzenlenen Ziyaretin Tarihi, Amacı ve İlgili Ülkede Temas
Kurulan Kurum ve Kuruluşlar: Bu ülkeye odamız tarafından daha önce iş gezisi
düzenlenmemiştir.
Sonuç ve Değerlendirme:
Nizip Ticaret Odası (NTO) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) iş birliğiyle dünyanın en
büyük gıda fuarı olan “Gulfood 2020 Dubai Uluslararası Gıda Fuarı”na heyet organizasyonu
düzenlendi.Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve GTO Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu, Mehmet Tatar’ın da eşlik ettiği heyet, dünyanın
en büyük gıda fuarı olan Gulfood 2020 Gıda Fuarı'nda sektördeki küresel gelişmeleri
yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu.
18 Şubat 2020 tarihinde Dubai Türk İş Konseyi ziyaret edildi. Bu tür ziyaretlerin ülkelerin
yatırım ve ticaret imkânlarının sunulduğu, iş projelerinin ortak ve yatırımcıyla buluştuğu,
yeni iş açılımları için fırsatlar sağladı.
Üyelerimizin Gulfood 2020 25.Uluslararası Gıda ve İçecek fuarı kapsamında, stand açan
firmaları bire bir gezerek sektörün potansiyelini görmelerini ve sektörün öncü firmaları ile
yüz yüze tanışma şansını yakalandılar.Ürün kalite ve çeşitliliğini yerinde görüp, kıyaslama
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yapmalarını sağlayarak kendi firmalarını geliştirmelerini hedefleri belirlendi. 116 milyar
dolarlık gıda, içecek, sebze ve meyve sektörünün potansiyeli olan ortadoğu bölgesi, kalbi
olan Dubai üyelerimizin ufkunu geliştireceği ve yeni iş bağlantıları kurmaları için bir ilk
adım olmuştur.
İş gezisi programı kapsamında Dubai’de bulunan Gaziantep ve Nizipli gıda sektörü
temsilcileri, Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç’ın da katılımıyla Türk Ticaret Merkezinde
gerçekleştirilen Dubai Ticaret Ataşeliği Bilgilendirme Toplantısına da katıldı. Heyetimiz
Orta Doğu pazarı ve müşteri portföyü hakkında daha fazla bilgi, tecrübe ve düşünce sahibi
oldu.
İş gezisi kapsamında pazar incelemesinin yanı sıra Gaziantep de tanıtıldı.Gaziantep’in
önemli bir ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra gastronomisiyle dünyanın hayran
kaldığı bir şehir olduğunu ve kültür turizmiyle öne çıktığını belirtildi. BEA ile Türkiye
arasındaki tarım ve sanayiye dayalı ihracatın artmasına yönelik çalışmalarda önemli bir adım
olduğunu düşünmekteyiz. Seyahatin her iki ülke ve katılımcılarımız için verimli geçtiği
kanaatindeyiz.
http://www.nto.org.tr/?haberid=2372
https://www.gto.org.tr/tr/haberler/gto-ve-nto-uyeleri-dubaide-gida-fuarina-katildi-1544.html
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