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RReessmmii AAdd›› Birleflik Arap Emirlikleri

BBaaflflkkeenntt Abu Dabi

YYüüzzööllççüümmüü 82.880 km2

NNüüffuuss 4.621.399

GGSSMMHH 192,6 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Federatif Emirlik

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› fieyh Halife b. Zayid 
el-Nahyan 

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› fieyh Abdullah b.
Zayid el-Nahyan

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Halid Ghanim
el-Gaith

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 3,1

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 50.500 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 5, Güney Asyal› % 42,
Di¤er % 8

DDiinnii YYaapp›› ‹slam % 76, H›ristiyan % 11,
Di¤er % 13

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 2.510.000 varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 372.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 178,9 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 116,6 milyar dolar

Birleşik Arap
Emirlikleri 2007



Bilal Y›ld›r›m

‹stanbul Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü 

Yüksek Lisans Ö¤rencisi.

Girifl
Birleflik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 2007 y›l›ndaki uluslararas› iliflkilere

dair faaliyetleri oldukça yo¤undu. Di¤er y›llar göz ard› edilerek 2007 y›l›n-
daki bu faaliyet yo¤unlu¤unun çeflitli gelir kaynaklar›ndan elde edilen yük-
sek kazanc›n, gelir taban›n› geniflletmek amac›yla baflka alanlarda, turizm
ve inflaat sektörü önde olmak üzere, yat›r›ma dönüfltürülmesi ve elbette ki
ekonomik istikrar›n olmazsa olmaz› siyasi istikrar›n, bölgesel ve uluslarara-
s› düzeylerde sa¤lanabilmesi bafll›ca iki sebebidir. BAE’nin uluslararas› ilifl-
kiler siyasetini belirleyen en önemli unsurlardan birisini hiç flüphesiz eko-
nomi oluflturmufltur. Sahip oldu¤u ekonomik yap› ve buna ba¤l› güç saye-
sinde bölgesel ve küresel aktörler, BAE ile iletiflime geçme hususunda daha
istekli, daha cesur ve daha h›zl› davranm›fllard›r. Bu durum da beraberin-
de BAE’nin bölge d›fl›ndaki ülkelerle iliflki kurabilmesini kolaylaflt›rm›fl ve
uluslararas› meselelerde dahi BAE’yi bir ‘taraf’ haline getirmifltir. Günü-
müzde siyasetin ve ekonominin iç içeli¤ini düflünürsek, BAE’nin ekonomik
gücünün ve bu gücün etkin kullan›m›n›n ona siyasi bir etki de kazand›rd›-
¤›n› söylemek mümkündür. BAE, söz konusu siyasi gücünü bölgesel ve ulus-
lararas› meselelerin çözümüne yönlendirerek taraf olma durumunu bu fle-
kilde gerçeklefltirmeye çal›flm›flt›r. 

Bölge ‹çi Diplomasi

BAE yönetimi 2007 y›l›nda komflular› ile çeflitli düzeylerde karfl›l›kl› ola-
rak düzenlenen ziyaretler arac›¤›yla, diplomatik iliflkilerini güçlendirmek
için yo¤un çaba harcam›flt›r. Bu ziyaretler, bölgenin potansiyellerinin ger-
çeklefltirilmesine dair yak›n co¤rafyadan itibaren küresel alana do¤ru at›l-
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