Birleşik Arap
Emirlikleri 2008

Resmi Ad› Birleflik Arap Emirlikleri

Askeri Harcamalar 10 milyar dolar

Baflkent Abu Dabi

Asker Say›s› 51.000

Yüzölçümü 82.880 km2

Etnik Yap›

Arap %50,
Güney Asyal› %42
Di¤er %8

Dini Yap›

‹slam %76, H›ristiyan %11
Di¤er %13

Nüfus 4.798.000 (%75’i yabanc› iflçi)
GSMH 211 milyar dolar
Hükümet Biçimi Federatif Emirlik
Devlet Baflkan› fieyh Halife bin Zayid Al
Nehyan
D›fliflleri Bakan› fieyh Abdullah bin Zayid
Al Nehyan
Türkiye Büyükelçisi Halid Ghanim elGaith
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2008
Ortado¤u Y›ll›¤› 2007

Petrol Üretimi 2,94 milyon varil/gün
Petrol Tüketimi 381.000 varil/gün
‹hracat 210 milyar dolar
‹thalat 145 milyar dolar

07 Y›l› Geliflmeler

Bilal Y›ld›r›m
‹stanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararas› ‹liflkiler Yüksek Lisans Ö¤rencisi

Girifl
Birleflik Arap Emirlikleri (BAE) 2008 y›l›n› mahiyetini ikili iliflkilerin oluflturdu¤u yo¤un bir diplomatik faaliyet içerisinde geçirmifltir. Co¤rafî olarak
küçük bir alana hâkim olan BAE’nin bu ziyaretler çerçevesindeki gündemini, bir yandan içinde bulundu¤u bölge, di¤er yandan ise dünyada yaflanan
çeflitli geliflmeler belirlemifltir. Yeralt› kaynaklar›, inflaat, turizm ve ticaret
gibi iktisadî faaliyetleri sayesinde yüksek bir gelire sahip olan bu ülke, bunlardan kaynaklanan ekonomik gücünü siyasî alana tafl›yarak kendisini
uluslararas› ve bölgesel siyasette önemli bir aktör olma konumuna yükseltmeye çabalamaktad›r. BAE’nin karfl›l›kl› diplomatik ziyaretleri her zaman
bölgesel düzlemin ötesine geçmifltir. Bu ülkelerin dünya ve/veya bölge siyasetindeki konumlar›, BAE’nin o ülkeyle olan diplomatik gündemini flekillendiren bir baflka unsuru teflkil etmektedir. BAE, küresel ve bölgesel alanda güçlü devletler taraf›ndan önemsenen bir devlet olmas›n›n yan›nda, buradan edindi¤i tecrübeyi ve meflruiyeti bu alanlarda yeterince etkili olamayan devletlerle iliflkilerinde de kullanarak kendisini hareket alan› ve imkân› daha genifl önemli bir bölgesel aktör haline getirme gayretindedir.
Dünyan›n her bölgesindeki ülkelerle sa¤lam ve uzun vadeli iliflkiler içerisinde olmak isteyen BAE, bu amac›na, genifl faaliyet alanlar› kapsam›nda di¤er ülkelerle karfl›l›kl› ç›kar iliflkilerine girerek ulaflmaya çal›flmaktad›r. Sözkonusu faaliyet alanlar› onu bölge siyasetinde etkili olmaya tafl›yan
önemli etkenlerden biri olarak ön plana ç›kmaktad›r. Bar›flç› bir diplomatik dil kullanarak kendisini özellikle bölgenin sorunlar›n›n çözüm sürecine
ve yöntemine dair tart›flmalara dâhil etmekten çekinmemektedir. Bu sorunlar›n çözülmesi halinde içinde bulundu¤u bölgenin tüm dünya için bir cazibe merkezi haline gelece¤inin ve bu durumdan bölgedeki tüm devletlerin
istifade edebilece¤inin fark›ndad›r. Bu nedenle, çözüm sürecinde yer almaBirleflik Arap Emirlikleri 2008
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