DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI
DUBAİ THE BIG 5 SHOW 2018 ULUSLARARASI YAPI VE İNŞAAT
FUARI
KATILIM RAPORU

DUBAİ THE BIG 5 SHOW 2018 ULUSLARARASI YAPI VE İNŞAAT FUARI HAKKINDA GENEL
BİLGİLER VE İZLENİMLER
Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Ortadoğu pazarının en önemli yapı ve inşaat teknolojileri fuarı olan The Big 5
Show Dubai’ye 26-29 Kasım 2018 tarihleri arasında ziyaretini gerçekleştirdi.

65 Ülkeden 80 bine yakın ziyaretçinin geldiği The Big 5
Dubai bu yılda ihracata büyük katkılar sağladı. Türk
şirketler, Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya gibi
bölgelerde iş bağlantılarını artırmak için görüşmeler
yapıldı. Dubai ve çevresindeki Körfez bölgesinde yapıinşaat projesini yakından inceleme fırsatı buldu.

Fuar, Dubai International Convention & Exhibition Center’da yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda düzenlendi.
Fuarın Sektöre göre Ana Grupları arasında; Yapı ve İnşaat
malzemeleri, tamir ve onarım ekipmanları, elektrik ve
elektronik malzemeler, iklimlendirme, soğutma ve ısıtma
aksesuarları, inşaat ve cam teknolojileri, sulama ve
sondaj malzemeleri, deniz suyu arıtma sistemleri,
kanalizasyon ve atık su teknolojileri, ölçme, düzenleme
ve kontrol sistemleri, pompalar, vanalar, ısıtıcılar ve
soğutucular, temizlik ve sıhhi tesisat malzemeleri,
bağlantı elemanları ve aksesuarları, inşaat makineleri,
inşaat teknolojileri ve sistemleri, güneş enerjisi
ekipmanları ve aksesuarları, aynalar, cephe kaplama sistemleri ve yalıtım malzemeleri, duvar kaplama
aksesuarları ve malzemeleri, mermer, granit, doğal taş ve zemin kaplama çeşitleri, yangın alarmları, yangın
söndürücüler ve aksesuarları, sondaj sistemleri, tesis yönetim sistemleri, asansör aksesuarları ve güvenlik
sistemleri yer aldı.

TİCARET ATAŞESİ BİLGİLENDİRME SUNUMU (BAE ve Dubai Pazarı Hakkında Bilgilendirme)
Dubai The Big 5 Uluslarası Yapı ve İnşaat Fuarı İş Gezisi dâhilinde, Dubai Türk Ticaret Ataşesi Sn. Hasan ÖNAL
ve Dubai Başkonsolosu Sn. Mustafa İlker KILIÇ’ın katılımıyla organize edilen toplantıda, Dubai ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nde ekonomi, yatırım ortamı, ithalat-ihracat faaliyetleri, resmi makamlarla ilişkiler, pazar hacmi
ve fırsatları hakkında sunum gerçekleştirildi. Ülkemizden, BAE’ne yatırım yapmış olan Türk şirketlerinin başarı
hikâyeleri hakkında da bilgiler verildi. Ayrıca Sn. Hasan ÖNAL, Türk girişimcilerin yapacakları ticari
faaliyetlerinde her türlü desteğin de verileceği bilgisini paylaştı.

Hasan ÖNAL’ın ardından söz alan ve Dubai’de inşaat alanında milyonlarca dolarlık projelere imza atan MNG
Holding İnşaat grubu Dubai yetkilisi Cihan YILMAZ tarafından da kısa bir sunum gerçekleştirildi. Yaptığı
sunumda şirketin Birleşik Arap Emirliklerinde faaliyete başlamasından itibaren bugüne kadarki süreçler,
karşılaştıkları zorluklar, gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Cihan YILMAZ, Birleşik
Arap Emirliklerine yatırım yapmayı düşünenler için de tavsiyelerde bulundu. Yılmaz, Türk firmalarına pazara
giriş konusunda her zaman yardıma hazır olduklarını belirtti.
Toplantı sonrasında Başkonsolos Sn. Mustafa İlker KILIÇ ile görüşmenin ardından katılımcı firmalarımız,
BAE’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile ikili iş görüşmelerini gerçekleştirdi. Firmalarımızın
Uluslararası ticarette iş ortaklıkları kurmaları ve yabancı yatırımcılara Türkiye’de yatırım faaliyetlerinde bulunma
hususunda bilgi paylaşımında bulunuldu. Bölgemiz ekonomik yapısı ve Filyos Vadi Projesi ile ilgili bilgi
verilerek, yatırım konusunda destek talebi iletildi.
TÜRK İŞ KONSEYİ (TBC) ZİYARETİ:
Odamız Yurt Dışı İş Gezisi Katılımcı Heyeti 27.11.2018 tarihinde Türk İş Konseyi (TBC) ‘ne ziyarette bulundu.
Amacı; Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında ticari ilişkileri desteklemek ve geliştirmek olan Türk İş
Konseyi’nin düzenlemiş olduğu toplantıda; BAE’nde girişimcilerin ticari faaliyetlerinde dikkat etmeleri gereken
hususlar konusunda ve BAE pazarı hakkında bilgilendirme yapıldı. Türk İş Konseyi, misyonu hakkında Birleşik
Arap Emirlikleri'nde Türkiye ve Türk iş adamları çıkarlarını korumak, Türk firmaları ve Türk ürünlerinin öne
çıkmasını sağlamak, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki artan ticari ilişki hacmini destekledikleri
bilgisini vermiştir. Bu kapsamda; sadece BAE pazarına girmek isteyen yeni yatırımcılar ve işadamları için değil,
aynı zamanda hâlihazırda bulunan iş oluşumlarının da yeni işbirlikleri kurmalarına yardımcı olan bir danışma
platformu olma özelliği taşıyan Türk İş Konseyi; yeni iş bağlantıları oluşturmak, iş hacminin gelişmesi ve
büyümesi için iki ülke arasında katalizör olma hedeflerinden bahsedilmiştir.

YAPI SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME SUNUMU:
Yurt dışı İş Gezisi programı kapsamında; Yapı sektörünün dünyadaki son durumu, yenilikçi inşaat malzeme ve
teknolojileri hakkında bilgiler edinildi.
İnşaat mühendisleri, müteahhitler, mimarlar, İnşaat malzemesi üretimi ve ihracatı yapan firmalar ile yapı
sektörüne ilişkin çalışmalar hakkında bilgi sahibi olundu.
Özellikle Birleşik Arap Emirliklerinde devam eden büyük inşaat projeleri, kısa vadede ihracını Ortadoğu pazarına
yönelik olarak geliştirmek isteyen Türk yapı ve inşaat sektörü girişimciler açısından büyük önem arz ettiği
görüldü.
Yapı sektörüne ilişkin dijital dönüşüm süreçleri hakkında bilgiler edinilerek yeni bağlantılar kurma konusunda
fikir edinilmiştir.

İKİLİ GÖRÜŞME YAPILAN FİRMALAR
Odamız Üyelerinden 10 firma fuara katılım göstermiş olup, 27.11.2018 tarihinde Ibıs WTC HOTEL’de kendi
sektörlerine ait firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
The Big 5 Dubai Fuarı inşaat ve yapı sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında yer almaktadır. Fuara
katılım sağlarken mevcut ve yeni oluşum sağlayan firmalarımızın ihracat hacmini artırmayı amaçlamıştık. Bu
doğrultuda inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile Odamız bünyesindeki katılımcı firmalarımız
ikili görüşmelerde bulunarak; dış ticaret konusunda bilgi ve özgüvene sahip olmuşlardır.
1-H.B FULLER MİDDLE EAST FZE: İnşaat ve Yapı Malzemeleri,
Kâğıt dönüştürme, Ev, Ofis, Mutfak Malzemeleri,
2-HİDAYATH GROUP: Bina iç dizaynı yapımı ve teknolojileri,
3-BİN DASMAL GROUP: Bina soğutma ve ısıtma teknolojileri,
4-JEBEL ALİ FREE ZONE (JAFZA): Jebel Ali Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi,

5- WEBER SAINT –GOBAIN: Banyo, mutfak dizaynı ve üretimi,
6-ACE ALUMİNİUM: Alüminyum üretim ve montajı,
7- AMİ -AL MUQARRAM INDUSTRY LLC: Silikon dolgu macunları, yapıştırıcılar, Aerosol çeşidi sprey boyalar

vb. sektöründe çalışma gösteren firmalardır.

The Big 5 Dubai Fuarı Uluslararası Yapı ve İnşaat sektörleri açısından önemli bir yere sahiptir. Gerçekleştirilen
Yurtdışı İş Gezisi oldukça firmalarımız açısından da oldukça verimli geçmiştir. Fuara katılan Üyelerimiz
sektörleri ile ilgili gelişen teknoloji hakkında bilgiler edinerek üretim ve ihracat açısından yeni fikir
edinmelerine katkı sağlamıştır. Ziyaret edilen firmalar ile Katılımcı firmalarımız arasında iletişim kurulabilmesi
adına kartvizit ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Devlet destekli bu tür fuarların daha sık düzenlenmesi hem Ülke ihracatımıza hem de Bölgemiz açısından
sektörel anlamda gelişmeye yardımcı olacaktır.

İKİLİ EKONOMİK VE TİCARET ANLAŞMALARI
Anlaşma Adı

İmza/ Onay Tarihi
8. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı
10.02.2011
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
28.09.2005/ 24.07.2011
Küresel Taahhüt ve Hizmet Kuruluşu (TRICON) ve KOSGEB
31.10.2003
Arasında Anlaşma
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
29.01.1993/ 27.12.1994
Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri Hava Ulaştırma Anlaşması
26.10.1986
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması
09.08.1984
BDDK ile BAE Merkez Bankası Arasında Teknik İşbirliğine Dair
17.02.2009
Mutabakat Zaptı
Türkiye ile KİK arasında STA yapılması yolunda çalışmalar devam
etmektedir.
TÜRKİYE-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İKİLİ TİCARETİ

İhracat

İthalat

Yıllar
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3.240.940
7.975.400
2.896.572
3.332.885
3.706.654
8.174.607
4.965.630
4.655.710
4.681.255
5.406.993
9.184.157
3.138.220

470.092
691.202
667.857
698.421
1.649.456
3.596.545
5.384.468
3.253.024
2.008.690
3.701.153
5.546.921
3.780.736

Dış
Ticaret
Hacmi
3.241.410
8.666.602
3.564.429
4.031.306
5.356.110
11.771.152
10.350.098
7.908.734
6.689.945
9.108.146
14.731.078
6.918.956

Dış Ticaret
Dengesi
+3.240.470
+7.254.198
+2.228.715
+2.634.464
+2.057.198
+4.578.062
-418.838
+1.402.686
+2.672.565
+1.705.840
+3.637.236
-642.516

DUBAİ-TÜRK TİCARET MERKEZİ:

Türkiye'nin 2023 yılı ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve
ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan
Türkiye Ticaret Merkezleri projesi ülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında
önemli
bir
misyon
edinecektir. (http://ttcenter.com.tr)
Türkiye Ticaret Merkezlerinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) öncülüğünde ve
koordinasyonunda diğer ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla kurulması hedeflenmektedir.

