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ÜLKE PROFİLİ 
 
Resmi Adı : Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı   
Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi      
Kraliçe: II. Elizabeth    
Başbakan : David Cameron  
Yüzölçümü :  218.595 km

2
        

Sınır Komşusu: İrlanda   
Nüfus: 60.6 milyon 
Etnik Gruplar:  
Başkent : Londra       
Önemli Şehirler: Liverpool, Manchaster, Southampton, Edinburgh 
Para Birimi : Pound Sterling (£) (GBP) 
   
 
 
 

GENEL BAKIŞ 
 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Avrupa'nın batısında, coğrafi 
olarak Büyük Britanya Adasının tamamını, İrlanda Adası'nın kuzey kısmını ve bazı 
diğer Britanya Adalarını kapsayan ülkedir..  

Birleşik Krallık dört devletten meydana gelir: Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey 
İrlanda. Bu devletlerin, İrlanda Adası'ndaki Kuzey İrlanda hariç, hepsi Büyük 
Britanya adasındadır. Bunların haricinde krallığa ait irili ufaklı bir çok ada vardır. 
Wight Adası, Lundy, Scilly Adaları, Anglesey ve Hebrid Adaları, Orkney Adaları ve 
Shetland Adaları bunlardan bazılarıdır. 

Man Adası ve Manş Adaları (Jersey, Guernsey, Alderney ve Sark) coğrafi olarak 
krallığa bağlı olsa da, resmi açıdan özel statüleri vardır. Resmi olarak krallığın 
parçası sayılmazlar, ancak monarka bağımlıdırlar (İngilizce: Dependencies of the 
Crown). Bu adalar Avrupa Birliği'ne dahil değildirler. 

Birleşik Krallık, Britanya İmparatorluğu döneminde kapsadığı çok geniş coğrafya 
nedeniyle "güneş batmayan imparatorluk" olarak anılmıştır.  

Birleşik Krallık Avro Alanı dışında kalmakla birlikte Avrupa Birliği'nin en önemli 
ülkeleri arasında yer almaktadır. 

 

EKONOMİK YAPI 
 

Temel Ekonomik Göstergeler   
 

 2009a 2010a 2011b 2012b 

GSYİH (milyon $) 2,180 2,247 2,433 2,546 

GSYİH Büyüme Hızı (%) -4.9 1.3 1.2 1.7 

Kişi Başına Düşen GSYİH 34,132 34,647 35,375 36,685 

Enflasyon (TÜFE , %) 2.2 3.3 4.2 2.8 

İşsizlik Oranı  (%) 7.6 7.8 8.2 8.0 

İhracat (fob) (milyar $) 356.4 410.3 502.8 529.0 

İthalat (fob) (milyar $) 484.9 561.5 658.4 672.6 
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Cari Hesap (milyar $) -37.1 -56.0 -51.9 -47.4 

Euro Kuru  (GBP/€) 1.16 1.17 1.18 1.24 
a - gerçekleşen  ; b - tahmin 

Kaynak : EIU 
 

İngiltere’nin Ticari Görünümü 
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İngiltere, 2011 Şubat ayında 31.1 milyar paund ithalat, 22.3 milyar paund ihracat yaparak 
2011 Ocak-Şubat döneminde toplam 61.2 milyar paund ithalat, 46.1 milyar paund ihracat 
değerine ulaşmıştır. 2010 Ocak-Şubat dönemine kıyasla ithalat %15.9, ihracat ise %20.7 
oranında artmıştır. Toplam mal ticareti açığı bu dönemde 15.1 milyar paund olmuştur.  
 
İngiltere son yıllarda sürekli mal ticareti açığı vermekte, hizmet ticaretinde ise fazla 
vermektedir. 2008 yılında 55.2 milyar paund olan hizmet ticareti fazlası, 2009 yılında 
163.2 milyar paund hizmet ihracatı ve 110.5 milyar paund hizmet ithalatı ile 48.1 milyar 
paund olmuştur. 2010 yılında ise 163.4 milyar paund hizmet ihracatı ve 112.5 milyar 
paund hizmet ithalatı ile hizmet ticareti fazlası 50.9 milyar paund olmuştur. 
 
2008 yılının son çeyreğine kadar on beş yıl sürekli büyüyen İngiltere ekonomisi ve buna 
bağlı artış gösteren özel tüketim harcamaları mal ticareti açığının ana nedenleri olmuştur. 
Öte yandan, devam etmekte olan küresel krizin İngiltere ekonomisine 2008 ve 2009 
yıllarında beklenenden daha olumsuz etkileri olmuş, durgunluğa giren ekonomi 2009 yılı 
son çeyreğinde %0.4 büyümüştür. 2010 yılının ilk üç çeyreğinde sırasıyla; %0.3, %1.1 ve 
% 0.7 oranında ekonomide büyüme kaydedilmiştir.  
 
2010 yılının son çeyreğinde ise ekonomistlerin %0.3 ile % 0.7 arasında büyüme 
tahminlerinin aksine ekonomi %0.5 oranında daralmıştır. Diğer taraftan İngiltere‟deki 2010 
yılı işsizlik oranı %7.9 ve enflasyon oranı %3.7 olarak kaydedilmiştir. Paund‟un değer 
kaybetmesi ve tüketim harcamalarına olumsuz etki eden kriz, ithalatta yavaşlamaya 
sebep olmakla birlikte, gıda fiyatlarındaki artış ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile 
ihracat pazarlarındaki daralmalar dış Ticaret açığının devam edeceğini göstermektedir. 
 

İngiltere Ekonomisi Son Dönem Gelişmeleri 
 

- 2008 yılının son çeyreğine kadar on beş yıl sürekli büyüyen İngiltere ekonomisine 
devam etmekte olan küresel krizin 2008 ve 2009 yıllarında beklenenden daha 
olumsuz etkileri olmuş ve ekonomi durgunluğa girmiştir.2009 yılı son çeyreğinde 
tekrar artış gösteren büyüme % 0.1 ile tahminlerin altında gerçekleşmiştir. 

- Pound‟un değer kaybetmesi ve tüketim harcamalarına olumsuz etki eden kriz 
ithalatta yavaşlamaya sebep olmakla birlikte, gıda fiyatlarındaki artış ve petrol 
fiyatlarındaki dalgalanmalar ile ihracat pazarlarındaki daralmalar dış ticaret 
açığının devam edeceğini göstermektedir. 

- Enerji kaynaklarında kendine yeterli olan İngiltere‟nin Kuzey Denizi‟ndeki 
kaynaklarında azalma görülmesi ile 2008 ve 2009 yıllarında fosil kökenli enerji 
kaynakları, özellikle petrol ürünleri ve kömür ithalatının artması dikkat 
çekmektedir. 

- İngiltere‟de tekstil ve hazır giyim sektörüne küresel krizin etkisi direk ithalatın 
azalması şeklinde olmamış, ancak tüketicilerin satın alma kararlarına ve alışveriş 
eğilimlerine yaptığı değişikliklerle dolaylı bir etki yapmıştır.Bu kapsamda, 2007 
yılına kadar hazır giyim sektöründeki büyümenin nedeni olan ve „Value Clothing‟ 
olarak tanımlanan uygun fiyatlı, modaya uygun ürünler yerini küresel ekonomik 
krizin etkileri ile birlikte daha ucuz ürünlere ya da daha az tüketmek suretiyle 
markalı ürünlere bırakmıştır. 

- Küresel krizin otomotiv sektörü üzerindeki olumsuz etkisine en güzel 
örnek,İngiltere‟de düzenlenen ve Avrupa‟nın en önemli ticaret fuarlarından olan 
Commercial Vehicle Show‟un 2009 yılı için iptal olmasıdır.Ayrıca, The British 
International Motor Show da II. Dünya Savaşı‟ndan beri ilk kez iptal edilmiştir. 

- İngiltere sanayi ve ticaret bakanlığı, Ford eski genel müdürü Richard Parry-Jones 
liderliğinde oluşturulan bir çalışma grubu ile otomotiv sektörü ile ilgili bir araştırma 
başlatmıştır. Bu araştırmanın ana nedenleri özellikle Uzak Doğu ülkeleri ve Doğu 
Avrupa ülkelerinden kaynaklanan fiyat rekabeti ile düşük karbon/egzoz emisyonlu 
ulaşıma geçiştir. 
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- Türkiye‟de 4-7 Şubat 2010‟da düzenlenen WIN- World of Industry Fuarı‟na İngiliz 
Mühendislik Endüstrileri Derneği (Engineering Industries Association) 
organizatörlüğünde İngiliz firmaların katılımı UKTI tarafından desteklenmiştir. 

- Küresel kriz sebebi ile 2009 yılında % 15 olarak uygulanan temel KDV oranı 
1/1/2010 tarihi itibari ile tekrar % 17.5‟e yükseltilmiştir. 

- Ülkemizde Kent Gıda‟nın sahibi olarak faaliyet gösteren dünyanın ikinci büyük 
şekerleme firması İngiliz Cadbury şirketi, Ocak 2010‟da Amerikan Kraft tarafından 
11,7 milyar sterline satın alınmıştır.  

- 1 Ocak 2010 tarihi itibari ile deniz veya havayolu ile İngiltere‟ye varan yolcular AB 
üyesi olmayan bir ülkeden kişisel kullanım için toplam 390 pound değerinde 
eşyayı (içki ve sigara hariç) KDV ve gümrük vergisinden muaf olarak 
getirebileceklerdir.Özel uçak veya yat ile gelenler için sınır 270 pounddur. 

- Maliye Bakanı‟nın 9 Aralık 2009‟da açıkladığı Bütçe Öncesi Rapor‟da en dikkat 
çekici unsur, kamu borçlanma seviyesi ile ilgili çok önemli adımların atılmayarak, 
konunun 2010 Bütçesi‟ne bırakılmış olmasıdır. 

- Gümrüklerde yaşanan problemleri azaltarak dış ticarete ivme kazandırmayı 
amaçlayan „Simplifying Trade Across UK Borders – A Plan of Action‟ aksiyon planı 
Aralık 2009‟da Hükümet tarafından açıklanmıştır. 

- İngiliz havayolu British Airways ve İspanyol havayolu Iberia birleşme 
görüşmelerinin olumlu devam ettiğini ve birleşmenin AB Komisyonu tarafından 
onaylanması ile 2010 yılı içerisinde gerçekleşeceğini açıklamışlardır.Birleşme 
gerçekleşmesi durumunda dünyanın üçüncü büyük havayolu şirketi olacaktır. 

- Maliye bakanı, daha önce de devletten para aktarımı yapılarak belirli oranlarda 
kamulaştırılan Royal Bank of Scotland‟a 25 milyar pound ve Natwest‟e ise 5.5 
milyar pound el yardım aktarılacağını Kasım 20009‟da açıklamıştır. 

- İngiltere ile Kuveyt arasında 8 Ekim 2009 tarihinde Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşması imzalanmıştır. 

- HSBC ve Barclays bankalarının Ağustos 2009‟da yaptığı kar açıklamalarının 
ardından ekonomi için olumlu değerlendirmeler yapılmış,İngiltere merkez bankası 
2010 yılında ekonominin sağlam olacağını ancak ekonomik toparlanmanın yavaş 
ve uzun olabileceğini açıklamıştır. 

- GM şirketinin İngiltere‟de üretim yapan Vauxhall şirketinin geleceği ile ilgili olarak 
Department for Innovation, Universities and Skills‟den sorumlu Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Lord Mandelson ağustos ayında Almanya‟da görüşmelerde 
bulunmuştur. 

- Türkiye ile UK arasındaki dış ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile UK Trade & Investment arasında,yılda en az bir kere toplanması 
hedeflenen, Joint Economic and Trade Committee ( JETCO ) anlaşması ticaret ve 
yatırımlardan sorumlu bakan Lord Davies‟in Haziran 2009‟da Türkiye ziyareti 
sırasında imzalanmıştır. 

- UK‟de küçük ve orta ölçekli işletmelere destek veren Business Link kurumu 
tarafından Ekim ayından itibaren şirketlere ekonomik krizin etkilerini daha az 
hissetmeleri için ücretsiz olarak „Business Health Check‟ adı altında nakit akışı, 
pazarlama ve iş planı alanlarında danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. 

Perakende sektörü de krizin etkilerini yoğun bir şekilde hissetmeye başlamış, 2008 yılı 
noel ve yeni yıl satışlarında başta Marks and Spencer olmak üzere birçok büyük mağaza 
bir önceki yıla göre satışlarında %5 ila %10 arasında azalış olduğunu açıklamıştır. Öte 
yandan, başlıca elektrik-elektronik alet perakendecisi Woolworths, mobilya perakendecisi 
MFI, çay ve kahve perakendecisi Whittards ile porselen konusunda dünyadaki başlıca 
şirketlerden olan Waterford Wedgwood kayyuma devredilmişlerdir. 
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Türkiye- İngiltere Ticari ve Ekonomik İlişkileri 
 

 
 
Genel göstergeler 
 

                        Türkiye - İngiltere Dış Ticareti                      (000 $) 

Yıl İhracat İthalat Denge Hacim 

2011* 5.940.578 4.344.790 1.595.788 10.285.368 

2010 7.328.440 4.680.610 2.647.830 12.009.050 

2009 5.267.3 3.063.880 2.203.480 8.331.180 

2008 8.155.8 5.324.034 2.831.835 13.479.834 

2007 8.626.7 5.477.102 3.149.674 14.103.802 

2006 6.814.3 5.137.553 1.676.748 11.951.853 

2005 5.917.1 4.695.645 5.447.598 10.612.745 

2004 5.544.3 4.317.140 1.227.163 9.861.440 

2003 3.670.0 3.500.015 170.078 7.170.015 

2002 3.024.0 2.438.296 585.746 5.462.296 

2001 2.174.8 1.913.846 261.046 4.088.646 

2000 2.036.8 2.747.746 -710.920 4.784.546 

       Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 
      *2011 için Ocak-Eylül ayları  verileri kullanılmıştır.  
 

 

İHRACAT 

SITC 2007 2008 2009 Değişim % 

84 Giyim eşyası ve aksesuarları 2.453.310.917 1.957.779.013 1.697.863.416 -13,28 

78 Kara ulaşım araçları 1.440.087.219 1.655.211.200 858.018.456 -48,16 

77 Elektrikli makina ve cihazlar 748.712.001 799.450.229 697.283.443 -12,78 

76 Haberleşme, hayal-ses kayıt cihazları 781.162.507 569.056.745 455.679.843 -19,92 

65 Tekstil elyafı ve mamulleri 430.558.582 365.890.028 299.044.480 -18,27 

05 Sebzeler,meyvalar ve mamulleri 291.162.361 274.570.708 268.402.154 -2,25 

81 Sıhhi tesisat, ısıtma, aydınlatma ile ilgili çeşitli 
eşya 

225.808.238 207.309.997 193.250.702 -6,78 

33 Taşkömürü katranı ve ham petrolden ürünler 139.625.631 286.666.668 157.908.456 -44,92 

66 Metal dışı mineral mamuller 217.500.301 198.102.754 150.690.321 -23,93 

69 Metallerden nihai ürünler 139.180.493 162.693.863 135.669.975 -16,61 

 Liste Toplamı 6.867.108.250 6.476.731.205 4.913.811.246 -24,13 

 Genel Toplam 8.626.776.278 8.158.669.011 5.919.552.972 -27,44 

İTHALAT 

SITC 2007 2008 2009 Değişim % 

71 Enerji üreten makina ve cihazlar 990.343.731 968.450.071 512.317.773 -47,10 

78 Kara ulaşım araçları 705.825.705 614.028.762 423.155.948 -31,09 

54 Vitaminler, hormonlar, alkoloidler, 
antibiyotikler, ilaçlar, tıbbi eşya 

360.076.161 444.198.579 375.030.667 
-15,57 

28 Metal cevherleri, kırıntı, döküntü, hurdaları 763.265.204 799.159.576 258.675.710 -67,63 

74 Değişik sanayi kollarında kullanılan makina 
ve cihazlar 

227.972.209 211.568.729 167.748.803 
-20,71 

72 Belirli sanayi kollarında kullanılan makina ve 
cihazlar 

257.114.143 166.555.457 122.389.041 
-26,52 
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51 Organik kimyasal ürünler 103.273.891 150.412.545 122.978.518 -18,24 

77 Elektrikli makina ve cihazlar 202.894.810 178.737.069 117.660.572 -34,17 

67 Demir ve çelik 112.315.590 136.741.724 112.620.030 -17,64 

57 Plastikler ve mamulleri 162.505.737 162.017.358 110.759.698 -31,64 

 Liste Toplamı 3.885.587.181 3.831.869.870 2.323.336.760 -39,37 

 Genel Toplam 5.477.102.302 5.324.034.215 3.467.014.330 -34,88 

 
İHRACAT – 2010* 
 

Ürünler İhracat(GBP) 

Eşya taşımaya mahsus motorulu taşıtlar 284,054,385 

Tişört,fanila,diğer iç giyim eşyası(örme) 276,372,410 

Televizyon Alıcıları 253,109,186 

İzole edilmiş, tel kablo vb. 229,130,327 

Kara taşıtları için aksam ve parçaları 201,540,555 

Kadınlar ve kız çocuklar için takım,ceket vs 187,612,619 

Buzdolapları, dondurucular vb. 133,455,736 

Kadınlar ve kız çocuklar için takım,ceket(örme) 129,162,328 

Kazak, süveter, hırka, yelek vb(örme) 118,459,211 

Çorap, külotlu,kısa;uzun konçlu,soketler(örme) 117,570,453 

Gaz türbinleri 111,216,457 

Isıtması elektirkli olmayan demir-çelik radyaytör 74,567,899 

Elektirkli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar 68,524,068 

Üzümler(taze ve kurutulmuş) 67,873,476 

Otomobil ve kara nakliye araçları 67,523,016 

Demir-çelikten diğer tüpler,borular 65,320,135 

Ham petrol 65,000,231 

Çamaşır yıkama makinaları 60,153,945 

Erkek-erkek çocuk içn takım elbise vs. 50,806,476 

Motorlar için aksam ve parçlar 44,013,203 

LİSTE TOPLAMI 2,164,785,286 

*2010 için Ocak-Ekim ayları  verileri kullanılmıştır. 
 
İTHALAT – 2010* 
 

Ürünler İthalat(GBP) 

Demir-çelik döküntü ve hurdaları, bunların 
külçeleri 

284,054,385 

İlaçlar 196,507,336 

Gaz türbinleri 187,060,509 

Otomobil ve kara nakliye araçları 185,820,813 

Kara taşıtları için aksam ve parçalar 73,293,472 

Nitril gruplu bileşikler 71,383,499 

Dizel, yarı dizel motorlar 56,536,515 

Kan,serum,aşo,toksin vb ürünler 40,832,388 

Alternatif-rotatif kıvılcım ateşlemeli, içetn 
yanmalı motorlar 

40,603,609 

Dozerler,greyder,skreyper,ekskavatör, 
küreyici, yükleyici vb. 

37,668,917 

LİSTE TOPLAMI 1,173,761,443 

*2010 için Ocak-Ekim ayları  verileri kullanılmıştır. 
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Türkiye‟de, 2010 yılında 113.9 milyar dolarlık ihracat, 185.5 milyar dolarlık ithalat 
yapılmıştır. Genel ihracat %11.6, genel ithalat %31.7 oranında artmıştır. Bu dönemde, 
Türkiye‟nin toplam ihracatının yaklaşık %6.3‟ünü oluşturan7,2 milyar dolarlık bölümü 
İngiltere‟ye yönelmiş, toplam ithalatının %2.5‟lik bölümünü oluşturan  4,7 milyar dolarlık 
kısmı ise İngiltere‟den gerçekleştirilmiştir.  Bu değerler, 2009 yılına göre, İngiltere‟ye 
ihracatta %22.4, ithalatta %34.7 artış anlamına gelmektedir. 2010 yılında İngiltere, 
Türkiye‟nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya‟dan sonra  2. sırada, en çok 
ithalat yaptığı ülkeler arasında ise 10. sırada yer almıştır. İngiltere, ülkemizin dış 
ticaretinde fazla verdiği ender gelişmiş ülkelerden biri olma özelliğini korumaktadır. 
 
İhracatımızda Önemli Maddeler 
 
Tekstil ve Konfeksiyon:  

2010 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye‟nin İngiltere‟nin toplam ithalatında yaklaşık 
%8.4‟lük bir paya sahip olduğu görülmektedir. İhracatımızın %85.5‟ini konfeksiyon 
ürünleri oluşturmaktadır. Geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla 2010 yılı üçüncü 
çeyreğinde tüm tekstil gruplarında İngiltere‟nin toplam ithalatında %5.7‟lik artış 
kaydedilmiştir. Hazır giyim ihracatımız İngiltere‟nin toplam ithalatındaki %3.5‟luk artışa 
karşın %15.2 artmıştır. 2010 yılının aynı döneminde, İngiltere‟ye ihracatımızdaki ilk 20 
maddenin altısı tekstil ve konfeksiyon sektörüne ait olduğu gözlemlenmektedir. Kadınlar 
ve kız çocuklar için takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler, pantolonlar ülkemiz 
ihracatı %2.4 oranında artmıştır. 6104 örme takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, 
etekler, pantolonlar‟da ülkemiz ihracatı %44.2; örme tişörtler, atletler ve diğer iç giyim 
eşyası‟nda ülkemiz ihracatı %20.4; kazaklar ve hırkalarda ihracatımız %34; çoraplar, 
külotlu çoraplar ve taytlar‟da ülkemiz ihracatı %7.1 ve erkekler ve erkek çocuklar için 
takımlar, ceketler, blazerler, pantalonlar ve şortlarda ihracatımız %12.4 oranında 
artmıştır.  

2008 ve 2009 yıllarında düşme eğiliminde olan tekstil ve konfeksiyon ihracatımızın 2009 
yılının son çeyreğinde yakaladığı ivmeye devam ederek 2010 yılının üçüncü çeyreğinde 
belirgin bir toparlanma yaşadığı anlaşılmaktadır.  

 Otomotiv: 

SITC sınıflandırmasına göre 2010 yılının üçüncü çeyreğinde İngiltere‟nin otomotiv ve yan 
sanayi sektörü ithalatı 2009 yılının aynı dönemine göre %58.2 artmıştır. İngiltere‟nin 
Türkiye‟den ithalatı aynı dönemde %77.05 artmış ve sektörün toplam ithalatı içindeki 
payımız %1.96 olarak gerçekleşmiştir.  

İngiltere‟ye ihracatımızdaki ilk 20 maddenin üçü otomotiv sektörüne ait olup, bu 
maddelerden özellikle ihracatımızın önemli bir kısmını oluşturan ana sanayi ürünlerinden 
ticari araçlarda ihracatımız 2010 yılının üçüncü çeyreğinde %115.7 oranında artmıştır. 
Binek otomobiller de ise aynı dönemde ihracatımızda %104.1‟lik artış gerçekleşmiştir. 
İngiltere‟deki 2 yan sanayi imalatçılarının İngiltere piyasasına satış amacıyla Türkiye‟de 
yatırım yaparak imalata yönelmeleri ihracatımıza katkıda bulunmaktadır. Küresel krizin 
otomotiv sanayine olan olumsuz etkilerinin 2010 yılının üçüncü çeyreğinde etkilerinin 
azaldığı anlaşılmaktadır.  

 
 
Elektrikli Ev Aletleri:  

İngiltere‟ye ihracatımızda önemli maddelerden üç tanesi televizyonlar, buzdolapları ve 
çamaşır makineleridir.  

İngiltere‟nin televizyon ithalatı 2010 yılının üçüncü çeyreğinde 2009 yılı aynı dönemine 
göre %3.5 artmıştır. Aynı dönemde ülkemizin ihracatı ise %11.7 azalmıştır. 2004 yılı 
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itibariyle başlayıp 2009 yılının ilk çeyreğine kadar devam eden pazar kaybımız 2009 yılı 
sonu itibariyle sona ermiş gözükmekle birlikte 2010 yılının üçüncü çeyreğinde 
tekrarlanmıştır. Diğer taraftan, Macaristan, Hong Kong ve Portekiz‟in İngiltere‟ye 
ihracatlarındaki artış dikkat çekmektedir.  

İngiltere‟nin buzdolabı ithalatı 2010 yılının üçüncü çeyreğinde %7.1 artmıştır. Türkiye‟nin 
ise aynı dönemde ihracatı %7.2 artmıştır ve İngiltere‟nin ithalatında Çin‟den sonra ikinci 
sırada yer almıştır. Bu dönemde, Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore‟den yapılan 
ithalattaki artış da dikkat çekmektedir.  

İngiltere‟nin çamaşır makinaları ithalatı 2010 yılının üçüncü çeyreğinde %2.4 
artmıştır.Ülkemiz ise aynı dönemde ihracatını %22 artmış ve İngiltere‟nin ilk üç tedarikçi 
ülkesinden birisi olmuştur. Aynı zamanda, Polonya,Güney Kore ve İsveç‟nin 
ihracatlarındaki artış dikkat çekmektedir.  

İngiltere Ekonomisi ve Dış Ticaretini İlgilendiren Önemli  Gündem Konuları 

  Dünyanın en büyük alkollü içecek firması olan İngiltere merkezli Diego Plc.‟nin gelişen 
piyasalardaki büyüme stratejisinin gereği olarak Türkiye‟de faaliyet gösteren Mey İçki 
firmasını satın almak üzere görüşmelere başladı. Yıl sonuna kadar kesin anlaşmanın 
beklenmediği görüşmelerde Diego‟nun Mey İçki‟ye 2-2.5 milyar dolarlık bir teklif vereceği 
tahmin ediliyor. Mey İçki‟nin sahibi olan TPG Capital‟in firmayı 2006 yılında 800 milyon 
dolara aldığı dikkate alındığında şirketin değerinin kısa sürede önemli ölçüde arttığı 
görülmektedir. Türkiye‟de 50 bin civarında perakende satış birimi bulunan Mey İçki‟nin 
satın alınmasıyla İngiltere merkezli firma yükselen piyasalarda önemli bir avantaj elde 
etmeyi hedefliyor.  

 Büyük finans kuruluşlarından ABD merkezli Bloomberg‟ün Avrupa‟da kuracağı 
merkezin yeri Londra olacak. Bu durum Londra‟nın finans ve medya yatırımlarında en 
çekici yer olma özelliğini sürdürdüğünü göstermektedir. 2009-2010 döneminde sayısı 70‟e 
yaklaşan finans şirketi Londra‟da yatırım yaptı veya buradaki faaliyetlerini genişletti.  

  Elektrikli otomobil üretiminde önde gelen ülkelerden birisi olan İngiltere‟de elektrikli 
otomobil üretimi ve kullanımı devlet tarafından vergi indirimleri ve diğer mali yüklerin 
azaltılması yoluyla devlet tarafından desteklenmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılında 
devlet tarafından 5000 paunda kadar sağlanacak destekten yararlanacak 11 değişik 
otomobil modeli açıklandı. 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek uygulama ile devlet 
tarafından 5000 paunda kadar sağlanacak destekten yararlanacak otomobillerin ¼ 
oranında düşük fiyata satın alınması mümkün olacaktır. 2012 Nisan ayına kadar devam 
edecek uygulama için 43 milyon paundluk bütçe ayrıldığı belirtilmiştir. Elektrikli otomobil 
üretimine 400 milyon paundun üzerinde kaynak ayıran İngiliz Hükümeti, bu tutarın 300 
milyon paundu tüketicilere sağlanacak indirimlere, 80 milyon paundu araştırma-geliştirme 
ve 20 milyon paundu altyapı tesislerinin (şarj istasyonları) yapımına ayrılmıştır.  

  Ekonomik kriz içerisinde bulunan İrlanda‟ya açılan 85 milyar euroluk kurtarma 
paketine İngiltere 7.9 milyar euro katkı sağlayacaktır. İngiltere‟nin beşinci büyük ihraç 
pazarı olan ve 62 şirketi Londra Borsasında işlem gören İrlanda‟nın yaşadığı ekonomik 
krizin İngiltere‟nin ihracatını olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.  

 
ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 
 

 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması  
(İmza: 19 Şubat 1986, Yürürlük: 26 Ekim 1988) 

 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması  
(İmza: 15 Mart 1991, Yürürlük: 22 Ekim 1996) 

 Sağlık Alanındaki İlişkilere Dair Deklarasyon (15 Mayıs 1991) 
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 Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü (26 Mart 1992) 

 Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Mutakabat Muhtırası  
(27 Haziran 1997) 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
      Krallığı Hükümeti Arasındaki İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı  
      (15 Mayıs 1999) 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
      Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi  (20 Aralık 1999) 

 Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan‟ın 23-24 Ekim 2007 tarihlerinde yaptığı 
İngiltere ziyaretinde İngiltere Başkanı Gordon Brown ile iki ülke arasındaki sosyal 
ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için imzalanan “Stratejik Ortaklık Anlaşması” 

 Türkiye ile İngiltere arasındaki dış ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ile UK Trade & Investment arasında, yılda en az bir kere 
toplanması hedeflenen, Joint Economic and Trade Committee (JETCO) 
anlaşması ticaret ve yatırımdan sorumlu Bakan Lord Davies‟in Haziran 2009‟da 
Türkiye ziyareti sırasında imzalanmıştır. 

 
 
 
 


