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1. ÜLKE KİMLİĞİ 
 

Resmi Adı:   Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 

Yönetim Biçimi:  Meşruti Monarşi, Parlamenter Demokrasi 

Devlet Başkanı:  Kraliçe II. Elizabeth 

Başbakan:   David Cameron 

Başkent:   Londra (7,8 milyon) 

Nüfusu:   63 milyon (2012 Temmuz Tahmini) 

Yüzölçümü:   244 100 km2 

Diller:    İngilizce. Ayrıca Galler’de Welsh ve İskoçya’da Galce 

Din: Hristiyan  

Başlıca Şehirleri (nüfus) Birmingham (1 milyon) , Leeds ( 799 bin), Glasgow ( 593 bin) , 

Sheffield (556 bin) 

Para Birimi: Pound sterling (GBP) 

 

 

 

 

 

1.1.  GENEL BİLGİLER 
 

1.1.1. Coğrafi Konum: 
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Kıta Avrupa’sının kuzeybatısında yer alan Britanya Adaları 244.100 km2’lik bir yüzölçümüne 
sahip bulunmaktadır. Bu adaların en büyüğü Büyük Britanya, ikinci en büyüğü ise Büyük 
Britanya adasının batısında bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin 
yer aldığı adadır. 

Ana adanın kuzeyinde bulunan İskoçya’nın batısında Hebrides takımada topluluğu yer alırken 
İskoçya’nın kuzeydoğusunda Orkney ve Shetland adaları sıralanmaktadır. Bütün bu adalar 
İngiltere’ye bağlıdır. Ancak, İngiltere ile Fransa arasında yer alan Channel Adaları ile İrlanda 
Denizindeki Isle of Man adası, uluslararası ilişkiler ve güvenlik bakımından Birleşik Krallığa 
bağlı bulunmaktadır. 

Birleşik Krallık’ın 244 100 kilometrekarelik yüzölçümünün 130 400 kilometrekarelik kısmı 
İngiltere’ye aitken İskoçya 78 800, Galler 20 800 ve Kuzey İrlanda 14 100 kilometrekarelik 
alanı kapsamaktadır. 

Başkenti Londra (7,8 milyon) olan ülkenin diğer önemli şehirleri Birmingham (1 milyon), 
Leeds (799.000), Glasgow (593.000) ve Sheffield (556.000)’dır. Ülke topraklarının yaklaşık 
%71’lik kısmı ekilmeye müsait alan ve çayırlardan, %10’luk kısmı ormanlık alanlardan 
%19’luk kısmı ise şehirlerden oluşmaktadır.  

1.1.2. Siyasi ve İdari Yapı: 

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, Meşruti Monarşi ve 
Parlementer Demokrasi ile yönetilen bir ülke olup, anayasa adı altında düzenlenmiş tek bir 
anayasa metni bulunmamakta, bunun yerine ülke, anayasa gücündeki yazılı mevzuat, yıllar 
itibariyle oluşan içtihatlarla örf ve adet hukuku ile uluslararası sözleşme hükümlerine dayalı 
olarak yönetilmektedir. Anayasa niteliğindeki anılan mevzuat Meclis tarafından çıkarılan yeni 
kanunlar ve anlaşmalarla değiştirilebilmektedir. 

Devlet Başkanı Kraliçe II.Elizabeth’dir. 2010 yılı Mayıs ayında yapılan seçimler neticesinde 
Muhafazakar Parti ile Liberal Demokrat Parti koalisyon hükümeti kurmuşlardır. Muhafazakar 
Parti lideri David Cameron Başbakan olarak görev yapmaktadır. 

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan oluşmaktadır. Toplam 645 
üyesi bulunan Avam Kamarası’nın üyeleri beş yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmektedir. 
2010 yılında yapılan genel seçim sonuçlarına göre Meclisteki üç büyük partinin sandalye 
dağılımı Muhafazakar Parti 

306, İşçi Partisi 258 ve Liberal Demokrat Parti 57 olarak belirlenmiştir. 

İşçi Partisi çoğunluk hükümeti tarafından gerçekleştirilen reformlarla soydan geçme 
asilzadelerin Lordlar Kamarasına katılma hakları sona erdirilmiş, vasiyet yoluyla devredilen 
Lordluk unvanı (hereditary peer) feshedilmiştir. 

Diğer taraftan, Blair hükümeti tarafından hayata geçirilen ayrı bir reformla, Galler, İskoçya ve 
Kuzey İrlanda’ya merkezden bir dizi yetki devri anlamı taşıyan değişiklikler 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
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1997 yılında Galler ve İskoçya’da yapılan referandumla, Merkezi Hükümetin ekonomi ve 
para politikası, dış politika, savunma ve ulusal güvenlik dışında kalan, eğitimden sağlığa, 
adalet hizmetlerinden ulaşım ve tarım politikalarına kadar bir dizi yetki 6 Mayıs 1999 
tarihinde İskoçya Parlamentosu ve Galler Assamblesine aktarılmıştır. 

1998 yılında imzalanan ‘The Good Friday Agreement’ adıyla bilinen anlaşmanın Kuzey 
İrlanda’da yapılan referandum sonucunda onaylanması ile yapılan seçimler sonucunda 
oluşturulan Kuzey İrlanda Assamblesi ise Aralık 1999 itibariyle çalışmalarına başlamıştır.  

1.1.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

2011 yılı tahminlerine göre İngiltere’nin nüfusu 62,3 milyon kişidir. Birleşik Krallığın 
kapsadığı ülkelere göre nüfus dağılımı ise; İngiltere (52,2 milyon), İskoçya ( 5,2 milyon), 
Galler (3 milyon) ve Kuzey İrlanda (1,8 milyon) şeklindedir. 2008 yılı baz alınarak yapılan 
tahminlere göre 2018 yılında Birleşik Krallığın nüfusu 65,6 milyon kişiye ulaşacaktır. Düşük 
doğum oranları ve artan yaşam beklentisine bağlı olarak ülke nüfusu giderek yaşlanmaktadır. 
2010 yılı verilerine göre, ülkede nüfusun %16’sını 65 yaş üstü nüfus oluştururken, 16 yaş altı 
nüfusun toplam nüfusa oranı ise %18,6’dır. Diğer Batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
İngiltere’nin de gelecek 10 yıllık dönemde emekli nüfusun çalışan nüfus üzerinde yarattığı 
yük ile karşı karşıya gelmesi beklenmektedir. 

Özellikle son yıllarda İngiltere’deki nüfus artışının arkasında yatan önemli nedenlerden biri de 
ülkeye yönelik göçün artması olmuştur. 1990’lara kadar nüfus artışı daha çok doğal 
nedenlerden (doğum, ölüm sayısı) kaynaklanırken, 1990’ların ortalarından itibaren nüfus 
artışı net göçmen sayısındaki artıştan etkilenmeye başlamıştır. 

Ülkeye yönelik iltica talepleri özellikle 1990’lı yılların sonunda artış göstermiştir. Diğer 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkeye artan göç medya ve nüfusun büyük bir kısmı 
tarafından hoş karşılanmamaktadır. 

İngiltere’nin nüfusu Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık %84’lük kısmını oluşturmaktadır. 
Nüfusta en büyük artış, bölgenin ekonomik dinamizmine de paralel olarak güney doğu 
İngiltere’de gerçekleşmiştir. 

Birleşik Krallık nüfusu büyük ölçüde kentlerde yoğunlaşmaktadır. Nüfusun %90’ı kentlerde 
yaşamaktadır. Son 20 yıl içinde Londra nüfusu %5 oranında artış göstermiştir. Buna karşılık 
Liverpool nüfusunun %15, Manchester nüfusunun %15,1 oranında azalmasına bağlı olarak 
Kuzey İngiltere nüfusunda azalma gerçekleşmiştir. 

   Nüfus İstatistikleri 
 2005 2010 2015 
Erkek 29,7 30,8 31,9
Kadın 30,5 31,4 32,4
Toplam 60,2 62,2 64,3

   Kaynak: The Economist Intelligence Unit, United Kingdom, Country 
   Report (Şubat 2012). 
 
 
İstihdam-İşgücü İstatistikleri 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012b 2013b 
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İstihdam (milyon kişi) 29,2 29,4 29 29 29,2 29,1 29,2 

İşsizlik oranı (%) 5,3 5,7 7,6 7,8 8,1 8,7 8,7 

a Economist Intelligence Unit tahmini b Economist Intelligence Unit projeksiyonu Kaynak: 
The Economist Intelligence Unit, United Kingdom, Country Forecast (Şubat 2012). 
 

1.1.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Ilımlı bir deniz iklimine sahip olan Birleşik Krallık’ta, Kuzey İskoçya’nın dağlık alanları, 
Galler ve İngiltere’nin bazı kuzey bölgeleri dışında kalan tüm bölge toprakları, tarım ve 
hayvancılık için elverişlidir. Bununla beraber, Doğu Anglia haricindeki arazilerin engebeli 
olması, büyük ölçekli geniş tarımsal üretime izin vermemektedir. Geçtiğimiz yüzyıllar içinde 
ülkede tarımsal üretim yaygınlaştıkça, yaprak döken ağaçlardan oluşan ormanlık araziler 
giderek azalmıştır. 

Birleşik Krallık, zengin petrol, doğal gaz ve kömür kaynakları ile AB içinde en fazla enerji 
kaynağına sahip ülke konumundadır. 1980’li yıllar boyunca enerji bakımından kendi kendine 
yeterli olan ülke günümüzde net enerji ithalatçısı haline gelmiştir. Ülkenin diğer mineral 
kaynakları son derece sınırlıdır. 

Ülkede enerji ve temel kimyasalların üretimi için kullanılan doğal kaynaklar, kömür, petrol ve 
doğalgazdır. 18. yüzyıldan bu yana tam kapasitede üretim yapılmasına rağmen ülkede halen 
çok zengin kömür rezervleri bulunmaktadır.  

Ülkede üretilen elektriğin üçte ikisi kömür ve doğal gazdan sağlanmaktadır. Bununla beraber, 
İngiltere’de yenilenebilir enerji kullanımı konusuna giderek artan bir önem verilmekte olup, 
hükümet, 2001 yılında %1 düzeyinde bulunan yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji 
oranını 2003 yılı sonu itibarıyla %5’e, 2010 yılı itibarıyla da %10’a çıkarma konusunda 
taahhütte bulunmuştur. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının artan enerji talebini 
karşılaması mümkün görünmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. GENEL EKONOMİK DURUM 
1.2.1. Ekonomik Yapı: 
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İngiltere, AB içinde Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü ve dünyada yedinci en büyük 
ekonomidir. İngiltere ekonomisinde GSYİH’ nin yaklaşık üçte ikilik kısmı özel tüketim 
kaynaklıdır. Diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi İngiltere’de de imalat sanayinin 
GSYİH’ deki payı giderek azalmaktadır. 

   Temel Ekonomik Göstergeler 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 a 2014 a
GSYİH (milyar dolar, cari 
fiyatlarla) 2.669 2.194 2.268 2.430 2.444 2.452 2.497 

GSYİH (milyar GBP, cari 
fiyatlarla) 

1.441 1.401 1.466 1.515 1.586 1.630 1.684 

Reel Büyüme Oranı (%) -1 -4 1,8 1 0,3 1,1 1,2
Cari İşlemler Dengesi 
(milyar dolar) 

-41,2 -37,1 -75,3 -32,8 -90,4 -94,2 -95,3 

Cari İşlemler Dengesi 
(GSYİH’deki payı, %) -1,5 -1,7 -3,3 -1,3 -3,7 -3,8 -3,5 

Kişi Başına GSYİH (dolar, 
cari fiyatlarla) 

43.468 35.509 36.428 38.759 38.706 38.574 39.020

Kişi Başına GSYİH (dolar, 36.050 34.689 35.743 35.647 36.139 36.946 37.793
İşsizlik Oranı (%) 5,7 7,6 7,9 8,1 8 7,7 7,6
Enflasyon Oranı (%, 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,8 1,8
Enflasyon Oranı (%, ÜFE) 6,8 1,6 4,2 5,6 2,8 1,8 2,4
Kredi Faiz Oranı (%, ort.) 6,9 4 4 4,1 4,2 4,4 4,4
Döviz Kuru (€/£,yıl sonu) 1,05 1,12 1,17 1,2 1,24 1,18 1,18
Döviz Kuru ($/£,ort) 1,85 1,57 1,55 1,6 1,59 1,55 1,53
İhracat (fob, milyar dolar) 468 356 410 479 474 459 477
İthalat (fob, milyar dolar) 641 484 563 640 643 628 646
Dış Ticaret Dengesi (milyar 
dolar) -173 -128 -153 -161 -168 -169 -169 

   a Economist Intelligence Unit tahmini Kaynak: The Economist Intelligence Unit, United 
Kingdom, Country Forecast (July 2013) 
 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar 

Avrupa Birliği (European Union - EU) 
Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Center - WTO) Birleşmiş Milletler (United Nations  UN) 
Avrupa Konseyi (Council of Europe) 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization - NATO) Uluslararası 
Para Fonu (International Monetary Fund - IMF) 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and 
Development - OECD) 
 
 
 
 
GSYİH'nin Sektörlere Göre Dağılımı  

 2007 2008 2009 2010 2011
Tarım 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 
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Sanayi 23.0 22.6 21.2 21.8 21.7 
Hizmetler 76.3 76.6 78.1 77.5 77.6
Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit Data Tool 

 İmalat sanayindeki bu durum, kısmen ülkedeki yan sanayi faaliyetlerinin küçülme eğilimini 
de yansıtmaktadır. Geçmişte imalat sanayi firmaları tarafından, kendi çalışanları kullanılarak 
yürütülen pek çok yan sanayi faaliyeti bugün artık hizmetler sektörü içinde 
sınıflandırılmaktadır. Diğer taraftan, bu durum aynı zamanda tekstil gibi geleneksel bazı 
sanayi sektörlerinin, maliyetlerin düşük olduğu ülkelerden gelen ithal ürünlerle rekabet 
edemeyerek küçüldüğünün göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Ayrıca, ihracata yönelik 
imalat sanayi, 1990’lı yılların sonlarından itibaren güçlü bir döviz kuru ile de baş etmek 
zorunda kalmıştır. Diğer taraftan kişiler refah düzeylerinin artışına bağlı olarak gelirlerinin 
daha büyük kısmını hizmetlere harcamaya başlamışlardır. 

Diğer taraftan hizmetler sektörünün önemi artmış, sektör İngiltere GSYİH’sinin yaklaşık 
dörtte üçünü oluşturur hale gelmiştir. 2011 yılı itibarıyla hizmet sektörü ülke GSYİH’sinin 
%77,6’sını oluşturmaktadır. Londra’nın dünya finans sektöründeki geleneksel önemine de 
bağlı olarak finans sektörü GSYİH’nin yaklaşık % 10’luk, vergi gelirlerinin ise % 11’lik 
kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca finans ve finans sektörüne bağlı olarak gelişen profesyonel 
hizmetler sektörünün ülkede 2 milyonun kişinin üzerinde istihdam yaratmaktadır. GSYİH’nin 
yaklaşık % 4’ünü oluşturan telekomünikasyon sektörü 90’ların ortalarından itibaren hızla 
büyümüştür. İngiltere’nin evlerin yeniden yapımı ile ilgili yasal düzenlemeleri de inşaat 
sektörünün GSYİH’dakı payını % 6’ya yükseltmiştir. 

1.2.2. Ekonomik Performans 

1992’den beri sürekli büyüyen İngiliz ekonomisinde 1997-2004 yılları arasında özel tüketim 
GSYİH’da yaşanan büyümeden daha yüksek oranda artmıştır. Bu da hane halkı borçlarının 
artmasına neden olmuştur. Borç/gelir oranı 2007 yılında 1980’lerden beri en yüksek 
seviyesine ulaşmıştır, bu durum da piyasanın faizlerdeki değişikliklere daha hassas hale 
gelmesine yol açmıştır. Bunlara ek olarak dünyada da kriz yaşanması İngiltere’nin 
ekonomisini oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. 2009 yılında GSYİH % büyük gerilemedir. 
2010 yılında ülke ekonomisi % 1,3 oranında büyüyerek resesyondan çıkmıştır. 

2011 Yılı İtibarıyla Karşılaştırmalı Ekonomik Göstergeler  
 İngiltere Fransa Almanya ABD Japonya 

GSYİH (milyar dolar) 2.435 2.760 3.578 15.088 5.922 
Kişi başına GSYİH (dolar) 38.824 43.599 43.804 48.168 46.822 
Enflasyon (ort; %) 4,5 2,3 2,5 3,1 -0,3 
Cari denge (milyar dolar) -63 -65,3 174 -484,4 128,1 
Cari denge (GSYİH % pay) -2,2 -2,4 4,9 -3,2 2,2 
İhracat-fob (milyar dolar) 478 587 1.553 1.499 790 
İthalat-fob (milyar dolar) 640 690 1.333 2.239 809
Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit 

 

Yaşanan ekonomik krizden sonra ülke ekonomisi halen tam anlamıyla iyileşme 
gösterememiştir. Finans sektörün büyük oranda desteklenmesine, düşük faiz oranlarına 
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rağmen ekonomi önümüzdeki yıl için halen belirsizliğini korumaktadır. 2011 yılında GSYİH 
% % 0,9 oranında büyümüştür. Açıklanan bütçede 2012 yılı beklentisi ise % 0,7 olarak 
belirtilmiştir. Bütçe açığı halen GSYİH’nın % 10’u oranındadır. 

1.2.3. Ekonomi Politikaları 

İngiltere’de son yıllardaki temel maliye ve para politikaları hükümetin sürdürülebilir büyüme 
ve yüksek oranda istihdamın sağlanması amacına yönelik olarak oluşturulmaktadır. 1997 
yılında iktidara geldiği zamandan beri İşçi Partisi ekonomik politikalar ile ilgili olarak iki 
önemli değişiklik yapmıştır. Bunlardan biri faiz oranlarının belirlenmesi görevinin 
Hazine’den alınarak Merkez Bankası (Bank of England)’nda oluşturulan bir komiteye (Para 
Politikası Komitesi) aktarılmasıdır. Yıllık enflasyon hedefinin belirlenmesi ise halen 
hükümetin yetkisinde bulunmaktadır. 

Maliye politikası açısından ise hükümet 1997 yılında yeni bir çerçeve belirlemiştir. Söz 
konusu politika geçmiş hükümetin orta dönemli finans stratejisine dayanmaktadır. Maliye 
politikasının amacı orta dönemde bütçe dengesinin tutturulmasıdır.  

Maliye politikasında hükümetin temel aldığı iki önemli kural bulunmaktadır. Bunlardan ilki; 
hükümet borçlanmayı cari harcamaları finanse etmek için değil yatırım yapmak için 
gerçekleştirebilir (altın kural olarak adlandırılmaktadır), ikincisi ise; kamu borçlarının 
GSYİH’ya oranının istikrarlı ve ölçülü olarak gerçekleşmesidir. Maliye politikası kamu 
harcamaları için üç yıllık Kapsamlı Harcama Değerlendirmesi çıkartılarak tamamlanmaktadır. 
Bunun amacı ise yıllık bütçe görüşmelerinde kamu harcamaları üzerinde Hazine’nin 
kontrolünün artmasını sağlamaktır.  

Diğer taraftan hükümet altın kurala çok fazla sadık kalamamış ve sağlık ile eğitim harcamaları 
nedeniyle kamu harcamalarının 2000 yılından itibaren hızla artması nedeniyle kamu 
finansmanı olumsuz etkilenmiştir. 

Global krizden 4 yıl sonra ülke ekonomisi halen kırılganlığını korumaktadır. Hükümet birçok 
alanda mevcut bulunan mali kısıtlamalara rağmen hem ekonomik büyümeyi hem de bütçe 
açığını azaltmayı hedeflemektedir. Orta vadede dijital teknoloji, düşük karbon sanayi ve 
çevreye uyumlu ulaşım altyapısına yatırım yapılması hedeflenmektedir. Diğer bir hedef özel 
yatırımların, ihracatın ve imalatın artırılması suretiyle ekonomiyi borç ile finanse edilen 
tüketimden uzaklaştırmaktır. 

1.2.4. Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler 

İngiltere’nin ekonomisi 1992’den ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılına kadar her çeyrekte 
büyüme göstermiştir. Buna rağmen bu uzun süreçli büyüme dönemi ekonomide 
makroekonomik açıdan çeşitli dengesizlikler yaratmıştır. Yaşanan kriz nedeniyle 2009 yılında 
reel büyüme % –4,4 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran İngiliz ekonomisinde II. Dünya 
Savaşı’nda beri yaşanan en büyük gerilemedir. Diğer taraftan verilen desteklere bağlı olarak 
ekonomide 2009 yılı sonu itibariyle üretimde istikrar tekrar sağlanmış ve ülke ekonomisi 
resesyondan çıkmıştır.  

Bankacılık sektörünün halen devlet desteğine ihtiyaç duyması, borçları bulunan tüketicilerin 
harcama konusunda kontrollü davranmaları, önemli harcama kalemlerinde gerçekleşen 
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kesintiler, vergilerde beklenen artış, İngiltere’nin ihraç pazarlarında talebin düşük olması gibi 
nedenlerle ekonomide yaşanan bu iyileşmenin istikrarın tekrar sağlandığı anlamına gelmediği 
düşünülmektedir. 2011 yılında reel büyüme % 0,7 oranında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 
halen resesyona yönelik belirtiler de devam etmektedir.  

Ekonomideki reel büyümenin 2012 yılında % 0,2 ve 2013 yılında ise % 1,2 olacağı tahmin 
edilmektedir. Diğer taraftan kamu finansmanında yaşanan sıkıntılar ve borçların yüksekliği 
nedeniyle yatırımcıların endişelerini giderebilmek amacıyla mali konsolidasyon da oldukça 
önem taşımaktadır. Ülke ekonomisinde işsizlik oranının yüksek seyretmesi ve yaşam 
standartlarında yaşanan gerileme de önemli iki sorun olarak devamlı gündemde yer 
almaktadır. 

İngiltere Ekonomisi Genel Projeksiyon Özeti (Yıllık % değişim)  
 2011 2012 2013 2014 2015 

Reel büyüme 0,7 0,2 1,2 0,9 1,9 
Sanayi üretimi artışı -1 -0,4 1,3 -0,1 0,5 
İşsizlik oranı (ort) 8,1 8,7 8,7 8,3 8 
Enflasyon oranı 4,5 2,9 3,2 3,1 2,7 
İhracat-fob (milyar dolar) 479 477 536 576 635 
İthalat-fob (milyar dolar) 641 715 765 834 909 
Cari denge (milyar dolar) -63 -53,7 -70,3 -79,1 -78,6 
Cari denge (GSYİH % pay) -2,6 -2,2 -2,7 -3 -2,8 
Döviz kuru $ :£ (ort.) 1,60 1,55 1,59 1,58 1,60 
Döviz kuru €:£ (ort) 1,15 1,23 1,28 1,29 1,29 
Harcama Bazında GSYİH (milyar $) 2011 2012 2013 2014 2015 
Özel Tüketim 1.567,4 1.557,1 1.662,4 1.717 1.816,3
Kamu Harcamaları 564,9 566,4 599,1 614,3 645,6 
Gayrisafi sabit sermaye yatırımları 344,1 329,6 353,8 358,2 380,3 
Stok birikimi 6,7 4,2 4,8 4,7 4,8 
İç talep 2.483,1 2.457,2 2.620,1 2.694,2 2.846,9
İhracat 794,3 779,4 846,7 905,7 905,4 
İthalat 842,4 815,8 891 962,8 1.062,8
Dış Ticaret Dengesi -48,1 -36,4 -44,3 -57,1 -157,4
GYİH 2.435 2.420,8 2.575,9 2.636,8 2.771,6
  Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit 

2013- 16 yılları arasında çeşitli dönemlerde daralma yaşanma riskine rağmen ekonomideki 
büyümenin ortalama yıllık % 1,4 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Euro 
bölgesindeki gelişmeler de ülkeyi etkilemeye devam edecektir. 

2012 yılında düşük seyretmesi beklenen enflasyonun harcanabilir gelirler üzerindeki baskıyı 
azaltması beklense de reel ücretlerde yaşanması beklenen düşüş, yüksek orandaki borçlanma, 
istihdam pazarının zayıflığı, kredi olanaklarında ki daralma ile durgun seyreden emlak 
piyasası hane halkı talebini sınırlandırmaya devam edecektir. Tüketiminin 2012 yılında 
durgun seyretmesi 2013 tibariyle ise canlanması beklenmektedir. 

1.2.5. Enflasyon 
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2011 yılı Eylül ayında % 5,2 ile en yüksek değere ulaşan enflasyon daha sonra azalmaya 
başlasa da halen % 2 olan hedefin üzerinde seyretmektedir. 2011 yılı ortalama enflasyon oranı 
% 4,5 olarak gerçekleşirken söz konusu oranın 2012’de % 2,9 olması beklenmektedir. 

Enflasyon İstatistikleri(%, ort) 
 2007 2008 2009a 2010a 2011a 2012b 2013b 2014b 
TÜFE 2,3 3,6 2,2 3,2 4,5 2,9 3,2 3,1
ÜFE 2,3 6,8 1,6 4,2 5,6 2,9 2,3 3,1

Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit a EIU tahmini b EIU projeksiyonu 

1.2.6. Para Politikaları 

İngiltere Merkez Bankası (BoE-Bank of England) 2008 Ekim ayında % 5 olan faiz oranını 
2009 Mart ayında 200 milyar pound tutarında aktif değer alım programını yürülüğe koymadan 
önce tarihindeki en düşük oranlardan biri olan % 0,5’e indirdi. 2012 Şubat ayında 50 milyar 
pound tutarında yeni bir alım programını açıkladı. Ayrıca banka tarafından söz konusu 
program ile ekonomik aktivitenin desteklenmesinin ve yıllık enflasyon oranının da % 2 olarak 
tutulmasının hedeflendiği açıklanmıştır. 

Söz konusu borçlanma programının toplamının 2013 yılında 400 milyar poundun düzeyine 
çıkması beklenmektedir. Faiz oranının ise en az 2015 başına kadar % 0,5 oranında olacağı 
tahmin edilmektedir. 

1.2.7. Maliye Politikaları 

İngiltere resesyon dönemine büyük bir bütçe açığı ve kamu borcu ile girmiştir. 2009 yılında 
da kamunun borçlanma miktarı artmıştır. 2008 yılında mali açığın GSYİH’ya oranı % 5,5 
iken 2009 yılında aynı oran % 11,3’e yükselmiştir. 2010 Haziran ayında çıkarılan ek bütçe ile 
5 yıllık bir mali sıkılaştırma programı açıklanmıştır. Söz konusu program ile önce 2015/16 
bütçe yılı hedeflenmiş daha sonra hedef 2016/17 (2016’da % 1-2 düzeyine gerilemesi 
amaçlanmaktadır) bütçe yılı olarak revize edilmiştir. 2015 yılında gerçekleşecek seçimden 
sonra yeni bir mali sıkılaştırma programının açıklanması beklenmektedir. 

1.2.8. Döviz Politikaları 

Sterling 2007 ortası ile Aralık 2008 arasında değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetmiştir. O 
dönemden beri para birimi biraz değer kazanmış olmasına rağmen halen ekonomideki 
dengesizliklerden etkilenmektedir. İngiltere’nin ekonomisine ilişkin beklentiler, yükselen borç 
seviyesi, zayıf bankacılık sektörü, yabancı sermayeye bağımlılık, orta vadeli mali politikalar 
ile ilgili olarak yatırımcıların kararsızlığı ve para politikası ile ilgili sıkıntılar sterline yönelik 
varlıklar ile ilgili riskleri artırmaktadır. Buna rağmen kısa dönemde sterlinin değerinde reel 
açıdan önemli bir değişiklik yaşanması beklenmemektedir. 

 

 

Döviz Kurunun Seyri 
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  2010a 2011 a 2012b 2013 b 2014 b 
Döviz kuru $:£ (ort.) 1,55 1,6 1,55 1,59 1,58 
Döviz kuru €:£ (ort.) 1,16 1,15 1,23 1,28 1,29 
Döviz kuru US:€ (ort.) 1,33 1,39 1,27 1,24 1,23 
Döviz kuru € :£ (sene 1,16 1,18 1,26 1,28 1,26 

Döviz Kurundaki Reel 
Değişim (ort; 20005=100) 

83,6 84,3 87,5 92,5 94,2 

  Kaynak: EIU-The Economist Intelligence Unit a EIU tahmini b EIU projeksiyon 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 
2.1.1. Tarım ve Hayvancılık: 

Üretimde yüksek verimlilik ve elverişli iklim koşullarına bağlı olarak İngiltere’nin tarım 
sektörü, ülkenin toplam gıda ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılayabilmektedir. Ülkenin 
ılıman iklimi ve yıl içine dengeli bir biçimde dağılan yağışlar sayesinde hem İngiltere’nin 
hem çok geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır hem de üretim sezonu oldukça uzundur. 

Ormancılık ve balıkçılık sektörleriyle beraber tarım sektörü ülke GSYİH’sinin %1’inden daha 
az bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sektörde çalışan nüfus ise ülke toplam nüfusunun %2’si 
düzeyinde seyretmektedir. Bu oran, diğer pek çok gelişmiş ülke ile %5 olan AB 
ortalamasından daha düşüktür. 

İngiltere’deki çiftlikler, ortalama 70 hektar ile AB standartlarına göre oldukça büyük 
sayılmaktadır. Verimlilik düzeyinin yüksekliğine rağmen İngiliz tarım sektörü son yıllarda 
gerek fiyatların düşmesi, gerekse oldukça değerli olan döviz kurları sebebiyle ciddi bir kriz 
yaşamaktadır. Bu durum tarımsal hastalıklarından dolayı ülkede ciddi bir gıda sorunu 
yaşanmıştır. 

Yaşanan bu hastalıklar, ülkede kullanılan tarımsal üretim tekniklerinin de sorgulanmasına yol 
açmış, gıda güvenliği ve gübre kullanımı konusunda tüketicilerin endişeleri artmış ve bu 
durum organik gıdaya yönelik talepte önemli bir artışa sebep olmuştur. Böylelikle organik 
üretime ayrılan tarımsal alanlar ve bu alanda faaliyet gösteren üreticilerin sayısında önemli bir 
artış olmuştur. 
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Tarımsal Üretim İstatistikleri 
Tarımsal Üretim (1 000 ton)

 2006 2007 2008 2009 2010 
Buğday 14.755 13.221 17.227 14.076 14.878 
Arpa 5.239 5.079 6.144 6.668 5.252 
Yulaf 728 712 784 744 685 
Şeker pancarı 7400 6733 7641 8457 6484 
Patates 5.727 5.564 6.145 6.396 6.045 
Elma 229,5 266,2 230,7 228,6 227,7 
Yumuşak Meyveler 105,4 107,7 124,1 150,6 145,7 
Armut 28,4 20,6 19,8 20,5 32,8 

Canlı Hayvan Stoku (1 000 adet)

Büyükbaş hayvanlar 10.579 10.304 10.107 10.025 10.112 
Koyun ve kuzu 34.722 33.946 33.131 31.445 31.084 
Domuz 4.933 4.834 4.714 4.540 4.460 
Kümes hayvanları 173.081 167.667 166.200 152.753 163.867
Kaynak: Department for Environment, Food and Rural Affairs, Agriculture Statistics 

 

2.1.2. Sanayi: 

II. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde İngiltere’nin imalat sanayi ürünlerinde yaratmış olduğu 
ticaret fazlası zaman içinde giderek erimiş ve 1980’lerin başında tamamen ortadan kalkmıştır. 
O yıllardan günümüze kadar, ülke bu alanda yapısal hale dönüşen ve oldukça büyük ticaret 
açığı vermektedir. 

1980’ler ve 1990’ların başlarında ülkede yaşanan iki önemli ekonomik durgunluk dönemi de 
imalat sektöründeki bu daralmayı kısmen tetikleyen faktörlerden olmuştur. Her iki kriz, 
sektörde üretim kapasitesi ve istihdam bakımından ciddi azalmaya yol açmış, bu eğilim, 
ekonominin düzlüğe çıktığı dönemlerde de tersine dönmemiştir. 

Bu olumsuz etkilerin yanı sıra, 1997 yılından bu yana, imalat sanayi firmaları, değerli döviz 
kurunun dış pazarlarda rekabet gücü bakımından yarattığı zorluklarla da mücadele etmek 
durumunda kalmıştır. 

Tekstil, çelik ve gemi inşası gibi bazı geleneksel sanayilerin önemini giderek yitirdiği 
İngiltere’de, elektrikli, elektronik ve optik cihazlar, suni sentetik elyaflar ve kimyasal 
maddeler gibi bazı sektörlerde ülke uluslararası rekabet gücünü korumaktadır. Dünyanın en 
büyük iki ilaç firması olan GlaxoSmithKline ve AstraZeneca, İngiliz kökenlidir. Ayrıca 
İngiltere bioteknoloji alanında dünyada ABD’den sonra ikinci önemli merkez konumundadır. 

Ülkenin imalat tabanında, kalite standartları ve verimlilik üzerinde yarattığı yayılma etkisi ile 
doğrudan yabancı yatırımların önemli bir etkisi bulunmaktadır. Yabancı yatırımlar, özellikle 
otomotiv sektörü gibi yok olmaya yüz tutan bazı sektörlerde yeniden canlanma yaratmış, 
Japon, Amerikan ve Fransız firmalar ülkede imalat tesisleri kurmuştur. 
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Ülkeye yönelen doğrudan yabancı yatırımlar İngiltere’yi Almanya’dan sonra Avrupa 
Birliği’nin ikinci en büyük yarı-iletken üreticisi haline getirirken ayrıca bilgisayar yazılım 
sanayinin de güçlenmesinin en önemli nedeni olmuştur. Ülkede faaliyet gösteren bu yabancı 
yatırımcılar işletmeye yönelik ar-ge faaliyetlerine yapılan harcamaların da yaklaşık üçte birlik 
kısmını gerçekleştirmektedir. 

2.1.3. İnşaat: 

1980’li yılların sonlarında çok büyüyen inşaat sektörü, 1990-92 yılları arasında yaşanan 
ekonomik daralma döneminde faiz oranlarının yükselmesi, konut fiyatlarının düşmesi ve 
özellikle yeni ticari binalara yönelik talebin önemli oranda azalması ile çok zarar görmüş, 
1992 yılı itibarıyla tamamlanan ev sayısı II. Dünya Savaşı döneminden sonraki en düşük 
düzeye gerilemiştir. 

Sektör, ancak 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren, yatırımların artması ve konutlara 
yönelik talebin yükselmesi ile toparlanma göstermiştir. Bununla beraber 2002 yılında 
reklamcılık ve finansal hizmetler sektöründe yaşanan krize bağlı olarak özellikle Londra’daki 
ticari emlak piyasasında yeniden büyük bir kriz yaşanmıştır. Konut talebinin sürmesi ve 
devletin altyapı projelerinin artması, ticari emlak talebindeki bu azalmayı kısmen telafi 
etmektedir.     

2.1.4. Turizm: 

İngiltere, turizm gelirleri bakımından ABD, İspanya, Fransa ve İtalya’nın ardından dünyanın 
beşinci büyük ülkesidir. Nüfusun 2,1 milyonluk kısmına istihdam sağlayan sektör ülke 
GSYİH’sinin de %5’ini oluşturmaktadır. 

1990’lı yıllar boyunca düzenli olarak büyüyen turizm sektörü, 2000’li yılların başında önce 
ülkede şap hastalığının patlak vermesi, ardından da 11 Eylül saldırısı ile iki büyük kriz 
yaşamış, ülkeye gelen yabancı turist sayısı 1999 yılındaki 25,7 milyon kişi düzeyinden 2001 
yılında 22,8 milyon kişiye kadar gerilerken turizm gelirleri de 20,2 milyar dolardan 16,3 
milyar dolara düşmüştür. 

Bununla beraber, 2002 yılından bu yana, özellikle Batı Avrupa ülkelerinden gelen talebe bağlı 
olarak sektör toparlanmış, ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri tekrar yükselmiştir. Ülkeye gelen 
yabancı turistler en fazla Londra’yı tercih etmekte, turistlerin yarısından fazlası en az bir 
geceyi bu şehirde geçirmektedir. Kapasite yaratmaya yönelik yatırımlar neticesinde 
Londra’daki otel odası sayısı son yıllarda önemli bir artış göstermiş olsa da, yatırımların 
çoğunun lüks otellere yapılmış olmasına bağlı olarak şehirde halen uygun fiyatlı konaklama 
imkanları kısıtlıdır. 

2.1.5. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı: 

Yeni yatırımların yapılmamasına bağlı olarak, İngiltere kara taşımacılığı altyapısının kalitesi 
gelişmiş ülke standartlarına göre orta düzeydedir. Bu konuya özellikle öncelik veren hükümet, 
2000 yılında, 2010 yılına kadar sürecek ve 180 milyar Sterlin maliyeti olan bir program 
uygulamaya koymuştur. Bununla beraber, bu miktarın 59 milyar Sterlinlik kısmı yatırımdan 
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ziyade bakım ve işletme giderleri gibi cari harcamaları kapsamaktadır. Kalan 121 milyar 
Sterlinin 64 milyarlık kısmının hükümet tarafından finanse edilmesi planlanmaktadır. 

Toplu taşımanın yetersizliği İngiltere’de özel araç kullanımını artırıcı bir etki yaratmıştır. 
1950’li yıllardan bu yana özel araç kullanımı giderek artarken demiryolu kullanımı sabit 
kalmış, buna karşılık otobüs kullanımı önemli ölçüde, azalma göstermiştir. 

2007 yılı itibarıyla bir yolcunun ülke içi seyahatinin %85’lik kısmı özel otomobiller ve 
taksiler ile gerçekleşmektedir. Özellikle büyük şehirlerde bu durumun yarattığı trafik 
sıkışıklığı ile mücadele etmek amacıyla karayolları ücretlendirilmiştir. 2003 yılı Şubat ayında 
Londra’da uygulamaya konulan trafik ücreti, karayolu trafiğinin %20 oranında azalmasını 
sağlamış olup uygulamanın diğer büyük kentlere de yayılması beklenmektedir. 

Diğer taraftan, İngiltere’nin yaygın demiryolu ağı yatırım eksikliğine bağlı olarak bakımsız 
kalmıştır. Özellikle Londra ve çevresindeki hatlar pahalı olmanın yanı sıra ciddi bir trafik 
sorunu ile karşı karşıyadır. 1996 yılında demiryollarının özelleştirilmesi de bu soruna çözüm 
getirmemiştir. Buna karşılık demiryolu kullananların sayısında artış görülmektedir. 

Diğer taraftan, hükümetin demiryolu ile yük taşımacılığının geliştirilmesine ilişkin çabaları 
olumlu sonuç vermiş, 1990’lı yılların ortalarında 13 milyar ton/kilometre olan demiryolu 
taşımacılığı 2005 yılında 22,2 milyar tona kadar yükselmiştir. 1996 yılında gerçekleştirilen 
özelleştirmenin ardından ülkede halen 20 adet ulusal çapta hizmet veren şirket bulunmaktadır. 

Ülkenin coğrafi anlamda nispeten küçük olmasına bağlı olarak havayolları önemli bir iç 
ulaşım aracı durumunda değildir. Bununla beraber İngiltere’deki pek çok havaalanı 
uluslararası ulaşım merkezi konumundadır. En büyük havaalanı Londra’daki Heathrow, aynı 
zamanda uluslararası yolcu taşımacılığında dünyada birinci sırada yer almaktadır. 
Heathrow’un bu konumunun yarattığı avantaja da bağlı olarak 1987 yılında özelleştirilen 
İngiliz Havayolları (British Airways), halen dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri 
haline gelmiştir. 

Geçmişte dünyanın en büyük deniz taşımacılığı filosuna sahip olan İngiltere, bu alanda 
rekabet gücünün gelişmekte olan ülkelere geçmesi ile günümüzde dünya gemi filosunun 
sadece %2’lik kısmını elinde bulundurmaktadır. Bununla beraber, Londra h sigorta, tahkim, 
bilgi ve sınıflandırma gibi denizcilik yan hizmetleri bakımından önemli bir merkez olma 
konumunu sürdürmektedir. 

Telekomünikasyon 

İngiltere, AB üyesi ülkeler içinde telefon hizmetlerini özelleştiren ilk ülkelerden biridir. 
Kamuya ait bir tekel olarak faaliyet gösteren ulusal telefon şirketi British Telecom (BT), 1984 
ve 1991 yıllarında iki aşamalı olarak özelleştirilmiştir. Halen yaklaşık 100 adet lisanslı özel 
sektör firmasının faaliyet gösterdiği sektörde, özelleştirme ile rekabetin artmasına bağlı olarak 
fiyatlarda indirime gidilirken hizmet kalitesi oldukça gelişmiştir. 

İngiltere, Avrupa’nın en güçlü mobil telefon sektörlerinden birine sahiptir. Dünyanın en 
büyük mobil telefon şirketi olan Vodafone bir İngiliz firmasıdır. 
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2.1.6. Finansal Hizmetler: 

New York ve Tokyo ile beraber Londra, dünyanın üç büyük finansal merkezinden biridir. 
Sınır ötesi krediler, uluslararası bono ihracı ve ticareti, döviz ve hisse senedi ticareti ve fon 
yönetimi de dahil olmak üzere ülke pek çok uluslararası mali piyasalara liderlik yapmaktadır. 
Diğer önemli uluslararası finans merkezlerinden daha fazla sayıda yabancı banka ve yatırım 
şirketine ev sahipliği yapan Londra’da ayrıca dünyanın en büyük sigortacılık, spot altın ve 
denizcilik piyasaları da bulunmaktadır. Sahip olduğu kurumlar, insan kaynakları ve 
profesyonel hizmetleri ile Batı Avrupa’nın finansal merkezi olan İngiltere’nin, Avrupa Para 
Birliği’nin dışında kalma kararı, bu konumu sarsmamıştır. Diğer taraftan, Londra Borsası 
(LSE) New-York ve Tokyo’nun ardından üçüncü en büyük menkul kıymet borsasıdır. 

İngiltere bankacılık sektöründe mevduat toplama ve kredi verme faaliyetleri büyük ölçüde on 
büyük banka grubu tarafından yürütülmektedir. Bunlar, Abbey, Alliance & Leicester, 
Barclays, Bradford&Bingley, HSBC Holdings, HBOS, Lloyds TSB, Northern Rock, RBS 
Group ve Standard Chartered şirketleridir. 

İngiltere sigortacılık sektörü de ABD ve Japonya’nın ardından dünyada üçüncü, Avrupa’da 
ise birinci sıradadır. Sektörün en önemli kurumu, havacılık, nakliye, petrol ve doğal gaz gibi 
riski büyük olan sektörlere hizmet sunan ve dünyada bir eşi bulunmayan Londra Piyasası’dır. 
Londra Piyasası’ndaki firmaların dörtte üçü yabancı şirketlere aittir. 

2.1.7. Perakende Sektörü: 

İngiltere Perakende Birliği’ne göre sektörde 2008 yılı itibariyle 192,600 şirket 294,000 
mağaza ile faaliyet göstermektedir. Perakende firmaları İngiltere’deki toplam şirket 
sayısının%9’ unu oluşturmaktadır. 2008 yılında İngiltere’deki perakende satışlarının toplamı 
272 milyar £ düzeyinde gerçekleşmiştir. Sektör ekonominin toplam katma değerinin % 7’sini, 
çalışan 2,8 milyon kişi ile de toplam istihdamın % 11’ini oluşturmaktadır. 

İngiltere başta gıda ve ev eşyalarının süpermarketlere tedarik edilmesi olmak üzere etkin bir 

perakende ve toptancı sistemine sahiptir. Kar marjları süpermarketler arasındaki rekabetin son 
yıllarda hızla artmasına rağmen yüksektir. Başlıca süpermarket şirketleri sundukları 
hizmetleri genişleterek online satışlara da başlamıştır. Bu durum İngiltere’yi e-ticaret 
açısından dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına sokmuştur. Değer bazında perakende 
satışların yarısından fazlası çoğunlukla gıda dışı ürünler satan mağazalar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan elektronik eşyalar, giyim vb. gıda dışı ürünlerin de 
süpermarketler tarafından satılmaya başlanması sonucu bu oranın daha da yüksek olduğu 
düşünülmektedir. 

İngiltere’nin son yıllardaki en başarılı perakende firmalarından biri bir süpermarket zinciri 
olan Tesco’dur. Tesco dünyanın en büyük 3. perakende firmasıdır. Şirketin yerel gıda 
pazarındaki payı % 30 iken, gıda dışı ürünlerdeki payı % 5’tir. İngiltere’nin ikinci büyük 
perakende firması ise Asda’dır. Asda, 
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1999 yılında Wal-Mart tarafından satın alınmıştır. Asda da Tesco gibi cirosunun büyük 
kısmını gıda ürünlerinden elde etmektedir fakat gıda dışı ürünlerin satışlarındaki payı da 
artmıştır. Ülkedeki gıda satışlarının % 75’i Tesco, Asda, Sainsbury ve Morrisons tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Gıda dışı ürünlerin satışındaki en yüksek pay ise giyim eşyalarındadır. 
Gıda dışı ürünlerde ise 2011 yılı itibariyle pazarda en yüksek paya sahip olan firmalar ise 
Alliance Boots, Marks & Spencer, B&Q Plc ve Dixons Group’tur. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

 

3.1.  DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
 

3.1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü: 

İngiltere 2014 Dünya Yatırım Raporu’na göre 2013 yılı itibariyle ülkedeki yabancı yatırımlar 
stoğu açısından dünyada ikinci, Avrupa’da ise ikinci sırada yer almaktadır. İngiltere yabancı 
yatırımcılar açısından en liberal ortamlardan birine sahiptir. Sermaye kontrolleri 1979 
yılında, diğer AB ülkelerinden en az 10 yıl önce, ortadan kaldırılmıştır. Hükümetler 
80’lerden beri yabancı yatırımları ülkeye çekmeye çalışmaktadır. Sermaye piyasalarının 
yapısı yabancı yatırımcıların yerel firmaları devralmalarına uygun şekilde oluşturulmuştur. 
Hükümetlerde bu tip devralmalarda herhangi bir kısıtlamada bulunmamaktadır. İngiltere’nin 
yabancı sermayeye politik yaklaşımını “ekonomik faaliyetin milliyetinden çok yeri 
önemlidir” şeklinde özetleyebiliriz.  

 

2013 yılı için doğrudan yabancı yatırım miktarı UNCTAD’a göre 37,1 milyar dolardır. 
Ülkedeki yabancı yatırım stoğu ise 1,606 milyar dolardır (975 milyar £). İngiltere hükümeti 
2020 yılı itibariyle ülkedeki yabancı yatırım stoğunu 1,5 trilyon £’a çıkarmayı 
amaçlamaktadır.  
 
Doğrudan Yabancı Yatırım İstatistikleri 

2005 2006 2007 2008 2009a 2010b 2011b 
Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) (milyar $) 
Ülkeye giren DYY 177,4 154,1 197,8 97,5 39,2 52,1 78,2 
Ülkeye giren DYY ( % 
GSYİH) 

7,8 6,3 7,1 3,6 1,8 2,4 3,4 

Ülkeye giren DYY 
(Gayrisafi sabit sermaye 
yatırımlarındaki payı, %) 

       
46,5 36,8 39,7 21,7 11,9 16,5 24,1 

Ülkeden çıkan DYY -80,8 -85,6 -275,5 -139,3 -121,5 -118,9 -129,2 
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Net DYY 96,6 68,5 -77,7 -41,8 -82,3 -66,8 -51,1 
DYY stoğu 851 1.135,20 1,262.5 986,4 1.025,70 1.077,70 1.155,90 

Kişi başına DYY stoğu ($) 14.127 18.736 20.705 16.070 16.598 17.321 18.451 
DYY stoğu (% GSYİH) 37,3 46,5 45,1 36,8 46,4 48,6 50,2 
Ülkeye giren DYY 
açısından dünyadaki payı 
(%)

18,7 12,4 10,5 6,6 4,6 4,9 6,4 

DYY stoğu açısından 
dünyadaki payı (%) 

8,9 9,7 8,7 6,7 6,6 6,5 6,5 

 
a EIU tahmini b EIU projeksiyonu Kaynak: EIU 
 
 

3.1.2. Ülkeler İtibari İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar  

ABD kökenli firmalar İngiltere’deki en büyük yatırımcılar konumundadırlar. AB ülkelerinin 
de bu ülkedeki yatırımları giderek artmaktadır. Diğer taraftan İngiltere’de Asya kökenli 
firmalar için sıfırdan yatırımlar açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. 2010/11 mali 
yılı için İngiltere’deki yabancı yatırımların yaklaşık % 27'si ABD firmaları tarafından 
gerçekleştirilmiştir 

Ülkelere Göre Yabancı Yatırımlar (Proje Bazında–2010/11 Mali Yılı*) 

Ülke Proje Sayısı
ABD 388 
Japonya 105 
Hindistan 97 
Almanya 71 
Fransa 69 
Kanada 68 
Çin 59 
İspanya 56 
Avustralya 53 
İtalya 53 
İrlanda 46 
İsviçre 45 
Diğer 324 
Toplam 1.434  
          Kaynak: UK Trade and Investment 

 

3.1.3. Sektörler İtibarı İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Ülkeye giren DYY’deki en yüksek pay bankacılık, elektronik ve otomotiv sektörlerine aittir. 
Diğer taraftan sektörel yapı giderek değişmektedir. İlaç, bioteknoloji, bilgi teknolojileri ve 
yazılım sektörleri de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamıştır. 
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Sektörlere Göre Yabancı Yatırımlar  
Sektör Yatırım Proje Sayısı 
Yazılım 229 
İleri Mühendislik 177 
Yaşam Bilimleri 139 
Çevre teknolojisi 111 
Bilgi ve Telekomünikasyon Teknolojileri 101 
Finans 99 
Ticari Hizmetler 96 
Tasarım Odaklı sektörler 69 
Diğer* 413 
Toplam 1.434 

Kaynak: UK Trade and Investment * Diğer gıda ve içecek, enerji ve kimyasalları 
içermektedir. 

 

2010/11 mali yılında İngiltere’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları aracılığıyla 94.598 
yeni iş olanağı yaratılmıştır. Bu dönemde gerçekleşen DYY’ların sektörel dağılımı ise şu 
şekildedir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

4.1.  DIŞ TİCARET 
4.1.1. Genel Durum: 

Dünyada yedinci AB’nde üçüncü büyük ekonomiye sahip İngiltere dünya mal ve hizmet 
ticaretinde de üst sıralarda yer almaktadır. İngiltere, 2012 yılında dünya hizmet ticareti 
büyüklük sıralamasında ise 

160,9 milyar dolarlık hizmet ithalatı ile dördüncü, 226,9 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile 
üçüncü sırada yer almıştır. Buna göre, dünya hizmet ithalatının % 4,6’sı, dünya hizmet 
ihracatının %6,1’i İngiltere tarafından yapılmıştır. 2013 yılında ise İngiltere’nin mal ithalatı % 
4 azalarak 654,8 milyar dolara gerilerken, mal ihracatı %15 artarak 541 milyar dolara 
ulaşmıştır. 

1980–1982 yıllarında artan petrol fiyatlarının ihracat gelirlerinde yol açtığı büyük artış gibi 
bazı istisnai haller dışında İngiltere’nin mal ticareti sürekli açık vermektedir. Ülke halen gıda, 
petrol ve petrol ürünleri, motorlu taşıtlar, petrol dışı hammaddeler, giyim, ayakkabı, elektrikli 
makineler, elektriksiz makineler, mobilya ve aydınlatma ürünleri ile motorlu taşıtlar gibi 
ürünlerde net ithalatçı konumundadır. 
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Diğer taraftan 2013 yılı itibariyle eczacılık ürünleri, optik ve tıbbi cihazlar, kimyasal 
maddeler, başta viski olmak üzere içecekler, havacılık ve uzay taşıtları aksam ve parçaları, 
demir çelik, bakır, ham deri, teknik teksil sektörlerinde İngiltere net ihracatçı bir ülkedir. 

Ülkenin kronik dış ticaret açığı sorunu son yıllarda iyice kötüleşmiş, 1997 yılında 11,9 milyar 
Sterlin (19,5 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşen dış ticaret açığı 2013 yılı itibarıyla 113,8 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2013 yılında ülkenin ihracatında elektriksiz makineler, mineral yakıtlar, otomobil, elektrikli 
makineler, ilaç, değerli taşlar, optik ve tıbbi cihazlar önemli yer tutmaktadır. 

İngiltere’nin ithalatında en büyük değer oluşturan maddeler mineral yakıtlar, elektriksiz 
makineler, otomotiv ana ve yan sanayi ve eczacılık ürünleridir. 

4.1.2. Ülkenin Dış Ticareti: 

  İngiltere Dış Ticareti (Milyar $) 
  2011 2012 2013 2014 2015
İhracat 472,1 468,9 541 506,1 460,1
İthalat 634,4 680,4 654,8 682,5 625,7
Dış Ticaret Hacmi 1.106,5 1.149,3 1.195,8 1.188,6 1.085,8
Dış Ticaret Dengesi -162,3 -211.5 -113,8 -176,4 -165,6
Kaynak: ITC-Trade Map 
 

4.1.3. İhracatında Başlıca Ürünler:  

GTIP Tanımı 2013 2014 2015 2014-2015 
Değişim 

% 

2015 

Pay 

% 

TOPLAM  548.041.853    511.145.443    460.076.319    -10,0 100,0 

Otomobil, steyşın 
vagonlar, yarış arabaları 

 38.228.320    42.365.403    38.762.583   -8,5 8,4 

Altın (ham, yarı işlenmiş, 
pudra halinde) 

 79.120.779    37.575.198    38.413.336   2,2 8,3 

Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar  

 20.885.936    23.430.083    24.171.411   3,2 5,3 

Turbojetler, turbo-
propeller, diğer gaz 
türbinleri 

 22.130.866    21.434.181    19.288.236   -10,0 4,2 

Ham petrol (petrol yağları 
ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar) 

 29.793.875    28.857.385    16.117.874   -44,1 3,5 
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Balon, hava gemisi, planör 
vb. Diğer hava taşıtlarının 
aksam ve parçaları 

 -      13.340.219    14.838.019   11,2 3,2 

Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

 25.963.036    20.186.668    11.242.614   -44,3 2,4 

İnsan ve hayvan kanı, 
serum, aşı, toksin vb. 
ürünler 

 7.191.197    8.093.469    9.499.515   17,4 2,1 

Etil alkol, alkollü içkiler 
ve likör-alkol derecesi % 
80'den az, tağyir 
edilmemiş 

 8.447.888    8.352.224    7.458.891   -10,7 1,6 

Kara taşıtları için aksam, 
parçaları 

 6.463.411    6.491.125    6.289.823   -3,1 1,4 

Kıymetli metaller ve 
kaplamalarından 
mücevherci eşyası 

 4.393.910    5.197.917    5.174.504   -0,5 1,1 

Telli telefon-telgraf için 
elektrikli cihazlar 

 6.006.967    6.093.741    4.847.275   -20,5 1,1 

Nükleik asitler vb. tuzları; 
diğer heteroksiklik 
bileşikler 

 1.104.042    1.480.377    4.792.304   223,7 1,0 

Tamamen elle yapılmış 
tablo/resim ve kolajlar, vb. 
dekoratif panolar 

 4.116.496    4.994.010    4.667.449   -6,5 1,0 

Platin, paladyum, rodyum, 
iridyum, osmiyum, 
rutenyum (ham, pudra vb.) 

 3.663.102    4.537.713    4.455.232   -1,8 1,0 

Petrol gazları ve diğer 
gazlı hidrokarbonlar 

 5.106.868    4.906.600    4.435.644   -9,6 1,0 

Otomatik bilgi işlem 
makineleri, üniteleri 

 4.088.847    4.479.471    4.165.078   -7,0 0,9 

Diğer hava taşıtları, uzay 
araçları 

 3.397    3.277.390    3.725.083   13,7 0,8 

Muslukçu, borucu eşyası-
basınç düşürücü, 
termostatik valf dahil 

 3.632.853    3.879.289    3.323.462   -14,3 0, 
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4.1.4. İthalatında Başlıca Ürünler: 

 
İngiltere’nin İthalatında Başlıca Ürünler  (1 000 $) 

GTIP Tanımı 2013 2014 2015 2014-2015 
Değişim 

% 

2015 
Pay  

% 

TOPLAM  657.222.528    694.344.323    625.667.039    -9,9 100,0 

Otomobil, steyşın 
vagonlar, yarış arabaları 

 38.762.785    46.330.956    47.766.070   3,1 7,6 

Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar 

 17.619.398    21.267.357    20.132.292   -5,3 3,2 

Altın (ham, yarı işlenmiş, 
pudra halinde) 

 15.197.452    20.296.211    18.740.106   -7,7 3,0 

Ham petrol (petrol yağları 
ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar) 

 40.091.970    36.064.563    18.419.756   -48,9 2,9 

Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

 27.621.741    25.805.513    17.959.717   -30,4 2,9 

Telli telefon-telgraf için 
elektrikli cihazlar 

 17.507.721    16.651.604    17.829.368   7,1 2,8 

Turbojetler, turbo-
propeller, diğer gaz 
türbinleri 

 16.393.257    16.276.728    15.559.848   -4,4 2,5 

Kara taşıtları için aksam, 
parçaları 

 15.388.293    16.583.974    15.209.507   -8,3 2,4 

Otomatik bilgi işlem 
makineleri, üniteleri 

 14.406.816    14.925.768    13.867.226   -7,1 2,2 

Petrol gazları ve diğer 
gazlı hidrokarbonlar 

 13.513.899    12.763.962    10.380.481   -18,7 1,7 

Diğer hava taşıtları, uzay 
araçları 

 57    11.220.454    9.936.827   -11,4 1,6 

İnsan ve hayvan kanı, 
serum, aşı, toksin vb. 
ürünler 

 7.628.111    9.045.798    8.777.765   -3,0 1,4 
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Yazı, hesap, muhasebe, 
bilgi işlem, büro için diğer 
makine ve cihazların 
aksamı 

 2.892.211    3.156.169    8.194.813   159,6 1,3 

Eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar 

 6.062.618    7.415.937    7.553.811   1,9 1,2 

Balon, hava gemisi, planör 
vb. diğer hava taşıtlarının 
aksam ve parçaları 

 -      5.746.450    5.398.037   -6,1 0,9 

Televizyon alıcıları, video 
monitörleri ve projektörler 

 4.505.917    4.824.848    4.488.205   -7,0 0,7 

Taze üzüm şarabı 
(kuvvetlendirilmiş şaraplar 
dahil) üzüm şırası 

 4.960.035    5.044.931    4.328.936   -14,2 0,7 

İzole edilmiş tel, kablo; 
diğer izole edilmiş elektrik 
iletkenleri; fiber optik 
kablolar 

 4.223.704    4.625.190    4.197.564   -9,2 0,7 

Diğer mobilyalar vb. 
aksam, parçaları 

 3.984.237    4.547.372    4.177.325   -8,1 0,7 

Tıp, cerrahi, dişçilik, 
veterinerlik alet ve 
cihazları 

 3.641.115    4.136.843    3.856.478   -6,8 0,6 

Oturmaya mahsus 
mobilyalar, aksam-
parçaları 

 3.272.007    3.642.946    3.413.474   -6,3 0,5 

Kadın/kız çocuk için 
takım, takım elbise, ceket 
vs. 

 3.820.285    4.091.196    3.402.881   -16,8 0,5 

Matbaacılığa mahsus baskı 
makineleri, yardımcı 
makineler 

 3.635.231    3.797.421    3.226.717   -15,0 0,5 

İçten yanmalı, pistonlu 
motorların aksam-parçaları

 3.818.914    3.842.799    3.174.071   -17,4 0,5 
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4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibari İle İhracatı: 

İngiltere’nin İhracatında Başlıca Ülkeler (1 000 $) 

  2013 2014 2015 2014-2015 

Değişim 

% 

2015 

Pay 

% 

Dünya  548.041.853     511.145.443    460.076.319   -10,0 100,0 

ABD  62.795.007    64.197.476    66.517.582   3,6 14,5 

Almanya  48.040.601    52.026.088    46.432.532   -10,8 10,1 

İsviçre  71.112.261    35.132.598    32.243.450   -8,2 7,0 

Çin  18.119.205    26.235.500    27.356.886   4,3 5,9 

Fransa  35.028.468    32.503.639    27.033.890   -16,8 5,9 

Hollanda  37.343.498    36.737.709    26.605.959   -27,6 5,8 

İrlanda  28.376.124    29.319.080    25.481.802   -13,1 5,5 

Belçika  21.282.489    20.783.709    17.755.766   -14,6 3,9 

İspanya  13.258.360    14.511.376    13.091.166   -9,8 2,8 

İtalya  13.159.617    14.426.201    12.872.146   -10,8 2,8 

B.A.E.  15.565.374    10.538.688    10.302.313   -2,2 2,2 

Hong Kong  14.137.564    12.047.457    9.560.377   -20,6 2,1 

Güney Kore  7.539.887    6.911.799    6.975.649   0,9 1,5 

Suudi 

Arabistan 

 6.600.495    6.873.329    6.705.360   -2,4 1,5 

İsveç  8.721.302    8.987.370    6.648.511   -26,0 1,4 

Japonya  7.039.625    7.129.033    6.460.439   -9,4 1,4 

Singapur  6.665.452    6.245.889    5.892.708   -5,7 1,3 

Hindistan  8.005.564    6.411.584    5.846.337   -8,8 1,3 

Kanada  7.080.068    6.743.229    5.810.914   -13,8 1,3 

Avustralya  6.337.133    6.056.547    5.605.836   -7,4 1,2 

Polonya  5.683.919    6.308.905    5.534.888   -12,3 1,2 

Türkiye  6.793.630     6.130.731     5.335.385    -13,0 1,2 
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4.1.6. Başlıca Ülkeler İtibari İle İthalatı 

 2013 2014 2015 2014-2015

Değişim 

% 

2015 

Pay 

% 

Dünya  657.222.528     694.344.323    625.667.039   -9,9 100,0 

Almanya  88.849.201    100.307.056   92.567.038   -7,7 14,8 

Çin  57.587.865    64.147.254    61.219.790   -4,6 9,8 

ABD  54.494.354    58.616.732    57.407.433   -2,1 9,2 

Hollanda  53.787.175    53.552.199    46.919.629   -12,4 7,5 

Fransa  40.823.512    43.522.747    36.169.415   -16,9 5,8 

Belçika  31.530.316    34.027.390    31.258.857   -8,1 5,0 

İtalya  24.723.371    28.456.784    24.043.338   -15,5 3,8 

İspanya  19.698.864    22.037.264    21.243.229   -3,6 3,4 

İrlanda  18.545.359    19.416.882    19.098.751   -1,6 3,1 

Norveç  25.860.551    27.676.506    18.844.295   -31,9 3,0 

Kanada  14.897.425    13.733.559    13.009.650   -5,3 2,1 

Polonya  12.283.653    12.681.369    12.421.196   -2,1 2,0 

Türkiye  9.112.738     10.556.906     10.585.558    0,3 1,7 

 
 
 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

5.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 
5.1.1. Genel Durum: 

Geleneksel olarak ülkemizin çok önemli bir ticaret ortağı ve dünyanın altıncı büyük 
ekonomisi olan İngiltere, Türkiyenin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı 
gelişmiş ülkelerden biri olma özelliğini korumaktadır. 

Türkiye 2001 yılından beri İngiltereye dış ticaretinde fazla vermektedir. İngilterer'ye 
gerçekleşen ihracatımız son 10 yılda % 78,8 artarak 10 milyar $ düzeyine yaklaşmıştır. 
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2005-2015 dönemi itibarıyla Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmi % 51,2 artarak 16 
milyar $, lehimize olan dış ticaret fazlası ise % 300 artışla 5 milyar $'a ulaşmıştır. 

2015 yılında Türkiye’nin İngiltere’ye yaptığı ihracat genel madde grupları itibariyle 
incelendiğinde, önceki yıllara göre altın ihracatımızın çok büyük oranda artarak 1. sıraya 
yerleştiği, diğer madde gruplarında ise önemli bir değişiklik olmadığı gözlemlenmektedir. 

İngiltere’ye ihracatta, genel olarak tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz 
makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik ürünleri ihracattaki önemli madde 
gruplarını oluşturmaktadır. 

  

5.1.2. Türkiye – İngiltere Dış Ticaret Değerleri (Dolar) 

Türkiye-İngiltere Ticaretinin Seyri (Milyar $) 

Yıl İhracat İhracat 

Değişim 

% 

İthalat İthalat 

Değişim 

% 

Hacim Denge 

2005 5,91 6,7 4,69 8,8 10,60 1,22 

2006 6,81 15,2 5,13 9,4 11,94 1,68 

2007 8,62 26,6 5,47 6,6 14,09 3,15 

2008 8,15 -5,4 5,32 -2,8 13,47 2,83 

2009 5,54 -27,5 3,46 -34,8 9,00 2,08 

2010 7,22 22,3 4,67 34,8 11,89 2,55 

2011 8,16 12,7 5,84 24,8 13,20 2,32 

2012 8,70 6,7 5,62 -3,6 14,33 3,07 

2013 8,89 2,2 6,28 11,7 15,17 2,61 

2014 9,91 11,5 5,93 -5,6 15,84 3,98 

2015 10,56 6,6 5,54 -6,6 16,10 5,02 

2015 

 Ocak-Şubat-Mart 

3,08 31,4 1,38 -0,2 4,46 1,69 

2016 

Ocak-Şubat-Mart 

3,09 0,4 1,35 -2,4 4,44 1,74 
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5.1.3. Türkiye’nin Fasıllar Bazında İngiltere’ye İhracatı 

Türkiye’nin İngiltere’ye İhracatı (1 000 $) 

GTIP Tanımı 2013 2014 2015 2014-2015 
% 

Değişim 

2015 
% Pay 

TOPLAM  8.785.124    9.914.028    10.564.786  6,6 100,0 

Altın (ham, yarı işlenmiş, 
pudra halinde) 

 9.886    93.483    1.234.065   1220,1 11,7 

Eşya taşımaya mahsus 
motorlu taşıtlar 

 1.023.113    1.157.949    1.204.360   4,0 11,4 

Otomobil, steyşın 
vagonlar, yarış arabaları 

 377.604    668.043    824.110   23,4 7,8 

Tişört, fanila, diğer iç 
giyim eşyası (örme) 

 387.214    501.610    446.607   -11,0 4,2 

Televizyon alıcıları, 
video monitörleri ve 
projektörler 

 363.352    422.671    446.530   5,6 4,2 

İzole edilmiş tel, kablo; 
diğer izole edilmiş 
elektrik iletkenleri; fiber 
optik kablolar 

 472.954    528.045    420.244   -20,4 4,0 

Kadın/kız çocuk için 
takım, takım elbise vs. 

 321.251    377.635    360.409   -4,6 3,4 

Kara taşıtları için aksam, 
parçaları 

 354.514    311.782    304.774   -2,2 2,9 

Çorap; külotlu, kısa; 
uzun konçlu, soketler 
(örme) 

 280.291    318.909    286.412   -10,2 2,7 

Kazak, süveter, hırka, 
yelek vb. eşya (örme) 

 276.989    274.183    240.903   -12,1 2,3 

Kadın/kız çocuk için 
takım elbise, takım, 
ceket, pantolon vs. 
(örme) 

 258.456    288.988    235.191   -18,6 2,2 

Çamaşır yıkama 
makineleri 

 155.089    152.839    146.478   -4,2 1,4 
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Isıtması elektrikle 
olmayan demir-çelik 
radyatör, jeneratörler 

 125.165    140.969    137.611   -2,4 1,3 

Elektrikli su ısıtıcıları, 
elektrotermik cihazlar 
(şofbenler) 

 130.664    155.165    133.525   -13,9 1,3 

Üzümler 
(taze/kurutulmuş) 

 143.236    131.023    128.763   -1,7 1,2 

Demir/çelikten diğer 
tüpler, borular, içi boş 
profiller 

 107.694    156.314    114.577   -26,7 1,1 

Toplu halde yolcu 
taşımağa mahsus motorlu 
taşıtlar 

 79.396    74.442    112.523   51,2 1,1 

Erkek/erkek çocuk için 
takım, takım elbise, ceket 
vs. 

 118.434    125.854    104.013   -17,4 1,0 

 
 
 

5.1.4. Türkiye’nin Fasıllar Bazında İngiltere’den İthalatı:  

İthalatımız genel madde grupları itibariyle incelendiğinde ise en yüksek paya elektrikli ve 
elektriksiz makinelerin sahip olduğu görülmektedir.  

İthalatımızdaki diğer önemli ürünler ise şu şekildedir; otomotiv ve yan sanayi ürünleri, 
eczacılık ürünleri, demir çelik ile plastik ve plastikten mamul eşyadır.   

Türkiye’nin İngiltere’den İthalatı (1 000 $) 

GTIP Tanımı 2013 2014 2015 2014-2015 
Değişim 

% 

2015 
Pay 

% 

TOPLAM  6.281.414    5.932.179    5.541.280  -6,6 100,0 

Dizel, yarı dizel motorlar  721.477    684.401    738.746   7,9 13,3 

Otomobil, steyşın 
vagonlar, yarış arabaları 

 727.006    549.664    701.187   27,6 12,7 

Demir/çelik döküntü ve 
hurdaları 

 966.837    796.855    643.005   -19,3 11,6 

Demir/alaşımsız çelikten 
yarı mamuller 

 416.049    521.187    392.339   -24,7 7,1 
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Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere 
hazırlanan ilaçlar  

 196.794    270.604    275.437   1,8 5,0 

Kara taşıtları için aksam, 
parçaları 

 202.919    148.416    170.864   15,1 3,1 

Başka yerde 
belirtilmemiş ürünler 

 163.939    193.206    121.285   -37,2 2,2 

Alternatif-rotatif kıvılcım 
ateşlemeli, içten yanmalı 
motorlar 

 123.687    142.219    94.254   -33,7 1,7 

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

 154.405    107.117    90.279   -15,7 1,6 

Etil alkol, alkollü içkiler 
ve likör-alkol derecesi % 
80'den az, tağyir 
edilmemiş 

 55.011    71.507    69.338   -3,0 1,3 

Demir/alaşımsız çelikten 
profil 

 12.939    47.309    55.534   17,4 1,0 

Turbojetler, turbo-
propeller, diğer gaz 
türbinleri 

 22.529    51.032    49.116   -3,8 0,9 

Elektrojen grupları, 
rotatif elektrik 
konvertisörleri 

 54.763    41.892    47.703   13,9 0,9 

Petrol yağları ve 
bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

 10.283    9.098    43.736   380,7 0,8 

Santrifüjle çalışan 
kurutma, filtre, arıtma 
cihazları 

 62.328    40.831    41.357   1,3 0,7 

Plastikten diğer levha, 
yaprak, pelikül ve lamlar 

 48.308    48.704    39.427   -19,0 0,7 

Hava-vakum pompası, 
hava/gaz kompresörü, 
vantilatör, aspiratör 

 50.549    46.614    37.502   -19,5 0,7 

 

 



İNGİLTERE 
ÜLKE RAPORU 
 

KTO Dış Ticaret Servisi                                                                                                         31 

5.1.5. 2016 Yılı Katılımda Devlet Desteği Olan Fuarlar 

Fuar Adı  Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş Tarihi Şehir Sektörü 

LONDON 
TEXTILE 
FAIR 

13 OCAK 2016 14 OCAK 2016 LONDRA TEKSTİL VE TEKSTİL 
AKSESUARLARI 

PURE 
LONDON 

14 ŞUBAT 
2016 

16 ŞUBAT 
2016 

LONDRA HAZIR GİYİM, 
AKSESUAR, 
AYAKKABI 

MODA UK 21 ŞUBAT 
2016 

23 ŞUBAT 
2016 

BİRMİNGHAM HAZIR GİYİM, MAYO, 
AYAKKABI, 
AKSESUAR 

 

5.1.6. İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gerekenler  Hususlar  

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler 

İngiltere’de yerleşmiş iş disiplini, ilke ve usullerine dayalı ciddi ve profesyonel bir iş anlayışı 
hakimdir. Yapılan anlaşma şartlarına uygun hareket etme yönünde yerleşik bir anlayışın 
ürünü olarak, özellikle kalite ve mal teslimi konusunda belirlenen kriter ve zaman unsurları 
her zaman uyulması beklenilen konular arasındadır. Bu konularda olabilecek her türlü aksama 
ve gecikme konusunda önceden bilgi sahibi olunması karşılaşılabilecek muhtemel sorunları 
asgariye düşürecektir. 

İş Görüşmesi Yaparken: 

• İngiltere, Birleşik Krallığın dört önemli bölgesinden birisidir. Diğer bölgeler sırasıyla Galler, 
İskoçya ve Kuzey İrlanda'dır. İskoçya, Galler ve İrlandalıların kendilerini İngiliz olarak 
tanıtmadıkları akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca Birleşik Krallığın vatandaşları kendilerini AB 
vatandaşı olarak da kabul etmemektedirler. 

 
• İngilizler atalarından kalan mirasla ve tarihleri ile gurur duymaktadırlar. Bugünün dünyasına 
gelinceye kadar birçok yazar? Shakespeare, T.S. Eliot, ve Chaucer dünyaya büyük katkılar 
sağlamışlardır. Ayrıca bugünün modern İngiltere'sinin kuruluşunda “The Beatles”, “Winston 
Churchill” ve “Kraliçe II. Elizabeth” önemli rol oynamışlardır. 

 
• Kartvizitlerinizden bolca götürdüğünüzden emin olunuz. 

 
• Toplantılarda daima zamanında olunuz. 

• Karar verme süreci yavaş olabilir, bu yüzden iş ortağınızı acele karar verme durumuna 
getirmeyiniz. 
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• Mümkün olabilirse İngiltere’ye yaşlı temsilcilerinizi gönderiniz. Daha yaşlı kişiler ciddi bir 
otorite havasını vermesi açısından önemlidir. İngiliz iş kültüründe yaşlı ve tecrübeli kişilere 
daha fazla saygı gösterilmektedir. 

 
• Gizlilik bu toplumda çok önemlidir. Bu yüzden kişilerin özeline girmeyiniz ve özeli ile ilgili 
sorular sormayınız. 

• Soğuk, tarafsız ve işe odaklanmış yaklaşımlar çok iyi karşılanmakta ve saygı görmektedir. 

• Kişisel mesafeye de dikkat edilmesinde fayda vardır. Bu yüzden otururken aranızda mesafe 
bırakmaya ve karşı tarafa elinizle temas etmemeye özen gösterin. 

 
• İngiliz işadamı kısa süreli iş ilişkilerinden ziyade daha uzun vadeli iş ilişkilerini 
benimsemektedir. 

• Eğer iş yapmaya karar verilirse, sizinle doğrudan ilişki içine girilecektir. Ayrıca fikirlerini 
açıklamakta tereddüt etmeyecektir. İyi bir ilişkinin oluşması için teklifinizin ve şirketinizin 
değerlendirilmesi amacı ile karşı tarafa zaman bırakılması gerekebilir. 

• İlk toplantılarda yüz ifadeleri düşüncelerin belli edilmeyeceği bir seviyede tutulur ve sonuçta 
diğer katılımcıların ne düşündüğünü algılamak konusunda güçlük çekebilirsiniz. 

 
• Karar verme sürecinde İngiliz, kişisel tecrübe ve hislerinden ziyade, var olan yasa ve 
kuralları kullanır. İlaveten, organizasyonun her seviyesinde işadamı için temel otorite şirket 
politikasıdır. Objektif kanıtlar ve gerçekler sadece gerçeğin akla uygun kaynaklarıdır. Hisler 
genellikle konuyla ilgisiz şeylerdir. 

 
• Geçmişteki örnekler karar vermede önemli rol oynamaktadır. Yani sizin öneriniz geçmişte 
yapılanlarla uyuşursa daha şanslı bir durumu yakalayabilirsiniz. 

• “Saldırgan satış teknikleri” veya “sert satış” teknikleri burada pek uygulanmayabilir. Ayrıca 
başka bir firmanın ürünü hakkında kötü iddialarda bulunmanız da iyi karşılanmayabilir. 

 
• Yüksek sesle konuşmak pek uygun karşılanmamaktadır. 

 
• Mizah, İngiltere’de iş tartışmalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Fıkra ve şakalarla 
ilgili bir repertuarınızın olması artı bir değerdir. Açıkça ifade etmemek,İngiliz mizahının 
karakteristik özelliklerinden birisidir. Söylenenin tersini ima ettiği zaman, söylenmeyen veya 
yapılmayana dikkat ederler ve bu İngiltere’ye has bir mizah stilidir. 

Uyarı: İngiliz mizahı özellikle ince alay veya iğneleme konusunu bir rakibiyle alay etmek için 
kullanır. Bunu uyuşmazlığı gösterme veya küçümseme için de kullanabilirler. 

• İngiliz iş kültürü yoğun bir şekilde hiyerarşik bir yapıya sahip olsa da, ekip çalışması çok 
önemlidir. Özellikle kararların etkili olduğu zamanlarda daha fazla önem taşımaktadır. En 
yüksek seviyedeki kişiye kararı iletmeden önce oybirliğine ulaşılır. 



İNGİLTERE 
ÜLKE RAPORU 
 

KTO Dış Ticaret Servisi                                                                                                         33 

• Karar verme süreci yavaş, detaylı bir eğilim içindedir. Karar verme sürecine baskı 
uygulamayınız ve aceleci olmayınız. İngilizlerin “no” demek için tereddüt etmeyeceğinin 
farkında olunuz. 

Sosyal Aktivite  
• Şans oyunları Britanya'da çok popülerdir. İngilizler diğer ülkelerdeki kişilerden daha fazla 
loto ve benzeri şans oyunlarını oynamaktadırlar. Araştırmalara göre yetişkinlerin % 75'i 
haftada hiç olmazsa bir kez şans oyunu oynamaktadır. 

 
• Öğlen yemeği 12:00–14:00 arasında alınırken, akşam yemeği 19:00–21:00 arasında 
genellikle lokantalarda alınmaktadır. Çay servisi, akşam çay saatinde ve kahvaltıda 
yapılmaktadır. Öğle yemeği ve akşam yemeğinden sonra içecek olarak kahve servisi 
yapılmaktadır. 

 
• Öğleden sonra saat 16:00–18:00 arası akşam yemeğinin yerine geçen ve çay ile alınan “high 
tea” zamanıdır. Çay ile ilgili yiyeceklere ilaveten sıcak bir yemek de sunulabilir. Örneğin 
parmak sandviçler ve tatlı çeşitleri gibi. 

 
• İş eğlencelerinin büyük bir çoğunluğu lokantalarda veya barlarda gerçekleştirilmektedir. 
Arkadaşınızı tam olarak tanımadıkça dışarıya yemeğe davet etmeyiniz. Bir İngiliz'i dışarıya 
yemeğe davet ettiğinizde sizinle aynı profesyonel seviyede ve geçmişe sahip olmasına özen 
gösteriniz. Misafiriniz konuyu gündeme getirmediği sürece siz de iş konusunu gündeme 
getirmekten uzak durunuz. 

 
• İş çıkışında meslektaşlarla yerel bir barda toplanma çok yaygındır. 

 
• Bira, öğle yemeğinde ve diğer resmi olmayan durumlarda alınan popüler bir içkidir. İngiliz 
birası genellikle oda sıcaklığında servis edilmektedir. Eğer soğuk ve daha hafif bir bira tercih 
ediyorsanız, “ lager” denilen hafif birayı ısmarlayabilirsiniz. Çok değişik sertliklerde İngiliz 
birası mevcuttur. Azalan sertlik oranlarına göre “ stout” , “ bitter “ ve “ lager” 
ısmarlayabilirsiniz. 

• Kadınlar bira ısmarlarken geleneksel olarak yarım “ pints” (galonun sekizde biri) erkekler 
ise “pints” olarak ısmarlamaktadır. Ancak bu gelenek şimdilerde biraz değişikliğe uğramıştır. 
Kadınların büyük çoğunluğu da tam “pints” bira ısmarlamaya başlamıştır. 

• İngiliz biralarındaki alkol oranı çoğu ülkelerin biralarındaki alkol oranlarından yüksektir. Bu 
yüzden kendinizi ölçerek içmeye çalışınız. İngiliz imparatorluğundaki diğer ülkelerde olduğu 
gibi bir gelenek vardır. Grup içinde sırası gelen içkiyi ısmarlamaktadır. 

• Yemekten önce karışık içki alınması yaygın değildir. Ancak martininin popülerliliği 
artmaktadır. Sadece martini rica ettiğinizde, size martini ve Rossi vermut çeşidi getirilecektir. 
Cin ve votka tipi tercih ediyorsanız, “ Amerikan Martini” isteyebilirsiniz. 

• Akşam yemeği öncesi alınan içkiler içerisinde İrlanda veya İskoç viskisi (sek veya buz 
üstüne su), dry şeri (beyaz İspanyol şarabı), cin tonik bulunmaktadır. 
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ALTINCI BÖLÜM  

KONYA İLE TİCARET  

6.1.  KONYA İLE TİCARETİ 
 

6.1.1. Konya’nın 2015 Yılında İngiltere’ye Yapmış Olduğu İhracat Kalemleri: 

Ürün Adı Dolar
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 13.143.087
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları 5.399.732

Demir veya çelikten eşya 1.042.608
Plastikler ve mamulleri 887.221
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve 
izotopların organik-anorganik bileşikleri 872.250
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 481.432
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş 
mensucat 373.735

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 366.339

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 320.771

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 278.992
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar 276.010
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 202.522

Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 173.669
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 131.970

Şeker ve şeker mamulleri 110.084

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 95.932
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar 80.901
Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 73.985
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal 
ve bitkisel mumlar 69.371

Kakao ve kakao müstahzarları 43.021
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 21.841

Cam ve cam eşya 20.863
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 16.084
Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 14.337
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Kauçuk ve kauçuktan eşya 10.140

Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 7.680
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 4.235
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve 
dokunmuş diğer eşya, paçavralar 2.527

Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 1.691

Seramik mamulleri 1.654
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 1.243

Demir ve çelik 1.236
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir 
mensucat,dantela,duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 1.208
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve 
tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 815
Bakır ve bakırdan eşya 483
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, 
fırça vb.) 292
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el 
ve makina yazısı metinler ve planlar 108
 

6.1.2.  Konya’nın 2015 Yılında İngiltere’den Yapmış Olduğu İthalat Kalemleri: 

Ürün Dolar 

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları 

2.308.073

Plastikler ve mamulleri 2.116.973
Demir ve çelik 757.200
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.)

609.547

Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 247.855
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 

186.305

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, 
pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler

137.850

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş 
mensucat 

137.664

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-
ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

99.550

Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 72.836
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme 
çiçekler ve süs yaprakları 

62.048
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Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

58.706

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları

46.885

Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 

21.713

Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, 
tutkallar, enzimler 

21.119

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 19.240
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer 
omurgasız hayvanlar 

17.302

Demir veya çelikten eşya 15.890
Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 13.707
Kauçuk ve kauçuktan eşya 10.855
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve 
izotopların organik-anorganik bileşikleri

5.916

Organik kimyasal ürünler 3.733
Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet 
müstahzarları 

3.500

Nikel ve nikelden eşya 3.108
Seramik mamulleri 2.010
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 1.141
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el 
ve makina yazısı metinler ve planlar 

1.023

Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 459
 

6.1.3. Türkiye’nin İngiltere’ye ve Konya’nın İngiltere’ye Yıllara Göre İthalat / 
İhracat Rakamları 

Türkiye- İngiltere Rakamları 

Dolar 2013 2014 2015 

İhracat 8.785.124.346 9.903.171.589 10.557.304.491

İthalat 6.281.414.499 5.932.227.262 5.541.275.780 

 

Konya-İngiltere Rakamları 

Dolar 2013 2014 2015 

İhracat 33.732.858 29.644.306 24.522.128 

İthalat 13.735.715 9.973.991 7.054.479 

 


