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TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 

Nüfus 64,088 milyon (2011) 

Dil İngilizce 

Din Hıristiyan/Müslüman/Hindu 

Yüzölçümü 130.395 km² 

Başkent (nüfus) Londra  

Yönetim Şekli Meşruti Monarşi 

Kraliçe II.Elizabeth 

Başbakan David Cameron  

Para Birimi Sterlin 

Kaynak: The World Factbook 

 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar 

BM, NATO, AB, AK, AGİT’in de aralarında bulunduğu birçok uluslararası kuruluşa üyedir.  

 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

 
GSYİH (trilyon Dolar) 

 
2.524 

 
2.594 

 
2.66 

 
Reel Büyüme Oranı(%, ort) 

 
1.7 

 
2.8 

 
2.5 

 
İşsizlik oranı (%, ort.) 

 
7.6 

 
6.2 

 
5.4 

 
Kişi başına düşen GSYİH (dolar) 

 
39,000 

 
40,200 

 
41,200 

 
Enflasyon(%, ort.) 

 
- 

 
1.5 

 
0.1 

 
Döviz Kuru ($/£) 

 
0.6391 

 
0.617 

 
0.6528 

Kaynak: The World Factbook, IMF 

 

Birleşik Krallık, Avrupa’nın Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü en büyük ekonomisidir. Avrupa 
standartlarına göre oldukça verimli olan tarım gıda ihtiyacının %60’ı %2’den daha az bir iş gücü ile 
üretilmektedir. Ülke büyük kömür, doğalgaz ve petrol kaynaklarına sahip olmasına rağmen petrol ve 
doğal gaz rezervleri azalmış, 2005’ten beri enerji ithal eder hale gelmiştir. Bu süreçte imalat da 
azalmıştır ancak hala ülke ekonomisinin %10’unu oluşturmaktadır. (The World Fact)  

2010 yılından bu yana uygulanan kamu harcamalarında kesintileri temel alan ekonomik politikalar 
olumlu sonuçlar vermektedir. Mevcut göstergeler ışığında, Birleşik Krallık ekonomik krizi büyük 
ölçüde geride bırakmıştır. Büyümenin önemli kısmı, hizmet/finans sektöründen kaynaklanmaktadır. 



Ekonomik durgunluk döneminde % 8,5 oranında seyreden işsizlik oranı da mevcut durum itibariyle % 
5,3 seviyesindedir. (TC Dış İşleri Bakanlığı) 

2012 yılında ekonomideki düşük tüketici harcamaları ve iş yatırımları 2013 yılında tüketici harcamaları 
ve konut piyasası yükselişe geçmiş ve 2014 yılında ise GSYİH %2,8 oranında bir artış görülmüştür. (The 
World Fact) 

 

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ 

 2011 2012 2013 2014 2015 

İhracat(milyar $) 517.288 481.225 548.041 511.145 465.921 

İthalat(milyar $) 717.606 689.137 657.222 694.344 629.228 

Hacim(milyar $) 1.235 1.170 1.205 1.205 1.094 

Denge(milyar $) -200.317 -207.911 -109.180 -183.198 -163.307 

Kaynak: Trademap 

 

 

BAŞLICA İHRAÇ ÜRÜNLERİ (Milyar Dolar) 

GTİP NO ÜRÜN 2013 2014 2015 

8703 Motorlu taşıtlar (yarış arabaları 
dahil) 

38.228 42.365 38.949 

7108 Altın (işlenmiş ya da yarı işlenmiş) 79.120 37.575 38.537 

3004 Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar 

20.885 23.430 24.222 

8411 Turbo jetler, turbopropeller ve 
diğer gaz tribünleri 

22.130 21.434 19.570 

2709 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar  

29.793 28.857 16.055 

Kaynak: Trademap 

 

 

 

 

 

 

https://www.tradeatlas.com/cat/tr/petrol-yaglari-ve-bitumenli-minerallerden-elde-edilen-yaglar-ham
https://www.tradeatlas.com/cat/tr/petrol-yaglari-ve-bitumenli-minerallerden-elde-edilen-yaglar-ham


BAŞLICA İTHAL ÜRÜNLERİ (Milyar Dolar) 

GTİP NO ÜRÜN 2013 2014 2015 

8703 Motorlu taşıtlar (yarış arabaları 
dahil) 

38.762 46.310 48.691 

3004 Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar 

17.619 21.267 20.911 

7108 Altın (işlenmiş ya da yarı işlenmiş) 15.197 20.296 18.708 

2709 Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar 

40.91 36.064 18.422 

8517 Kablosuz veri iletim cihazları 17.507 16.651 17.460 

Kaynak: Trademap 

 

İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER (Milyon dolar) 

 2013 2014 2015 

ALMANYA 88.849 100.307 94.074 

ÇİN 57.587 64.147 62.979 

ABD 54.494 58.616 58.066 

HOLLANDA 53.787 53.552 47.289 

FRANSA 40.823 43.522 38.620 

TÜRKİYE (12.sıra) 9.112 10.556 11.067 
Kaynak: Trademap, The World Factbook 

 

İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER (Milyon dolar) 

 2013 2014 2015 

ABD 67.795 64.167 69.325 

ALMANYA 48.040 52.026 46.438 

İSVİÇRE 71.112 35.132 34.022 

ÇİN 18.119 26.235 27.623 

FRANSA 35.028 32.503 27.225 

TÜRKİYE (22.sıra) 6.793 6.130 5.398 
Kaynak: Trademap, The World Factbook 

 

 

 

 

https://www.tradeatlas.com/cat/tr/petrol-yaglari-ve-bitumenli-minerallerden-elde-edilen-yaglar-ham


Sanayi  

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. (kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı) 

Tarım  

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 Birleşik Krallık’ın 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. 

Birleşik Krallık’taki 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 nüfusun gelirlerinin düşmesine neden olmuştur. 

Diğer AB ülkelerine göre orman alanı oldukça az sayılabilecek ülke, ağaç ve orman ürünleri talebinin 
yaklaşık %85’lik kısmını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Ormancılık Komisyonu tarafından yapılan 
tahminlere göre, yıllık üretim rakamın 2020 yılına kadar 15 milyon metreküpe kadar artacağı 
beklenmektedir. 

Diğer taraftan, dolaylı olarak ve doğrudan önemli bir istihdam ve gelir kaynağı olan balıkçılık sektörü, 
ülke ihtiyacının yaklaşık üçte ikisini karşılamaktadır. (kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı) 

Perakende Sektörü 

Birleşik Krallık 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 Birleşik Kralık’ı 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. (kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı) 

Telekomünikasyon 

Birleşik Krallık, 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. 

Ulaştırma 

Yeni yatırımların yapılmamasına bağlı olarak, Birleşik Krallık kara taşımacılığı altyapısının kalitesi 

gelişmiş ülke standartlarına göre orta düzeydedir. Altyapının geliştirilmesi hükümet tarafından öncelik 

verilen konular arasındadır. 

 

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ARASI TİCARET 

Birleşik Krallık’la ikili ticari/ekonomik ilişkilerimiz özellikle son yıllarda ciddi bir ivme kazanmıştır. 
Birleşik Krallık’a gerçekleşen ihracatımız son 10 yılda % 78,8 artarak 10 milyar $ düzeyine yaklaşmıştır. 
Birleşik Krallık, Türkiye'de en fazla yabancı yatırımı bulunan ülkelerden biri olup, bu çerçevede 
Türkiye'de 2,808 İngiliz sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Ülkemizdeki İngiliz yatırımlarının 
toplamı 8 milyar 392 milyon dolar civarındadır. (kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı) 

Türkiye-Birleşik Krallık arası dış ticaret değerleri 

YIL İHRACAT(milyar$) İTHALAT(milyar$) HACİM DENGE 

2013 9.112 6.793 15.905 -2.319 

2014 10.556 6.130 16.686 -4.426 

2015 11.067 5.398 16.465 -5.669 

Kaynak: Trademap, The World Factbook 

  

2015 yılında çok sayıda ülkeye ihracatımız gerilemiş iken Birleşik Krallık’a ihracatımız artmıştır. 
İngiltere ihracat pazarlarımızda ikinci sıraya yükselmiştir. İhracat 2015 yılında yüzde 6,7 artmış ve 
10,56 milyar dolara ulaşmıştır. İngiltere’nin ihracatımız içindeki payı da yüzde 6,3’den 7,3’e 
yükselmiştir. Birleşik Krallık’a kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ihracatı önemli ölçüde artarak 1,26 
milyar dolara sıçramıştır. Birleşik Krallık’a en çok ihracatı yapılan fasıl olan motorlu kara taşıtları 
ihracatı yüzde 10,6 artmıştır. Diğer ürünlerin ihracatında ise gerilemeler yaşanmıştır. Örme giyim 
eşyası ihracatı yüzde 11,1 makineler ihracatı yüzde 12,6 ve elektrikli makine ve cihazlar ihracatı yine 
yüzde 7,1 gerilemiştir. (kaynak: TİM)   

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatı (1000 Dolar) 

GTİP ÜRÜN 2013 2014 2015 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar 832.723 1.039.234 1.122.281 

7108 Altın 9.311 98.607 1.109.033 

8703  Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 
taşımak üzere imal, edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar 

396.121 731.903 965.842 

8544 İzole edilmiş teller, kablolar 605.536 649.814 506.169 

 8528 Monitörler ve projektörler  393.790 456.950 497.002 

Kaynak: Trademap 

 

 

https://www.tradeatlas.com/cat/tr/esya-tasimaya-mahsus-motoriu-tasitiar
https://www.tradeatlas.com/cat/tr/binek-otomobilleri-ve-esas-itibariyle-insan-tasimak-uzere-imal-edilmis-diger-motorlu-tasitlar-87-02-pozisyonuna-girenler-haric-steysin-vagonlar-ve-yaris-arabalari-dahil
https://www.tradeatlas.com/cat/tr/binek-otomobilleri-ve-esas-itibariyle-insan-tasimak-uzere-imal-edilmis-diger-motorlu-tasitlar-87-02-pozisyonuna-girenler-haric-steysin-vagonlar-ve-yaris-arabalari-dahil
https://www.tradeatlas.com/cat/tr/binek-otomobilleri-ve-esas-itibariyle-insan-tasimak-uzere-imal-edilmis-diger-motorlu-tasitlar-87-02-pozisyonuna-girenler-haric-steysin-vagonlar-ve-yaris-arabalari-dahil


 

2015 yılında İngiltere’den yapılan ithalat yüzde 6,6 gerilemiş ve 5,54 milyar dolara inmiştir. 
İngiltere’nin toplam ithalatımızdaki payı yüzde 2,7 olmuştur.  

İngiltere’den yapılan ithalatta demir-çelik ithalatı yüzde 20,9, makine ithalatı 4,9, plastik ve mamulleri 
ithalatı ise yüzde 20,6 düşmüştür. 2015 yılında en yüksek artış ise yüzde 25,1 ile motorlu kara 
taşıtlarında olmuştur. Eczacılık ürünleri ithalatı yüzde 2,8, elektrikli makine ve cihazlar ithalatı ise 
yüzde 6,8 artmıştır. 

Birleşik Krallık’tan yapılan ithalat (1000 Dolar) 

GTİP ÜRÜN 2013 2014 2015 

8703 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 
taşımak üzere imal, edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar 

630.010 584.220 713.102 

7204  Dökme demirin, demirin veya çeliğin 
döküntü ve hurdaları; demir, veya çelik 
döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi 
suretiyle , elde edilen külçeler 

876.212 769.518 538.293 

7207  Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 430.474 425.072 398.425 

7108  Altın 797.722 425.976 185.751 

 3004  Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere 
karışık olan veya, karışık olmayan ürünlerden 
oluşan ilaçlar 

243.448 188.578 161.884 

Kaynak: Trademap 

 

Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz 
 Sabunlar 
 Ambalaj malzemeleri 
 Sofra ve mutfak eşyası 
 Otomobil dış lastiği 
 Deri giyim ürünleri 
 Kağıt-karton ürünleri 
 Tekstil ve hazır giyim yan sanayi 
 Halı 
 Kumaş 
 Deri ve deri mamulleri 
 Doğal taşlar 
 Cam ve seramik inşaat malzemeleri 
 Altın mücevherat 
 Demir çelik 
 Boru ve bağlantı parçaları 
 İnşaat malzemeleri  
 Beyaz eşya  

Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz 
 Su ürünleri 
 Karanfil 
 Yaş meyve sebze 
 Dondurulmuş gıda ürünleri 
 Kuru gıda ürünleri 
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https://www.tradeatlas.com/cat/tr/tedavide-veya-korunmada-kullanilmak-uzere-karisik-olan-veya-karisik-olmayan-urunlerden-olusan-ilaclar-30-02-30-05-veya-30-06-pozisyonlarindaki-esya-haric-deri-uzerine-zerk-edilerek-kullanilmaya-mahsus-olanlar-transdermal-administration-systems-dahil-dozla
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 Sert kabuklu yemişler 
 Konserve  
 Reçel 
 Alkolsüz içecekler 

 

 

 

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 

Anlaşma ve Protokoller İmza Tarihi 

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 19 Şubat 1986 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 15 Mart 1991 
Türkiye-İngiltere Arasında Sağlık Alanındaki İlişkilere Dair 
Deklarasyon 

15 Mayıs 1991 

Türkiye-İngiltere Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 
Toplantısı Protokolü 

26 Mart 1992 

Türkiye-İngiltere 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 
Sözleşmes 

20 Aralık 1999 

Türkiye ile İngiltere arasındaki dış ticaretin geliştirilmesine 
yönelik olarak UK Trade & Investment ile yılda en az bir kere 
toplanması hedeflenen, Joint Economic and Trade Committee 
(JETCO) anlaşması 

23 Haziran 2009 

 

YARARLI BİLGİLER 

Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye karşı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi 
uygulanmamakta, işlenmiş tarım ürünlerinde Tarım Payı (miktar üzerinden uygulanan ve Ortak Tarım 
Politikasından kaynaklanan bir koruma aracıdır) üzerinden ve Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan 
işlenmemiş tarım ürünleri için ise OTP çerçevesinde tespit edilen spesifik vergiler uygulanmaktadır. 
(kaynak:TC Ekonomi Bakanlığı) 

Vergi Oranları 

Ülkede faaliyet göstermekte olan ticari şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu kurumlar vergisi oranı % 
20’dir. Diğer taraftan, gelir vergisi oranları da üç dilim üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre, 0- 
31.785 Sterlin arası % 20, 31.786-150.000 Sterlin arası % 40 ve 150.000 Sterlin ve üzeri için % 45 gelir 
vergisi alınmaktadır. Vergi uygulamasında yaşa göre değişen bazı indirimler de bulunmaktadır. 

Ülkede, uygulanmakta olan standart katma değer vergisi (KDV) oranı % 20’dir.  Pek çok gıda ürünü, 
toplu taşıma ve ihracat için KDV uygulanmazken bazı enerji ve yakıt ürünlerine % 5 oranında KDV 
uygulanmaktadır. Diğer taraftan, sigortacılık, eğitim, finans ve sağlık hizmetleri KDV’den muaftır. 

İngiltere’deki standartlar ile ilgili olarak İngiliz Standartlar Enstitüsü (http://www.bsigroup.com)’ den 

bilgi alabilirsiniz. 



Pasaport ve Vize İşlemleri 

Birleşik Krallık görev pasaportları dahil her türlü Türk pasaportuna vize uygulamaktadır. Bu nedenle 
Birleşik Krallık’a yapılacak her tür seyahat için İngiltere temsilciliklerine başvurularak vize alınması 
gerekmektedir. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu web sayfalarında 
Birleşik Krallık vize başvurularıyla ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır. 

 


