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1. GENEL BİLGİLER
Başlıca Sosyal Göstergeler

Resmi Adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

Nüfus 67,42 milyon (2021, IMF tahmini)

Dil İngilizce (resmi dil); ayrıca bölgesel olarak İrlandaca, Galce ve 
İskoçça’nın çeşitli lehçeleri ile Kernevek dili

Yüzölçümü 244.100 km2

Başkent Londra

Başlıca Şehirleri Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield

Yönetim Şekli Meşruti Monarşi, Parlamenter Demokrasi

Devlet Başkanı Kraliçe II. Elizabeth

Para Birimi Pound (Sterling) (GBP)

Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: BM, NATO, AK, AGİT’in de aralarında bulun-
duğu birçok uluslararası kuruluşa üyedir. Avrupa Birliği üyeliğinden 31 Ocak 2020 tarihinde 
çıkmıştır.

A. COĞRAFİ KONUM 
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 alır-
ken 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 
Krallık’a 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 olan ülkenin diğer önemli şehirleri Birmingham, Leeds, Glasgow ve Shef-
field’dır. Ülke topraklarının yaklaşık % 71’lik kısmı ekilmeye müsait alan ve çayırlardan, % 
10’luk kısmı ormanlık alanlardan % 19’luk kısmı ise şehirlerden oluşmaktadır.

B. SİYASİ VE İDARİ YAPI
Birleşik Krallık’ın yönetim sistemi anayasal monarşidir. Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı); İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere dört 
kurucu ülkeden oluşan bir devlettir. Büyük Britanya (Great Britain) terimi sadece İngiltere, 
İskoçya ve Galler’i kapsamaktadır. Anayasa adı altında düzenlenmiş tek bir anayasa metni 
bulunmamaktadır. Bunun yerine ülke, anayasa gücündeki yazılı mevzuat, yıllar itibarıyla 
oluşan içtihatlarla, örf ve adet hukuku ile uluslararası sözleşme hükümlerine dayalı olarak 
yönetilmektedir. Anayasa niteliğindeki anılan mevzuat Meclis tarafından çıkarılan yeni ka-
nunlar ve anlaşmalarla değiştirilebilmektedir. 
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Devlet Başkanı Kraliçe II.Elizabeth, siyaset üstü bir konuma sahiptir. Başbakanlık görevi 24 
Temmuz 2019 tarihinde Theresa May’den Boris Johnson’a geçmiştir. 

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’ndan oluşmaktadır. Toplam 
645 üyesi bulunan Avam Kamarası’nın üyeleri beş yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmek-
tedir. 

İşçi Partisi çoğunluk hükümeti tarafından gerçekleştirilen reformlarla, soydan geçme asil-
zadelerin 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 gerçekleşti-
rilmiştir. Bu kapsamda 1997 yılında Galler ve İskoçya’da yapılan referandumla, Merkezi Hü-
kümetin 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 itibarı ile çalışmalarına başlamıştır. 

Ülkede 2016 yılı Haziran ayında yapılan referandumla Avrupa Birliği üyeliğinden çıkış 
(Brexit) kararı alınmıştır. Ülkenin 47 yıllık AB üyeliğinden çıkışı 31 Ocak 2020 tarihinde resmi 
olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2020’de sona eren 11 aylık bir geçiş döneminin ardından, 
Brexit sonrası dönemde AB ve Birleşik Krallık arasında tesis edilecek yeni ticaret düzenine 
ilişkin yürütülen müzakerelerde 24 Aralık 2020 tarihinde anlaşmaya varılmıştır. AB-Birleşik 
Krallık Ticaret Anlaşması olarak anılan anlaşma, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Böylece ülke resmi ve anlaşmalı olarak AB’den ayrılmıştır. Anlaşmaya göre Birleşik Krallık, 
iş ve seyahat konularında anlaşmazlık olmaması için Avrupa Birliği kurallarını takip etme-
ye devam edecektir. Çoğu malın gümrük vergisiz ve kotasız ticareti garanti altına alınmış 
olup, iklim değişikliği, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi konularda işbirliği devam edecektir.

C. NÜFUS VE İŞGÜCÜ YAPISI
IMF verilerine göre nüfusun 2021 yılında 67,42 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 2022 
yılında nüfusun 67,73 milyona yükselmesi beklenmektedir. 

BK Resmi İstatistik Kurumu (Office of National Statistics -ONS- https://www.ons.gov.uk) ta-
rafından açıklanan 25 Haziran 2021 tarihli verilere göre ülkenin nüfusu 2020 yılı ortası itibarı 
ile 67,1 milyondur. 2020 yılı ortası itibarı ile nüfus artış hızı yıllık % 0,4’tir. Nüfus söz konusu 
dönem itibarıyla 284.400 kişi artmıştır. Bu artış hızı 2001’den bu yana görülen en düşük 
nüfus artış hızıdır. Ülkede yaş ortalaması 40,4’tür. Söz konusu dönemde ülkede ölümler 
önceki yıla kıyasla % 12,8 artmıştır. 2020 yılı ortası itibarı ile ölümler 669.000 olup, önceki 
yılın aynı dönemine göre 76.000 artış olmuştur. Ülkede, 1986 yılından bu yana görülen en 
yüksek ölüm sayısı görülmüştür. Bu artışta en önemli faktör, 55.000 Covid-19 kaynaklı ölüm 
olmuştur. Ülkede 2020 yılı ortası itibarı ile 700.700 doğum gerçekleşmiştir. Ölümler ve do-
ğumlar arasındaki fark 31.000’dir. 

Düşük doğum oranları ve artan yaşam beklentisine bağlı olarak ülke nüfusu giderek yaş-
lanmaktadır. 65 yaş üzeri nüfusun sayısı, nüfusun diğer kısmına göre daha hızlı artmakta-
dır. 2020 yılı ortası itibarı ile ülkede 65 yaş üzeri nüfus, nüfusun % 18,6’sını oluşturmaktadır. 
Nüfusun % 2,5’i ise 85 yaş ve üzeridir. İleri yaş nüfus, ülkenin kuzey ve doğusundaki kıyı 
bölgelerinde daha yoğunluktadır. 
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Özellikle son yıllarda İngiltere’deki nüfus artışının arkasında yatan önemli nedenlerden biri 
ülkeye yönelik göçlerdir. 1990’lara kadar nüfus artışı daha çok doğal nedenlerden (doğum, 
ölüm sayısı) kaynaklanırken, 1990’ların ortalarından itibaren nüfus artışı net göçmen sayı-
sındaki artıştan etkilenmeye başlamıştır. Ülkeye uluslararası göç artarken, gerçekleşen do-
ğumlar azalmaktadır. Ülkeye giren göçmen sayısı 2020 yılı ortasında 622.000’dir. Ülkeden 
giden göç ise 375.000’dir. 

Nüfusun yaklaşık 56,6 milyonu (% 84,3’ü) İngiltere’de yaşamaktadır. Diğer bölgelerde nüfus 
şöyledir: İskoçya (5,5 milyon), Galler (3,17 milyon), Kuzey İrlanda (1,9 milyon). 

Birleşik Krallık nüfusu büyük ölçüde kentlerde yoğunlaşmıştır. Nüfusun yaklaşık % 85’i 
kentlerde yaşamaktadır. Nüfusun en yoğun olarak bulunduğu bölge kilometrekareye dü-
şen 5.700 kişi ile Londra ve çevresidir. 

ONS-Uluslal İstatistik Ofisi (https://www.ons.gov.uk/) verilerine göre ülkede işsizlik 2020 yılı 
sonu itibarı ile % 5,1’dir. 2021 Mayıs-Temmuz döneminde işsizlik % 4,6’ya gerilemiştir.

D. DOĞAL KAYNAKLAR
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 hayvancı-
lık 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. Ancak üretim, 1990’lardan itibaren giderek azalmış 
olup, yerel talebi karşılayamamaktadır. Ülke giderek artan oranda ithalata bağımlı hale gel-
diği için yükselen küresel enerji fiyatları ekonomi için risk oluşturmaktadır. 1980’li yıllar bo-
yunca enerji bakımından kendi kendine yeterli olan ülke günümüzde net enerji ithalatçısı 
haline gelmiştir. Ülkenin diğer mineral kaynakları ise son derece sınırlıdır. 

EIA verilerine göre 2021 yılında 3 milyar varil kanıtlanmış ham petrol rezervine sahip İngil-
tere, 89 ülke arasında 31. sıradadır. 2019 yılında 1 milyon varil/gün’lük ham petrol üretimi ile 
127 ülke arasında % 1 pay ile 19. sıradadır. 2020 yılında 6 trilyon feet metre küp kanıtlanmış 
doğalgaz rezervine sahip İngiltere, 97 ülke arasında 44. sıradadır. 2019 yılında 1 trilyon fe-
et3’lük doğalgaz üretimi ile 95 ülke arasında % 1 pay ile 19. sıradadır. 

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 bera-
ber, İngiltere’de yenilenebilir enerji kullanımı konusuna giderek artan bir önem verilmekte 
olup, hükümet, yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji oranını artırma yönünde politika-
lar geliştirmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan enerji talebini karşılaması henüz mümkün görün-
memekle birlikte kullanım oranı giderek artmaktadır. Özellikle rüzgar enerjisi kapasitesi 
hızla artmıştır. İngiltere dünya kıyı rüzgar enerjisi kapasitesi açısından birinci sırada yer al-
maktadır.
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2. GENEL EKONOMİK DURUM
Temel Ekonomik Göstergele

2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

GSYİH (Cari Fiyatlar mil-
yar $)

2.833 2.711 3.125 3.125 3.490 3.661 3.839

GSYİH Büyüme (Sabit Fi-
yatlar -%)

1,4 -9,9 5,3 5,3 2,0 1,8 1,5

Kişi Başına Düşen Milli 
Gelir (Cari Fiyatlar- $)

42.417 40.406 46.344 46.344 51.320 53.619 56.034

Tüketici Fiyat Enflasyonu 
(ort, %)

1,8 0,9 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

Cari Ödemeler Dengesi-
nin GSYİH'ya Oranı (%)

-3,1 -3,9 -3,9 -3,9 -3,8 -3,6 -3,5

Devletin Genel Net Borç-
lanmasının GSYİH'ya 
Oranı (%)

75,3 93,8 97,2 97,2 100,8 101,5 102,3

Toplam Yatırımların GS-
YİH'ya Oranı (%)

18,3 17,0 17,4 17,4 18,1 18,0 17,9

İşsizliğin Toplam İşgücü-
ne Oranı (%)

3,8 4,5 6,1 6,1 5,2 4,6 4,4

Nüfus (milyon) 66,8 97,09 67,42 67,42 68,01 68,27 68,51

Kaynak: IMF, *: Tahmin

Birleşik Krallık 2021 yılında 3,1 trilyon dolar olacağı tahmin edilen GSYİH’sı ile dünyanın 5. 
büyük ekonomisidir. Ülke, 2021 yılında 46.344 dolarlık kişi başına düşen cari fiyatlarla milli 
gelir ile dünyada 23. sırada yer almaktadır. 2021 yılında sabit fiyatlara göre % 5,3 oranında 
artması beklenen GSYİH’nin, 2022 yılında % 5,1 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

2021 yılında % 1,5 olması beklenen tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama enflasyon oranının 
2022 yılında % 1,9 olacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya Bankası verilerine göre 2019 yılı itibarıyla GSYİH’sı içinde tarım sektörünün payı % 1, 
sanayinin payı % 17 ve hizmetler sektörünün payı % 71’dir. 

Ekonomik büyüme son yıllardaki dayanağını istihdam artışı, esnek tüketici talebi, finansal 
destekler ve ihracattaki artışlardan almıştır. 2018 yılı ortalarından bu yana dünya ticaretin-
de artan gerilim, Avrupa ve gelişen pazarlarda büyümenin azalması ve piyasaların daha de-
ğişken hale gelmesi ülkenin dış pazarlarında daralmaya neden olmuştur. Brexit’e ilişkin be-
lirsizliğin sürüncemede kalması da ekonomik yavaşlamaya katkı yapmıştır. Bu durum, ülke 
ekonomisinin dışa açıklığını ve AB içindeki arz zincirleri ile derin entegrasyonunu ortaya 
koymaktadır. Brexit, aynı zamanda yeni iç yatırımların geri çekilmesine de neden olmuştur. 

Kamu borç stokunun GSYİH’ya oranı yüksektir. Hane halkı borç stoku da yüksektir. Hane 
halkı tasarrufu da geçmişten günümüze düşük düzeylerde seyretmektedir. Sterlin, Brexit 
referandumu sonrasında değer kaybetmiştir. Cari işlemler açığının hacmi de son yıllarda 
azalmasına rağmen büyüktür. Bunun başlıca sebebi büyük dış ticaret açığıdır.
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Covid-19 pandemisinin ülke ekonomisine derin etkileri olmuştur. Salgının ülkeyi etkilemesi 
ile birlikte ülke, son 11 yıldaki ilk ekonomik resesyonu yaşamıştır. 2020 yılı Şubat ve Nisan 
ayları arasında GSYİH % 24 daralmıştır. Kısıtlamaların kaldırılması ile ekonomi yeniden can-
lanmıştır. 2020 yılı sonbaharında vaka sayılarında gözlenen artış beraberinde kısıtlamaların 
yeniden getirilmesi ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkilemiş ve Kasım ayında ekonomi 
tekrar küçülmüştür. Sonuç olarak, 2020 yılında ekonomi % 10 küçülmüştür. Bu oran ülke 
ekonomisinde son 300 yılda görülen en büyük küçülmedir. Covid-19 pandemisi nedeniyle 
yaşanan ekonomik daralma ülkede pek çok kişinin işini kaybetmesine neden olmuştur. İş 
kayıplarının önlenmesi amacıyla hükümet destek programı başlatmıştır. Ancak alınan tüm 
önlemlere karşın 2020 yılı sonunda ONS-Ulusal İstatistik Ofisi’ne (https://www.ons.gov.uk/) 
göre işsizlik oranı % 5,1’e yükselmiştir. ONS verilerine göre işsizlik, 2020 yılı sonundan itiba-
ren azalmaya başlamıştır. 2021 yılı Mayıs-Temmuz döneminde işsizlik % 4,6’ya gerilemiştir. 

Ülke, insani gelişmişlik endeksine göre dünyada 189 ülke arasında 13. sıradadır. Ekonomik 
serbestlik endeksine göre ise İngiltere, dünyada 178 ülke arasında 7. sıradadır. Küresel re-
kabetçilik açısından dünyadaki 141 ülke arasında 9. sıradadır. İş yapma kolaylığı açısından 
İngiltere, dünyada 190 ülke arasında 8. sıradadır.

A. PAzAR FıRSAtLARı VE tÜKEtİM 
Birleşik Krallık, zengin ve gelişmiş bir ülkenin sunduğu pazar fırsatlarını sunmaya gele-
cekte de devam edecektir. Ülkenin 3 trilyon dolarlık GSYİH’sı ve 46.000 dolarlık kişi başına 
düşen milli geliri önemli bir pazar büyüklüğü anlamına gelmektedir. 

BK, gelişmiş bir tüketim pazarıdır. Demografik eğilimlerin önümüzdeki yıllarda harcama 
davranışları üzerinde önemli etkisi olacaktır. Ülke nüfusu diğer batı Avrupa ülkelerine kı-
yasla daha yavaş olsa da yaşlanmaktadır. Ülkenin sosyolojik eğilimlere bağlı olarak yaşla-
nan nüfus profili sağlık hizmeti ve dinlence, boş zaman geçirme alanlarında talep yarat-
maktadır. 

Diğer pek çok gelişmiş tüketim pazarında olduğu gibi BK’da da perakende sektörü çevri-
miçi alışverişin artması, teknolojik gelişmeler ve tüketicinin değişen talebi gibi nedenlerle 
evrim geçirmektedir. Bu eğilimler dağıtım kanallarını değiştirmeye devam edecektir. BK, 
kişi başına düşen çevrimiçi harcamalar bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden bi-
ridir. 

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede web siteleri, tabletler ve 
cep telefonları aracılığıyla yapılan satışların perakende satışlar içindeki payı, Covid-19 pan-
demisinin etkisi ile 2020 yılı Mayıs ayında % 30’a yükselmiştir. Ancak diğer yandan etica-
retin büyümesi, önceki otuz yılın çoğunu yeni müşterilere ulaşmak ve satışları artırmak 
amacıyla yeni mağazalar açarak geçiren geleneksel perakendeciler için ciddi sıkıntılar ya-
ratmaktadır. Covid-19 döneminde hemen hemen tüm sektörlerde çevrimiçi satışlar artmış-
tır. Gıda perakende kar marjlarındaki düşüşün indirimli süpermarketlerin genişlemesinden 
kaynaklandığı ancak gıda dışı ürünler için kar marjlarının düşmesinin en önemli sebebinin 
internet satışları olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan Covid-19 nedeniyle kötüleşen pera-
kende sektöründe kapanışların hızlanacağı, işgücü maliyetlerinin de artmasıyla çevrimiçi 
satışın perakendeciler için daha cazip hale geleceği hakkında yorumlar basında yer almış-
tır.

B. BöLGESEL EĞİLİMLER 
Londra ve İngiltere’nin güneydoğu bölgesi GSYİH’nın % 30’undan fazlasını oluşturmakta 
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olup, BK’nın geri kalanından daha zengindir. Büyük Londra olarak tanımlanan alan ise Av-
rupa’da refah düzeyi en yüksek olan alandır. Londra’da gelir dağılımı oldukça dengesizdir 
ve İngiltere’nin gelir düzeyi en düşük insanları da başkentte yaşamaktadır. Ülkedeki gelir 
düzeyi en düşük olan bölgeler ise Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere’nin kuzeybatısında yer 
almaktadır. Bu bölgelerde işsizlik oranı da oldukça yüksektir. Galler ve Kuzeybatı İngilte-
re’de kömür, çelik ve gemi inşa gibi ağır sanayi bulunmaktadır ve bu bölgeler söz konu-
su sektörlerde yaşanan gerileme nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Geri kalan bölgeler ve 
İskoçya’da ise hem gelir düzeyi yüksek hem de düşük gelire sahip kişiler bulunmaktadır. 
Diğer taraftan bu bölgelerde de gelir dağılımında bölgesel olarak çeşitli eşitsizlikler bulun-
maktadır.

3. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

UNCTAD verilerine göre 2019 yılı itibarı ile Birleşik Krallık’a doğrudan yabancı yatırım akışı 
59,14 milyar dolar (2018’de 65,3 milyar dolar), ülkedeki yabancı yatırım stoku ise 2,08 trilyon 
dolardır. 2019 yılında doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında 8. sıradadır. 

Ülke, yabancı yatırımcılar açısından en liberal ortamlardan birine sahiptir. Sermaye kontrol-
leri 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. Hükümetler de bu tip devralmalarda herhangi bir kısıtlamada 
bulunmamaktadır. İngiltere’nin yabancı sermayeye politik yaklaşımı “ekonomik faaliyetin 
milliyetinden çok yeri önemlidir” olarak değerlendirilmektedir. İngiltere’de yabancı serma-
ye önündeki engelleri iki alan belirlemektedir. Bunlardan biri rekabet politikası diğeri ise 
milli güvenliktir. Önümüzdeki dönemde İngiltere’nin yabancı sermayeye yaklaşımının yine 
liberal bir çizgide devam etmesi beklenmektedir.

A. ŞİRKEt KURULUŞU VE İŞ YAPMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Türleri 
Ülkemizde de geçerli olan şirket türlerine benzer olan, aşağıdaki şirket türlerinden birisi ile 
Birleşik Krallık’ta iş yapmak mümkündür. 

Gerçek Kişi Tacirler 
1 - Gerçek Kişi Tacirler (Sole Trader): Kuruluşu ve işleyişi basittir. Tek başına işin sahibidir. 
Kâr-zarar ve tüm borçlara karşı kişisel sorumlu olunur. Gelir İdaresi’ne (HMRC) serbest mes-
lek kaydı yaptırmak yeterlidir. Gelir vergisi mükellefidir. 

2- Adi Ortaklık (Ordinary Partnership): Birden fazla kişinin ortaklık kurmasıdır. Ortakların 
herbiri borçlara karşı tam sorumludur. Ortaklar Gelir İdaresi’ne serbest meslek kaydı yap-
tırmalıdır. Ortaklar kişisel olarak gelir vergisi beyanında bulunurlar. 

3- Sınırlı Ortaklık (Limited Partnership): Aralarında en az biri sınırlı biri genel olmak üzere 
birden fazla kişinin ortaklık kurmasıdır. Yönetimde yer almamış olmak ve para çekmemiş 
olmak kaydıyla, ortaklar borçlara karşı taahhüt ettiği sermaye kadar sorumlu olunur. Ortak-
lar Gelir İdaresi’ne serbest meslek kaydı yaptırmalıdır. Ayrıca, ortaklığın Companies House’a 
kayıt ettirilmesi zorunludur. Ortaklar kişisel olarak gelir vergisi beyanında bulunurlar. 

4- Sınırlı Sorumlu Ortaklık (Limited Liability Partnership, LLP): En az iki tayin edilmiş (ilave 
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görev ve sorumluluk yüklenmiş) ortak bulunmalıdır. Nispeten daha az kişisel risk alınmak-
tadır. Borçlara karşı şahıslar değil, ortaklık sorumludur. Kuruluşu, limited şirket gibi oldu-
ğundan, diğer ortaklık türlerine göre kısmen daha karmaşıktır. Ortak şahısların Gelir İda-
resi’ne, ortaklığın ise Companies House’a kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Ortaklar kişisel 
olarak gelir vergisi beyanında bulunurlar. 

Tüzel Kişi Tacirler 
1- Limited Şirket (Private Limited Company): Üyelerin sorumluluğu sahip oldukları hisseler 
üzerinden ödenmemiş miktarda sınırlıdır. Şirket adına malvarlığı edinilebilir, kişilerden ba-
ğımsızdır. En az bir şirket direktörü ve bir şirket yazmanı atanması gereklidir. Bunlar şahıs 
olabilecekleri gibi tüzel kişiler de olabilirler. Şirketin Companies House’a kayıt ettirilmesi 
gerekir. Şirket kuruluşu için gerekli işlemleri şahıslar kendileri yapabilecekleri gibi, şirket 
kuruluş firmaları (company formation agents) veya ticari konularla ilgili avukatlar da yapa-
bilir.

2- Anonim Ltd. Şti. (Public Limited Company-Plc): Şirketin hisseleri menkul kıymetler bor-
sası aracılığıyla halka satılmak üzere sunulur ve üyelerin sorumluluğu sahip oldukları his-
seler üzerinden ödenmemiş miktarla sınırlıdır. En az iki üyesi ve iki direktörü bulunması 
ve şirket sekreterinin kanunla belirlenmiş niteliklere sahip bir kişi olması ve Companies 
House’a kayıt ettirilmesi gerekir. 

3- Garanti ile Sınırlanan Şti. (Limited by Guarantee): Üyelerin sorumluluğu, eğer tasfiye edil-
mişse, şirketin aktiflerine katmayı kabul ettikleri miktarla sınırlıdır. 

4- Özel Sınırsız Şti. (Unlimited Company): Üyelerin sorumluluğunda sınır yoktur.

B. ŞİRKEt KURMA PROSEDÜRÜ
Birleşik Krallık’ta faaliyette bulunan her yabancı şirketin kayıt yaptırması zorunlu olmamak-
la birlikte, Birleşik Krallık’ta şube veya iş yeri olarak fiziksel bir varlığı bulunan her yabancı 
şirketin, Companies House’a kayıt yaptırması gereklidir. 

2009’da çıkan Yabancı Şirketler Düzenlemesi (Overseas Companies Regulations 2009) uya-
rınca, daha önce İş Yeri veya Şube olarak iki farklı şekilde kurulabilen yabancı şirketler, artık 
“Yabancı Şirketlerin Birleşik Krallık’taki İşletmesi” (Overseas Company opening a UK Estab-
lishment) olarak tek bir şekilde kayıt yaptırabilmektedir. Yabancı bir şirketin ticari faaliyette 
bulunmak üzere oluşturduğu işletmeyi, en geç bir ay içinde kendi ülkesindeki ana şirketin 
bilgileri ile birlikte başvurarak Companies House’a kayıt yaptırması gerekmektedir. İşlet-
menin yapısı ana şirketin kuruluş ve ortaklık yapısı ile aynıdır. 

Şirket adı belirlemeden önce, çeşitli ticari ve telefon rehberlerinden veya Companies Hou-
se’un ücretsiz bilgi servisinden yararlanılarak aynı isimde başka bir şirket olmadığının, İn-
giliz kanunlarınca şirket adıyla ilgili kısıtlayıcı hükümler bulunmadığının ve kayıtlı bir ticari 
marka ile aynı veya benzer olmadığının kontrol edilmesinde fayda vardır. 

Limited şirket kuruluşu, Companies House’a şirket kaydı internet üzerinden 24 saat içe-
risinde 12 GBP karşılığında https://www.gov.uk/register-a-company-online bağlantısı üze-
rinden yapılabilmektedir. Bu kayıt şekli için, şirketin ismi ve kayıtlı adresi, şirket direktörleri 
ve yazmanlarının isim ve adresleri ve hissedarların detayları gibi bilgiler gereklidir. İnternet 
üzerinden kayıt yapabilmek için aşağıda belirtilen iki belgenin, Companies House tarafın-
dan onaylanmış şablonlar kullanılarak hazırlanması gerekmektedir: 
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1. Memorandum of Association “Şirket Kuruluş Senedi”: Şirketin adı, kayıtlı ofis adresi ve 
konusu/faaliyet konusunu belirtir. 

2. Articles of Association “Kuruluş Sözleşmesi”: Şirketin iç düzenlemelerini belirleyen bel-
gedir. Şirket kaydı ayrıca IN01 formu kullanarak da yapılabilmektedir. Yukarıda anlatılan iki 
evrak ve IN01 Formu ile birlikte standart kayıt (8-10 gün) için 40 GBP, aynı gün kayıt için 100 
GBP karşılığında yapılmaktadır.

3. Form IN01: www.companieshouse.gov.uk/forms/formsContinuation.shtml#IN01 Formda 
şirketin direktörü (company director), yazmanı (company secretary) ve kayıtlı ofis adresine 
dair bilgiler bulunur. Şirketin en az bir direktör bir de yazmanı olması gerekmektedir. 

Türkiye’de kurulu bir şirket Birleşik Krallık’ta işlerini Türkiye’deki firma adına yürütmek üze-
re bir şube veya işyeri açtığı takdirde; şube kuruluşundan itibaren 1 ay içerisinde aşağıda 
sıralanan belgeleri Companies House’a göndermek suretiyle şube kayıt işlemini yaptırma-
lıdır: 

- OS IN01 Formu www.companieshouse.gov.uk/forms/formsContinuation.shtml#OSIN01 

- Ana Şirketin orijinal ana sözleşmesiyle birlikte İngilizceye çevrilmiş ve tasdik ettirilmiş İn-
gilizce nüshası, 

- Yetkili bir merci tarafından kontrol edilmiş ve tasdik edilmiş son yıla ait bilanço ve kâr-za-
rar tablosu, 

- 20 GBP kayıt ücreti

Sigorta 
Birleşik Krallık’ta National Insurance (NI) adı verilen ulusal sigorta sistemi bulunmaktadır. 
Ulusal sigorta sistemi yetkili kurumu Gelir ve Gümrük İdaresi (HM Revenue and Custom-
s)’dir. Çalışanların gelirlerine göre katkı payı ödedikleri sistem sağlık sigortası, işsizlik sigor-
tası, doğum izni, engellilik yardımları ve emeklilik sistemini kapsamaktadır. 

Sigorta katkı payları 4 kategori altında toplanmaktadır:

Sınıf 1 – Haftalık geliri 184 Sterlin ve üzerinde olan ve emeklilik yaşı gelmemiş çalışanlar için 
işveren tarafından gelirden düşülerek ödenir. 

Sınıf 1 A ve B: Çalışanların maliyet ve yardımları doğrudan işveren tarafından ödenir. 

Sınıf 2 – Yıllık geliri 6,515 Sterlin’den fazla olan serbest meslek erbabı tarafından ödenir.

Sınıf 3 – Gönüllü katılım, genellikle sigorta süresinde boşluk olmaması ya da boşlukların

doldurulması için ödenir.

Sınıf 4- Yıllık geliri 9,569 Sterlin’den fazla olan serbest meslek erbabı tarafından ödenir.

Bankacılık Mevzuatı 
İngiliz Merkez Bankası-Bank of England, parasal ve finansal istikrar sağlanması görevini 
yürütmektedir. Birleşik Krallık üç yüzden fazla bankası ve gelişmiş finans sistemi ile Avru-
pa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük bankacılık sistemine sahiptir. Bireysel ban-
kaclık, ticari bankacılık ve yatırım bankacılığı en geniş hizmet sağlanan alanlardır. 

Birleşik Krallık’ın en büyük bankaları arasında Barclays, HSBC; Lloyds Banking Group (Bank 
of Scotland/Halifax); Royal Bank of Scotland Group(Natwest, Ulster Bank) sayılabilir. 

Genel olarak Birleşik Krallık’ta banka hesabı açılması için 18 yaşın üzerinde olunması, Birle-
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şik Krallık veya AB’de ikamet edilmesi gerekmektedir. Kimlik belgeniz ile Birleşik Krallık’ta 
mevcut başka bir banka hesabınız olduğunu gösteren veya ikametgahınızı gösteren bel-
geler ile online ya da şubeden başvuru yaparak banka hesabı açılabilmektedir. İş hesabı 
açacaklar için bu belgeler şirket temsilcisinden talep edilemektedir. 

Banka kredilerinde en önemli husus kredi başvurusunda bulunan kişi ya da şirketin kre-
dibilitesidir. Kişilerin geçmişte borçlarını süresinde ve tam olarak ödeyip ödemediği araş-
tırılmaktadır ve bu durumların mevcudiyeti halinde kredi notu düşürülmektedir. Ticari 
kredilerde kredi tutarının belirlenmesinde işletmenin büyüklüğü, kredi amacı, geri ödeme 
şartları, amaç ile kredi tutarının dengeli olup olmadığı ve benzeri koşullar incelenmektedir. 
Krediler teminatlı ya da teminatsız kredi olarak ayrılmaktadır. Küçük işletmeler için stan-
dart işletme kredileri 1,000£ - 25,000£ arasında değişmekte, yaklaşık %7-8 faiz ile 1 ila 10 yıl 
geri ödemeli olarak düzenlenmektedir.

Vizeler 
Turist veya öğrenci vizesi gibi vizelerle Birleşik Krallık’ta şirket kurulması kanunen mümkün 
değildir. Ancak, “investor” veya “sole representative” vizesi başvurularının sonuçlanmasının 
uzadığı durumlarda, bekleme sırasında alınacak kısa süreli diğer vizeler ile Birleşik Kral-
lık’ta şirket kurma, ofis bulma ve kiralama gibi ticari faaliyetler gerçekleştirilebilir. Birleşik 
Krallık’ta iş kurma konusunda Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda yatı-
rımları teşvik etmekle görevli Department for International Trade temsilcileri ile görüşül-
mesinde fayda vardır.

Birleşik Krallık’ta firma kurmak isteyen kişi/kuruluşların faydalanabileceği vize türleri aşa-
ğıda özetlenmektedir. 

1- Yeni İş Kurma Vizesi – (Start-Up Visa) 

Yeni İş Kurma Vizesi, Birleşik Krallık’ta firma kurmak isteyen girişimcilere 2 yıl oturum hakkı 
tanıyan bir vize türüdür. 2 yılın sonunda aynı vize türünde uzatma başvurusu hakkı bulun-
mamakta ve yenilikçi iş vizesi (innovation visa) ya da farklı bir vize türüne geçiş yapılması 
gerekmektedir. Bu vize türünde yeni bir iş fikrinizin olması, kurulacak işin yenilikçi ve bü-
yüme potansiyeli olması gerekmekte ve iş planının Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı (Home 
Office) tarafından tanınan yetkili kurumlarca onaylanması gerekmektedir. Bu vize türünde 
halihazırda Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bir firmaya yatırım yapılamaz. Yeni iş kurma 
vizesi (Start-up Visa) hakkında detaylı bilgiye https://www.gov.uk/start-up-visa bağlantısın-
dan ulaşılması mümkündür. 

2- Yenilikçilik Vizesi (Innovator Visa) 

Yenilikçilik Vizesi ile Birleşik Krallık’taki girişimcilere ilk etapta 3 yıl oturum hakkı tanıyan 
bir vize türüdür. 3 yılın sonunda aynı vize türünde uzatma başvurusu hakkı bulunmak-
ta ve uzatma sayısına sınır getirilmemektedir. Ayrıca, 3 yılın sonunda sınırsız oturma izni 
alınması mümkündür. Bu vize türünde yeni bir iş fikrinizin olması, kurulacak işin yenilikçi 
ve büyüme potansiyeli olması, en az 50.000 Sterlin yatırım yapılması ve iş planının Birleşik 
Krallık İçişleri Bakanlığı (Home Office) tarafından tanınan yetkili kurumlarca onaylanması 
gerekmektedir. Bu vize türünde halihazırda Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren bir firmaya 
yatırım yapılamaz.

Yenilikçilik vizesi (Inovator Visa) hakkında detaylı bilgiye https://www.gov.uk/innovator-visa 
bağlantısından ulaşılması mümkündür.

3- Yatırımcı Vizesi (Tier 1 – Investor Visa) 

Yatırımcı Vizesi (Tier 1), Birleşik Krallık’a yatırım yapmak isteyen kişilere ilk etapta azami 3 
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yıl ve 4 ay oturum hakkı tanıyan bir vize türüdür. Bu vizeye başvurulabilmesi için başvuru 
sahibinin veya başvuru sahibinin eşinin 2 milyon Sterlin değerinde sermayeye sahip olması 
gerekmektedir. 

Yatırımcı Vizesi (Tier 1) sahipleri, İngiliz devlet tahvili veya Birleşik Krallık’ta mukim faal şir-
ketlerde hisse senedine 2 milyon Sterlin ve üzeri yatırım yapma, eğitim görme, çalışma, 10 
milyon Sterlin yatırım yapılması durumunda 2 sene sonunda, 5 milyon Sterlin yatırım yapıl-
ması durumunda 3 sene sonunda ve 2 milyon Sterlin yatırım yapılması durumunda 5 sene 
sonunda kalıcı oturuma başvurma ve aile üyelerini ülkeye getirme hakkına sahiptir. Bu vize 
türü ana faaliyet alanı gayrimenkul yatırımı ve yönetimi olan şirketlere yatırım yapılmasına 
izin vermemektedir. Gerekli koşulların sağlanması durumunda vize sahipleri 2 yıllık uzatma 
vizesi için başvuru yapma hakkına sahiptir. Yatırımcı Vizesi (Tier 1) hakkında detaylı bilgiye 
https://www.gov.uk/tier-1-investor bağlantısı üzerinden ulaşılması mümkündür. 

Tier 1 altında yer alan diğer vize türleri Exceptional Talent Visa ve Graduate Entrepreneur 
Visa hakkında detaylı bilgi https://www.gov.uk/tier-1-exceptional-talent ve https://www.gov.
uk/tier-1- graduate-entrepreneur-visa bağlantılarında yer almaktadır.

4. DIŞ TİCARET
Genel Durum

Trademap verilerine göre, Birleşik Krallık, 2020 yılında dünyaya 400 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmiştir. Ülkenin 2020 yılında dünyadan ithalatı 631 milyar dolar olmuştur. Ülke-
nin 2020 yılında bir önceki yıla göre ihracatı % 15, ithalatı % 9 azalmıştır. Ülke, dünya ihraca-
tında 11. sırada (% 2,3 pay); dünya ithalatında 5. (% 3,6 pay) sırada gelmektedir. 

Bazı istisnai haller dışında ülkenin dış ticareti sürekli açık vermektedir. 2020 yılında dış tica-
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ret açığı önceki yıla göre % 3,1 artarak 231 milyar dolar olmuştur. 

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde tesis edilecek yeni ticaret 
düzenine ilişkin taraflar arasında yürütülen müzakerelerde 24 Aralık 2020 tarihinde anlaş-
maya varılmıştır. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe giren anlaşmaya göre Birleşik Krallık, iş ve seya-
hat konularında anlaşmazlık olmaması için Avrupa Birliği kurallarını takip etmeye devam 
edecektir. Anlaşma ile çoğu malın gümrüksüz ticareti garanti altına alınmış olup, iklim de-
ğişikliği, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi konularda iş birliği devam edecektir. 

Birleşik Krallık, “Ready to Trade” sloganı ile Brexit sonrasında 13 ülke ile ticareti geliştirmeyi 
hedeflemektedir. “Ready to Trade” Ülkeleri: Türkiye, Meksika, Brezilya, Hindistan, Çin, ABD, 
Kanada, Avustralya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney 
Kore ve Japonya’dır.

A. BAŞLICA ÜRÜNLER VE ÜLKELERE GöRE ÜLKENİN DIŞ tİCAREtİ

Başlıca Ürünler İtibarı ile Dış Ticaret

İHRACAT
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İTHALAT
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Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret

İHRACAT



İN
G

İL
TE

R
E

 Ü
LK

E
 R

A
P

O
R

U
 2

0
21

17

| NAZİLLİ TİCARET ODASI

www.naztic.org.tr

İTHALAT

B. DIŞ tİCAREt POILİtİKASI VE UYGULAMALARI
Birleşik Krallık 31.12.2020 tarihinde kesin olarak Avrupa Birliğinden ayrılmış ve sonraki dö-
nem için Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında 24.12.2020 tarihinde serbest ticaret an-
laşması imzalanmıştır. Yeni anlaşma, ikili ticarette sıfır gümrük tarifesi öngörmektedir. Yeni 
anlaşma metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir: https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948119/ EU-UK_Trade_
and_Cooperation_Agreement_24.12.2020.pdf

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 
29.12.2020 tarihinde serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. Yeni anlaşma ile Gümrük Birli-
ği’nin getirmiş olduğu kazanımlar korunmuş, sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlan-
mıştır. Hizmet, yatırım, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde yeni ticari ilişkiler geliştirilmesi 
konusunda mutabakat sağlanmıştır. Anlaşmanın metnine ve yeni anlaşma sonrası firma-
larımızın gümrük ve vergi konularında ticarette karşılaştıkları sorularla ilgili olarak Ticaret 
Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/brexit-ve-birlesik-krallik-sta web say-
fasından bilgi edinmeleri mümkündür.

İthalat Rejimi 
Üçüncü ülkelerden (AB üyesi olmayan ülkelerden) mal ithalatı serbest ticaret rejimi altında 
gerçekleştirilmektedir. Bu genel kurala istisna olan durumlar da bulunmaktadır. Gözetim, 
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sertifika veya izin gerektiren bazı malların ithalatı, ek belgeler veya izinler gerektirebilmek-
tedir. 

1) Gözetim Rejimi: Çelik ve Alüminyum gibi bazı malların ithalatı zaman zaman, ithalat ön-
cesi gözetim rejimine tabidir. Çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan gözetim şartının 
15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sona erdiği açıklanmıştır. 

2) Sertifika Rejimi: Bazı tarım ürünlerinin ithalatı için AGRIM isimli ithalat sertifikası gerek-
lidir. Bu belgeler, temel dış ticaret operasyonlarının önceki istatistiksel kontrolünü yapmak, 
ithalat tarife kotalarını yönetmek ve olası koruma önlemleri için bilgi sağlamak gibi birçok 
farklı amaçla düzenlenmektedir. İlgili başvuru formuna https://www.gov.uk/government/
publications/agrim-import-licence-application-form-for-agricultural-products linkin-
den ulaşılabileceği gibi konuyla ilgili detaylı bilgiye https://www.gov.uk/guidance/the-tra-
der-sguide-to-importing-and-exporting-certain-agricultural-goods adresi üzerinden ulaş-
mak mümkündür.

3) İthalat Yetkilendirmesi: Ana başlıklarıyla aşağıda yer alan malların ithalatı için lisans al-
mak gerekmektedir: 

• Hayvanlar, Bitkiler ve Tarım Ürünleri

• Ağaç ve Ağaç Ürünleri 

• İlaç ve İnsanlara Uygulanacak Doku ve Hücreler 

• Kimyasallar ve Atıklar 

• Silahlar 

Söz konusu lisans uygulamalarına ilişkin detaylı bilgiye https://www.gov.uk/starting-toim-
port/import-licences-and-certificates adresinden ulaşmak mümkündür.

İhracat Rejimi 
İthalatta olduğu gibi üçüncü ülkelere (AB üyesi olmayan ülkeler) mal ihracatı serbest tica-
ret rejimi çerçevesinde yapılmaktadır. Diğer taraftan, bazı spesifik ürünlerin ihracatı için, 
ihracı kısıtlanmış ürünlerin veya bazı hizmetlerin yurdışına satışı için ihracat lisansına baş-
vurulması gerekmektedir. Bunlar: 

• Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler 

• Bitkiler ve Tarım Ürünleri 

• Tıbbi Cihazlar ve Tarım Makinaları 

• Elmaslar ve Sanat Eserleri 

• Kimyasallar, İlaçlar ve Atıklar 

• Ozon Tüketen Maddeler ve F Gazları 

• Radyoakti Maddeler 

• Ateşli Silahlar ve Cephaneleri 

• Askeri Malzeme, Hizmet ve Teknolojileri 

• Yaptırıma Konu Ürünler 

Uluslararası Ticaret Sekreterliği (Department for International Trade) tarafından verilen 
izin, sertifika veya yetki alınmasını gerektiren bazı mallar ile ilgili istisnalar da bulunmakta-
dır. Detaylı bilgiye https://www.gov.uk/starting-to-export/licences adresi üzerinden ulaşıl-
ması mümkündür.
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Gümrük Vergileri
 Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşma ile gümrük birliği kuralları aynı şe-
kilde devam etmektedir. Buna göre anlaşmada yer alan ürünler için gümrük vergisi veya 
herhangi bir limit kısıtlaması bulunmamaktadır. 

Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde yürüyen ikili ticaret bilahare Birleşik 
Krallık’ın AB’den çıkması sonucunda tesis edilen Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret 
Anlaşması kapsamında gerçekleşmektedir. Buna göre, menşe beyanı ile Birleşik Krallık’a 
ihraç edilen sanayi ürünleri gümrük vergisinden muaftır. Çoğu tarım ürünlerinde ise, aynı 
anlaşma gereği tercihli (indirimli) gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır. 

Güncel gümrük vergisi oranlarına, ithalat aşamasında gerekli olabilecek belgelere ve ürü-
nün tabi olduğu mevzuat hakkında detaylı bilgiye UK Trade Tariff- https://www.gov.uk/
trade-tariff ve https://www.get-rules-tariffs-trade-with-uk.service.gov.uk/search/grouped/
country/tr/ sayfalarından erişilmesi mümkündür.

İç Vergiler 
Birleşik Krallık ile iş yapacak iş adamlarımızın bilmesi gereken önemli konulardan biri ülke 
içerisinde uygulanan vergilerdir. Temel olarak ülkede uygulanan vergiler üç ana başlık al-
tında incelenebilir: 

• Katma Değer Vergisi: Ülkede uygulanmakta olan standart katma değer vergisi (KDV) ora-
nı %20’dir. Pek çok gıda ürünü, çoğu toplu taşıma araçlarında, 14 yaşına kadar olan çocuk 
kıyafetlerinde ve ihracat ürünlerinde KDV uygulanmazken bazı enerji ve yakıt ürünlerine % 
5 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan, sigortacılık, eğitim, finans ve sağlık hiz-
metleri KDV’den muaftır. Ülkede petrol, tütün ve alkol ürünlerine uygulanmakta olan özel 
tüketim vergisi oranları Avrupa’nın en yüksek oranlarıdır. 

• Gelir Vergisi: Birleşik Krallık’ta uygulanan gelir vergisi oranları üç dilim üzerinden he-
saplanmaktadır. Buna göre, 12.570 Sterlin’e kadar olan gelirler vergiden muaf iken; 12.571-
50.270 Sterlin arası % 20, 50.271 – 150.000 Sterlin arası %40 ve 150.000 Sterlin ve üzeri için % 
45 gelir vergisi alınmaktadır. 

• Kurumlar Vergisi: Son olarak, kurumlar vergisi oranı 2007’den bu yana aşamalı olarak %30 
seviyesinden aşağı çekilmiştir. Kurumlar vergisi oranı son olarak 2018 yılı Nisan ayında %20
’den %19’a düşürülmüş ve sonraki yıllarda bu oran devam ettirilmiştir. Diğer taraftan, 2023 
yılından itibaren, karı 50.000 Sterlin’in üzerinde olan firmalar için bu oranın %25 olarak uy-
gulanmasına karar verilmiştir. Kurumlar vergisi şirketin karı üzerinden hesaplanmaktadır.

C. ÜRÜN StANDARtLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasını takiben 31.12.2020 tarihinden sonra işletmelerin Bir-
leşik Krallık ürün standardına uygunluk belgesi almak için “belirlenen standartlar“ı (de-
signated standards)” esas alması gerekmektedir. Belirlenen standartlara göre işletmelerin 
karşılaması gereken temel yasal zorunluluklar AB’den farklı değildir. AB yasasına uygunluk 
karinesi sağlayan uyumlaştırılmış standartlar, işletmeler için aynı zamanda Birleşik Krallık 
için belirlenen standartlar haline gelmiştir. Ürün standarları ile ilgili detaylı bilgiye https://
www.gov.uk/guidance/designated-standards linkinden ulaşılabilmektedir. 

Birleşik Krallık’ta sağlık, güvenlik amaçlı denetim uygulamalarında bazı özel durumlar hariç, pa-
zara girişi baştan engelleyen veya güçleştiren katı uygulamalar yerine, genellikle beyan esasına 
dayalı, nihai sorumluluğu ithalatçıya veya dağıtıcıya bırakan esnek bir yaklaşım benimsenmiştir. 
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Birleşik Krallık’ın standart uygulamalarına ilişkin olarak aşağıda yer alan kaynaklardan bilgi 
almak mümkündür: 

- Office for Product Safety&Standards https://www.gov.uk/government/organisations/offi-
cefor-product-safety-and-standards 

- İthalat Kontrolü https://www.gov.uk/guidance/import-controls 

- Test Etme, Muayene ve Belgelendirme 

- British Standards Institution (BSI) https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme - Teknik Engeller 
Birleşik Krallık‘ta tarifeler, gümrük denetimi, sağlık kontrolleri, miktar ve değer kontrolleri, 
lisans-standart ve etiket uygulamaları vb. konular bakımından AB ülkelerindeki uygulama-
dan farklı ve özel olarak dikkati çeken, ithal edilen ürünlerin pazara girişine engel oluşturan 
bir uygulama bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamalara ilişkin aşağıdaki adreslerden 
detaylı bilgiye ulaşmak mümkündür. 

Products Labelling Regulation https://www.gov.uk/product-labelling-the-law 

Kimyasal Ürünler: https://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/in-
dex.htm 

Gıda Ürünleri: https://www.food.gov.uk/business-guidance/packaging-and-labelling

5. TÜRKİYE İLE TİCARET
Genel Durum 

Geleneksel olarak ülkemizin çok önemli bir ticaret ortağı olan Birleşik Krallık, Türkiye’nin 
dış ticaretinde fazla verdiği ülkelerden biridir. 

Birleşik Krallık ülkemizin 2020 yılı ihracatında Almanya’dan sonra 2. büyük pazardır. Ülke, 
aynı dönemde ithalat gerçekleştirdiğimiz 11. önemli tedarikçi olmuştur. Türkiye-Birleşik 
Krallık dış ticaret hacmi 2020 yılında 16,8 milyar dolara ulaşmıştır. 2020 yılında Birleşik 
Krallık’a ihracatımız 11,2 milyar dolar tutarında olup, ülkenin toplam ihracatımızdaki payı % 
6,6’dır. 2020 yılında ülkeden ithalatımız 5,6 milyar dolardır. Ülkenin toplam ithalatımızdaki 
payı ise % 2,5’tir. Ülke ile dış ticaretimizde 2020 yılında yaklaşık 5,6 milyar dolar tutarında 
fazla söz konusudur.

Birleşik Krallık, Bakanlığımız tarafından 2020-2021 dönemi için belirlenen “Hedef Ülkeler” 
arasında yer almaktadır. Bakanlığımız tarafından belirlenen “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” 
ve bu ülkeler için ihracata yönelik devlet yardımlarında sağlanan ilave destekler hakkında 
bilgiye https://ticaret.gov.tr/ihracat/pazara-giris/hedef-ve-oncelikli-ulkeler linkinden ulaşıl-
maktadır.

Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması ve AB ile bir serbest ticaret anlaşması akdetmesi neti-
cesinde 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile ülkemiz ile AB arasındaki Gümrük Birliği, BK ile ilişkile-
rimizde geçerliliğini yitirmiştir. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde 
bir serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. 1 Ocak 2021 tarihinde işlerlik kazanan BK-Tür-
kiye Serbest Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği ile getirilen kazanımları korumuş, sanayi 
ürünlerinde gümrük vergilerini sıfırlamıştır. Temel tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB 
ile mevcut tavizler ölçeklendirilerek yeni ticari ilişkimize yansıtılmıştır. Anlaşma ile ayrıca, 
aralarında çikolata, şekerleme, bisküvi, üzüm suları, gıda müstahzarları ile taze sebze ve 
meyvelerin de yer aldığı 90 civarında tarım ve işlenmiş tarım ürününde, Birleşik Krallık’ın 
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değişen vergi yapısı uyarınca, AB ile mevcut düzenlemenin ötesine geçecek şekilde vergi 
muafiyeti elde edilmiştir. Hizmet, yatırım, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde yeni ticari 
ilişkiler geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

A. tÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLıK DıŞ tİCAREtİ
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Türkiye’nin Birleşik Krallık’a İhracatında Başlıca Ürünler
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Türkiye’nin Birleşik Krallık’tan İthalatında Başlıca Ürünler

B. tÜRKİYE – İNGİLtERE YAtIRIM İLİŞKİLERİ
TCMB verilerine göre Birleşik Krallık firmaları tarafından Türkiye’ye yapılan doğrudan ya-
bancı yatırım stoku 2019 yılı itibarı ile 6,9 milyar dolardır. 

Türkiye’ye yatırım yapan ve Türkiye’den mal tedarik eden önemli İngiliz firmaları bulun-
duğu gibi Birleşik Krallık’ta kendi dağıtım ve satış kanallarını, şubelerini açmış olan Türk 
firmaları da bulunmaktadır. TCMB verilerine göre Türk firmaları tarafından Birleşik Krallık’a 
gerçekleştirilen doğrudan yatırım stoku 2019 yılı itibarı ile 3,8 milyar dolardır. 

Türkiye’deki İngiliz sermayesi altyapı, enerji, gıda ve turizm alanlarına yönelmektedir. Ay-
rıca, Türkiye üzerinden Rusya, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerine açılma ihtimali de, 
İngiliz yatırımcılar tarafından Türkiye’nin tercih edilmesinde önemli bir faktördür. Türki-
ye’de yatırım yapan önemli firmalar arasında Vodafone, HSBC, TESCO (piyasadan çekildi) 
ve Marks & Spencer bulunmaktadır. 

Türk işadamlarının sermaye birikimi genel olarak İngiltere’nin kuzey bölgesinde yoğun-
laşmıştır. Diğer taraftan, önde gelen Türk firmalarının İngiltere’de dağıtım ve satış odaklı 
temsilcilikleri ve Türk banka şubeleri bulunmaktadır. Esas Holding, Opet International Ltd, 
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Pladis Foods Limited (Yıldız Holding), Beko PLC, Simit Sarayi UK Ltd, Vestel UK Ltd, İş Ban-
kası, Ziraat Bankası, Dome Capital, Azumi Ltd. (Doğuş Grubu-lüks restorancılık), Genus Ltd. 
(Tekstil-konfeksiyon), Vitra (UK) Ltd., Metal Yapi (UK) Ltd (Alüminyum dış cephe firması), 
Barsan Global Logistics Ltd, Korozo Uk Ltd (Ambalaj), Ant Yapı UK Ltd, Aster Tekstil (Tasarım 
ofisi ve War The Robe markalı mağaza), Gamateks, ATT Tekstil (Türkmen Holding) bunla-
rın önde gelenleridir. Çok sayıda Türk firması İngiltere’de ofis, mağaza veya şube açmaya 
devam etmektedir. Ayrıca her yıl çok sayıda Türk firması İngiltere’de düzenlenen fuarlara 
katılım sağlamaktadır.

6. İŞ ADAMLARININ PAZARDA DİKKAT 
ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

A. tİCAREtİ EtKİLEYEN KÜLtÜREL FAKtöRLER
Birleşik Krallık iş kültüründe zamanlama ve planlamaya çok önem verilmektedir. Randevu-
lar uzun zaman öncesinde belirlenmekte, son dakika toplantı talepleri ya da habersiz ziya-
retler hoş karşılanmamaktadır. Bu çerçevede, katılımcıların toplantılara tam zamanında ve 
hazırlıklı olarak gelmesi ayrıca birden fazla katılımcı olması durumunda tüm katılımcıların 
bilgilendirilmesi beklenmektedir. Toplantıya katılamayacak ya da geç katılacak kişilerin, bu 
durumlarını önceden bildirmeleri gerekmektedir. İş dünyasında ırk, cinsiyet ve yaş ayrım-
cılığı yapılmamasına çok önem verilmekte olup, iş başvurularında yaş, cinsiyet ve fotoğraf 
yer almamaktadır.

Para Kullanımı 

Nakit kullanımı son 10 yılda hızla azalırken banka kartı ile ödeme artmış olup en fazla öde-
me işlemi banka kartı ile yapılmaktadır. Banka kartı ödemelerini sırasıyla nakit ödeme, 
ödeme talimatı, banka ödemeleri ve kredi kartları takip etmektedir. Temassız kart ödeme-
leri önemli oranda artış göstermektedir.

B. PASAPORt VE VİzE İŞLEMLERİ
Birleşik Krallık’a seyahatte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri 
için önceden vize almaları gerekmektedir. Vize türü seyahat amacına göre değişmektedir. 

Tüm vize türlerine ilişkin bilgiye Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesindeki 
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration bağlantısından 
bilgi edinilebilir. 

Birlesik Krallık İstanbul Konsolosluğu’nun iletisim bilgileri için https://www.gov.uk/world/
organisations/british-consulate-general-istanbul sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Ayrıca şirket kurmak için Birleşik Krallık’a gelecek kişilerin yatırımcı vizesi almaları gerek-
mektedir.

C. RESMİ tAtİLLER VE ÇALIŞMA SAAtLERİ
Birleşik Krallık’ta resmi tatil günleri İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere ve Galler için farklılık 
göstermektedir. İngiltere ve Galler için yılda 8 gün olan resmi tatiller 2021 ve 2022 yılı için 
aşağıda listelenmektedir. Tatil günleri yıldan yıla değişmektedir. Detaylı bilgi için https://
www.gov.uk/bank-holidays#england-and-wales ziyaret edebilirsiniz.
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2021

31 Mayıs Pazartesi Bahar resmi tatili

30 Ağustos Pazartesi Yaz resmi tatili

27 Aralık Pazartesi Noel

28 Aralık Salı Noel ertesi (boxing day)

2022

3 Ocak Pazartesi Yeni Yıl

15 Nisan Cuma Good Friday

18 Nisan Pazartesi Paskalya Tatili

2 Mayıs Pazartesi Erken Mayıs Tatili

2 Haziran Perşembe Bahar resmi tatili

3 Haziran Cuma Platinum Jubilee resmi tatili

29 Ağustos Pazartesi Yaz resmi tatili

26 Aralık Pazartesi Noel

27 December Salı Noel ertesi (Boxing day)

Genel olarak mesai günleri Pazartesi-Cuma arası olmak üzere beş gündür. Çalışma saatleri 
ise, 09.00-17.00 ise de birçok firma ve kurum çalışma saatlerini esnekleştirebilmektedir.

D. YEREL SAAt 
Birleşik Krallık, kış döneminde GMT (Greenwich Mean Time) saat diliminde yer almaktadır. 
Yaz saati ve kış saati uygulamaları arasında bir saatlik fark vardır. Yaz saati her yıl mart ayı-
nın son pazar günü başlar. Saatler 2:00’dan 3:00’a ayarlanır. Kış saati her yıl ekim ayının son 
pazar günü başlar. Saatler 3:00’dan 2:00’a ayarlanır. Türkiye ile İngiltere arasında 2 saatlik 
fark olup Türkiye saati İngiltere saatine göre 2 saat ileridedir.

7. PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

A. FİKRİ, SıNAİ MÜLKİYEt HAKLARı 
Birleşik Krallık’ta fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili konular “Copyright, Designs and Pa-
tents Act 1988” ve “Copyright and Related Rights Regulations 2003 (SI 2003/2498) ”, “Pa-
tents Act 1977” ve “Trade Marks Act 1994 (Registered Trade Marks)” mevzuatı ile düzen-
lenmiştir. 2004 yılında çıkartılan Patent Yasası ile 2000 tarihli “Avrupa Patent Anlaşması 
(European Patent Convention)” arasında uyum sağlanmıştır. 

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları konusunda yetkili kurum Intellectual Property Office’tir.

Birleşik Krallık’ta patent başvurusu yapabilmek için buluşun yeni olması, yeni bir aşama 
içermesi, sınai ve ticari açıdan uygun olması gerekmektedir. 

Birleşik Krallık’ta geçerli bir patente sahip olabilmek için başvuru sahibinin bir patent ta-
rifnamesi hazırlaması ve Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Kurumu’na (www.ipo.gov.uk) baş-
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vurması gerekmektedir. Patentin diğer Avrupa ülkelerinde de geçerli olması için Avrupa 
Patent Ofisine veya tüm dünyayı kapsaması için ise Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’na baş-
vurulması gerekmektedir. 

Birleşik Kralllık’ta ticari markanın kaydedilebileceği 45 ticari aktivite sınıfı bulunmak-
tadır. Ticari markanın kaydının maliyeti yaklaşık 200 £ (ek olarak belirlenecek her bir ti-
cari aktivite sınıfı için ayrıca 50 £ eklenmektedir.) düzeyindedir. Ücretlere ve başvuru/
değişiklik formlarına ilişkin detaylı bilgiye https://www.gov.uk/government/publications/
trade-mark-forms-andfees/trade-mark-forms-and-fees bağlantısından ulaşılabilmektedir. 
Ticari markanın onaylanması herhangi bir sorun olmadığı takdirde yaklaşık 2 ayı bulmak-
tadır. Ticari markalarla beraber kullanılan ® sembolü beraber kullanıldığı ticari markanın 
Patent Ofisi’ne kayıtlı olduğunu; ticari markanın yanında kullanılan A ™ sembolü ise mar-
kanın kayıtlı olmadığını ancak bir marka olarak kullanıldığını göstermektedir. Birleşik Kral-
lık’ta Patent Ofisi’ne kayıtlı olmayan bir ticari markayı kayıtlıymış gibi göstermek suç kabul 
edilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için “Ticari Marka Avukatları Enstitüsü’ne (www.
itma.org.uk) başvuralabilir. 

1988 tarihli “The Copyright, Designs ve Patents Act – Telif Hakkı, Tasarım ve Patent Yasası” 
ile düzenlenen telif hakları için www.ipo.gov.uk/copy.htm adresinden ayrıntılı bilgiye ula-
şabilirsiniz. ‘Copyright’ uygulaması yazılı eserler, müzik eserleri, artistik ve sanatsal eserler, 
bilgisayar programları ve veri tabanlarına ilişkin olarak, bu eserleri yaratanlara eserle ilgili 
hak sahipliliği getirmektedir.

B. DAĞItIM KANALLARI
Birleşik Kralllık’ta firmalarının tamamına kendilerinin sahip olduğu şubelerden, bağımsız 
ticaret firmalarına kadar her türlü dağıtım kanalı mevcuttur. Dağıtım kanalının seçimi sa-
tılacak olan ürünün özelliklerine göre değişmektedir. Diğer taraftan e-ticaret son yıllarda 
çok yaygınlaşmıştır ve e-ticaretin payı her geçen gün artmaktadır. 

Distribütörlerin kullanımı acentelere göre daha yaygındır. Bazen firmalar farklı bölgelerde 
farklı distribütörler ile çalışmayı tercih edebilmektedir. Acente, distribütör ve ana firma ara-
sındaki yasal ilişkiler çoğunlukla AB yasalarına benzer şekilde düzenlenmiştir. 

Firmalarımızın dağıtım kanalını seçerken satış sonrası destek, müşterilerinin coğrafi ko-
numları, kanal üzerinde istedikleri kontrol oranı, finansal ve tanıtım desteği gibi konuları 
göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır. 

Birleşik Kralllık’ta ürünün menşei, ağırlığı, boyutları, kimyasal bileşenleri ve tehlike içerdiği 
muhtemel durumlar hakkında bilginin perakende satışa sunulan ürünlerde yer alması ge-
rekmektedir. Eğer ürün etiketlenemiyor ise o zaman söz konusu bilginin ambalaj ve/veya 
kullanma kılavuzu gibi basılı olarak bulundurulması gerekmektedir. İngiliz ölçü biriminin 
Avrupa’dan farklı olması nedeniyle giyim eşyalarındaki etiketlerde bu durumun göz önüne 
alınması faydalı olacaktır. Birleşik Krallık’ta ölçü sistemleri açısından çift etiketleme yoğun 
olarak kullanılmaktadır. 

Birleşik Krallık için etiketleme ile ilgili kurallar zorunlu „Products Labelling Regulation” içe-
risinde düzenlenmiştir. Belirlenen standartlara uygun etiketleme hem tüketiciler tarafın-
dan olumlu karşılanmakta hem de pazarlama da bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Buna ek olarak ürünün çevre dostu olduğunu belirten “Eco-label” kullanımı gittikçe yay-
gınlaşmaktadır. Çevre dostu ürünlere yönelik talebin artması ve kişilerin çevre konusunda 
gittikçe daha dikkatli hale gelmesi söz konusu etiketin kullanımını artırmaktadır.
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C. tÜKEtİCİ tERCİHLERİ 
Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan son verilerine göre; 2020 yılı 4. Çeyrek (EkimA-
ralık) döneminde tüketici harcamalarındaki yurtiçi büyüme % 9,2 azalmıştır. Bu büyümeye 
en büyük katkı % 2,1 oranında pozitif büyüyen rekreasyon ve kültür harcamalarından kay-
naklanmaktadır. En büyük olumsuz katkı ise, %18,5 negatif katkıda bulunan restoran ve 
otellerden kaynaklanmaktadır.

En son 16.03.2021 tarihinde yayınlanan Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre; Birleşik 
Krallık’da haftalık ortalama hane halkı harcaması, 2020 de biten mali yılda 587,90 Sterlin 
olarak kaydedilmiştir. Hane halkı harcamalarının dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiş-
tir: 

• Ortalama olarak, en yüksek ondalık gelir dilimde yer alan ailelerin geliri, ortalama harca-
nabilir gelirleri en düşük ondalık dilimdekilere göre yaklaşık 11 kat daha yüksek olmasına 
rağmen, en düşük ondalık dilimdekilere göre sadece dört kat daha fazla harcama yapmış-
tır. Bu nedenle en yüksek ondalık gelir dilimde yer alan ailelerin tasarruf etme konusunda 
daha fazla imkanı olmuştur. 

• Düşük gelire sahip haneler, yüksek gelirli olanlara göre orantılı olarak barınma, yiyecek ve 
ulaşım gibi temel ihtiyaçlara daha fazla harcama yapmış; buna göre haftalık harcamaları-
nın % 54’ünü bu alanlarda harcarken, en yüksek ondalık gelir diliminde yer alanların aynı 
alanlardaki harcamaları % 42’dir. 

• En yüksek ondalık gelir diliminde yer alan haneler, rekreasyon, kültür, restoranlar ve otel-
ler gibi ihtiyari alanlara en düşük gelir dilimindekilere göre neredeyse beş kat daha fazla 
harcama yapmıştır.

 • 30 yaşın altındaki kişilerin geçim sağladığı aileler, diğer yaş gruplarına göre oransal olarak 
barınma ve yiyecek için % 41oranı ile daha fazla harcama yapmıştır ve düşük gelirlilerle bir-
likte, işgücü piyasası şoklarından en çok etkilenen gruplar arasındadır. 

Deloitte tarafından toplanan Küresel Tüketici Takipçisi (Deloitte’s Global Consumer Trac-
ker) verilerine göre İngiltere’de % 30’a yakın tüketicinin gıda alışverişlerini online yaptığı, 
aynı şekilde, mağazalar kapalıyken gıda dışı mağazalarda da online alışveriş kullanımının 
arttığı tespit edilmiş; bu büyümenin arkasındaki bir diğer faktörün tüketiciler için pandemi 
nedeniyle mağazada alışverişin güvenli olmadığına dair inancın bulunduğu belirtilmiştir. 
Ayrıca pandemi süresince alınan önlemler neticesinde evden çalışmanın ve eğitimin başla-
ması ile kalorili yiyeceklerin tüketimi artmış, bununla birlikte mobilya, bahçe ürünleri ve ev 
spor salonu ekipmanlarına yapılan harcamalarının arttığı gözlemlenmiştir. 

2020 yılı ekonomik verilerini tamamen etkilemiş olan Covid 19’un tüketici tercihleri üzerin-
deki etkileri ile ilgili olarak 19.000 kişi ve 27 ülke için Price Water House Coopers tarafından 
yapılan “Global Consumer Insights Survey-2020” araştırması incelendiğinde; Birleşik Krallık 
tüketicilerinin tüketim alışkanlıklarında; 

• Tüketici harcamalarının %43 azaldığı, kıyafet ve yiyecek hizmetleri ile ilgili harcamaların 
%60 ve sağlık ve güzellik harcamalarının %44 azaldığı,

• Katılanların %67’sinin video görüşme aplikasyonları başta olmak üzere medya harcamala-
rının %59 artmış olduğu gözlemlenmiştir. 

Ulusal İstatistik Ofisi (Office for National Statistics-ONS) verilerine göre, Birleşik Krallık’ta 
web siteleri, tabletler ve cep telefonları aracılığıyla yapılan satışların perakende satışlar için-
deki payı, 2020 yılı Mayıs ayında yüzde 30’a yükselmiştir. Bu gelişme, ülkenin dünyanın en 
gelişmiş e-ticaret pazarlarından biri haline gelmesine yardımcı olmaktadır.
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ÖNDE GELEN FUARLAR

FUAR İSMİ SEKTÖRÜ ŞEHİR TARİH

PPMA 2021 Ambalaj ve İşleme Makinaları Birmingham 28-30.09.2021

WTM - World Travel 
Market

Turizm Fuarı Londra 01-03.11.2021

The London Textile Fair Tekstil Londra 11-12.01.2022

International Armou-
red Vehicles

Otomotiv Yan Sanayi (Savun-
ma)

Londra 24-27.01.2022

MODA Moda Birmingham 04-07.02.2022

Surface Design Show Halı - Zemin kaplama Londra 08-10.02.2022

 Pure London Moda Londra 13-15.02.2022

IFE Gıda Londra 21-23.03.2022

Natural & Organic Pro-
ducts Europe

Tarım ve Hayvancılık Londra 03-04.04.2022

IFSEC 2022 Yangın ve Güvenlik Londra 17-19.05.2022

Safety And Health İş güvenliği Londra 17-19.05.2022

British Tourism and 
Travel Show

Turizm Fuarı Birmingham 22-23.09.2022

8. İNGİLTERE VE TÜRKİYE 
RESMİ TEMSİLCİLİKLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Telefon: +44 20 73 93 02 02

Fax: +44 20 73 93 00 66

Posta Adresi: 43 Belgrave Square London SW1X 8PA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LONDRA BAŞKONSOLOSLUĞU
Telefon: +44 20 7591 69 00

Fax: +44 20 75 91 69 11

Posta Adresi: Rutland Lodge Rutland Gardens, Knightsbridge, London SW7 1BW,

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EDİNBURG BAŞKONSOLOSLUĞU
Telefon: +44 131 2859282

Posta Adresi: 39 Drumsheugh Gardens, Edinburgh, EH3 7SW,



İN
G

İL
TE

R
E

 Ü
LK

E
 R

A
P

O
R

U
 2

0
21

29

| NAZİLLİ TİCARET ODASI

www.naztic.org.tr

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA
Telefon: +90 312 455 33 44

Faks: +90 312 455 33 52

Posta Adresi : Şehit Ersan Caddesi 46/A Çankaya,Ankara

İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU İSTANBUL
Telefon: +90 212 334 64 00

Faks: +90 212 334 64 01

Posta adresi : Meşrutiyet Caddesi No 34, Tepebaşı Beyoglu 34435 Istanbul

İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU İZMİR
Telefon: +90 232 463 51 51

Faks: +90 232 465 08 58

Posta adresi : 1442 Sokak No 49, Alsancak 35220 Izmir
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9. İNGİLTERE’DE ZİYARET 
EDİLEBİLECEK YERLER
İngiltere tur listenizi hazırlarken aşağıda sıraladığımız şehirlere öncelik verebilirsiniz. Vakti-
niz fazlaysa rotanızı Oxford ve Cambridge gibi kültürel açıdan zengin yerleşimlere de çevi-
rebilirsiniz.

LONDRA

Batı Avrupa’nın en büyük metropol alanına sahip kenti konumundaki Londra, tarihi yapıları 
ve çok kültürlü yapısı ile öne çıkıyor. Modaya yön vermesi ile tanınan başkentte zamanınızın 
büyük kısmını Soho, Covent Garden, Bloomsbury gibi gözde semtlere ayırabilirsiniz. Ziyaret 
önceliğini ise British Museum, Big Ben, Piccadily Circus ve Westminster Abbey’e verebilirsi-
niz. Tabii bu arada cazip alışveriş ve üst düzey yeme-içme olanaklarından yararlanabilirsiniz.
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BIRMINGHAM

İngiltere gezilecek yerler listenize, nüfus bakımından ülkenin ikinci büyük kenti olan Birmi-
gham’ı da ekleyebilirsiniz. Viktorya Dönemi’nde sanayinin kalbi olarak anılan Birmingham, 
günümüzde alışveriş fırsatları ve kültürel aktiviteleri ile adından söz ettiriyor. Kentte, Aston 
Hall ile Barber Institute of Fine Arts başta olmak üzere çok sayıda müze ve sanat galerisi 
faaliyet gösteriyor. Birmingham’da tatil yaparken renkli gece hayatının da tadını çıkartabi-
lirsiniz.

BRISTOL
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West Country’nin en büyük şehri olan Bristol’da; sayısız müzikal ve sanatsal aktivitesi, birbi-
rinden güzel tarihi yapılar, çekici bir sahil şeridi, arkadaş canlısı bir atmosfer sizleri bekliyor. 
Yapılabilecek aktivitelerin ve ziyaret edilecek yerlerin sayısı fazla olduğundan, kente git-
meden önce iyi bir program oluşturmak gerekiyor. Gezi programınızı hazırlarken ilk sıraya 
Harbourside’ı yazabilirsiniz. Sonrasında ise listenizde Old City, West End ve Clifton’a yer ve-
rebilirsiniz.

BRIGHTON

East Sussex bölgesinde yer alan Brighton, ülkenin en çok ilgi gören sahil yerleşimleri arasın-
da başı çekiyor. Asya stili mimarisi ile adından söz ettiren şehirde yerel halkla iç içe olmak ve 
eğlenmek için The Palace Pier’e gidebilirsiniz. Güneşlenmek ve deniz keyfi yapmak içinse 
rotanızı Brighton Beach’e çevirebilirsiniz. The Lanes ise hem alışveriş tutkunlarının hem de 
gastronomiyle ilgilenen gezginlerin ilgisini çekebilecek mekânlara ev sahipliği yapıyor.

LIVERPOOL
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“Beatles’ın Evi” olarak da anılan Liverpool; çarpıcı gece hayatı, zengin kültürel birikimi, göz 
alıcı sahil kesimi ve köklü futbol kulübü ile tanınıyor. Çok da uzak olmayan bir zamana 
kadar ana gelir kaynağı limancılık faaliyetlerinden oluşan kente, ilk ziyaretlerinizi The Be-
atles Story ve Merseyside Maritime Museum’a gerçekleştirebilirsiniz. Eğlenmeye, alışveriş 
yapmaya ve yerel mutfağa zaman ayırmak istediğinizde ise soluğu Liverpool One’da alabi-
lirsiniz.

MANCHESTER

Kültür, spor, eğlence, alışveriş ve medya alanlarında ülkenin en önemli merkezi olma özel-
liğine sahip Manchester, gezginlerin İngiltere tur programlarının vazgeçilmezleri arasında 
haklı bir yere sahip. Sanayi ve endüstriyel tasarım alanlarında uzun süre boyunca tüm İngil-
tere’ye önderlik etmiş kentte, tarihe meraklı gezginler öncelikle Castlefield’ı ziyaret ediyor. 
Kültürel aktivitelerden hoşlanan bireylerin ilgisini, Contact ve HOME isimli kültür merkezle-
ri çekiyor. Etihad ve Old Trafford stadyumları ise futbol âşıkları için adeta mabedi andırıyor.

NOTTINGHAM
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Robin Hood’un evi Nottingham, Roma İmparatorluğu öncesi döneme uzanan köklü ta-
rihi ve insan etkisinin az hissedildiği doğası ile konuklarını büyülüyor. Dünyaca ünlü halk 
kahramanı Robin Hood’un görkemli bir heykelinin bulunduğu Nottingham Kalesi’nin ye-
nileme çalışmaları nedeniyle 2020 yılına kadar ziyarete kapalı tutulması planlanıyor. Not-
tingham gezi listenizi oluştururken Newstead Abbey ve Sherwood Forest Country Park’a 
öncelik verebilirsiniz.

NEWCASTLE

Gece hayatına odaklı bir tatil geçirmek isteyen gezginler içinse Newcastle ayrı önem taşıyor. 
Tabii sadece eğlence olanaklarına yoğunlaşıp kentin sanat, müzik ve spor alanlarında sahip 
olduğu derin kültürü de atlamamak gerekiyor. Newcastle ayrıca Tyne Bridge, Segedunum, 
Castle Keep gibi önemli tarihi mekânlara ev sahipliği yapıyor. Kentin geçmişi ve kültürü 
hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, Grainger Town’a da vakit ayırabilirsiniz.

YORK
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Tatiliniz sırasında ziyaret etmeyi planladığınız İngiltere şehirleri listenize son olarak York’u 
dâhil edebilirsiniz. Tarihi katedral kenti, bazıları Roma öncesi dönemden kalma çok sayıda 
yapıyı bünyesinde barındırıyor. Bu sayede de tarihe meraklı gezginlerin ilgisini çekmeyi ba-
şarıyor. Kentte geçireceğiniz tatil günlerinizde tarihi sokaklarda uzun yürüyüşlere çıkabilir, 
festivallere katılabilir, sıra dışı ürünler bulmak için butikleri ve mağazaları ziyaret edebilir-
siniz.

10. KAYNAKLAR
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA

DEİK (DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU)

ITC – TRADE MAP (ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ)

PEGASUS (SEYAHAT ARAMA PORTALI)

IMF (ULUSLARARASI PARA FONU)
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