
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLTERE ÜLKE RAPORU 

 

 

 

 

 

 

 

 



İNGİLTERE EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI 

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. 
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. Ayrıca kişiler refah 
düzeylerinin artışına bağlı olarak gelirlerinin daha büyük kısmını hizmetlere harcamaya 
başlamışlardır. Giderek önemi artan hizmetler sektörü, İngiltere GSYİH’sinin yaklaşık dörtte üçünü 
oluşturur hale gelmiştir. 2017 yılı itibarıyla hizmet sektörü ülke GSYİH’sinin tahmini olarak% 80’ini 
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 sektörü ülkede 2 milyon kişinin üzerinde 
istihdam yaratmaktadır. GSYİH’nin yaklaşık % 4’ünü oluşturan telekomünikasyon sektörü 90’ların 
ortalarından itibaren hızla büyümüştür. Konut yenileme ile ilgili yasal düzenlemeler de inşaat 
sektörünün GSYİH’daki payını % 6’ya yükseltmiştir. 

İNGİLTERE’NİN SANAYİ YAPISI 

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. 

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. 

 



TÜRKİYE-İNGİLTERE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ 

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

Türkiye 2001 yılından beri İngiltere’ye dış ticaretinde fazla vermektedir. 2001 yılında 2,1 milyar 
dolar olan ihracatımız 2018 yılı itibarı ile 18,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında ülkeye 
ihracatta % 15,7, ülkeden ithalatta ise %13,7 artış söz konusudur.  

Türkiye-İngiltere Dış Ticaret Değerleri (Milyar Dolar) 

YIL İHRACAT İTHALAT 

2010 7,22 4,67 

2011 8,16 5,84 

2012 8,70 5,62 

2013 8,78 6,28 

2014 9,90 6,01 

2015 10,56 5,70 

2016 11,69 5,32 

2017 9,60 6,55 

2018 11,11 7,45 
 

TÜRKİYE’NİN İNGİLTERE’YE İHRACATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER ( MİLYON DOLAR) 

ÜRÜNLER 2017 2018 Değişim (%)  
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 979 1 144 16,9 

Otomobiller 167 1 144 586 

Altın  467 603 29,2 

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler 362 547 51,4 

Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları 413 411 -0,5 

Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası  352 401 13,9 

Kadınlar ve kız çocuk için elbise, takım, ceket vb. eşya 283 369 30,5 

Karayolu taşıtları için aksam ve parçalar 237 285 20 

Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya (örme) 244 280 14,7 

Külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve uzun konçlu çoraplar 200 260 29,9 

TOPLAM İHRACAT 9.603 11.113 15,7 
 
 
TÜRKİYE’NİN İNGİLTERE’DEN İTHALATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER ( MİLYON DOLAR) 

ÜRÜNLER 2011 2012 Değişim (%)  
Altın  979 1 506 53,8 

Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar  930 1 041 11,9 

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları 684 928 35,7 

Otomobiller 243 504 106,9 

Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlar 327 248 -24 

TOPLAM İTHALAT 6.549 7.446 13,7 
  
 
 
 

 



 
 

YILLARA GÖRE GAZİANTEP’TEN İNGİLTERE’YE YAPILAN İHRACAT (BİN DOLAR) 
 

Gaziantep’in İngiltere’ye yapmış olduğu ihracat yıllara göre ele alındığında 2015-2016 dönemi hariç 
sürekli bir ihracat artışının yaşandığı görülmektedir. Gaziantep’ten İngiltere’ye 2009 yılında 67 
milyon dolar ihracat gerçekleşirken, bu rakam 2018 yılında 265 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 
2019 yılının 10 aylık döneminde, geçen yılın ihracatı aşılmıştır. Özellikle son iki yılda İngiltere’ye 
yapılan ihracat hacminde ciddi oranda bir artış yaşanmıştır.  

 

Son iki yılın Ocak-Ekim dönemine bakıldığında; Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı 5. il konumunda 
bulunan İngiltere, Gaziantep’in dış ticaretinde her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. 2019 
yılı 10 aylık döneminde geçen yılın toplamından daha fazla ihracata ulaşılmıştır. 

 

 

GAZİANTEP’TEN İNGİLTERE’YE İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER 
Gaziantep’ten İngiltere’ye ihraç edilen ürünlere baktığımızda, ihracatın %35’inin ipliklerden 
oluştuğu görülmektedir. Bunun dışında makine halısı, plastikler ve mamulleri ve dokunmamış 
kumaşlar en çok ihraç edilen ürünler olarak ön plana çıkmaktadır. 

MAL GRUBU 
OCAK-EKİM 2019 İHRACATI  

(MİLYON DOLAR) 
PAYI 

SUNİ SENTETİK İPLİKLER 100 35,6% 

HALI 50 17,8% 

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 49 17,4% 

DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR 44 15,7% 

EV TEKSTİLİ 7 2,5% 

HAZIR GİYİM 1 0,4% 

DİĞER ÜRÜNLER 30 10,7% 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Eki.19

66.954

101.941

137.716 146.522 149.575

184.279 181.608 177.808
198.483

265.990 271.331

2012-2013 OCAK-ŞUBAT DÖNEMLERİ 
GAZİANTEP - İNGİLTERE İHRACAT KARŞILAŞTIRMASI (Bin Dolar) 

2018 OCAK-EKİM 
(BİN DOLAR) 

2019 OCAK-EKİM 
(BİN DOLAR) 

DEĞİŞİM 
( % ) 

214.180 271.331 26,7% 


