
İNGİLTERE ÜLKE RAPORU 

GENEL BİLGİLER 

Başkenti Londra olan ülkenin diğer önemli şehirleri Birmingham, Leeds, Glasgow ve 

Sheffield’dır. Ülke topraklarının yaklaşık % 71’lik kısmı ekilmeye müsait alan ve çayırlardan, % 

10’luk kısmı ormanlık alanlardan % 19’luk kısmı ise şehirlerden oluşmaktadır. Ülkenin para 

birimi Sterlin’dir.  

Siyasi ve İdari Yapı 

İngiltere; Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, Meşruti Monarşi ve 

Parlamenter Demokrasi ile yönetilen bir ülke olup, anayasa adı altında düzenlenmiş tek bir 

anayasa metni bulunmamaktadır. 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. 

Nüfus Yapısı 

2017 yılı IMF tahmini verilerine göre İngiltere’nin nüfusu 65 milyonu geçmiştir. İngiltere, 

Birleşik Krallığın nüfusunun % 84’ünü oluştururken, İskoçya % 8,3, Galler % 4,8 ve Kuzey 

İrlanda % 2,9 paya sahiptir. 2018 yılında Birleşik Krallığın nüfusu 66,5 milyon kişiye ulaşması 

beklenmektedir. Düşük doğum oranları ve artan yaşam beklentisine bağlı olarak ülke nüfusu 

giderek yaşlanmaktadır. 2017 yılı tahminlerine göre, ülkede nüfusun %18’ini 65 yaş üstü 

nüfus oluştururken, 16 yaş altı nüfusun toplam nüfusa oranı ise %17,5’dir. 

Doğal Kaynaklar ve Çevre 

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 azalmıştır, 

yerel talebi karşılayamamaktadır. Ülke giderek artan oranda ithalata bağımlı hale geldiği için 

yükselen global enerji fiyatları ekonomi için risk oluşturmaktadır.  1980’li yıllar boyunca 

enerji bakımından kendi kendine yeterli olan ülke günümüzde net enerji ithalatçısı haline 

gelmiştir. Ülkenin diğer mineral kaynakları ise son derece sınırlıdır. 

Genel Ekonomik Durum 

İngiltere, AB içinde Almanya’nın ardından ikinci ve dünyada beşinci en büyük ekonomidir. 

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.  

 



İNGİLTERE İLE İŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİNDE FAYDA OLAN HUSUSLAR 

İngiltere, dünyanın en büyük, zengin ve yüksek kalite beklentisi olan pazarlarından biri olması 

nedeniyle, tüm dünyadan firmaların faaliyette bulundukları bir ülkedir. Bu dinamik yapı, 

farklı çeşitlerde ve miktarlarda mal satımına imkan tanımakla birlikte,  İngiltere ile iş 

yapılırken oldukça farklı ölçekte firmalarla bağlantı kurmayı da beraberinde getirmektedir. 

İngiltere pazarının bu kozmopolit yapısı nedeniyle iş ilişkisi kurulurken görüşülen firmaların 

güvenilirliğinin araştırılması ve ticari riski düşürecek yöntemlerle çalışılmasında fayda 

bulunmaktadır.   

Vergi Oranları 

Ülkede faaliyet göstermekte olan ticari şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu kurumlar 

vergisi oranı % 20’dir. 

Gelir vergisi oranları da üç dilim üzerinden hesaplanmakta ve 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. 

Standartlar ve Tarife Dışı Engeller 

İngiltere, ithal ürünlerde AB teknik mevzuatını uygulamaktadır. AB teknik mevzuatına göre, 

ürünler AB pazarına girişte tüketici sağlığı ve güvenliği ile çevre korunmasına ilişkin olarak 

teste tabi tutularak sertifikasyonları yapılmaktadır. 

Avrupa Birliği ürünlerin serbest dolaşımını uyumlaştırmak amacıyla CE işaretini 

kullanmaktadır. CE işareti üreticinin ürününün Avrupa direktiflerine uygun olarak üretilmiş 

olduğunun beyanıdır. Bu beyan üretici tarafından teknik belgeler ile desteklenmelidir. AB 

mevzuatı gereğince, birçok makine, ekipman, elektrikli alet, oyuncak vb. ürünün İngiltere’ye 

ihracatı için üzerinde CE işareti bulunması zorunludur. AB pazarına ithal edilen ürünlerin CE 

işaretli olmasından ithalatçı sorumludur, diğer bir deyişle ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB 

normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır. 

İngiltere’de sağlık, güvenlik amaçlı denetim uygulamalarında bazı özel durumlar hariç, pazara 

girişi baştan engelleyen veya güçleştiren katı uygulamalar yerine, genellikle beyan esasına 

dayalı, nihai sorumluluğu ithalatçıya veya dağıtıcıya bırakan esnek bir yaklaşım 

benimsenmiştir. 

İngiltere’de tarifeler, gümrük denetimi, sağlık kontrolleri, miktar ve değer kontrolleri, lisans-

standart ve etiket uygulamaları vb. konular bakımından AB ülkelerindeki uygulamadan farklı 



ve özel olarak dikkati çeken, ithal edilen ürünlerin pazara girişine engel oluşturan bir 

uygulama bulunmamaktadır. 

İŞ ADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler 

İngiltere’de yerleşmiş iş disiplini, ilke ve usullerine dayalı ciddi ve profesyonel bir iş anlayışı 

hâkimdir. 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. 

İngiltere İçişleri Bakanlığı 16 Mart 2017 tarihinde yaptığı bir açıklama ile Ankara Anlaşması 

kapsamında iş kurmak üzere İngiltere’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen 

süresiz oturum izninin koşullarını değiştirdiğini açıklamıştır. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye 

arasındaki Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan, ‘iş kurma amacıyla ülkede kalma hakkı’ 

açısından kısıtlama anlamına gelen bu karar, 16 Mart’tan itibaren iş insanlarının ve ailelerinin 

Ankara Anlaşması bağlamında talep ettikleri ‘süresiz oturum’ talebine olumlu yanıt 

verilmeyeceği, işini devam ettirmek ya da iş kurmak isteyen kişiler için ise azami üç yıllık 

oturum hakkı verilebileceği anlamına gelmektedir. 

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.  

• Toplantılarda daima zamanında olunuz. 

• Karar verme süreci yavaş olabilir, bu yüzden iş ortağınızı acele karar verme durumuna 

getirmeyiniz. 

• 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. 

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

• 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.  

• 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 karşılanmayacaktır.  

• Mizah, İngiltere’de iş tartışmalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 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. 

• Karar verme süreci yavaş, detaylı bir eğilim içindedir. Karar verme sürecine baskı 

uygulamayınız ve aceleci olmayınız. İngilizlerin “no” demek için tereddüt etmeyeceğinin 

farkında olunuz. 

Pasaport ve Vize İşlemleri 

İngiltere diplomatik pasaport haricindeki tüm Türk pasaportlarına vize uygulamaktadır. Bu 

nedenle İngiltere’ye 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. 

Tatiller ve Çalışma Saatleri: 

Noel Tatili: 25-26 Aralık 

Yılbaşı Tatili: 1 Ocak 

Paskalya Tatili (Easter Monday): Değişken 

Erken Mayıs Banka Tatili:  Mayıs’ın ilk Pazartesi günü 

Bahar Banka Tatili:  Mayıs’ın son Pazartesi günü 

Ağustos Banka Tatili: Ağustos’un son Pazartesi günü 

Ülkede haftalık çalışma süresi 35-40 saat arasında değişmektedir. Ticari işletmeler ve 

bankalar, öğle arası da dahil olmak üzere 09.00-17.00 arasında hizmet verirken kamu 

kurumları 09.00-16.00 saatleri arasında çalışmaktadır. 

 



Telefon Kodları 

+ 44 (uluslararası alan kodu) 

Şehirlerin telefon kodları için: 

http://www.uk.all-biz.info/guide/phonecodes/index.php?&page=1 adresinden 

yararlanabilirsiniz. 

GENEL SEKTÖREL BİLGİLER 

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. 

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 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 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. 

http://www.uk.all-biz.info/guide/phonecodes/index.php?&page=1


Ulaştırma 

Yeni yatırımların yapılmamasına bağlı olarak, İngiltere kara taşımacılığı altyapısının kalitesi 

gelişmiş ülke standartlarına göre orta düzeydedir. Altyapının geliştirilmesi hükümet 

tarafından öncelik verilen konular arasındadır. 

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.   

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.  

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 sigortacilik sektörü de ABD ve Japonya’nin ardından dünyada üçüncü, Avrupa’da ise 

birinci siradadir. 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 yabanci şirketlere aittir. 

 

 


