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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 118 

R. TARİHİ  : 29.12.2020 

Gündem : İngiltere STA Anlaşması, Dolarizasyonda son durum 

Serbest Ticaret Anlaşmalarına İlişkin Genel Bilgi 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin ötesinde çok taraflı ticaret düzeninin gerekleri 

dolayısıyla ülkeler, ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yönelmiştir. Serbest Ticaret 

Anlaşmaları (STA) son dönemde gerek gelişmiş ülkeler arasında, gerekse kuzey-güney ve 

güney-güney ticari ve ekonomik ilişkilerinde yaygınlaşmıştır. Ülkeler arasındaki STA ağının 

genişlemesi ile birçok ülke mal tedarikini STA ortaklarından temin ederken, STA ağlarının 

dışarısında kalan ülkeler tercihli ticaretin sağladığı imkânlardan mahrum kalmıştır. Domino 

etkisi yaratan bu durum, tüm ülkelerin artan şekilde STA ağları oluşturmasını beraberinde 

getirmiştir. 

Bu kapsamda, Türkiye, gerek uluslararası ticaretteki STA ağları oluşturma eğilimine paralel 

olarak gerekse Gümrük Birliği çerçevesinde AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları akdettiği 

ülkelerle karşılıklı yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar akdetmektedir. 

Türkiye’nin STA Durumu 

 

4 EFTA ülkesi: İzlanda. Lihtenştayn. Norveç. İsviçre. 
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29.12.2020 itibariyle İngiltere ile STA İmzalandı 

İNGİLTERE 

GSYİH ( Milyon $ ) 
 

KBGSYİH ( $ ) 
 

Büyüme Oranı ( % 
 

Nüfus 
 

Yüzölçümü km² 
 

2.638.296          
(2020 tahmini, IMF) 

 

39.229               
(2020 tahmini, IMF) 

 

- 9,76                  
(2020 tahmini, IMF) 

 

67.255.000         
(2020 tahmini, IMF) 

 

244.100 
 

 

Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü  

UNCTAD verilerine göre 2018 yılı itibarı ile Birleşik Krallık’a gelen doğrudan yabancı yatırım 

miktarı 64,5 milyar dolar, ülkedeki yabancı yatırım stoku ise 1,89 trilyon dolardır.  

Ülke, yabancı yatırımcılar açısından en liberal ortamlardan birine sahiptir. Sermaye 

kontrolleri 1979 yılında, diğer AB ülkelerinden en az 10 yıl önce, ortadan kaldırılmıştır. 

Hükümetler 80’lerden beri yabancı yatırımları ülkeye çekmeye çalışmaktadır. 

İNGİLTERE TEMEL EKONOMİK BÜYÜKLÜKLER 

 

 

Türkiye-Birleşik Krallık Dış Ticareti 

Geleneksel olarak ülkemizin çok önemli bir ticaret ortağı olan Birleşik Krallık, Türkiye’nin dış 

ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden birisidir. 

Ülke, Bakanlığımız tarafından 2020-2021 döneminde “Hedef Ülkelerden” birisi olarak 

belirlenmiştir. Bakanlığımız tarafından belirlenen “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” ve bu ülkeler 

için ihracata yönelik devlet yardımlarında sağlanan ilave destekler hakkında bilgiye 
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Türkiye’nin Birleşik Krallık’a İhracatında Başlıca Ürünler 
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Türkiye’nin Birleşik Krallık’tan İthalatında Başlıca Ürünler 

 

DOLARİZASYONDA SON DURUM 

 


