TÜRKİYE’DE İNGİLİZ TİCARET ODASI
(THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF TURKEY – BCCT)

İngiltere daima Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olmuştur. 2007 yılında Türkiye
İngiltere’den $5,471 milyon ithalat gerçekleştirmiştir ve İngiltere Türkiye’ye ihracat yapan 8.
büyük ülke olmuştur. Türkiye’nin 2007 yılında İngiltere’ye yaptığı ihracat rakamı ise $8,626
milyondur ve İngiltere Türkiye’den ithalat yapan 2. büyük ülke olmuştur.
Türkiye’nin önde gelen firmalarının (Vestel, Sabancı, Koç, Doğan, Doğuş ve diğerleri)
İngiltere’de, önde gelen İngiliz firmalarının (HSBC, Tesco, British Airways, BP, Shell,
Vodafone, Unilever, Marks and Spencers, Cadbury Schweppes, Harvey Nichols, Debenhams,
Aviva vb) Türkiye’de yatırımları bulunmaktadır.
Türkiye, İngiliz ihracatçılar ve yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. İngiliz şirketlerinin
yatırım amacı ile Türkiye’ye ilgisi artmaktadır. 2006 sonu itibariyle Türkiye’de faaliyet
gösteren İngiliz sermayeli firmaların sayısı 1.420’dir. İngiliz yatırımcılar Türkiye’de iddialı
özelleştirme programı, altyapı, enerji, gıda, turizm, finans ve telekomünikasyon alanlarına ilgi
göstermektedir.
Türkiye’nin coğrafi konumu, rekabetçi, yetenekli ve nitelikli işgücü sayısındaki artış,
sanayideki verimlilik ve üretim artışları, çevre ve komşu ülke pazarlarına olan yakınlığı gibi
konular İngiliz yatırımcılar için oldukça etkili olmaktadır. HSBC, Cadbury Shcweppes gibi
dünya devleri, Türkiye’deki ekonomik ve siyasi yapının tamamen düzelip, AB kapısının
aralanmasını beklemeden yatırımlarına başlamışlardır.
İngiltere dışında dünyadaki en eski ikinci İngiliz Ticaret Odası olma özelliği taşıyan
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) 1887 yılında İstanbul’da yaşayan ve ticaret yapan bir
grup İngiliz işadamı tarafından kurulmuştur. İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım
ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Her iki ülke kurum ve kuruluşları ile
yakın ilişkiler içerisinde olan Odamız ayrıca İngiltere dışında yaklaşık 70 ülkede faaliyet
gösteren İngiliz Ticaret Odalarından Avrupa kıtasındaki İngiliz Ticaret Odaları
Konfederasyonu’nun (COBCOE) bir üyesidir.
İngiliz Ticaret Odasının görevleri arasında;
• Üyelerine iş geliştirme konusunda hizmet ve fikir vermek.
• Türkiye ile İngiltere arasında iş olanakları yaratmak.
• Üyelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirerek, karşılıklı işbirliğini arttırmak.
Misyonumuz, İngiliz ve Türk işadamlarını bir araya getirmek, iki ülke arasındaki gelişmekte
olan ilişkileri daha da güçlendirmek ve ticaret yapan firmalara problemlerinde yardımcı
olmaktır. Üyelerimize verdiğimiz servisler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•
•

Firmalara karşılıklı iş yapabilecekleri acenteler ve distribütörler bulmak
Firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde pazar bilgi ve araştırma ve raporlarının
yanında Türk şirketleri ile ilgili finansal durum ve kredi referans raporlarının
hazırlanması
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Diğer yasal ve mali konularda danışmanlarla iletişimi sağlamak
Her iki ülkenin yasaları, çift taraflı ticaret antlaşmaları, ekonomileri ve istatistikî
bilgileri hakkında bilgi sağlamak
Her iki ülkede ticaret ve yatırım yapan iş sahiplerinin sorunlarını çözmeye çalışmak
Geniş bilgi bankamızdan ve kütüphanemizden faydalanarak firmaların ilgilendiği
konularda, İngiltere’de ve Türkiye’de iletişim kurabilecekleri firmaların bilgilerini
sağlamak
İngiltere’den gelen ticari heyetlere yardımcı olmak, gelen heyetler ile üyelerimizi
tanıştırmak ve İngiltere’ye ticari geziler düzenlemek
Üyelerini birbirleri ile tanıştırarak yeni ticari işbirlikleri kurmalarına öncülük etmek
amacı ile kokteyl, toplantı ve yemekler düzenlemek. Çeşitli önemli sektörlerde
düzenlenen fuarlara katılmak
İngiliz Büyükelçiliği ve İngiliz Başkonsolosluğu ile yakın ilişkileri devam ettirmek
İngiliz Başkonsolosluğu vasıtasıyla odamız ile temasa geçen İngiliz firma ve kurum
yetkilileri ile görüşmek, Türkiye’deki sektörler ve ticari konular hakkında bilgi
vermek
İki ayda bir yayınladığımız Newsletter’da iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve çeşitli
sektörler hakkında bilgiler vermek. Ayrıca, üye firmalardan gelecek duyurulara,
makalelere ve başarı hikâyelerine yer vermek. Newsletter’ımız, İngiltere ve
Türkiye’de bulunan birçok kuruma ve firmalara gönderilmektedir. Newsletter’larımızı
ve diğer yayınlarımızı www.bcct.org.tr web sitemizde “Publications” bölümünde
bulabilirsiniz
Web sitemizde (www.bcct.org.tr) üye firmalara kendilerini tanıtma ve reklamlarını
yapma fırsatı sağlamak. Web sitemiz ayrıca, üyelere iş fırsatları sunma, birbirleriyle
temaslarını sağlama, faydalı bilgi ve linklere internetten ulaşma ve ayrıca Türkiye ve
İngiltere'deki faaliyetlerden haberdar olma imkanı sunmaktadır.
Yıllık olarak yayınladığımız Türkiye ve İngiltere’deki üyelerimize ve idari birimlere
gönderdiğimiz Üye Kataloğumuz’da üye firmalar ile ilgili genel bilgi ve iletişim
bilgilerine yer vermek.
Ofisimizde bulunan iş merkezimizi üyelerimizin ve misafirlerimizin kullanımına
sunmak
Randevu almak, otel rezervasyonu ve araba kiralama gibi konularda yardımcı olmak
İş gezileri ve konferanslar başta olmak üzere teknik, ticari, hukuksal, bilimsel ve
sağlık konularında ilgili tercüman ve çevirmenlerin bulunması konusunda yardımcı
olmak

İngiltere ve Türkiye ile uzun vadeli iş yapmayı düşünen firmalar için İngiliz Ticaret Odası
üyeliğinin önemli getirileri olacaktır. Oda hakkında daha fazla bilgi için lütfen
www.bcct.org.tr adresinden web sayfamızı ziyaret ediniz.
Eda Akalın
Yeni Projeler Geliştirme Müdürü
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The UK is one of the leading supporters and trade partners of Turkey. Figures for 2007 show
that Turkey imported $5,471 million from the UK , making the UK the 8th biggest exporter.
Turkey exported $8,626 million to the UK in 2007 compared to $6,814 in 2006. UK became
the 2nd biggest importer from Turkey in 2007.
The principal exports of Turkey to the UK are industrial goods, textiles & clothing, iron &
steel, dried fruits, machinery, tobacco, petroleum products, electric & electronic,
transportation vehicles. The principal imports of Turkey from the UK are chemical products,
machinery & parts, raw materials for industry, raw materials for textile, mining, crude
petroleum.
Turkey’s biggest companies like Vestel, Sabancı, Koç, Doğan, Doğuş etc. have investments in
UK. UK’s biggest companies like HSBC, Tesco, British Airways, BP, Shell, Vodafone,
Unilever, Marks and Spencers, Cadbury Schweppes, Harvey Nichols, Debenhams, Aviva
have also investments in Turkey.
Turkey has become an important market for British exporters and investors. UK investment in
Turkey has grown in recent years and in a wide range of sectors, including automotive,
telecommunications, health, medicine, energy, finance and insurance, energy, etc.
The British Chamber of Commerce of Turkey (BCCT) was established in 1887 by a group of
British Businessmen. BCCT is the second oldest British Chamber of Commerce outside the
UK. It has played a long and distinguished role in developing trade and investment relations
between Turkey and the UK. BCCT is a member of Council of British Chamber of Commerce
in Continental Europe (COBCOE).
The Chamber is proud of the high standard of service, which it has always managed to
provide to all comers. For nearly two decades now, the Chamber has operated what is almost
certainly Turkey's biggest volume status and credit reporting service.
Our Mission statement is: "The Mission of the BCCT is to provide members and interested
persons with a forum for developing trade between Turkey and the United Kingdom."
As part of its mission the BCCT aims to:
•
•
•

Help members by providing them with business services and advice
Seek out and create business opportunities between Turkey and the United Kingdom
Encourage networking and co-operation between members for their mutual benefit

We would also like to mention about British Chamber of Commerce in Turkey and our
services for our members.
The British Chamber of Commerce of Turkey is funded entirely by membership subscriptions
and revenue generated by activities arranged by the Chamber.
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Replying enquiries on trade issues, collecting required information about companies
both in Turkey and the United Kingdom
Finding agents and distributors for the companies
Providing financial status reports and credit references on Turkish companies as well
as market information and research reports to meet the individual's needs
Making referrals to legal and financial contacts for consultation
Providing special legislation and statistical data concerning bi-lateral trade between
the UK and Turkey, and general information regarding the economies of both
countries
Assisting British and Turkish businessmen in dealing with problems encountered in
trading with their respective countries
Assisting companies in inward trade mission to Turkey as well as organizing outward
missions to the United Kingdom
Having very close relationship with the British Embassy and the British Consulate
General Trade Departments
Organising meetings, cocktail parties and dinners in order to introduce members to
each other and to help them network. Supporting and participating some fairs in
Turkey.
Giving information about members in the “New Members” and “News from
Members” sections in our web page www.bcct.org.tr
Publishing a Newsletter every two months. Giving information about trade between
UK & Turkey and news of member companies such as a success story, new strategic
agreement or any promotion. You can find our Newsletters in the Publications - BCCT
section on our web page www.bcct.org.tr
Giving information about our members in our “Members’ Directory” which lists the
members according to their names, companies and activities and aims to assist those
from Turkey & the United Kingdom who are looking for probable trade partners
Arranging itineraries, appointments, hotel and travel reservations, car rental services,
etc.
Helping to find translators and interpreters on financial, commercial, legal, scientific,
technical and medical issues as well as for business trips and conferences
Providing reference library and network of contacts to those seeking business partners
either in the UK or in Turkey
Using the Chamber premises located conveniently near the British Consulate General

We believe that if a company wants to establish long-term business relation with Turkey &
UK, membership would be very advantageous for them. Please visit our web site
www.bcct.org.tr for further information.
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