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ETNİK YAPI                                                                                       İNGİLİZ (%19), FRANSIZ (%15), İSKOÇ (%14), 
İRLANDALI (%13), ALMAN (%9), İTALYAN (%4), 

ÇİNLİ (%4), KIZILDERİLİ (%4), DİĞER (%18) 
 

DİNİ YAPI                                                                                                                     KATOLİK- HRİSTİYAN 

PARA BİRİMİ                                                                                                             KANADA DOLARI (CAD) 

GSYİH                                                                                                                          1.532.343(MİLYON $) 

KBGSYİH                                                                                                                                 42,319 ($) 

ENFLASYON                                                                                                                                % 1-2 

BÜYÜME ORANI                                                                                                                              1.  

 

A.1. Coğrafi Konum 

Dünya ülkeleri içerisinde yüz ölçümü acısından Rusya’dan sonra gelen Kanada, Kuzey 

Amerika'nın kuzeyindedir. Karadaki sınırları sadece ABD ile kesişen bu dev ülkenin sahilleri doğuda 

Atlas, batıda Pasifik okyanusu ile çevrilidir. Kanada, bu her iki okyanusun yanı sıra Kuzey Buz 

Denizi’nde de çok uzun kıyılara sahiptir. Yaklaşık 202 bin kilometre ile dünyanın en uzun kıyılarına 

sahip ülkesi olan Kanada’nın yüzölçümü, dünya toplam yüzölçümünün %7’sini, Amerika kıtasının ise 

yaklaşık %41’lik kısmını oluşturmaktadır. Yüzölçümü bu kadar büyük olmasına rağmen, ülkenin kuzey 

kısmının buzullarla kaplı olması dolayısıyla ülke nüfusunun büyük kısmı güneydeki ABD sınırına yakın 

bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Karasal yüzölçümü 9,1 milyon km2olup bunun %7’si tarımsal alan, 

%46’sı ise ormanlardan oluşmaktadır. 

Doğudan batıya geniş bir alana yayılması sebebiyle ülkede 6 farklı zaman dilimi ve British 

Columbia (Pasifik Kıyısı), TheCordillera, ThePrairies, TheCanadianShield, The Great Lakes (Güney 

Quebec ve Ontario Eyaletleri), TheAtlanticProvinces ve TheArctic (Kuzey Buz Denizi) olmak üzere 7 

coğrafi bölge mevcuttur. 

 

A.2. Siyasi ve İdariYapı 

XIX. asrın son çeyreğine kadar İngiltere’nin müstemlekesi olan Kanada1 Temmuz 1867 tarihi 

itibariyle bağımsızlığını ilan etmiştir. Ama ülkenin yönetim şekli hala Birleşik Krallığabağlı formatta 

gerçekleştirilmektedir ki bu da ülkenin sadece federal anlamda bağımsız olduğunu ortaya 



 

 

koymaktadır. İngiltere Kraliçesi’ne bağlı bir anayasal monarşi2 yönetim biçimi benimsemiş Kanada 

Hükümeti tarafından verilen öneri ile Kraliçe tarafından atanan Genel Vali ( Avam Kamarası ve Senato 

tarafından verilen kararnamelere kraliyet onayını sağlamak, devlet belgelerini imzalamak ve seçimler 

öncesi parlamentoyu feshetmek gibi figüran görevleri bulunmakta ve siyaset dışı etken olarak 

görülmektedir). Kraliçe’nin ülkedeki temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 

Parlamenter sistemin hakim olduğu ülkede Avam Kamarasıve Senato olarakiki meclisten 

oluşmaktadır. 308 üyeli Avam kamarasının üyeleri dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenirken 

Senato üyeleri Başbakanın önerisiyle Genel Vali tarafından atanmaktadır. Bir diğer adıyla Lordlar 

Kamarası olarak bilinen Senatonun üye sayısı 105 kişidir.  Tüm yasama yetkisi bu iki meclisin 

üzerindedir. Ana yasama organı olan Avam Kamarası'na en fazla temsilci gönderen parti hükümeti 

kurar. 10 eyalet (Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Northwest, 

Nova Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Adası) ve 3 bölgeden (Quebec, Saskatchewan, Yukon) 

oluşan federal yapı içinde yönetim yetkileri; Merkezi Hükümet, Eyalet Hükümetleri ve Yerel 

Hükümetler(Belediyeler) arasında paylaşılmaktadır. Başlıca yetkinin Merkezi Hükümet’te 

bulunmamasıyla birlikteEyalet veBölgesel Hükümetlerin anayasa çerçevesinde belirlenmiş kapsamda 

bağımsızlıkları vardır. 

Ceza kanunları gibi önemli yetkilere sahip ve dış politika, uluslararası ticaret, savunma ulaşım, 

vergi vepara sistemi diğer ulusal konularda başlıca yetkileri Federal Hükümet3’te bulunan Kanada 

devletinde Başbakan Bakanlar Kuruluna üyelerin atanmasını yapmaktadır. 38 bakanlıktan oluşan 

kabinedeki tüm bakanlıkların atama yetkisi de Başbakana mahsus olduğunun altını çizelim. Bakanların 

sorumlu olduğu Başbakan Avam Kamarası karşısında mesuliyet taşımaktadır. 

Federal ve eyalet düzeydeki mahkemelerden oluşan yargı sisteminde tüm yeki Yüksek 

Mahkeme’ye bağlıdır. 

Ülke genelinde üç büyük parti – merkezci Liberal Parti, sağ kanat Muhafazakar Parti ve 

demokratik sosyalist Yeni Demokrasi Partisi mücadele vermektedir. 

 

 

                                                           
2
Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet 

biçimi. Yani, ülkenin kraliçesi ve devlet başkanın İngiltere kraliçesi olmaktadır, Genel Vali sadece kraliçenin ülke 
temsilciliğini yapmak yükümlüdür. 
3
 Anayasa tarafından oluşturulur. 



 

 

Merkezci Liberal Partisi 

Günümüz itibariyle Kanada’yı yöneten Liberal parti ülkenin en eski ve tarihi olarak en başarılı 

siyasi partisi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ortalarında, Fransız olmayan Kanadalılar ve Katoliklerin 

bir hareketi olarak meydana gelen bu parti mensupları, kendilerini “ Kanada'nın Doğal Yönetim Partisi 

” olarak adlandırıyorlar. 

 

Tarihi İtibariyle Partinin Devlet Başkanları 

İsim  Yönetim Yılları 

Pierre Trudeau 1968-1979 ve 1980-1984 

Jean Chretien 1993-2003 

Paul Martin  2003-2006 

JustinTrudeau 2015- 
 

Sağ Kanat Muhafazakar Parti 

Teknik olarak Kanada'nın en yeni partisi olan Muhafazakar Parti’si (MP)İlerici Muhafazakar 

Parti ile Kanadalı Reformu Muhafazakar Partilerinin ittifakı neticesinde 2003’te kurulmuştur. Partinin 

en ileri gelen başkanı StephenHarper olarak tarihe geçmiştir. 

Demokratik Sosyalist- Yeni Demokrasi Partisi 

Büyük Buhran'ın (1929-1933) ortasında kurulan Kanada'nın Yeni Demokratik Partisi veya YDP, 

aslen kapitalist sistemin demokratik devrini ve hükümet planlı bir ekonominin yerine uygulanmasına 

adanmış sert bir sosyalist partisi olarak bilinmektedir. Şunu da vurgulamakta fayda vardır ki 

Kanada’da hiçbir zaman YDP başkanı göreve gelmemiştir. 

A.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Dünyanın nüfus yoğunluğu acısından en düşük ülkelerden sayılan Kanada’nın coğrafi 

yapısından dolayı nüfusu dağınıktır ve bundan dolayı kentleşme oranı oldukça yüksektir. Ülke 

nüfusunun büyük bir çoğunluğu, tahminen ¾ den fazlası ABD sınırı doğrultusunda yaşamakta olup bu 

nüfusun yarısından fazlası büyük şehirlerde yerleşiktir. Ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde yaşam için 

elverişli şartların olmaması dolayısıyla buraların nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür. 

Elde olan bilgilere esasen ülkeye ilk yerleşenler İngiliz ve Fransızlar olmasına rağmen ülke 

nüfusunun kökenleri bunlar dışında farklı ülkelere dayanmaktadır. Nüfustaki çeşitlilik, 1970’li yılların 

başından bu yana bir Kanada “ideali” haline gelmiştir. G8 ülkeleri arasında nüfus artış hızı en fazla 



 

 

olan ülkelerden biri konumunda olan Kanada’danüfus artışı 2000 yılından bu yana yıllık ortalama 

olarak %1’lerde seyretmektedir. 

Hizmet sektörünün diğer sektörlere kıyasla öncülük teşkil ettiği Kanada, işsizlik oranları 

acısındanörnek alınacak ülkeler listesinde yer almaktadır. 1990’lı yılların başından itibaren yavaş 

yavaş azalan işsizlik oranı 2008 yılı başı itibarıyla %6’lara kadar gerilemiş ve 2017 yılı itibari ile % 

5’lerin altına inmiştir. 

Son yıllarda her ne kadar kadın ve yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranının artması ile ülkenin 

işgücü hacmi gelişmiş olsa da nüfusun giderek yaşlanarak doğum oranlarının azalması ile önümüzdeki 

yıllarda işgücü arzında sıkıntı yaşanması beklenmektedir. İşgücü arzının korunması için geçmişte 

olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de göçmenlerden yararlanılacaktır. 

Eyaletler ve işverenin politikalarına göre farklılık arz edenasgari ücret oranları yetişkinler için 

saat başına 9-10 dolar olarak belirlenmiştir. Kanada genelinde ortalama ücretler ise saatlik 22-23 

dolar civarındadır. Haftalık çalışma saatleri de yine eyaletlere göre değişmekle birlikte Kanada 

ortalaması 30 saat civarındadır. 

A.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Yeşiller ülkesi dünyada iz bırakan Kanada, dünya ormanlarının %10’una sahiptir ki bu da 

ülkenin buzullar dışındaki topraklarının % 50’sini kapsamaktadır.  %65’i verimli olan bu ormanlarda en 

yaygın ağaç türü ladindir.  Ormancılıkta öncü olan ülke dünyadaki en büyük kereste, odun hamuru ve 

gazete kâğıdı ihracatçısıdır. Ormancılık sanayi geleneksel olarak ABD inşaat ve basın sektörlerine aşırı 

derecede bağımlı olup bu sektörlerdeki gelişmelerden fazlaca etkilenmektedir. Ormancılık dışında 

ülkenin genelinde madencilik ve tarım ön planda yer almaktadır.  

BaştaAlberta olmak üzere tüm Batı Kanada’da büyük miktarlarda bulunan petrol ve doğal gaz 

rezervlerinedoğu bölgesinde Atlantik kıyısında da rastlanmaktadır. Diğer bir taraftan hidroelektrik 

kaynağı olarak British Columbia, Manitoba ve Quebec bölgelerinde nehirler büyük önem 

taşımaktadır. 

Maden ve minarelihtiyatları acısındandünyanın en zengin ülkeleri içerisinde yer alan 

Kanadadünyanın en büyük potas üreticisi konumundadır. 2009’a kadar dünyanın en büyük uranyum 

üreticisi olan Kanada, bu yıldan sonra Kazakistan’ın devreye girmesiyle dünya uranyum üretiminde de 

2. sırada yer almıştır. Bunlar dışında kömür, nikel, titanyum konsantresi, alüminyum, demir cevheri, 



 

 

çinko, bakır, altın, kurşun, molibden ve elmas üretiminde de dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer 

almaktadır. 

B. EKONOMİK YAPISI 

Dünyanın en büyük 9. tüketim pazarı olarak bilinen Kanada aynı zamanda uluslararası 

arenada en büyük ekonomiye sahip olan ülkeler içerisinde 10. sırada yer almaktadır. Asya ve Kuzey 

Amerika arasında köprü görevi gören ülke oldukça elverişli stratejik pozisyonu sahiptir.Kıtanın başlıca 

ülkeleri konumunda olan ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı 

(NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir tüketici kitlesine ulaşma imkânı sağlamanın yanı sıra ülke, 

güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın önde gelen en dinamik ekonomilerinden biri olarak 

değerlendirilmektedir.   

OECD olarak ifade olunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün üyesi olan Kanada, 

dünyanın en zengin ekonomilerinden sayılmaktadır.  Sanayileşmiş diğer ekonomilerden farklı olarak 

kendi ekonomisinde ağaç ve petrol sanayinin öncülük ettiği Kanada aynı zamanda G8 üyesidir. Ülke 

ekonomisine oldukça önemli katkısı bulunun imalat endüstrisi, sanayinin başlıca şehirlerinden 

GüneyOntario‘da ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir. İmalat sektörü içerisinde otomobil sanayisi 

ayrıcalık arz etmektedir. 

Doğal kaynaklarlazengin olan ülke ekonomisinde önemli rol oynayan hizmet sektörü 

ekonomik faaliyetlerin %70’i ve istihdamın %75’ini oluşturmaktadır. British Columbia ve Alberta 

eyaletleri için çok büyük önem taşıyan doğal kaynaklar ticari dengenin önemli bir unsurudur.  

B.1. Ekonomik Performans  

1990’lı yılların başında yaklaşık %2’lik bir daralma yaşayan ülke ekonomisinde son krize 

(2009)kadarki süreçte göze çarpan unsurun hiç ekonomik daralma yaşanmamış olmasıdır ki bu 

dönem içerisinde düşük işsizlik ve bütçe fazlaları ile sürekli bir büyüme içerisinde olduğu 

görülmektedir. Üç aylık bir daralmanın yaşandığı 2001 krizi sonrası ülke ekonomisi yeni bir krizi, 

dünya ekonomi tarihinde baş gösteren son küresel kriz olan Mortgage Krizi ile birlikte yaşamıştır. 

Ama bu tür olumsuzluklara bakmayarak gerçekleştirilen yeni politikalar ve uygulanan önemli 

yaptırımlar sonucunda ekonomide yükselişler meydana gelmiştir ki bu büyüme 2012 yılı itibariyle 

%1,7 olarak gerçekleşmiştir. Mevcut yıldan günümüze kadar hep bir büyüme yolunda emin adımlarla 



 

 

ilerleyen Kanada ekonomisi bütçe fazlalıkları ve düşük işsizlik oranları ile örnek ülke konumunda yer 

almaktadır. 

Devletin ekonomik hayata müdahalesine rağmenserbest piyasa ülkesi olan Kanada’dada 

ekonominin başlıca göstergesi sayılan kişi başına düşen GSYİH oranlarına göre, ABD’den düşük, 

Avrupa ekonomilerinden fazladır. Bunun dışında enflasyon rakamlarına göre sadece AB ile değil ABD 

ile kıyaslanacak durum sergileyen4 Kanada ekonomisinde yıllık büyüme oranı % 1 düzeylerde seyir 

etlmektedir ki bu da ülke ekonomisinin iyi bir düzeyde olduğunu kanıtlıyor.   

 

 

               Kaynak:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html 

 

B.2.Sanayi 

Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan sanayi sektöründe istihdam oranları 2001 kriz sonrası 

düşüş yaşamıştır. Bunun dışında gelişen dünya ticaret pazarında ürünlerin verimliğinin artırılması, 

teknolojinin yıldan yıla inkişaf etmesi ve aynı zamanda hizmet sektörünün gelişmesi bu oranları 

negatif etkilemiştir. Diğer sektörlerle gerekli rekabeti sağlamayan sanayi sektörü içerisinde 

başlıca;otomotiv ve yedek parça, telekomünikasyon, elektrikli ve elektronik cihazlar, kimyasallar ve 

metal ürünleri yer almaktadır. Genellikle ABD üretimi ileentegre halde faaliyet göstermekle beraber 

başta imalat sanayisi olmakla diğer alanların önemli bir kısmı ABD firmalarının şubelerinden 

oluşmaktadır. ABD ekonomisine bu bağlılık dolayısıyla gerçekleşen kur değişikliklerinden negatif 

                                                           
4
 Yıllık enflasyon oranı %1,3 

Sektörlerin GSYH İçerisindeki Payları 

1.tarım sanayi hizmet

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html


 

 

etkilen sanayi sektörüne bir de Çin’in öncülük ettiği Doğu Asya ülkelerindeki düşük üretim maliyetli 

politikaları da olumsuz etkilemiştir ki bu da ülkenin rekabet potansiyelinietkilemektedir. En önemli 

imalat sanayii bölgesi sayılan Ontario eyaleti otomobil endüstrisine öncülük etmektedir. Ontario, belli 

başlı Amerikan ve Japon araba üreticileri ile çok sayıdaki oto yedek parça firmasının bulunduğu bir 

eyalettir. Ontario, bugün Amerika otomobil endüstrisinin kalbi durumundaki Michigan’dan daha fazla 

araç üretmektedir. Otomobil üreticilerinin Kanada’ya olan ilgisinin altında ABD’ye kıyasla daha 

eğitimli olan nüfus ve düşük işgücü maliyetleri yatmaktadır.  

2003-2008 yılları arasında petrol fiyatlarındaki artışlar neticesinde ülke 2008 yılının son 

çeyreğindeotomotiv sanayii krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Ekonomiyi oldukça olumsuz bir şekilde 

etkileyen bu olay azmış gibi bir de General Motors, Ford ve Daimler Chrysler’ın ürettiği araçlara olan 

talebin azalması ve 2007 yılının sonlarına doğru etkisi hissedilmeye başlanan ve halen süren küresel 

mali kriz sonucu yaşanan ekonomik daralmalar meydana gelmiştir ki bunun acısını hem hükümet hem 

de halk hala unutmuş değildir.  

 Sanayi alanının öncü sektörlerinden olan uzay ve havacılıkta ABD’nin Seattle ve Fransa’nın 

Tolouse şehirleriyle birlikte dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olarak kabul edilenQuebec 

eyaleti dünyada Uzay endüstrisi alanındaki istihdam bakımından beşinci sırada yer alırken satışlar 

bakımından ise sadeceABD, Fransa, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerden geri kalmaktadır.  

Uzay endüstrilerinin yanı sıra ilaç sanayi, biyoteknoloji ve bilgi teknolojileri gibi yüksek teknolojili 

sektörler de önemli sanayi sektörleri arasında bulunmaktadır. 

Mineral ve maden yatakları ile zengin bir ülke konumunda olan Kanada’da sadecePrince 

Edward adası hariç tüm eyalet ve bölgelerinde bu tür kaynaklar bulunmaktadır. Kanada dünyanın en 

büyük potas ve ikinci büyük uranyum üreticisi olmasının yanı sıra nikel, çinko ve asbestte dünyada ön 

sırada yer almaktadır.Bunlar dışında bakır, kadmiyum, alüminyum, tuz, altın ve kobalt gibi çok sayıda 

mineralin en büyük üreticilerinden sayılan Kanada, kükürt üretiminde sadece ABD’den geridir. 

B.3. Tarım ve Hayvancılık 

Tarıma ayrılan 68 milyon hektarlık (%7) elverişli alanülkenin güney sınırı boyunca dağılmış 

bulunmaktadır. Bu orana rağmen ülke, dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biridir ki bu ürünler 

içerisinde buğday önemlilik düzeyine göre ilk sıradadır. 

Kapitalist sistemin gerekleri doğrultusunda gelişen ülke ekonomisindediğer sanayileşmiş 

ülkelerde olduğu gibitarım sektöründegerçekleştirilen bir sıra yapısal değişim sonucunda, tarım 



 

 

sektörünün ve tarımda istihdam edilen nüfusun payı giderek azalmış, çiftliklerin büyümesine rağmen 

sayıları azaltılmıştır. Başta buğday olmakla arpa, yulaf, çavdar gibi tarımürünlerinin ihracatçısı sayılan 

ülke tarım ürünleri içerisinde meyve, mısır, tütün, patates, üzümde önemlilik arz etmektedir. 

Hayvancılık üretimi açısından ülkeyi ele aldığımız zaman ön planda domuz çiftlikleri 

görülmektedir ki bu alandaki gelişmenin son on yılda yaklaşık %150 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. Yine süt inekleri ve sığır sayısında da artış kaydedilmektedir. Tarım ve gıda ürünlerinde 

önemli bir üretici konumunda bulunan Kanada, özellikle daha sıcak iklimlerde yetişen ürünlere 

yönelik talebin karşılanması amacıyla düzenli olarak ithalat yapmaktadır. Süt ürünleri üreten ve tavuk 

yetiştiren çiftliklere ülkenin neredeyse tüm eyaletlerinderastlanmakla beraber, süt üretiminin 

Quebec’te, tavukçuluğun ise Ontario’da yoğunlaştığı görülmektedir. Bu sektörlerin üretimleri daha 

çok iç piyasaya yönelik olduğunun da altını çizelim.  

Ülkenin güney kısmı istisna olmakla tüm sahil kesimi deniz ve okyanus suları ile sınırlandığı 

için balıkçılıkgeleneksel bir sektördür. Ancak yerli ve yabancılar tarafından yıllarca aşırı avlanma 

yapılması nedeniyle ülkenin yerel balık çeşitliliği giderek azalmıştır. Halen özellikle British Columbia 

bölgesi ve Atlantik kıyısındaki balık çiftlikleri ülkenin deniz ürünü üretiminin 

tahminen%25’likbölümükapsamaktadır. 

 

SektörelBazda İşgücü Oranları 

SEKTÖRLER ORANLAR 

Tarım 2 

İmalat 13 

İnşaat 6 

Hizmet 76 

Diğer 3 

 Kaynak:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html 

 

 

 

 



 

 

B.4. Enerji Sektörü 

Enerji sektörünün başlıca ham maddeleri sayılan petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum 

rezervleri ile zengin bir ülke konumunda olan Kanada, dünya doğal gaz üreticileri listesinin 3. 

sırasında yer alırken ham petrol üreticisi olarak dünya sıralamasında yedincidir. Petrol ihtiyaçlarına 

göresadece Suudi Arabistan’dan geri kalan Kanada’da ülke genelinde olmak üzere toplamda180 

milyar varil düzeyinde petrol kaynakları olduğu tahmin edilmektedir ki bu eyaletler içerisinde Alberta 

eyaleti ön sıradadır. 

İster yüzölçümünün büyüklüğü ve zor iklim koşulları, isterse de yüksek sanayileşme düzeyine 

bağlı olarak kişi başına enerji tüketimi açısından Kanada dünyanın en büyük tüketicileri arasında yer 

almaktadır. Yine de ülke, ihracata yönlendirilen ciddi düzeyde enerji fazlası vermektedir. Bu enerji 

fazlasının yaklaşık %95’lik kısmı (özellikle petrol ve doğal gaz), ABD pazarına ihraç edilmektedir. 

Dünyanın başlıca elektrik üretici ülkeleri sırasında yer alan ülkede toplam elektrik üretiminin 

%60’lık kısmı hidroelektrik, %24’lük kısmı termal üretim (doğal gaz ve kömür) ve geri kalanın büyük 

kısmı da nükleer elektrik olarak üretilmektedir.Quebec, British Columbia, Ontario ve Manitoba gibi 

eyaletlerde üretilen bol ve ucuz enerji ülke genelinde alüminyum endüstrisi gibi büyük ve önemli bazı 

endüstrilerin inkişafına gerekli zemin hazırlamıştır. 

B.5.Hizmet Sektörü 

GSYİH’nin %70’nikapsayanhizmet sektörü, çalışan nüfusun yaklaşık dörtte üçünü istihdam 

etmektedir. Ülkenin başlıca gelir kaynağı olarak bilinen bu sektörün alt sektörü olanperakende 

sektörüçalışan nüfusun tahminen %13’ünü oluşturmaktadır. Nüfusun nispeten daha azının 

istihdamını sağlayanişletme ve şirket idaresi sektörü bu ikinci en büyük hizmet sektörü olarak faaliyet 

göstermektedir. Bu sektör finansal hizmetler, gayrimenkul ve telekomünikasyon endüstrilerini 

içermektedir. Son yıllarda özellikle Toronto gibi gelişmiş şehirlerde yerleşmesi dolayısıyla hem bu 

kesimin büyümesinde önemli etken sağlamış hem de Kanada’nın önde gelen bankalarının bu şehre 

yönelmesine zemin hazırlamıştır. Eğitim ve sağlık sektörleri Kanada’nın en büyük iki sektörü olmakla 

birlikte, her ikisi de kamu faaliyet alanı olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle sağlık hizmetlerinin hızlı 

bir gelişme süreci içerisinde olduğu gözlemlenmektedir.   

 

 



 

 

C. DIŞ TİCARETİ 

Ülkenin dış ticarette öncelik ettiği ülkeler: ABD ve Meksika’dır. Kanada’nın bu iki ülke ile 

birlikte imzaladığıKuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ülkenin dış ticaretine oldukça büyük katkı 

sağlamıştır. Bu anlaşma öncesi Amerika ile gerçekleştirilenSerbest Ticaret Anlaşmasıbir önceki 

antlaşma için zemin oluşturmaktadır. 1998 yılında yapılan bu antlaşma, iki ülke arasındaki ticarette 

tarifelerin kaldırılması, tarife dışı engellerin azaltılması ve hizmetler ticaretinin liberalleştirilmesi gibi 

hususları ön planda tutmakla beraber dünya genelinde yapılan ikili bölgesel entegrasyonlar içinde en 

kapsamlılarından sayılmaktadır.   

Kuzey Amerika kıtasını içine alan ve sadece bu üç ülkeyi kapsayan bir diğer antlaşma Kuzey 

Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yürürlüğe geçtiği yıldan (1 Ocak 1994'te) itibaren ülke 

ekonomisine oldukça pozitif etki sağlamıştır. Hem sanayi hem de tarım ürünlerini kapsayan anlaşma 

çerçevesinde her üç ülke kendi aralarındaki ticarette tüm tarife ve tarife dışı engelleri kaldırmaya 

rağmen üçüncü ülkelere uygulanan ulusal tarifelerini sürdürmeyi taahhüt etmektedir.  

Kanada bu antlaşmalar dışında ister kıta içerisinde isterse de kıta dışındaki hem gelişmiş (AB, 

Japonya, Çin) bölgelerle hem de gelişmekte olan ülkelerle (Hindistan, Endonezya, Doğu Avrupa 

ülkeleri) ‘Serbest Ticaret Anlaşmaları’ adı altında başlıca olarak indirimli tarifeleri ve vergi kolaylığı 

gibi hususları ön planda birçok antlaşma yaparak kendi ticaretin üst boyutlara taşıma yolunda önemli 

adımlaratmıştır. 

ABD’nin öncülük ettiği ihracattaki başlıca ülkeler ve bu ülkeler dâhil olmakla dünyanın dört bir 

yanına ihraç olunan başlıca ürünler aşağıdaki tabloda aydın bir şekilde gösterilmiştir. 

 

Kaynak: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ‘Kanada Ülke Raporu’, 2017. 
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Dünya ihracatı içerisinde %2,53’lük payı bulunan Kanada, ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) 

kayıtlarına göre 2017 yılında bu rakamla dünya sıralamasında listenin 12. sırasında yer almaktadır. 

 

İhracattaki Başlıca Ürünler (Milyar $) 

Ürün adı 2016 2017 

Otomobil, steyşın vagonlar, 
yarış arabaları 

44,8 48,9 

Altın (ham, yarı işlenmiş, 
pudra halinde) 

12,4 12,4 

Kara taşıtları için aksam, 
parçaları 

10,9 10,6 

Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

11,4 8,1 

Tedavide/korunmada 
kullanılmak üzere 
hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

6,6 7,4 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr) 

İthalat ülkelerine baktığımız zaman yine ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere sahip devletlerin 

ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu ülkeler dışında ilk dördü sırayla;ABD, Çin,Meksika ve 

Almanya’dır. 

 

Kaynak: Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu, ‘Kanada Ülke Raporu’, 2017. 
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Dünya ithalatında 11. sırada yer alan Kanada’nın toplamdadünya ithalatındaki payı ise 

%2,47 düzeyinde bulunmaktadır. 

İthalattaki Başlıca Ürünler (Milyar $) 

Ürün ismi 2016 2017 

Otomobil, steyşın vagonlar, 

yarış arabaları 

26 27 

Kara taşıtları için aksam, 

parçalar 

20 21 

Eşya taşımaya mahsus 

motorlu taşıtlar 

12 13 

Ham petrol (petrol yağları 

ve bitümenli minerallerden 

elde edilen yağlar) 

13 11 

Telli telefon-telgraf için 

elektrikli cihazlar 

9,6 9 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı (www.ekonomi.gov.tr) 

 

C.1. Dış Ticarette Türkiye 

Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ticaret hacmi, mevcut ekonomik ve ticari potansiyelinin 

altında seyretmesine rağmen iki devlet arasında gerçekleştirilen bu ilişki kendi 

istikrallığınısürdümektedir. Geçen son 20 yıla baktığımız zaman, yani 1990 yıldan günümüze kadarki 

süreçte Kanada ile yaptığımız ticaret hacminde birkaç yılı istisna tutarsak herhangi bir düşüş 

görülmemiş, bilakis artış yaşanmıştır. Bu süreç zarfında tamı tamına 8 kat artan ticaret hacmi sadece 

2012 yılındadış ticaretimizin dengesi son on yıldır ilk defa ülkemiz lehine gelişmiş ve 104,6 milyon 

dolar fazla vermiştir.  

2017 yılında Kanada’ya ihracatımız bir önceki yıla göre %8,8 oranında artarak 729,7 

milyondolar olmuştur. İthalatımız ise bir önceki yıla göre %14,4 artışla 1,1 milyar dolarolarak 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/


 

 

Kanada’nın Türkiye’denKanada’dan Türkiye’ye 

İthalEttiği Başlıca MallarİhraçOlunanBaşlıca Mallar 

 

Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş).Kuru baklagiller (kabuksuz)  

Yolcu, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri.                      Taşkömürü, toprak vb. Katı yakıtlar 

Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama                   Dökme demir, demirin veya 

karoları ve kaldırım taşları.                                                          Çeliğin döküntü ve hurdaları 

Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlarBuğday ve mahlut 

 

Türkiye’nin Kanada’ya ihracatının tahmini olarak%85’isanayi,%15’itarım ürünlerinden 

oluşmaktadır. Tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatında fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, zeytinyağı ve 

kuru incir, madencilik ve sanayi ürünleriihracatında ise altın, oto ve oto yan sanayi, demir-çelik 

ürünleri, mermer, karolar, hazır giyim ve ev tekstili ürünleri ön plana çıkmaktadır. 

Kanada’dan ithalatımıza bakıldığında ise ülkemizin genel ithalat yapısına paralel bir yapı 

gözlemlenmekte olup genellikle hammadde ve yarı mamul ürünler ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin 

Kanada’dan ithalatının yaklaşık %80’isanayi,%18’i ise tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Türkiye’nin 

Kanada’dan ithalatındakuru baklagiller, helikopterler, uydular, uzay araçları, taşkömürü, buğday ve 

mahlut, işlenmemiş alüminyum, gazete kağıdı, demir-çelik hurda ve döküntüleri, demir cevher ve 

konsantreleri, soya fasulyesi, ferroalyajlar, işlenmemiş nikel, toprak, maden, cevher kazıma, taşıma, 

ayırma, seçme makinaları, altın, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, telefon 

cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, demir cevheri 

gibi genel itibariyle hammaddeler yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. HER YIL GERÇEKLEŞTİRİLENBAŞLICA TİCARİ FUARLARI  

 

FUAR İSMİ DÜZENLENDİĞİ YER ZAMAN ÜRÜNLER 

Canadianfood&Beverage 
Show-Hostex– Canadian 
International Hotel, 
Motel Show 

TORONTO Mart Yiyecek ve içecek 

Montreal gift Show MONTREAL Mart Hediyelik eşya, saatler, 
mücevherat, turistik 
resort ürünleri 

Sial-Montreal 
International Food, 
Beverage, Wine 
andSpiritsExhibition 

MONTREAL Nisan  
Yiyecek ve içecek, Gıda 
işleme ve paketleme 
makinaları   

TheCanadian Home 
Furnishings Market 

TORONTO Ocak Mobilya, iç dizayn 

 

 

 E. ÜYE OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR  

 

ADB, AFDB, APEC, ArcticCouncil, ARF, ASEAN, AustraliaGroup, BIS, C, CD, CDB, CE, EAPC, 

EBRD, EITI, FAO, FATF, G-20, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IEA, 

IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, 

ITUC, MIGA, MINUSTAH, MONUSCO, NAFTA, NATO, NEA, NSG, OAS, OECD, OIF, OPCW, 

OSCE, Paris Club, PCA, PIF, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNMISS, 

UNRWA, UNTSO, UPU,WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.5 

 

 

 

                                                           
5
Daha Fazla Bilgi İçin: http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/IO-OI.aspx?lang=eng 

http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/IO-OI.aspx?lang=eng


 

 

F. DİNİ YAPISI 

 

Düşünce ve inanç özgürlüğün yüksek olduğu ülkeler listesinde yer alan Kanada’da diğer kıta 

ülkeleri gibi büyük çoğunluk Hristiyan dinine mensuptur. Ülke nüfusunun tahminen 1/3’ün 

herhangi bir dine inanmadığı bu ülkede yaklaşık olarak %42’lik kesim Katolik mezhebine 

inanmaktadır. Ülkede Protestanlar Hıristiyanlığın diğer mezhebi olan Katoliğ’e oranla 

%2eksiktir. Yani, Protestanlarülke nüfusunun %40’lıkkesimini kapsamaktadır. 

Birçok ülkede olduğu gibi Hıristiyanlık inancının yanı sıra Kanada’da herhangi bir 

inanca sahip olmayan insanlar da bulunmaktadır hatta bu oran oldukça fazlalık 

göstermektedir. Orana baktığımız zaman Kanada’nın %20-25’lik kısmını herhangi bir inanca 

sahip olmayanlar oluşturmaktadır. Yani bu orandan da anlaşılacağı üzere Kanada dini inanç 

özgürlüğünün oldukça fazla olduğu bir ülkedir. Bu özgürlüğe sahip olunmasının yanı sıra dini 

inanca olan saygı da oldukça fazladır. Dini inanca sahip olmayan insanlar oldukça saygı ile 

karşılanmakta aynı şekilde onlar da inancı olan veya herhangi bir inancı olmayan kişilere 

saygı ile karşılık vermektedir. Zaten bu da her toplumda olması gereken örnek davranışlardan 

birisidir. 

Çeşitli inancı olan insanların yaşadığı bu ülkede birçok Müslüman, Musevi, Hindu, 

ateizm inancına mensup dini gruplar da bulunmaktadır. Bu farklılığa rağmen Kanada’da 

yaşayan bireyler farklı inançlara sahip olsalar dahi birbirlerine oldukça saygı göstermekte ve 

barış içinde yaşamaktadırlar. İnanç farklılığından dolayı kişilerin birbirlerine olan hoşgörüsü 

hiçbir zaman kaybolmamakta herhangi bir olumsuz eleştiri ya da rahatsız edici, dışlayıcı 

tavırlar içerisinde bulunulmamaktadır. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Kanada din 

açısından bakıldığı zaman kendi özgür iradenizle seçtiğiniz dininizi herhangi bir eleştiri altında 

kalmadan yaşanılabilinecek ülkeler içerisinde yer almaktadır. 

 

 

 



 

 

F.1. Müslümanlara Bakış 

Hoşgörünün yaygın olduğu ve özgürlüğün, dini inanca olan saygının üstün olduğu ülkelerden 

sayılan Kanada toplumunda Müslümanlara ve onların kültürlerinealışkın insanların Müslümanlara 

karşı herhangi bir düşmanlık veya kin beslediğini söylemek imkânsızdır. Ülkenin başlıca şehirleri 

içerisinde yer alan Toronto, Montreal ve Vancouver gibi pek çok farklı kökenden insanın etkileşimde 

bulunduğu büyük metropollerde hoşgörü ve anlayışın daha fazla olduğu görülmektedir. Ama buna 

rağmen göçmenlerin olmadığı bölgelerde ise her yabancıya farklı bir gözle bakıldığı gibi 

Müslümanlarla iletişimin ne kadar az olmuşsagüvensizliğinin ve tedirginliğinin bir o kadar arttığı 

görülebilir. Bu durum sadece Müslümanlar için değil, farklı görünen herhangi bir yabancı için de 

geçerlidir. Bunun başlıca nedeni olarak da ülkedekibilgi kaynağının televizyona dayalı olduğunu 

söylemek yanlış olmaz.Zaman geçtikçe Müslümanların daha geniş bir alana yayılması sonucu onlara 

karşı gösterilen az sayıda da olsa sert tepkinin ve nefretin artık dindiğini, Müslümanların daha iyi ve 

doğru bir şekilde tanındığını söylemek mümkündür. Artık günümüzde Müslümanların imajının 

Kanadalılar nezdinde gayet iyi olduğunugörmek mümkündür. 
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