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GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
GSYİH: 2,4 trilyon ABD Doları (2016)
GSYİH/kişi başı: 49,985 ABD Doları

CALIFORNIA BİLGİLERİ
VE EKONOMİSİ
California Eyaleti, ABD nin batısında, pasifik
okyanusu kıyısındadır. ABD’nin, demografik ve
fiziksel olarak en büyük üçüncü eyaleti olduğu

Büyüme oranı: %3,8 (2015)
İşsizlik oranı: %5,2
Ekonominin sektörel dağılımı:

gibi, en beğenilen ve ilgi gören eyaleti olma
özelliğini de taşır.
ABD’nin en büyük ve önemli şehirlerinden
olan Los Angeles (11 milyon), San Francisco

%22 Finans, Sigorta, Emlak; %15 Ticaret,

(837,442), San Jose (998,537),

Ulaşım, Hizmetler; %13 Profesyonel

San Diego (1,4 milyon) California’da yer

Servisler; %11 Sanayi; %8 Bilgi ve İletişim

almaktadır. Eyaletin başkenti Sacramento

Teknolojileri
Dış ticaret hacmi:
577 milyar ABD Doları
California'nın Türkiye ile Dış Ticareti:
İthalat (2015) : 529.691.447ABD Doları
İhracat (2015) : 846.058.428 ABD Doları
Ana ihracat kalemleri:
Bilgisayar ve elektrikli cihazlar, ulaşım

şehridir.
Ülkelerle karşılaştırıldığında California
dünyanın en büyük 6. ekonomisidir ve Fransa,
Hindistan, İtalya ve Brezilya’nın önünde yer
almaktadır. California şehirlerinden Los
Angeles dünyanın en büyük 19. ekonomisidir.
California eyaleti teknoloji, uzay havacılığı ve
canlı bilimleri endüstrileri’nin doğal lideri
olduğu gibi sinema, eğlence, turizm ve tarım
sektörleri’nde de ABD’nin lider eyaletidir.

ekipmanları, çeşitli mamulat, makina,

Son yıllarda, California’lı şirketler risk

kimyasallar

sermaye şirketlerinin en fazla ilgi gösterdiği

Ana ithalat kalemleri:
Ulaşım ekipmanları, elektirikli cihazlar ve
parçaları, petrol ve yan ürünleri, makina ve
parçaları
İhracatında başlıca ülkeler:
AMeksika, Kanada, Çin, Japonya, Hong Kong
İthalatında başlıca ülkeler:
Çin, Meksika, Japonya, Kanada, Malezya

şirketler olurken, bu ilgi ABD’nin diğer
49 eyaletinin toplamından daha fazla
bir sayıya ulaşmıştır.
19 milyon aktif iş gücü vardır.
53 adet Fortune 500 şirketine ev sahipliği
yapmaktadır.
ABD’nin, dolayısıyla California’nın, toplamda
20 ülke ile 14 adet Serbest Ticaret Anlaşması
mevcuttur.
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TÜRKİYE-CALIFORNIA İLİŞKİLERİ
THY California’da yatırımı olan en büyük
Türk Firmasıdır.
Hissedarları Türk olan restoran, bilişim,
reklam ve inşaat sektörlerinde faaliyet
gösteren sayıca az olan firmalar vardır.
Ticari ve Ekonomik İlişkilerimizde Yaşanan
Problemler:
-İthalat ve ihracattaki tarife ve tarife dışı
engeller, nakliye maliyetleri.
-Türk firmalarının bölgeyi ve pazarı yeterince
tanıyamamaları.
-Bölgede yaşayan Türk sayısının ve girişimci
Türk sayısının yeterli olmaması ve California’nın belli bir bölgesine yerleşmiş bir Türk
kümelenmesi olmaması.

CALIFORNIA’DA 2016 YILINDA
YAŞANAN ÖNEMLİ
EKONOMİK GELİŞMELER
California’da, karbondioksit emisyonunun
daha az kullanılmasını düzenlemeye yönelik
hazırlanan “Cap & Trade Program”ının
ulaştığı kesim daha da genişletildi
(petrol ve gaz yağı üreticilerine).
ABD nin ilk hızlı tren projesinin temeli
California’nın Fresno kasabasında atıldı.
Los Angeles Şehri Belediye Başkanı 2020
yılına kadar işçiye verilecek en düşük saatlik
ücretin 20 dolar olarak belirlendiği
anlaşmayı imzaladı.

Türk Firmalar için Öneriler:

California’da işsizlik oranı 2015 ve 2016 daki

-ABD’de internet kullanımının yüzde 80’in
üzerine çıktığı temel alınarak, Türk firmalarının ürün ve hizmetlerini tanıtan web portalları
geliştirmesi.

tahminlerin daha da üzerinde gerileme

-Ar-Ge desteklerinden faydalanılması, çok
sayıda bio-medikal ve hi-tech şirketleri bu
desteklerden faydalanmaktadır.
-2030 yılına kadar California daki toplam
elektrik tüketiminin %50 sinin Yenilenebilir
Enerjiden sağlanacak olmasının hedeflendiği
ve Türk firmalarının da Yenilenebilir Enerji
projelerinde yer alması.

göstererek %5,2 seviyesine düştü.
ABD nin Batı yakasındaki limanlarındaki
çalışanlarını kapsayan yeni bir anlaşmayla
yükleme ve taşıma limanlarında uzun süre
devam eden grev sona erdi.

-Türk firmalarının California’ya devamlı ve sık
ziyaret gerçekleştirmesi.
-Ekonomik gelişime açık bölgelerinin
değerlendirilmesi.
-California’nın pasifik okyanusu kıyısında yer
alan ülkelere yakınlığının
değerlendirilmesi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
RIVER PLAZA Büyükdere Cad. Bahar Sok.
No: 13/9-10 34394 Levent/İSTANBUL
Telefon : (90) (212) 339 50 00 (pbx)
Faks : (90) (212) 270 30 92
E-Posta : info@deik.org.tr
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