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I. BÖLÜM
KANADA'NIN GENEL DURUMU

A.. ÜLKENİN KİMLİĞİ

Devletin Adı                                      Kanada

Başkent                                             Ottowa

Yüzölçümü                                       9.970.610 km2

Nüfusu                                              33.7 Milyon 

Dil                                                    İngilizce (resmi dil) 58,8%, Fransızca (resmi 

dil) 21,6%, diğer 19,6%.

Para Birimi                                       Kanada Doları (CAD) 

Mesai Saatleri ve Günleri                Hafta içi (09:00-17:00)

Yönetim Biçimi                                 Anayasal Parlamenter Monarşi 

Devlet Başkanı                                 Kraliçe 2. Elizabeth’i temsilen Genel Vali David 

                                                                                   Johnston

Başbakan                                           Stephen HARPER

Büyük Kentler                                  Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary ve     

                                                                                   Ottowa    

Türkiye ile saat farkı                        7 saat geride 

Haftalık Ortalama Çalışma Saati   40



Resmi Tatil Günleri                         

                                                                                                                                 1 Ocak – Yeni Yıl 
                                                                                                                       2 Nisan– Good Friday 

                                                                                                                     5 Nisan – Easter Monday 
                                           24 Mayıs –Victoria Day

                                                                                    1 Temmuz - Canada Day
                                                                                     2 Ağustos – Civic Holiday

                                                                                     6 Eylül – Labour Day
                                                                                     11 Ekim – Thanks giving Day

                                                                                       11 Kasım – Remembrance Day 
                                                                                         25 Aralık – Christmas

                                                                                        26 Aralık – Boxing Day

Uluslar arası Telefon Kodu                                     1 

Ortalama Ömür                      81

                                                                                        Erkek: 78

                                                                                        Kadın: 84

Okuma Yazma Oranı                        %99

Hastahane Sayısı                                 628

Gelen Turist Sayısı (Bin Kişi)             24.669

Eğitim Harcamaları (GSYİH)            %6,27

Sağlık Harcamaları (GSYİH)          %7,96

Havaalanları                                               1.404

Karayolu Uzunluğu (km)                        1.042.300

Otoyol Uzunluğu (km)                                    415.600

Demiryolları Uzunluğu (km)                                    46.552



Elektrik Üretimi (Milyar KWH)                                     620,7

Elektrik Tüketimi (Milyar KWH)                                 536,1

Asgari Ücret ($)                                                             1.472

Yerel Ölçü Birimleri                                                           Kanada’da metrik sistem uygulanmakla  

                                                                                              beraber aynı zamanda ABD’nin ölçü       

                                                                                              birimleri  yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sağlık                                                                                   Ülkede sağlık hizmetlerinin kalitesi son  

                                                                                               derece iyi olmakla beraber aynı ölçüde   

                                                                                               pahalıdır. Sağlık hizmetlerinden günlük 

                                                                                               faydalanma ücreti ülke vatandaşı     

                                                                                               olmayanlar için 50$ ile 1000$ arasında

                                                                                               değişmektedir. Ülke vatandaşı 

                                                                                               olmayanlara  ücretsiz herhangi bir

                                                                                               sağlık hizmeti söz konusu değildir.

B. SİYASİ YAPI

Kanada  federe  bir  devlettir.  Federal  hükümet  yapısı  1867 yılında  kabul  edilmistir.  İngiltere  ve 

Kuzey İrlanda Kraliçesi II. Elizabeth, Kanada'nın anayasal başkanıdır. Kraliçe temsil ve sembolik 

içerikli bu görevleri için, Kanada Hükümetinin tavsiyesi üzerine Genel Vali'yi ve eyaletlerde yer 

alan Genel Vali Yardımcılarını görevlendirir.

Kanada  Parlamentosu,  üyeleri  seçimle  belirlenen  301  üyeli  Avam  Kamarası’ndan  (House  of 

Commons) ve üyeleri Başbakan’ın teklifi üzerine Genel Vali tarafından atanan 104 üyeli Senato'dan 

oluşmaktadır. Parlamento üyeleri 4 yılda bir yapılan seçimle belirlenmektedir. Tüm sorumluluk ve 

yetki  Parlamentodadır.  Başbakan  ve  Kabine  sistemi  gereği  Genel  Vali’ye  tavsiyelerde  bulunur. 

Devletin  bası  olan  Genel  Vali  bu  tavsiyelere  göre  hareket  eder.  Başbakan  ve  kabine,  hükümet 

politikaları üretir ve Avam Kamarası’na (The House of Commons) tavsiyede bulunur.

Kanada  Federal  Hükümeti’nde  toplam  37  bakanlık  bulunmaktadır.  Ülkenin  yönetimiyle  ilgili 

yetkiler,  Kanada’nın  federal  yapısı  geregi,  Merkezi  Hükümet  (Federal  Government),  Eyalet 

Hükümetleri  (Provincial  Government)  ve  Yerel  Hükümetler/Belediyeler(Regional  Government) 



arasında paylasılmıstır.  Eyalet  ve Bölgesel Hükümetler  anayasa çerçevesinde belirlenmis sekilde 

yönetimlerinde bagımsızdır. Kuzeybatı (The Northwest) ve Yukon Bagımsız Bölgeleri ise merkezi 

hükümet tarafından yönetilmektedir.

C. COĞRAFİ YAPI

Dünya'nın en uzun kıyısına sahip olan Kanada aynı  zamanda 9.970.610 km2’lik yüzölçümü ile 

Rusya  Federasyonu’ndan  sonra  dünyanın  en  büyük  ikinci  kara  parçasına  sahiptir.  Dünya 

topraklarının %7’si ve taze su kaynaklarının ise %9’u Kanada’ya aittir. Kanada dogusundan batısına 

6 zaman dilimine ayrılmıstır.  Atlantik ve Pasifik okyanuslarındaki kıyılarına ek olarak,  Kanada, 

Kuzey Buz Denizi’nde de çok uzun kıyıya sahiptir.  Kanada,  güneyde 8.892 km uzunlugundaki 

sınırı A.B.D. ile paylasmaktadır. Bu büyük yüzölçüme ragmen yerlesim belirli bölgelerde özellikle 

güneydeki A.B.D. Sınırına (yaklasık 200 km’lik uzaklık içinde) yakın yerlerde yogunlasmıstır. Sert 

kuzey mevsimi nedeniyle Kanada topraklarının sadece 68 Milyon Hektar’lık (%7’si) kısmı tarıma 

ayrılmıstır. Tarıma elverisli bu topraklar ülkenin güney sınırı boyunca dagılmıs bulunmaktadır.

Kanada 7 cografi bölgeye ayrılır:

Pasifik Kıyısı (British Columbia)

The Cordillera (British Columbia’dan Alberta sınırının dogusuna kadar)

The Prairies (Alberta, Saskatchewan ve Manitoba)

The Canadian Shield (Hudson Bay iç denizinden Labrador’un dogusuna, Kingston’un

güneyine ve Kuzey Buz Denizinin kuzeyine kadar olan bölge)

The Great Lakes (Güney Quebec ve Ontario Eyaletleri)

The Atlantic Provinces (New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island ve

Newfoundland)

The Arctic – Kuzey Buz Denizi

D. NÜFUS VE İŞGÜCÜ YAPISI 

Coğrafi yapısından dolayı nüfusun dağınık olduğu Kanada’da kentleşme oranı oldukça yüksektir.

Temmuz 2008 resmi tahminlerine göre nüfusu 33,2 milyon kişi olan Kanada’nın, yüzölçümünün 

9,09milyon kilometrekare olduğu göz önüne alındığında ülke dünyanın nüfus yoğunluğu en düşük 

olan ülkelerinden biridir. Buna karşılık ülke aynı zamanda dünyada kentleşme oranının en yüksek 

olduğu ülkelerden biridir.  Ülke nüfusunun yaklaşık %85’lik kısmı 350 kilometre uzunluğundaki 

ABD  sınırı  doğrultusunda  yaşamakta  olup,  bu  nüfusun  yarısından  fazlası  büyük  şehirlerde 



yerleşiktir. Ülkeye ilk yerleşenler İngiliz ve Fransızlar olmakla beraber ülke nüfusunun kökenleri 

pek çok farklı  ülkeden gelmektedir.  Bu kültürel  çeşitlilik,  1970’li  yılların başından bu yana bir 

Kanada “ideali”  haline gelmiştir.  Ülkede  doğum oranı,  ölüm oranlarının  altında seyretmektedir. 

Doğum oranları, ülke nüfusunun sabit kalması için gerekli olan kadın başına ortalama %2,1 çocuk 

oranın altında seyretmektedir. 2000’li yılların başında iyice düşen doğum oranları 2007’den bu yana 

artış göstermiş olsa da hala oldukça düşük düzeylerde seyretmektedir. Bu durum, yaşlanan bir nüfus 

yansıtmanın yanı sıra geç yaşta evlenme, kariyer nedeniyle çocuk sahibi olmayı erteleme vb gibi 

sosyo-kültürel bir değişim eğilimini de göstermektedir. Nüfus, çok yavaş bir artış hızı gösterse de 

Kanada hala G7 ülkeleri arasında nüfus artış hızı en fazla olan ülkelerden biridir. Ülke nüfusu 2000 

yılından  bu  yana  yıllık  ortalama  %1’lerde  seyreden  artış  oranları  göstermektedir.  Kanada’nın 

geçmişi göz önüne alındığında oldukça düşük olan bu oran, G7 içindeki en yüksek nüfus artış hızı 

oranıdır.  2001  yılından  bu  yana  ülkenin  aldığı  göç  ise  ülke  nüfus  artışının  %  66’lık  kısmını 

oluşturmaktadır.

E. ULAŞIM

Ülkenin milli hava yolu sistemi dahilinde 26 havaalanı, 594 sertifikalı destek havaalanı ve kalkış ve

inişler için 1 820 adet pisti bulunmaktadır. Doğu-Batı hattının en işlek havalimanı, toplam yolcu

trafiğinin  yaklaşık  yarısını  gerçekleştiren  Toronto’dadır.  2007  yılı  itibarıyla  ülkedeki 

havalimanlarında  71,5  milyon  yolcuya  hizmet  verilmiştir.  Ülkede  300’den  fazla  yerel  ve 

uluslararası ticari liman bulunmaktadır. Atlantik ve Pasifik Okyanusları ile Kuzey Buz Denizi’ne 

kıyısı bulunan ülke aynı zamanda Great Lakes/St. Lawrence Denizyolu ile dünyanın en uzun iç 

denizyolu hattına sahip ülkesidir.  Ülkenin en büyük uluslararası  limanları  Halifax,  Montreal  ve 

Vancouver limanlarıdır. Kanada’nın batı limanları, Kuzey Amerika’dan Asya-Pasifik bölgesine en 

kısa  denizyolu  ulaşım mesafesi  imkanı  sağlamaktadır.  Ülkenin  demiryolları  yılda  yaklaşık  355 

milyon metrik  ton yük taşımaktadır.  Bunun büyük bir  kısmı,  Kanada ile diğer NAFTA ülkeleri 

arasındaki  yük  taşımacılığına  hizmet  etmektedir.  Ülkenin  en  büyük  iki  demiryolu  şirketi  olan 

Kanada Pasifik Demiryolu ile Kanada Ulusal Demiryolu ağı toplamda yaklaşık 53 000 kilometre 

uzunluğundadır. Ülkenin uzunluğu 900 000 kilometreye ulaşan ve altyapı bakımından yeterli bir 

karayolu  ağı  bulunmaktadır.  Ülkedeki  10  bölgeyi  birbirine  bağlayan  Trans  Kanada  Karayolu, 

dünyadaki en uzun ulusal karayolu olmanın yanı sıra 18 önemli sınır hattı ile beraber ABD karayolu 

ağı ile de tam entegre olmuştur.



Kanada ile ABD arasındaki ticaretin çok büyük bir hızla gelişmesi, iki ülke arasında yolcu ve yük

trafiğini kolaylaştırma yönünde önlem alınmasını gerekli kılmış, bu çerçevede iki ülke arasında bir

“Güvenli  ve Akıllı  Sınır  Yaratma Aksiyon Planı”  geliştirilmiştir.  Bu Plan kapsamında Windsor-

Detroit,  Sarnia-Port  Huron,  ve  Fort  Erie-Buffalo  sınırlarında  düşük  risk  taşıdığı  önceden 

onaylanmış ticari mallar için hızlı geçiş hatları oluşturulmuştur. Bu ve benzer önlemler sayesinde iki 

ülke  arasında  sınırda  bekleme  süresi  ortalaması  10  dakikaya  kadar  düşmüştür.  Türk  Hava 

Yolları’nın  (THY)  İstanbul  Toronto  arasında  Perşembe  ve  Cumartesi  günleri  seferleri 

bulunmaktadır.  Kanada havayolları Air Canada ve Canadian Airlines’ın da Ankara ve İstanbul’a 

uçuşları  bulunmaktadır.  Ülkede en yaygın olarak kullanılan uluslararası  havaalanları  Vancouver, 

Toronto, Montreal ve Halifax’tır. Ülke içi ulaşımda en fazla tercih edilen araç otobüstür. Otobüs ağı 

en  yaygın  toplu  taşıma  sitemidir  ve  genellikle  demiryolu  hizmetlerine  kıyasla  daha  ucuzdur. 

Mesafelerin uzun olmasından dolayı ülke içi ulaşımda havayolları da kullanılmaktadır. Ancak uçak 

yolculuğu oldukça pahalıdır. Kanadalılar trafikte yolun sağ tarafını kullanırlar. Herhangi bir ülkeden 

alınan geçerli bir sürücü belgesi Kanada'da üç ay geçerlidir.

F. HABERLEŞME

Ülkede sabit telefon hattı sayısı yüksek olmakla beraber son yıllarda azalma göstermektedir. 2000

yılında her 100 kişi başına 67 sabit telefon hattı ile tepe noktasına ulaşan sabit telefon sektöründe

2008 yılında aynı oran 53’e kadar gerilemiştir. Buna karşılık mobil telefon kullanma oranı çok hızlı 

bir biçimde artmaktadır. 2008 yılı itibarıyla mobil hat abone sayısının 21,5 milyon olduğu tahmin

edilmektedir. Pek çok ev, okul ve işyerinde Internet kullanımı yaygındır. Internet fatura ödeme, bilet 

satın alma ve rezervasyon yapma gibi faaliyetlerin yanı sıra işletmeden işletmeye (b2b) elektronik 

ticaret için de yoğun olarak kullanılmaktadır.

G. İKLİM

Çok geniş yüzölçümüne sahip olan Kanada’da zengin bir  iklim çeşitliliği bulunmaktadır.  Ancak 

nüfusundaha  yoğun  olarak  yerleştiği  Amerika  sınırları  boyunca  ağırlıklı  olarak  4  mevsim 

yaşanmaktadır.Ülkede  yaz  mevsiminde  gündüz  sıcaklığı  35  ve  daha  üstündeki  derecelere 

ulaşabildiği  gibi  kış  mevsimlerinde  -25  derecelere  kadar  düşebilmektedir.  Özellikle  ülkenin 

doğusundaki Rocky Dağlarından gelen şiddetli kasırgalar, yağış ve kar getirmektedir. İlkbahar ve 

sonbahar mevsimleri daha ılımlı geçmektedir.



H.. GÜVENLİK

Kanada'da  şehirlerde  suç  olayları  düşüktür.  Özellikle  cinayet,  silahlı  soygun,  tecavüz  gibi  ağır 

suçlara ülke genelinde nadiren rastlanır. Buna karşılık yankesicilik gibi küçük suçlar diğer gelişmiş 

ülkelerdeki  gibi  görülebilmektedir.  Pasaportun  kaybedilmesi  veya  çalınması  durumunda  hemen 

yerel polis karakoluna ve en yakın Türk elçilik veya konsolosluğuna bilgi verilmesi gereklidir.

I. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE

Ülkenin üç ana bölgesi ve Prens Edward Ada'sında birincil  tarımsal faaliyetler de önem taşıyor 

olmakla  beraber  başta  British  Columbia  ve  Quebec  olmak  üzere  Kanada’nın  tüm bölgelerinde 

madencilik  ve  ormancılık  çok  büyük  önem taşımaktadır.  Kanada  dünya  ormanlarının  %10’una 

sahip ve topraklarının yarısı ormanlarla kaplı bir ülkedir. Bu ormanların %65’i verimli olarak kabul 

edilmektedir.  Ladin en yaygın ağaç türüdür. Ülke dünyadaki en büyük kereste, odun hamuru ve 

gazete kağıdı ihracatçısıdır. Ormancılık sanayii geleneksel olarak ABD inşaat ve basın sektörlerine 

aşırı derecede bağımlı olup, bu sektörlerdeki gelişmelerden şiddetle etkilenmektedir.

Ham ağaçların üçte birinden fazlası British Colombia’da kesilmekle beraber kerestenin büyük kısmı

Ontario, Quebec ve kısmen de New Brunswick’te üretilmektedir. Her yıl yaklaşık 10 milyar Kanada

doları tutarındaki yumuşak kereste ABD’ye ihraç edilmektedir. Bu tutar Kanada kereste üretiminin

yaklaşık  üçte  ikisini  ve  toplam  kereste  ihracatının  yüzde  seksenini  oluşturmaktadır.  Özellikle 

Alberta olmak üzere tüm Batı Kanada’da büyük miktarlarda petrol ve doğal gaz rezervleri

bulunmaktadır. Ayrıca Atlantik kıyısında birkaç tane açık deniz petrol çıkarma tesisi bulunmaktadır.

Diğer  taraftan  British  Columbia,  Manitoba  ve  Quebec  bölgelerinde  nehirler  önemli  bir  hidro-

elektrik kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Kanada toprakları ve su kaynaklarının %12’lik kısmı, kanun gereği federal ve bölgesel hükümetler

tarafından milli park, bölgesel park, vahşi yaşam alanı veya ekolojik rezerv olarak korunmaktadır.

Ayrıca doğal  kaynakların  tüketilmesini  engellemek amacıyla,  hükümet tarafından finanse edilen 

belirli geri dönüşüm ve doğal hayatın yenilenmesi programları uygulanmaktadır.



II. BÖLÜM 

ÜLKENİN GENEL EKONOMİK DURUMU 

Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi gören stratejik 

pozisyonu  ile  Kanada,  dünyanın  en  büyük  dokuzuncu  tüketim  pazarıdır.  ABD ve  Meksika  ile 

gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir 

tüketici  kitlesine  ulaşma imkanı  sağlamanın  yanı  sıra,  ülke  güvenli  iş  ve  yatırım ortamı  ile  de 

dünyanın önde gelen en dinamik ekonomilerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G8 üyesi olan Kanada, dünyanın en zengin 

ekonomilerinden  biridir.  Sanayileşmiş  diğer  ekonomilerden  farklı  olarak,  Kanada  ekonomisinde 

ağaç ve petrol sanayi önemli bir yere sahiptir. Ülke aynı zamanda Güney Ontario merkezli özellikle 

otomobil ağırlıklı bir imalat endüstrisine sahiptir. Doğal Kaynaklar ülke ekonomisinin gelişmesinde 

kilit  bir rol oynamış olmakla beraber toplam ekonomik faaliyetlerin %70’i ve istihdamın ¾’ünü 

oluşturan hizmetler sektörüyle bugün Kanada ekonomisi oldukça çeşitlenmiştir.

Ekonomik Göstergeler (2010)

GSYİH (milyon CAD $) (Cari) 1.621.529
Kişi Başına GSYİH (CAD $) 47.540
Enflasyon Oranı
Üretici Fiyat End. Yıllık Artış (%)-(2002 = 100)
Tüketici Fiyat End.Yıllık Artış (%)-(2002 = 100)

1,0
1,8

İşgücü (faal nüfus) 18.525.100
İşsizlik oranı (%) 8,0
GSYİH – Sektörel Büyüme Hızları (%)

Tarım
Maden, petrol, doğal gaz
Elektrik, gaz, su
İnşaat
İmalat
Toptan satış
Perakende satış
Ulaştırma-depolama
Enformasyon ve kültürel endüstriler
Finans, sigorta, gayrimenkul, leasing vb.
Profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler
Yönetim, destek, atık yönetimi vb.
Eğitim hizmetleri
Sağlık ve sosyal yardım
Sanat, eğlence, rekreasyon
Konaklama ve gıda
Diğer hizmetler (kamu yönetimi hariç)
Kamu yönetimi

1,38
5,09
-0,27
6,62
5,63
5,20
3,74
4,33
0,66
2,58
0,61
1,53
2,16
2,31
0,90
2,52
1,58
2,



Sabit Sermaye Yatırımları (milyon Kanada $)
Kamu
Özel

67.312
289.362

Dış Ticaret (milyar Kanada $) (2010 yılı)
İhracat
İthalat
Denge

Dış Ticaret (milyar ABD $) (2010 yılı)
İhracat
İthalat
Denge

399,4
403,5
-4,1

387,8
391,8
-4,0

Dünya Ticareti İçindeki Payı (%)
Dünya İhracatındaki Payı (%)-(2010 yılı)
Dünya İthalatındaki Payı (%)-(2010 yılı)

2,54
2,61

Türkiye ile Ticaret (ABD $) (2010 yılı)
Türkiye’ye İhracat
Türkiye’den İthalat
Denge

817.361.239
693.230.176
-124.131.063

Ülke Toplamı İçinde Türkiye’nin Payı ve Yeri (%)
İhracat
İthalat

0,21 (24.sırada)
0,18 (46.sırada)

Cari İşlemler Dengesi (milyon CAD $) -49.976
Dış Borç Stoku (milyon CAD $) 1.098.321
Sabit Yabancı Sermaye Yatırımları (milyar $) 567
Emisyon Hacmi (milyon Kanada $) 601.764
Seçilmiş Oranlar (%)
İhracat/İthalat
İhracat/GSYİH
İthalat/GSYİH
Cari İşlem Dengesi/GSYİH
Dış Borç/GSYİH
Kamu Borcu/GSYİH

98,98
24,63
24,88
3,08
67,73
55,21

                                                                                                   Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu 

2006  ile  2008  yılları  arasında  %2,7  büyüme  gösteren  Kanada  reel  Gayrisafi  Yurtiçi  Hasılası 

(GSYİH), 2009 yılında küresel mali krizin etkisi ile %2,5 daralmış ve 1,28 milyar Kanada Dolarına 

düşmüştür.  2010  yılında  ise  ekonominin  toparlanması  ile  reel  GSYİH  son  5  yılın  en  yüksek 

rakamına (1,32 milyar Kanada Doları) ulaşmıştır. 

Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla – HarcamaYaklaşımı (Milyon Kan. Doları – 2002 fiyatları)
 2006 2007 2008 2009 2010

Tüm Endüstriler 1.283.03
3

1.311.26
0

1.318.05
4

1.285.60
4 1.325.085

                                                                                                    Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu



Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Değişim Oranı (%)

                                                                    Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu  

2006-2009 yılları arasında en çok daralma gösteren sektörler; imalat, madencilik ve tarım olmuştur. 

Hizmet  sektöründe ise  genel  bir  artış  kaydedilmiştir.  2010 yılında  ise  tüm sektörlerde  büyüme 

gerçekleşmiş  olup,  en  yüksek  artışlar  finans,  sigorta  ve emlak,  imalat,  sağlık  ve  sosyal  yardım 

sektörlerinde gözlemlenmiştir. 

Grafiğe baktığımızda, Kanada reel GSYİH büyüme oranı, 2006-2009 yılları arasında düşüş trendine 

sahip olmuştur. Ancak, 2010 yılında son 5 yılın en yüksek büyüme oranı yakalanmış olup, ekonomi 

kriz öncesi dönemin üzerinde bir performans göstermiştir.

Kanada ekonomisinin sektörel  dağılımı incelendiğinse ise,  %72,1 pay ile  hizmet sektörünün ilk 

sırada yer aldığı görülmektedir. Bu sektörü %25,7 pay ile sanayi ve %2,2 pay ile tarım sektörü takip 

etmektedir.

1. DIŞ TİCARET 

 1.1. Kanada’nın Genel Ticaret Verileri

DTÖ verilerine göre Kanada, dünya ihracatında 13., dünya ithalatında 11. sırada yer almaktadır. 

Dünya ihracat ve ithalatında payı ise sırasıyla %2,5 ve %2,6’dır.

Tabloda görüldüğü gibi  2010 yılında Kanada’nın ihracatı  387,8 milyar  ABD Doları;  ithalatı  ise 

391,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2006-2008 yılları arasında sürekli ticaret fazlası 

veren Kanada, küresel mali krizin ve güçlü Kanada Dolarının etkisi ile 2009 ve 2010 yıllarında 

ticaret açığı vermiştir



 Yıllar İtibariyle Kanada Dış Ticareti (Milyon ABD Doları)

2006 2007 2008 2009 2010
İhracat 388.314 418.978 453.560 315.135 387.801
İthalat 350.113 378.953 407.135 319.766 391.813
Denge 38.201 40.026 46.426 -4.631 -4.012
Hacim 738.427 797.931 860.695 634.901 779.614

                                                                                                      Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu

Kanada’nın  ihracatında  %74,88 pay ile  ABD ilk  sırada  yer  almaktadır.  ABD’yi  %4,11 pay ile 
İngiltere  ve %3,31 pay ile  Çin takip etmektedir.  Kanada’nın ihracat  yaptığı  ilk  10 ülkeye olan 
toplam ihracat 2009 yılına kıyasla %24,43 oranında artmıştır.

 Kanada’nın İhracatında İlk 10 Ülke (ABD Doları)
SIRA ÜLKE 2009 2010 2010  PAY 

(%)
DEĞİŞİM 
(%)

1 ABD
236.503.546.82
2 290.396.801.860 74,88 22,79

2 İngiltere 10.584.720.978 15.921.039.871 4,11 50,42
3 Çin 9.765.665.439 12.849.137.387 3,31 31,57
4 Japonya 7.282.502.620 8.927.466.649 2,30 22,59
5 Meksika 4.207.652.724 4.864.568.643 1,25 15,61
6 Almanya 3.272.928.095 3.823.138.942 0,99 16,81
7 G.Kore 3.088.418.801 3.601.728.469 0,93 16,62
8 Hollanda 2.414.303.461 3.152.450.156 0,81 30,57
9 Brazilya 1.401.202.439 2.492.818.558 0,64 77,91
10 Norveç 1.544.693.562 2.455.309.929 0,63 58,95

Liste Toplamı
280.065.634.94
1 348.484.460.464 89,86 24,43

Diğer Ülkeler 35.069.216.437 39.316.635.817 10,14 12,11

TÜM ÜLKELER
315.134.851.37
8 387.801.096.281 100,00 23,06

                                                                                                     Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu

Kanada’nın ithalat yaptığı ülkeler incelendiğinde ise %50,38 pay ile ABD’nin ilk sırada yer aldığı 

görülmektedir. ABD’yi %11,03 pay ile Çin ve %5,48 pay ile Meksika takip etmektedir. Kanada’nın 

ithalat yaptığı ilk 10 ülkeden olan toplam ithalatı, 2009 yılına kıyasla %22,46 oranında artmıştır.

 Kanada’nın İthalatında İlk 10 Ülke (ABD Doları)
SIRA ÜLKE 2009 2010 2010  PAY 

(%)
DEĞİŞİM 
(%)

1 ABD
163.573.415.20
5 197.386.986.168 50,38 20,67

2 Çin 34.726.083.753 43.201.454.316 11,03 24,41
3 Meksika 14.479.285.080 21.467.135.589 5,48 48,26
4 Japonya 10.814.848.830 13.059.869.455 3,33 20,76
5 Almanya 9.332.402.042 10.954.027.365 2,80 17,38
6 İngiltere 8.223.750.564 10.386.897.767 2,65 26,30
7 G.Kore 5.194.054.183 5.970.174.270 1,52 14,94



SIRA ÜLKE 2009 2010 2010  PAY 
(%)

DEĞİŞİM 
(%)

8 Fransa 4.930.462.600 5.270.743.712 1,35 6,90
9 İtalya 3.893.858.980 4.512.213.068 1,15 15,88
10 Tayvan 2.928.233.713 3.854.694.905 0,98 31,64

Liste Toplamı
258.096.394.95
0 316.064.196.615 80,67 22,46

Diğer Ülkeler 61.669.601.561 75.748.411.413 19,33 22,83

TÜM ÜLKELER
319.765.996.51
1 391.812.608.028 100,00 22,53

                                                                                                    Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu

2010 yılında Kanada’nın ihracatındaki ilk üç fasıl %23,73 pay ile mineral yakıtlar, %12,57 pay ile 

taşıt  araçları  ve  parçaları,  %7,20  pay  ile  nükleer  reaktörler,  kazanlar,  makina  ve  ekipmanlar 

olmuştur.

Kanada’nın İhracatında İlk 25 Fasıl (Milyon ABD Doları)

FASIL NO VE ADI 2009 2010
2010 
PAY 
(%)

DEĞİŞİ
M (%)

27 – Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından  elde  edilen  ürünler,  bitümenli 
maddeler 71.831 92.036 23,73 28,13
87 – Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler  ve  diğer  kara  taşıtları,  aksam ve 
parçaları 33.606 48.760 12,57 45,09
84  –  Nükleer  reaktörler,  kazanlar,  makinalar, 
mekanik cihazlar, aletler, aksam ve parçaları 26.158 27.935 7,20 6,79
71 – Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı 
kıymetli taşlar, mücevherat, imitasyon 11.400 20.181 5,20 77,03
85 –  Elektrikli  makina ve cihazlar ve bunların 
aksam  ve  parçaları;  ses,  görüntü  kaydedici, 
nakledici cihazlar, aksam ve parçaları 14.161 14.630 3,77 3,31
39 – Plastikler ve mamulleri 9.058 10.766 2,78 18,86
48  –  Kağıt  ve  karton;  kağıt  hamurundan, 
kağıttan veya kartondan eşya 9.572 9.730 2,51 1,65
88  –  Hava  taşıtları,  uzay  taşıtları  ve  bunların 
aksam ve parçalar 9.516 9.627 2,48 1,16
76 – Aluminyum ve aluminyumdan eşya 6.593 8.917 2,30 35,26
44 – Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü 6.520 8.489 2,19 30,21
47 – Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin 
hamurları; geri kazanılmışkağıt, karton 4.626 7.075 1,82 52,96
72 – Demir ve çelik 4.458 6.842 1,76 53,49
31 – Gübreler 4.182 6.039 1,56 44,40
26 – Metal cevherleri, cüruf ve kül 5.005 6.020 1,55 20,29
30 – Eczacılık ürünleri 6.319 5.619 1,45 -11,08
10 – Hububat 6.203 5.575 1,44 -10,13
12 –  Yağlı  tohum ve  meyvalar;  muhtelif  tane, 
tohum ve meyvalar;saman, kaba yem 4.771 5.455 1,41 14,34



FASIL NO VE ADI 2009 2010
2010 
PAY 
(%)

DEĞİŞİ
M (%)

90  –  Optik  alet  ve  cihazlar,  fotoğraf,  sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazlar 4.770 5.259 1,36 10,24
75 – Nikel ve nikelden eşya 3.025 4.926 1,27 62,84
73 – Demir veya çelikten eşya 3.908 4.499 1,16 15,13
28 – Inorganik kimyasallar 3.482 4.326 1,12 24,26
29 – Organik kimyasal ürünler 3.312 4.323 1,11 30,52
02 – Etler ve yenilen sakatat 3.580 4.289 1,11 19,80
94 – Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan 
mobilyalar, yatak 3.583 4.225 1,09 17,92
40 – Kauçuk ve kauçuktan eşya 2.774 3.475 0,90 25,24

Liste Toplamı 262.41
2 329.018 84,84 25,38

Diğer Fasıllar 52.723 58.783 15,16 11,50

TOPLAM 315.13
5 387.801 100,00 23,06

2010 yılında Kanada’nın ithalatındaki ilk üç fasıl %14,96 pay ile taşıt araçları ve parçaları, %14,12 

pay ile nükleer reaktörler, kazanlar, makina ve ekipmanlar, %10,55 pay ile elektrikli ve elektronik 

makine ve ekipmanlar olmuştur.

Kanada’nın İthalatında İlk 25 Fasıl (Milyon ABD Doları)

FASIL NO VE ADI 2009 2010
2010 
PAY 
(%)

DEĞİŞİ
M (%)

87 – Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, 
motosikletler  ve  diğer  kara  taşıtları,  aksam ve 
parçaları 43.282 58.613 14,96 35,42
84  –  Nükleer  reaktörler,  kazanlar,  makinalar, 
mekanik cihazlar, aletler, aksam ve parçaları 46.277 55.318 14,12 19,54
85 –  Elektrikli  makina ve cihazlar ve bunların 
aksam  ve  parçaları;  ses,  görüntü  kaydedici, 
nakledici cihazlar, aksam ve parçaları 33.572 41.337 10,55 23,13
27 – Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından  elde  edilen  ürünler,  bitümenli 
maddeler 30.097 39.472 10,07 31,15
39 – Plastikler ve mamulleri 10.634 13.088 3,34 23,08
71 – Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı 
kıymetli taşlar, mücevherat, imitasyon 8.327 12.663 3,23 52,07
30 – Eczacılık ürünleri 11.545 11.825 3,02 2,42
90  –  Optik  alet  ve  cihazlar,  fotoğraf,  sinema, 
ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazlar 9.825 11.227 2,87 14,27
73 – Demir veya çelikten eşya 7.296 9.125 2,33 25,07
94 – Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan 
mobilyalar, yatak 6.198 7.628 1,95 23,06
72 – Demir ve çelik 4.784 7.477 1,91 56,29
29 – Organik kimyasal ürünler 5.511 6.395 1,63 16,04



FASIL NO VE ADI 2009 2010
2010 
PAY 
(%)

DEĞİŞİ
M (%)

40 – Kauçuk ve kauçuktan eşya 4.788 5.789 1,48 20,92
48  –  Kağıt  ve  karton;  kağıt  hamurundan, 
kağıttan veya kartondan eşya 5.238 5.740 1,47 9,59
88  –  Hava  taşıtları,  uzay  taşıtları  ve  bunların 
aksam ve parçalar 5.397 5.375 1,37 -0,40
95  –  Oyuncaklar,  oyun  ve  spor  malzemeleri; 
bunların aksam, parça ve aksesuarları 4.091 4.498 1,15 9,94
38 – Muhtelif kimyasal maddeler 3.647 4.020 1,03 10,21
22 – Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 3.423 3.990 1,02 16,55
61 – Örme giyim eşyası ve aksesuarı 3.416 3.864 0,99 13,10
28 – İnorganik kimyasallar 2.984 3.734 0,95 25,12
62 – Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 3.415 3.677 0,94 7,66
08 –  Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu 
meyvalar 3.148 3.555 0,91 12,94
76 – Aluminyum ve aluminyumdan eşya 2.569 3.313 0,85 28,92
49 – Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı 
sanayiinin diğer mamülleri 2.992 3.263 0,83 9,07
44 – Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü 2.523 3.036 0,77 20,33

Liste Toplamı 264.98
0 328.021 83,72 23,79

Diğer Fasıllar 54.786 63.792 16,28 16,44

TOPLAM 319.76
6 391.813 100,00 22,53

                                                                                                      Kaynak: Kanada İstatistik Kurum

Kanada’nın ticaretinde eyaletler ve bölgelerin farklı ağırlıkları bulunmaktadır. Dış ticaret hacmine 

göre sırasıyla, Ontario, Quebec ve Alberta eyaletleri ilk üçü oluşturmaktadır. Kanada’nın ithalatında 

%58 pay ile Ontario, %17 pay ile Quebec ve %9 pay ile British Columbia ilk üçü oluşturmaktadır. 

Bu eyaletleri Alberta, Manitoba ve diğerleri takip etmektedir. Kanada’nın ihracatında ise %42 pay 

ile Ontario,  %20 pay ile Alberta ve %15 pay ile Quebec ilk üçü oluşturmaktadır.  Bu eyaletleri 

British Columbia, Saskatchewan ve diğerleri takip etmektedir.



III. BÖLÜM

KANADA- TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİ DURUMU

Kanada ve ülkemiz arasındaki ticaret hacmi son 5 yıl içerisinde % 46 oranında artarak, yaklaşık 1,5 

milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. 2010 yılında Kanada’ya ihracatımız bir önceki yıla kıyasla % 25 

artmış ve 693 milyon ABD Doları olmuştur. Kanada’nın ülkemizden ithalatı ise 817 milyon ABD 

Dolarıdır.  Ülkemiz  son  dört  yıldır  ticaret  açığı  vermekte  olup,  açık  2008  yılından  bu  yana 

daralmıştır. Ülkemiz Kanada’nın ihracatında binde 2 pay ile 24’üncü; ithalatında ise binde 1,7 pay 

ile 46’ncı sırada yer almaktadır.

Türkiye-Kanada Dış Ticareti (Milyon ABD Doları)

 
2006 2007 2008 2009 2010 Değ.% 

(2010/200
9)

Kanada’ya İhracatımız 551 523 660 554 693 25
Kanada’dan İthalatımız 483 626 1,160 781 817 4
Ticaret Dengesi 68 -103 -500 -228 -124 -54
Ticaret Hacmi 1.035 1.148 1.819 1.335 1.511 13
Kanada’nın Genel İhracatı 388.314 418.978 453.560 315.135 387.801 23
Kanada’nın Genel  İthalatı 350.113 378.953 407.135 319.766 391.813 23

                                                                                                     Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu

Ürün  bazında  incelendiğinde,  2010  yılında  Kanada’ya  ihracatımızda  58,4  milyon  ABD  Doları 

ihracat ile kabuklu fındık; 50,9 milyon ABD Doları ihracat ile motorlu taşıtlar; 45,1 milyon ABD 

Doları ihracat ile mermer, traverten ve su mermeri ilk üç sırada yer almıştır. Bu dönem içerisinde 

Kanada’ya  ihracatımızda  öne  çıkan  diğer  ihraç  ürünlerimiz  ise  seramik,  demir  veya  çelikten 

çubuklar, boru ve profiller, mücevherci eşyası, kurutulmuş üzüm, hazır giyim ve tekstil ürünleri, 

sarnıçlı gemiler, traktörler, kuru kayısı, ferro-krom, soğutucular ve dondurucular, alüminyum sac, 

levha ve şeritler ile motorlu taşıtlar olmuştur.

Söz  konusu  ürünlerden,  anılan  dönemde  Kanada’ya  yapılan  ihracat,  Kanada’ya  toplam 

ihracatımızın  %58’ini  oluşturmuş  olup,  bu  ürünlerde  ihracat  geçen  seneye  kıyasla  %45  artış 

göstermiştir.



 Türkiye’nin Kanada’ya İhracatında İlk 25 Madde (Bin ABD Doları)

GÜMRÜK TARiFE POZiSYONU 2009 2010 2010  PAY 
(%)

DEĞİŞİ
M (%)

0802.22 – Kabuksuz fındık 44.323 58.409 8,43 31,78
8704.31  –  Eşya  taşımaya  mahsus  motorlu 
taşıtlar (Brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyenler)

19.830 50.870 7,34 156,54

6802.91 – Mermer, traverten ve su mermeri 32.716 45.087 6,50 37,81
6908.90 – Seramik karolar, kaldırım taşları, 
küpler vb.

24.272 35.721 5,15 47,17

7214.20  –  Demir  veya  alaşımsız  çelik 
çubuklar 

14.444 32.985 4,76 128,37

7113.19  –  Mücevherci  eşyası  ve  aksamı 
(gümüş harici kıymetli metallerden olanlar)

14.916 20.090 2,90 34,69

7215.90  –  Demir  veya  alaşımsız  çelikten 
diğer çubukIar

1,4 19.114 2,76 1349768,3
6

7306.30  -  Demir  veya  alaşımsız  çelikten 
kesiti daire şeklinde olan dikişli borular

5.880 14.824 2,14 152,12

7306.29  -  Gaz  veya  petrol  sondajında 
kullanılan  mahfaza  veya  üretim  boruları 
(paslanmaz çelikten ve dikişliler hariç) 10.498 10.713 1,55 2,05
0806.20 – Kuru üzüm 15.445 9.768 1,41 -36,75
6205.20 – Erkekler  ve  erkek çocuklar  için 
gömlekler (pamuktan)

8.391 9.097 1,31 8,41

8901.20 – Sarnıçlı gemiler (tankerler) 26.637 8.953 1,29 -66,39
8701.90 – Traktörler (paletliler hariç) 9.352 8.378 1,21 -10,41
0813.10 – Kuru kayısı, zerdali 8.319 8.353 1,20 0,41
6204.62  –  Kadınlar  için  pantolonlar, 
tulumlar, şortlar (pamuktan) 

7.061 8.284 1,19 17,31

6203.11  –  Erkekler  için  takım  elbiseler 
(yünden veya ince hayvan kıllarından)

5.596 7.973 1,15 42,47

6203.42  –  Erkekler  için  pantolonlar, 
tulumlar, şortlar (pamuktan)

5.908 6.734 0,97 13,98

7202.41 – Ferro –krom (Ağırlık itibariyle % 
4'den fazla karbon içerenler)

-- 6.546 0,94 --

7215.50  –  Demir  veya  alaşımsız  çelikten 
diğer  çubukIar  (sadece  soğuk  olarak  şekil 
verilmiş veya işlenmiş olanlar) -- 6.343 0,91 --
8418.10 – Birden fazla  dış  kapılı  kombine 
haldeki soğutucu, dondurucular

2.055 6.120 0,88 197,87

7606.12 – Aluminyum alaşımlarından saclar, 
levhalar, şeritler

2.411 6.029 0,87 150,04

6302.60  –  Pamuktan  tuvalet  ve  mutfak 
bezleri

6.024 5.593 0,81 -7,16

6109.10  –  Tişörtler,  fanilalar,  atletler, 
kaşkorseler  ve  diğer  iç  giyim  eşyası 
(pamuktan) 5.132 5.535 0,80 7,85
6110.30  –  Kazaklar,  süveterler,  hırkalar, 
yelekler ve benzeri eşya (sentetik veya suni 
liflerden) 4.270 5.238 0,76 22,66
8703.23  –  Taşıtlar  (silindir  hacmi  1500 
cm3.ü geçen fakat 3000 cm3.ü geçmeyenler)

2.930 5.233 0,75 78,57

Liste Toplamı 276.410 401.991 57,99 45,43



GÜMRÜK TARiFE POZiSYONU 2009 2010 2010  PAY 
(%)

DEĞİŞİ
M (%)

Diğerleri 277.176 291.239 42,01 5,07
TOPLAM 553.586 693.230 100,00 25,23

                                                                                                      Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu

Tabloda  görüldüğü üzere, 2010 yılında Kanada’dan ithal ettiğimiz ürünler içerisinde 178,6 milyon 

ABD Doları ile bitümenli taşkömürü; 166 milyon ABD Doları ile mercimek ve 74,2 milyon ABD 

Doları ile gazete kağıdı ilk üç sırada yer almaktadır.

2010 yılında Kanada’dan ithalatımızda öne çıkan diğer ürünler ise soya fasulyesi, demir cevheri, 

insanlar için aşılar, demir-çelik hurdaları, alaşımsız nikel, kağıt ve kartonlar, kimyasal odun hamuru, 

yerde uçuş eğitimi  yapmaya mahsus  cihaz ve parçaları,  nohut,  mısır,  yönlendirilmiş  lifli  levha, 

makina aksam ve parçaları, ilaçlar, kompresörler ve davlumbazlar, testere ağızları, kuş ve kümes 

hayvanları  yumurtası,  demiryolları  veya  tramvaylar  için  cihazlar,  hırsız-yangın  alarmları,  demir 

veya  çelikten yarı  mamuller,  radyo ve televizyon yayınlarına mahsus verici  cihazlar  ve hayvan 

gıdasıdır.

Söz  konusu  ürünlerden,  anılan  dönemde  Kanada’dan  yaptığımız  ithalat,  Kanada’dan  toplam 

ithalatımızın %82’sini oluşturmuş olup, bu ürünlerden ihracatımız geçen seneye kıyasla %22 artış 

göstermiştir.

Türkiye’nin Kanada’dan İthalatında İlk 25 Madde (Bin ABD Doları)

GÜMRÜK TARiFE POZiSYONU 2009 2010 2010  PAY 
(%)

DEĞİŞİ
M (%)

2701.12 – Bitümenli taşkömürü
      164.66
0 

      178.60
7 21,85 8,47

0713.40 – Mercimekler
      114.56
9 

      166.35
9 20,35 45,20

4801.00 – Gazete kağıdı 
        57.47
4 

        74.22
8 9,08 29,15

1201.00 – Soya fasulyesi
        29.05
3 

        30.89
7 3,78 6,34

2601.12  –  Aglomere  edilmiş  demir 
cevherleri

        27.15
0 

        28.92
5 3,54 6,54

3002.20 – İnsanlar için kullanılan aşılar
            69
3 

        28.09
0 3,44 3953,91

7204.49 – Demir ve çelik hurdaları
        95.02
9 

        22.33
3 2,73 -76,50

7502.10 – Alaşımsız nikel
        15.62
6 

        21.65
7 2,65 38,60

4802.61  –  Kağıt  ve  kartonlar  (tabakalar 
halinde)

          8.05
6 

        16.67
8 2,04 107,03

4703.29  –  Sodalı  veya  sülfatlı  kimyasal           4.32         14.42 1,76 233,33



GÜMRÜK TARiFE POZiSYONU 2009 2010 2010  PAY 
(%)

DEĞİŞİ
M (%)

odun hamuru (geniş yapraklı ağaçlardan) 8 6 
8805.29  –  Yerde  uçus  eğitimi  yapmaya 
mahsus  cihazlar  ve  bunların  aksam  ve 
parçaları 

            80
0 

        11.78
6 1,44 1372,81

0713.20 – Nohut 
            72
2 

          9.20
7 1,13 1175,38

1005.90 – Mısır (tohumluk hariç)
          4.70
1 

          8.76
7 1,07 86,49

4410.12 – Yönlendirilmiş lifli levha (OSB)
          2.03
2 

          6.50
7 0,80 220,28

8431.43 – Delme veya sondaj makinalarına 
ait aksam ve parçalar

          5.90
8 

          5.99
1 0,73 1,41

3004.20 – Antibiyotik içeren ilaçlar
          4.85
6 

          5.33
5 0,65 9,87

8414.80  –  Kompresör,  davlumbaz, 
jeneratörler 8,7

          5.28
4 0,65 60447,57

8202.40 – Zincir halinde olan testere ağızları
          1.09
5 

          4.85
6 0,59 343,65

0407.00  –  Kuş  ve  kümes  hayvanlarının 
yumurtaları 

          2.65
7 

          4.36
6 0,53 64,33

8530.10 – Demiryolları veya tramvaylar için 
cihazlar 

                
2,4

          4.04
8 0,50 169838,20

8531.10  –  Hırsızlığa  veya  yangına  karşı 
alarmlar ve benzeri cihazlar 

            85
4 

          3.87
4 0,47 353,91

7207.20  –  Demir  veya  alaşımsız  çelikten 
yarı mamuller (ağırlık itibariyle % 0,25 veya 
daha fazla karbon içerenler) --

          3.53
5 0,43 --

8525.60  –  Radyo  veya  televizyon 
yayınlarına  mahsus  verici  cihazlar  (alıcı 
cihazı bulunanlar)

          2.79
2 

          3.49
1 0,43 25,05

2309.90 – Hayvan gıdası  olarak  kullanılan 
müstahzarlar (kedi ve köpek maması hariç)

            43
2 

          3.38
4 0,41 683,62

3004.90 – İlaçlar 
          1.54
3 

          3.30
2 0,40 114,03

Liste Toplamı
      545.04
1 

      665.93
4 81,47 22,18

Diğerleri
      236.05
8 

      151.42
7 18,53 -35,85

TOPLAM
      781.09
9 

      817.36
1 100,00 4,64

                                                                                                       Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu



A. GTİP BAZINDA TÜRKİYE- KANADA EV TEKSTİLİ  İTHALATI VE İHRACATI

Kanada'nın GTİP Bazında Ev Tekstil Ürünlerinin  İthalatı (1000$)

GTİP NO ÜRÜN TANIMI

54074100 diğer dokunmuş men-döşemelik,ağarmamış/ağarmış,  0 0
54074200 diğer dokunmuş men-döşemelik,boyanmış,naylon 72 6802
54074300 diğer dokunmuş men-döşemelik,renkli ipliklerden,naylon 2 613
54074400 diğer dokunmuş men-döşemelik,baskılı,naylon 30 735
54075100 diğer dokunmuş men-perdelik,ağarmamış/ağarmış 18 5961
54075200 diğer dokunmuş men-perdelik,boyanmış 330 16059
54075300 diğer dokunmuş men-döşemelik,renkli ipliklerden 813 13155
54075400 diğer dokunmuş men-döşemelik,baskılı,tekstürize 10 2053
54076110 diğ dokunmuş men-döşemelik,ağarmamış/ağarmış 1645 21926
54076910 diğ dokunmuş men-döşemelik,ağarmamış/ağarmış 944 6710
54077100 diğ dokunmuş men-döşemelik,ağarmamış/ağarmış 123 2746
54077200 diğ dokunmuş men-döşemelik,boyanmış ,sentetik 40 4025
54077300 diğ dokunmuş men-döşemelik,renkli ipliklerden sentetik 467 10740
54077400 diğer dokunmuş mensucat -döşemelik,baskılı  sentetik 39 343
54078100 diğer dokunmuş mens-döşemelik,ağarmış/ağarmamış 2 1708
54078200 diğer dokunmuş mens-döşemelik,boyanmış,sent.fil 50 3268

KANADA 'NIN 
TÜRKİYE'DEN 

İTHALATI 2010

KANADA'NIN 
DÜNYADAN 

İTHALATI  2010

54078300 diğer dokunmuş mens-döşemelik,renkli ipliklerden 43 3448
54078400 diğer dokunmuş mens-döşemelik,renkli ipliklerden 9 654
54079100 diğer dokunmuş mens-döşemelik,ağarmış/ağarmamış 1 409
54079200 diğer dokunmuş mens-döşemelik,boyanmış,sent. 3881 116
54079300 diğer dokunmuş mens-döşemelik,renkli  ipliklerden 279 9455
54079400 diğer dokunmuş mens-döşemelik,baskılı,sent. 9 879
54082100 diğer dokunmuş mens-döşemelik,ağarmış/ağarmamış 0 1034
54082210 diğ do.men-döşeme,bez a.dimi,sat.boyalı 212 3823
54082300 diğ dok men-döşemelik,renkli ipliklerden,suni filament 24 645
54082400 diğ dokuma mensucat-döşemelik,baskılı,suni filament 0 248
54083100 diğer dokunmuş mensucat-döşemelik 0 282
54083200 diğer dokunmuş mensucat-döşemelik,boyanmış 56 4558
54083300 diğer dokunmuş mensucat-döşemelik,renkli  ipliklerden 8 1259
54083400 diğer dokunmuş mensucat-döşemelik,baskılı 19 663
58011000 dokunmuş mensucat-yün/ince kıldan 0 1532
58012100 dokunmuş men-pamuklu,kesilmemiş atkı iplik.kadife, 0 5
58012200 dokunmuş men-pamuklu,kesilmiş atkı iplik(fitilli) kadife 0 419
58012300 dokunmuş men-pamuklu,atkı iplikli diğer kadife ve pelüş, 0 290
58012400 dokunmuş men-pamuklu,kesilmemiş çözgü  iplikli 0 70
58012500 dokunmuş men-pamuklu,kesilmiş çözgü iplikli kadifefe 2 2123
58012600 dokunmuş tırtıl mensucat-pamuklu 98 288
58013100 dokunmuş mensucat-sent.suni lit.kesilmemiş 0 78
58013200 dokunmuş mensucat-sent.suni liften,kesilmiş atkı 2 359
58013300 dokunmuş mensucat-sent.suni liften, atkı iplikli diğer kadife 87 553
58013400 dokunmuş mensucat-sent.suni liften,kesilmemiş çöz.iplikli 0 248
58013500 dokunmuş mensucat-sent.suni lifte.kesilmiş çözgü 56 6387
58013600 dokunmuş tırtıl mensucat-sent.ve suni liften 320 11760
58019010 dokunmuş mensucat-ketenden 0 659
58021100 havlu cinsi bukleli mensucat-pamuktan,ağartılmamış(t9) 0 84
58021900 havlu cinsi bukleli mensucat-pamuktan,diğer (t9) 0 365



58022000 havlu cinsi bukleli mensucat-dokumaya elverişli 0 22
58041010 tüller ve diğer ağ mensucat-düz olanlar,dokuma/örme 2 885
58042110 dantela-mekanik iğ makinası işi,suni  2 781
58042910 dantela-tabii ipekten(saf/karışık),mekanik iğ makinada 0 725
58043000 dantela-tabii ipekten(saf/karışık),el işi,dokunmuş/örme 0 20
58081000 kordon,saçak,ponpon,işlenmemiş şeritçi eşyası-parça 121 1910
58089000 kordon,saçak,ponpon,işlenmemiş şeritçi eşyası 97 1960
58101010 işlemeler-kimyevi,zeminsiz,parça/şerit/motifli kıymet 27 842
58109110 işlemeler-pamuktan,parça/şerit/motifli 1 1308
58109210 işlemeler-suni ve sentetik,parça/şerit 421 11752
58109910 işlemeler-dokunabi.diğ.maddeden  parça/şerit/motifli 0 1380
60011000 1 2949
60012100 örme; tüylü mensucat (pamuktan, bukleli) 0 1093
60012200 0 7183
60012900 örme; tüylü mensucat 0 104
60019100 örme; tüylü mensucat (pamuktan) 0 275
60019200 1 8430
60019900 örme; tüylü mensucat (yün/ince kıldan) 0 916
60052100 çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat 0 4
60052200 çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat 1 169
60052300 çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat 0 60
60052400 çözgü tipi örgülü pamuktan mensucat (baskılı) 0 90
60053110 çözgü tipi örgülü diğer mensucat-sentetik liften,perdelik 48 12897
60053210 çözgü tipi örgülü diğer mensucat-suni liften,perdelik 125 12156
60053310 perdelik tül perdeler dahil-sentetik  liften 3 732
60053410 çözgü tipi örgülü diğer mensucat-sentetik liften,baskılı(t65) 1 2685
60054100 çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat 0 26
60054200 çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat 5 767
60054300 çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat 13 312
60054400 çözgü tipi örgülü suni liflerden mensucat 0 107

örme; uzun tüylü mensucat 

örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden, bukleli)

örme; tüylü mensucat (sentetik/suni lifden)

60059010 çözgü tipi örgülü yündent 0 536
60061000 diğer örme mensucat 3 332
60062100 diğer örme mensucat 0 986
60062200 diğer örme mensucat 2 2520
60062300 diğer örme mensucat (pamuktan, farklı renkli iplikten) 0 559
60062400 diğer örme mensucat (pamuktan, baskılı) 0 291
60063110 diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik), 11 12480
60063210 diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(boyanmış) 59 13299
60063310 diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik) 146 8110
60063410 diğer örme mensucat (sentetik liften perdelik),(baskılı) 11 4113
60064100 diğer örme mensucat suni liflerden; 0 67
60064200 diğer örme mensucat suni liflerden; (boyanmış) 205 5030
60064300 diğer örme mensucat suni liflerden; (farklı renkli ipliklerden) 148 982
60064400 diğer örme mensucat suni liflerden;(baskılı) 114 1257
60069000 diğer örme mensucat suni liflerden; diğerleri 15 1888



                                                                                                                           Kaynak: Trademap

61079100 bornoz,robdöşambr ve benzeri,pamuktan 35 2741
61089100 lizöz,sabahlık, bornoz vb,pamuktan 46 11829
61089200 lizöz,bornoz,sabahlık ve benzerleri-sent/suni lifden 63 19098
61089900 diğerleri-dokumaya elverişli diğer maddelerden 1 1157
62079100 bornoz, robdöşambr, fanila, atletler vb. iç giyim-pamuktan 797 3988
62079910 bornozlar-sent/suni liflerden 29 1165
62089100 lizöz, bornoz, sabahlık,külot,slip,fanila,kaşkorse vb 1152 10330
62089200 lizöz, bornoz, sabahlık,külot,slip,fanila,kaşkorse 28 6493
63011000 elektrikli battaniyeler (t 66) 0 6306
63012010 battaniyeler-yünden,örme,elektrikli hariç (t 67) 0 3221
63013010 battaniyeler-pamuktan,örme, elektrikli hariç (t67) 13 10270
63014010 battaniyeler-sentetik liflerden,örme,elektrikli   hariç (t 67) 161 54707
63019010 battaniyeler-suni liflerden,örme(t 67) 0 2314
63021000 yatak çarşafı,örme (t 67) 186 14468
63022100 yatak çarşafları-pamuktan,batik metodu 2122 53886
63022210 yatak çarşafları-sentetik veya suni liflerden 591 11681
63022910 yatak çarşafları-keten veya ramiden,baskılı (t 118) 0 321
63023100 diğer yatak çarşafları-ketenle karışık pamuklu (t 20) 1642 139076
63023210 diğer yatak çarşafları-sentetik veya suni liflerden 572 33103
63023920 diğer yatak çarşafları-ketenden(t 118) 4 3747
63024000 masa örtüleri-örme (t 67) 2 299
63025100 masa örtüleri-ketenle karışık pamuklu 91 12280
63025310 masa örtüleri-sentetik veya suni liflerden,dokunmamış(t 96) 10 19052
63025910 masa örtüleri-ketenden,örme hariç(t 118) 6 959
63026000 tuvalet ve mutfak bezleri-pamuktan 5596 124081
63029100 tuvalet ve mutfak bezleri-keten karışık pamukl 172 17816
63029310 tuvalet ve mutfak bezleri-sentetik/suni liflerden 66 6423
63029910 tuvalet ve mutfak bezleri-ketenden(t 118) 3 1624
63031200 sentetik liflerden,örme, perdeler, tül perdeler vb (t 67) 5 3205
63031900 dokumaya elverişli diğer maddelerden,örme, tül perdeler, 0 210
63039100 tül perdeler-pamuktan (t 38 b) 297 19604
63039210 perdeler-sentetik liflerden,dokunmamış (t 96) 1467 101773
63039910 perdeler-dokunmaya elverişli diğer maddelerden, 56 4031
63041100 yatak örtüleri-pamuktan,örme (t 67) 0 54
63041910 yatak örtüleri-pamuklu dokunmamış mensucattan 8 4039
63049100 diğer mefruşat eşyası-pamuktan,örme (t 67) 47 4110
63049200 diğer mefruşat eşyası-keçeden,elde batik baskılı, 51 13767
63049300 diğer mefruşat eşyası-örülmemiş sentetik liften,  3 15185
63049900 diğer mefruşat eşyası-örülmemiş,keten veya ramiden( t 120) 3 2930
63071010 yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezi-örme (t67) 56 42947
63080000 kilim, halı, masa örtüsü vb. için mensucat 2 1266
94043000 kuş tüyüyle doldurulmuş uyku tulumları 0 17397
94049010 diğerleri-kuş tüyüyle dolduruluş olanlar 306 299294

TOPLAM 26964 1377009



B. YILLIK GELİŞMELER VE DEĞERLENDİRME

B.1.Kanada

• 7 Şubat 2010 tarihinde, Kanada ve Küba arasında havayolu taşımacılığının iyileştirilmesine 

yönelik genişletilmiş bir hava hizmetleri anlaşması sonuçlandırılmıştır.

• 18 Şubat 2010 tarihinde, Kanada ve ABD arasında,  ABD’nin “Buy American” şartlarını 

kaldırmasına  ilişkin  imzalanan  anlaşma  yürürlüğe  girmiştir.  Anlaşma  uyarınca,  Kanadalı 

firmalar ABD’de yürürlüğe girmiş olan “Recovery Act” çerçevesinde düzenlenen altyapı 

projelerine katılma hakkını elde etmişlerdir.

• 25  Şubat  2010  tarihinde, Çin  ile  Kanada  arasında  domuz  ürünleri  sertifika  anlaşması 

tamamlanmış olup, Kanada Çin’e söz konusu ürünleri ihraç edebilecektir.

• 1  Mart  2010  tarihinde  Kanada,  Tunus  ve  Etiyopya  ile  olan  havayolu  taşımacılığı 

anlaşmalarını sonuçlandırmıştır. 9 Nisan 2010 tarihinde Kolombiya, Kanada’dan canlı sığır 

ithalatının serbest bırakıldığını açıklamıştır. Güney Amerika ülkeleri 2003 yılından bu yana 

Kanada’dan sığır ithalatını durdurmuşlardı.

• 29 Nisan 2010 tarihinde Kanada,  El  Salvador ile olan havayolu taşımacılığı  anlaşmasını 

sonuçlandırmıştır.

• 14 Mayıs 2010 tarihinde Kanada-Panama Serbest Ticaret  Anlaşması ile iki ülke arasında 

çalışma işbirliği ve çevre konularına ilişkin anlaşmalar imzalanmıştır.

• 8  Haziran  2010  tarihinde  Panama’nın  pazarını  Kanada  damızlık  sığır  ve  genetiklerine 

açacağı duyurulmuştur. 

• 15 Haziran 2010 tarihinde Kanada ve Ukrayna  Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin 

ilk raundunun, 17 Mayıs 2010 tarihinde Kiev’de gerçekleştirildiği açıklanmıştır.

• 24 Haziran 2010 tarihinde Kanada ve Çin arasında sığır  ve donyağı ticaretine ilişkin bir 

anlaşma imzalandığı açıklanmıştır. Anlaşmaya göre Çin, söz konusu ürünlerin Kanada’dan 

ithaline izin verecektir. Böylece Kanada, BSE salgınının ortaya çıkmasından bu yana Çin’in 

durdurmuş olduğu ithalatı yeniden başlattığı ilk ülke olmuştur.

• 25-26 Haziran  2010 tarihlerinde  G-8  Zirvesi,  26-27 Haziran  2010 tarihlerinde  ise  G-20 

Zirvesi Kanada’da gerçekleştirilmiştir.

• 30  Haziran  2010  tarihinde,  daha  önce  Kanada  Parlamentosundan  geçmiş  olan,  Kanada-

Kolombiya  Serbest  Ticaret  Anlaşmasının  yürürlüğe  konulmasına  ilişkin  yasa  Kraliyet 

Onayını almıştır.

• 13 Ekim 2010 tarihinde,  Kanada ve Suudi  Arabistan arasında  sağlık alanında işbirliğine 

ilişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.



• 18 Ekim 2010 tarihinde  Kanada ve AB arasında yürütülen kapsamlı  ekonomi  ve  ticaret 

anlaşması müzakerelerinin beşinci turu Ottava’da başlamıştır. Altıncı turun 17 Ocak 2011’de 

Brüksel’de başlaması öngörülmüştür.

• Kanada  Uluslararası  Ticaret  Bakanı  Sayın  Peter  Van  Loan  14-18  Kasım  2010  tarihleri 

arasında Hindistan’a resmi ziyarette bulunmuş ve 16 Kasım 2010’da iki  ülke arasındaki 

Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerini başlatmıştır.

• 23 Kasım 2010 tarihinde Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Sayın Peter Van Loan ve Tarım 

Bakanı  Sayın  Gerry Ritz,  Kanada’nın  AB’den 20 bin tonluk  hormonsuz et  için  gümrük 

vergisinden muaf ihracat kotası aldığını açıklamıştır. Ayrıca, Kanada ile Avrupa Komisyonu 

arasında,  hormonlu  et  ticaretine  ilişkin  Dünya  Ticaret  Örgütüne  taşınmış  anlaşmazlığın 

çözümünün yolunu açacak bir Mutabakat Zaptı tamamlanmıştır. Zapt ile Kanada’nın 3,2 bin 

tonluk bir kota daha alması beklenmektedir.

• 21 Aralık 2010 tarihinde Kanada’nın Jamaika, Trinidad ve Tobago ile olan hava taşımacılığı 

anlaşmalarını;  Mısır  ile  de  kapsamı  genişletilmiş  bir  hava  taşımacılığı  anlaşmasını 

tamamladığı açıklanmıştır.

• Kanada’nın  halihazırda  şu  ülke/ülke  grupları  ile  Serbest  Ticaret  Anlaşması  müzakereleri 

devam  etmektedir:  Avrupa  Birliği,  Dominik  Cumhuriyeti,  Güney  Kore,  Fas,  Ukrayna, 

Hindistan,  Carricom,  Singapur,  ANDEAN  Topluluğu,  Orta  Amerika  4  (El  Salvador, 

Nikaragua, Honduras ve Guatemala), Amerika Serbest Ticaret Alanı (33 ülke).

B.2. Türkiye

• 7 Ağustos 2010 tarihinde Kanada Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı,  ülkemiz ile 

olası  bir  Serbest  Ticaret  Anlaşmasına dair  Kanadalıların görüşlerini  almak üzere internet 

üzerinden bir istişare süreci başlatmıştır. Süreç 28 Eylül 2010 tarihinde sona ermiştir.

• Türkiye  ile  Kanada  arasında  bir  Serbest  Ticaret  Anlaşması  imzalanmasına  yönelik 

müzakerelere başlanmasına ilişkin istikşafi görüşmelerin ilki 16-17 Şubat 2010 tarihlerinde 

Ottava’da; ikincisi ise 5-7 Ekim 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

• 21-23 Ekim 2010 tarihleri arasında Sayın Devlet Bakanımız Zafer Çağlayan beraberinde bir 

ticaret heyeti ile birlikte Kanada’nın Toronto şehrine resmi ziyarette bulunmuş olup, Kanada 

Uluslararası Ticaret Bakanı Sayın Peter Van Loan ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir.

• Kanada  Uluslararası  Ticaret  Bakanı  Sayın  Peter  Van  Loan  5-10  Aralık  2010  tarihleri 

arasında Türkiye ve Yunanistan’a düzenlenen ticaret heyetine başkanlık yapmıştır. Heyette 

havacılık,  tarım ve gıda,  savunma sanayii,  enerji,  çevre,  bilişim ve iletişim firmaları  yer 

almıştır. Sayın Van Loan, ziyareti esnasında İstanbul’daki Kanada Konsolosluğununun resmi 



açılışını da gerçekleştirmiştir.

• Kanada, ülkemiz menşeli, 7306.30, 7306.50 ve 7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında 

yer alan bazı demir ve çelik borulara %89 oranında anti dumping vergisi uygulamaktadır.

• Ülkemiz,  Kanada  menşeli,  4410.12  Gümrük  Tarife  Pozisyonu  altında  yer  alan 

yönlendirilmiş lif levhalara (OSB) %14,93 oranında anti dumping vergisi uygulamaktadır.

IV. BÖLÜM

SEKTÖRLER

 2010 Yılı Reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Sektörel Dağılım

                                                                Kaynak: Kanada İstatistik Kurumu 

2010 yılı istihdamının sektörlere göre dağılımı incelendiğinde ise, GSYİH’nın dağılımına benzer bir 

dağılım  gözlemlenmektedir.  İstihdamın  %78’si  hizmet  sektöründe,  %20’si  sanayide  ve  %2’si 

tarımda çalışmaktadır. 

1. Tarım ve Hayvancılık

Sert kuzey mevsimi nedeniyle Kanada topraklarının sadece 68 milyon hektarlık (%7) kısmı tarıma

ayrılmıştır.  Tarıma  elverişli  bu  topraklar  ülkenin  güney sınırı  boyunca  dağılmış  bulunmaktadır. 

Sınırlı  tarım  alanına  karşılık  Kanada,  başta  buğday  olmak  üzere  dünyanın  önde  gelen  tarım 

üreticilerinden biridir. Son 50 yılda Kanada tarım sektörü önemli bir yapısal değişim geçirmiş, diğer 

sanayileşmiş  ülkelerde  olduğu  gibi  tarım  sektörünün  ve  tarımda  istihdam edilen  nüfusun  payı 

giderek azalmış, çiftlikler büyümüş ancak sayıları azalmıştır. 



Toplam ekilen tarım arazisinde önemli bir değişiklik gözlenmemiş olup, çiftlik başına düşen tarım 

arazilerinde  toplamda  artış  gerçekleşmiş,  bu  çerçevede  Sasketchewan  eyaleti  ortalama  tarım 

arazilerinin  en  yüksek  olduğu  eyalet  olmuştur.  Kanada  hayvancılık  üretimi  açısından 

değerlendirildiğinde, en büyük sürülerin domuz çiftliklerinde yetiştirilmekte olduğu ve bu alandaki 

büyümenin son on yılda yaklaşık %150 civarında olduğu hesaplanmaktadır.  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. 

Coğrafi  konum nedeniyle  dış  ticaret  ağırlıklı  olarak diğer NAFTA (North American Free Trade 

Agreement) üyeleri olan ABD ve Meksika arasında gerçekleşmesine karşın Avrupa ve Uzakdoğu 

pazarları  da  Kanada’nın  dış  ticaretinde  önemli  rol  oynamaktadır.  Diğer  sanayileşmiş  büyük 

ülkelerin aksine Kanada çiftçileri üretimleri için devletten büyük sübvansiyonlar almamaktadırlar. 

Kanada’da  çiftçilere  yalnızca  tabii  afet  ve  kuraklık  gibi  durumlarda  destek  verilmektedir.  Süt 

ürünleri üreten ve tavuk yetiştiren çiftliklere ülkenin hemen her yerinde rastlanmakla birlikte, süt 

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

üretimleri daha çok iç piyasaya dönüktür.

2. Sanayi

Gerek sanayi sektörlerinde verimliliğin artması, gerek hizmetler sektörünün büyümesi gerekse

piyasanın  belirsiz  yapısına  bağlı  olarak  2002  yılından  itibaren  Kanada’da  sanayi  sektöründeki 

istihdam giderek azalmıştır.

Kanada’nın önde gelen sanayi sektörleri, otomotiv ve yedek parça, telekomünikasyon, elektrikli ve

elektronik cihazlar, kimyasallar ve metal ürünleridir. Başta otomotiv olmak üzere ülkedeki pek çok

sanayi  kolu,  ABD üretimi  ile  entegre  halde  faaliyet  göstermektedir.  Ülkedeki  imalat  sanayinin 

önemli bir kısmı ABD firmalarının şubelerinden oluşmaktadır. ABD pazarına bu bağımlılık hali, 

Kanadalı üreticileri ABD pazarındaki ekonomik ve kurla ilgili dalgalanmalara karşı çok duyarlı hale 

getirmiştir. Ülkenin sanayi sektörleri aynı zamanda başta Çin ve diğer Asya ülkeleri olmak üzere 

düşük üretim maliyetli ülkelerden kaynaklanan rekabetten olumsuz etkilenmektedir.

Kanada’da en  önemli  imalat  sanayii  güneybatı  Ontario’daki  otomobil  endüstrisidir.  Bu endüstri 

1965 yılında ABD ile imzalanan ve otomobil, otobüs, kamyon, lastik ve yedek parçaların gümrük 

vergisiz  ithaline  imkan veren  Auto  Pact  anlaşmasının  ardından büyük  bir  gelişme göstermiştir. 

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.

2008 yılının ikinci yarısında başlayan otomotiv sanayii krizi Kanada’yı da etkilemiştir. Krizin en 

temel sebepleri 2003-2008 yılları arasında artan petrol fiyatları sonucu, özellikle 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 daralmadır.

Otomotiv krizi en çok bu üç firmayı etkilemiş olmakla birlikte Avrupa ve Asya firmaları da azalan

satışlardan olumsuz etkilenmişlerdir.

3. Madencilik

Kanada ekonomisinin gelişiminde mineral ve mineral dışı kaynakların payı çok büyüktür. Prince 

Edward adası hariç olmak üzere ülkenin tüm eyalet ve bölgelerinde mineral kaynaklar bulunmakla 

beraber toplam madencilik faaliyetlerinin %90’lık kısmı British Columbia, Alberta, Saskatchewan, 

Ontario,  Quebec  ve  Northwest  bölgelerinde  gerçekleştirilmektedir.  Ülke  genelinde  60’tan  fazla 

farklı mineral ürün çıkartılan 884 adet maden ve ocak faaliyet göstermektedir. Kanada dünyanın en 

büyük potas ve uranyum üreticisi olmanın yanı sıra nikel, çinko ve asbestte dünya ikincisidir. Ülke 

bunların yanı sıra bakır, kadmiyum, alüminyum, tuz, altın ve kobalt gibi çok sayıda mineralin en 

büyük üreticilerindendir. 

Kanada  kükürt  üretiminde  de  dünyada  ABD’den sonra  ikinci  sırada  yer  almakta  olup,  ülke  bu 

elementin  net  ihracatçısı  konumundadır  Northwest  bölgesinde  keşfedilen büyük elmas yatakları 

sayesinde ülke elmas üreten ülkeler sıralamasında da öne çıkmıştır. Halen bu bölgede iki adet elmas 

madeni  faaliyet  göstermektedir.  De  Beers  isimli  büyük  elmas  üreticisi  firma,  Ontario  ve 

Northwest’te  iki  yeni  elmas  madeni  açmayı  planlamaktadır.  Madencilikle  ilgili  konular  yerel 

idarelerin  yetkisinde  olduğundan  bu  konudaki  politikalar  da  yerel  yönetimlere  paralel  olarak 

farklılıklar  göstermektedir.  Buna bağlı  olarak son on yıllık dönemde özellikle British Columbia 

bölgesinde maden yatırımlarında dalgalanmalar yaşanmıştır.

4. İnşaat

Özellikle düşük faiz oranlarına bağlı olarak Kanada’nın inşaat sektörü, özellikle de konut inşaatları 

son beş yıllık dönemde büyük bir büyüme göstermiştir. Bu eğilim, özellikle büyük şehirlerdeki ofis



binalarındaki arz fazlasına ve bütçe gerekçeleri ile kamu altyapı harcamalarındaki azalmaya paralel

olarak 2008 yılı başından itibaren tersine dönmüştür. Yine de 2002-2007 yılları arasında ticari ve 

kamu amaçlı bina inşaat izinleri sayısında %60 artış yaşanmıştır. İnşaat sektöründeki bu patlama, 

ağırlıklı olarak batıdaki Alberta ve British Columbia bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

Doğal güzellikleri, açık hava faaliyet imkanları ve nispeten temiz ve güvenli şehirleri, Kanada’yı 

turizm  açısından  cazip  kılmaktadır.  Ülkenin  gelişmiş  altyapısı  ve  dünyanın  en  büyük  turizm 

pazarına  sahip  olan  ABD’ye  kültürel  ve  coğrafi  yakınlığı,  turizm sektörünü  destekleyen  diğer 

önemli  unsurlar  arasında  sayılabilir.  Ayrıca  Kanada,  hem  yüksek  teknolojili  hem  de  yerel  ve 

uluslararası tüketime cevap veren bir eğlence endüstrisine sahiptir.

Ülkeye gelen yabancı turistler içinde ilk sırayı ABD alırken ABD’yi İngiltere, Japonya, Fransa ve

Almanya takip etmektedir.  Bu ülkelerden gelen turistlerden elde edilen gelirler,  ülke içi  turizm 

gelirleri ile beraber ülkenin toplam seyahat ve turizm gelirlerinin %90’lık kısmını oluşturmaktadır.

5. Tekstil Sektörü 

Kanada tekstil  sanayi,  150 yıllık bir  geçmişe sahiptir.  Sektör özelikle sabit  işgücü sağlayabilen, 

enerji üretimi ve yıkama (son işlem) için uygun akarsuları bulunan küçük bölgelerde kurulmuştur. 

Kanada tekstil  sanayi,  doğal  liflerden iplik  ve kumaş üretimiyle  başlamıştır.  Sektör,  Quebec ve 

Ontario bölgelerinde konumlanmıştır. Sektör halen sermaye yoğun, doğal ve sentetik lifler ve iplik 

kullanan geniş ürün grubu üretebilen bir yapıya sahiptir.

Kanada hazır giyim sanayi satışları, 2008 yılında değer bazında %1,3 oranında azalarak 19,1 milyar

Kanada dolarına gerilerken, satışlar miktar bazında %2,4 oranında artarak 990,6 milyar adete

yükselmiştir. Ekonomideki belirsizlik tüketicilerin alım isteğinde azalmaya neden olmuştur. 2008 

yılı içinde en hızlı büyüyen yan sanayiler; %5,8 ile kadın giysileri olmuştur. Bu sektörü %4,1 ile

aksesuarlar  ve  %3,2  ile  kadın  elbiseleri  ve  etekleri  izlemiştir.  Kanada  hazır  giyim pazarındaki 

rekabet, mağazalar, department storlar ve toptancılar arasında şiddetli şekilde devam etmektedir.

Kanada hazır giyim sektörü üretiminde, Çin ve diğer ucuz işgücü bulunan ülkelerde dış kaynak

kullanımına gitmektedir. Bununla beraber tasarım, pazarlama ve dağıtım işlemleri Kanada’dan

yapılmaya  devam etmektedir.  Uzun vadede  Kanada’da  üretimin  iyice  azalması  beklenmektedir. 

Ancak  Montreal  ve  Quebec’de  faaliyet  gösteren  “Peerles  Clothing”  firması  gibi  bazı  firmalar 

kaliteye yoğunlaşarak üretimlerini Kanada’da sürdürmektedir.



Kanada hazır giyim sektöründe, ülkede satılan özel markaların oranı 2007 yılında %45,3 iken, 2008

yılında  %45,5’e  yükselmiştir.  Kadın  giyim alanında  özel  markaların  satışı  2008  yılında  %41,5 

oranında, erkek giyim alanında ise %44 oranında artmıştır.  Bununla beraber özel markalı çocuk 

giyim eşyaları satışında ise %37,5 büyüme olacağı tahmin edilmiştir.

Kanada’nın gtip 61 ve 62’de yer alan hazır giyim ithalatı 2008 yılında 7,5 milyar dolar olmuştur. Bu

gruptaki örme giyim eşyalarında(gtip:61) en büyük en büyük tedarikçi %52,5’lik pazar payına sahip

olan Çin’dir. Çin, 2007-2008 döneminde Kanada’ya olan ihracatını %13 oranında artırmıştır. Bu 

ülkeyi sırasıyla Bangladeş, ABD, Kamboçya, Hindistan ve Meksika takip etmektedir. Bu ülkelere 

göre ihracat artış hızı düşük kalan Türkiye %1,2’lik pazar payı ile Kanada’nın ithalatında on üçüncü 

sırada yer almıştır.

2008 yılında Türkiye’nin Kanada’ya ihraç ettiği örme tekstil ürünleri arasında en önemli pay 6109

grubunda  yer  alan  tişört,  fanila  ve  iç  giyim  eşyalarına  aittir.  2008  yılında  Türkiye’nin  toplam 

ihracatı %5,9 oranında azalırken, Kanada’ya yapılan ihracat %3,9 artmıştır. Kanada 2008 yılında 

gtip 6109 olan ürünleri Çin, Bangladeş, ABD, Hindistan ve Meksika’dan ithal etmiştir.

Örme tekstil-hazır giyim eşyalarında Türkiye’nin Kanada’ya ihraç ettiği diğer ürünler; bayan giyim 

(gtip 6104) 4 milyon dolar, çorap (gtip 6115) 4 milyon dolar, bayan bluz gömlek (gtip 6106) 3 

milyon dolar olarak sıralanmıştır. 

Kanada’nın 2008 yılında ithalat yaptığı ülkeler ve pazar payları:

• Bayan giyim:Çin(%55,2), ABD(%9,7), Kamboçya(%6,8), Bangladeş(%5,1), Vietnam(%3,4)

• Çorap: Çin(%44,7), ABD(%20,4), Meksika(%8,5), G.Kore(%7,1), Pakistan(%7,1)

• Bayan bluz-gömlek: Çin(%48,3), Kamboçya(%9,4), Bangladeş(%6,4), Vietnam(%5,5), 

            ABD(%4,7) olarak gerçekleşmiştir.

Kanada’nın örülmemiş tekstil ürünleri ithalatı(gtip:62) 2008 yılında %5 oranında artarak 3,7 milyar

dolar olurken; en önemli payı 2 milyar dolarla Çin almıştır. Bu ülkeyi Bangladeş, ABD, Meksika,

Hindistan ve İtalya izlemiştir. Türkiye bu grupta %1,6’lık pay ile onuncu sırada yer almıştır.

2008 yılında Türkiye’nin Kanada’ya ihraç ettiği örülmemiş tekstil ürünleri arasında en önemli pay 

6204 grubunda yer alan bayan takım elbiselerine aittir. Kanada, 2008 yılında bu ürünleri ağırlıklı 



olarak  Çin,  ABD,  Bangladeş  ve  Kamboçya’dan  ithal  etmiştir.  Kanada’nın  ithalatı  2007-2008 

döneminde yaklaşık aynı kalmıştır. Türkiye bu ürün grubunda %1,7’lik pay ile onuncu sıradadır.

Türkiye 2008 yılında Kanada’ya 11 milyon dolarlık bayan takım elbisesi ihraç etmiştir. İhracatta

2007-2008 döneminde görülen düşüşün, 2009 yılında da devam ettiği görülmektedir. Kanada 2008 

yılında 750 milyon dolarlık erkek takım elbise ithalatı gerçekleştirmiştir. Kanada’nın alım yaptığı 

en büyük pazar 286 milyon dolar ile Çin olmuştur. Alım yapılan diğer ülkeler, Meksika, Bangladeş 

ve İtalya olmuştur. Türkiye bu grupta %2,5’lik Pazar payı ile sekizinci sırada yer almıştır. 2008 

yılında  Kanada  273  milyon  dolarlık  erkek  gömlek  ithalatı  yapmıştır.  İthalatın  yapıldığı  önemli 

pazarlar %46’lik pazar payına sahip olan Çin olmuştur. 

Bangladeş, Hindistan, İtalya ve Türkiye alım yapılan diğer önemli pazarlar olmuştur. Kanada’nın 

yün iplik-kumaş ve pamuklu iplik-kumaş ürünleri (gtip: 51 ve52) ithalatı 2008 yılı itibarıyla 286 

milyon dolar olup, bunun yaklaşık %61’ini pamuklu iplik ve kumaşlar, %39’unu ise yünlü iplik ve 

kumaşlar oluşturmuştur. Pamuklu ürünlerin tedarikinde ABD, Çin, İtalya, G. Kore ve Pakistan ön

sıralarda yer alırken, yünlü iplik ve kumaşların tedarikinde ise İtalya, Çin, Meksika ve ABD ilk 

sıralarda yer almıştır. 2008 yılında Türkiye Kanada’ya 3 milyon dolarlık suni sentetik elyaf ve iplik 

ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu üründe Türkiye; %50’lik pazar payı ile Kanada’nın ithalat yaptığı en 

önemli ülke olmuştur. Diğer tedarikçi ülkeler; ABD, Çin, Portekiz ve Fransa olmuştur.

Kanada, 2008 yılında ev tekstili ürünleri arasında yer alan yatak çarşafı, masa örtüleri (gtip:6302) 

436 milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İthalat yapılan ülkeler Çin, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş

olmuştur. Türkiye bu sıralamada %2,5’lik pazar payı ile altıncı sırada yer almıştır.

Tekstil  ve  hazır  giyim sanayi,  Kanada’nın  güçlü  olduğu sektörler  arasındadır.  Bununla  beraber 

özellikle işgücünün ucuz olduğu Çin,  Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden de yüklü miktarda 

ithalat  yapılmaktadır.  Türkiye’nin  tekstil-hazır  giyim  sanayindeki  potansiyeli  ve  Kanada’nın 

özellikle kaliteye önem veren tüketici kitlesi düşünüldüğünde, Kanada’nın Türk firmaları için  

potansiyel içerdiği düşünülmektedir.

5.1. Ev Tekstili

Kanada ev tekstili ticaretinde üretim kapasitesi fazla olmayan bir ülke konumundadır. Genellikle ev 

tekstili ürünlerini dünyanın belirli ülkelerinden karşılamaktadır. Kanada'nın ev tekstili ithalatında en 

önemli  ürün  grupları  yatak  çarsafları,  masa  örtüleri,  tuvalet  ve  mutfak  bezleri’nden 



oluşturmaktadır.  İthalatta  önemli  yer  tutan  diğer  ürün  grupları  ise;  şilte,  yorgan,  yastık  vb., 

battaniyeler ve perdeler'dir.  Kanada'nın ev tekstili  ithalatında  en önemli tedarikçisi  ABD'dir. 

Diğer önemli tedarikçiler ise Çin, Hindistan, Pakistan, Tayvan, Meksika ve İngiltere'dir. Kanada’nın 

2010 yılında Türkiye'den yaptığı ev tekstili ithalatı ise 27 milyon dolar civarındadır. 

Kanada’nın  Türkiye’den  yaptığı  Ev  Tekstili  ithalatı  aşağıdaki  başlıca  kalemlerden 

oluşmaktadır ;

• Yatak çarşafı                          (5 Milyon Dolar civarında)

• Mutfak ve tuvalet bezleri       ( 6 Milyon Dolar civarında )

• Perde                                      ( 2 Milyon Dolar civarında )

• Bornoz                                   ( 2 Milyon Dolar civarında ) 

Kanada’ya Masa örtüsü ihracatımız ise çok az durumda seyir etmektedir.  Kanada’nın dünyadan 

yaptığı ev tekstil ithalatı ise 1.5 milyar dolar civarındadır. 

Yukarıdaki istatistiki veriler incelendiğinde Kanada’nın Ev Tekstili ithalatında gerekli inceleme ve 

araştırmalar yapılarak, önde gelen ülkelerden biri olabileceğimiz kanaatindeyim. Gerekli olan pazar 

araştırması  ve  fuar  çalışmasıyla  beraber  istenilen  hedefe  rahatça  ulaşılabilir.  Türk  Ev  Tekstili, 

kalitesi ile farkındalığını ortaya koyacaktır. 

6. Hizmetler

Hizmetler  sektörü,  çalışan  nüfusun  dörtte  üçünü  istihdam  eden,  GSYİH’nın  ise  üçte  ikisini 

oluşturan büyük ve çok yönlü bir sektördür. En büyük alt sektör, çalışan nüfusun yaklaşık %13’ünü 

barındıran  perakende sektörüdür.  Hizmet  sektörünün ikinci  en  büyük kısmını,  nüfusun nispeten 

daha  azının  istihdamını  sağlayan  işletme  ve  şirket  idaresi  sektörü  oluşturmaktadır.  Bu  sektör 

finansal hizmetler, gayrimenkul ve telekomünikasyon endüstrilerini içermektedir. 

Son  yıllarda  özellikle  Toronto  gibi  gelişmiş  şehirlerde  yerleşen  bu  kesimde  ciddi  büyüme 

kaydedilmiştir.  Kanada’nın  önde  gelen  bankaları  da  bu  yapıya  uygun  olarak  merkezlerini 

Toronto’da  açmışlardır.  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.



7. Bankacılık

1980’lerin sonuna kadar dağınık bir yapı sergileyen finansal hizmetler sektörü, 1990’lardan itibaren

daha konsantre bir yapıya geçmiş, tüm büyük bankalar komisyonculuk, yatırım fonları ve başta

otomobil ve ev sigortaları olmak üzere sigortacılık faaliyetlerine de giriş yapmıştır. 

1999 yılında Federal sigortacılık mevzuatında yapılan ve bu firmaların hisse artırımına gitmesine 

imkan veren düzenlemenin ardından üç büyük hayat sigortası şirketi olan Manulife Financial, Sun 

Life Financial ve Great-West Life firmaları bugün Kanada’nın en büyük ve faaliyetleri en çeşitli 

finansal  kurumları  haline  gelmiştir.  1999  yılına  kadar  ülkede  Toronto,  Vancouver,  Alberta  ve 

Montreal olmak üzere dört adet menkul kıymet borsası bulunurken sermaye piyasasındaki yeniden 

yapılanma çalışmaları, zaten ülkedeki toplam işlem hacminin %80’lik kısmını elinde bulunduran 

Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nı (TSX) büyük şirketlerin hisselerinin alınıp satıldığı tek borsa 

haline getirmiştir. 

Bu yeni düzenleme ile Montreal Borsası 10 yıl boyunca future ve opsiyon işlemlerinin, Vancouver 

ve Alberta Borsalarının birleştirilmesi ile oluşturulan Canadian Venture Exchange de daha küçük 

hisse  senetlerinin  alınıp  satıldığı  borsalara  dönüştürülmüştür  Ülkenin  para  ve  bankacılık 

faaliyetlerini,  fiyat  istikrarını,  faiz hadlerini  ve para arzını  düzenleyen resmi kuruluşlar,  Kanada 

Bankası (Bank of Canadia/Merkez Bankası) ve Mali Kurumlar İzleme Ofisi’dir.

Kanada verimli ve güvenilir bir bankacılık sistemine sahiptir. Ülkede 8 000’in üzerinde şube ve 16

800’ün üzerinde bankaya ait ATM bulunmaktadır. Kanada’daki toplam ATM sayısı ise 55 500’ün

üzerindedir. Bu açıdan ülke kişi başına düşen ATM sayısı en yüksek olan ülkedir. Banka kartları, 

internet bankacılığı ve telefon bankacılığı imkanları en iyi şekilde kullanılmaktadır.

8. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

8.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü

Güçlü ve istikrarlı ekonomisi, rekabetçi yatırım ortamı, gelişmiş araştırma ve geliştirme altyapısı ile

beraber  nitelikli  işgücünün  varlığı  Kanada’yı  yabancı  yatırımlar  için  cazip  bir  ülke  haline 

getirmiştir. Bu özellikleri ile imalattan bilgi ve iletişim teknolojilerine, gıda işlemeden yenilenebilir 

enerjiye kadar pek çok sektörde dünyanın önde gelen firmaları  Kanada’da yatırım yapmaktadır. 

Ülke G7 ülkeleri  arasında önümüzdeki  5  yıllık  dönemde yatırım yapmak için  en elverişli  ülke 

olarak gösterilmektedir.

Küresel krizin etkisiyle sınır ötesi birleşmeler ve satın almalarda son iki yıla göre düşüş yaşanmış

olmasına rağmen ülkenin Kanada’ya giren Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) istatistikleri olumsuz



etkilenmemiştir. 2009 yılında ülkeye yaklaşık 8,6 milyar Dolar tutarında bir DYY girişi yaşanmış 

olup,  2009 yılında toplam DYY stoku 549,4 milyar Dolara  yükselmiştir.  Diğer taraftan ülkenin 

yatırım  dengesi  geleneksel  olarak  açık  vermekte,  ülkeye  giren  DYY,  çıkan  DYY’nin  altında 

kalmaktadır.

8.2. Ülkede İş Kurma Mevzuatı

Kanada'da şirket kuruluşu oldukça basite indirgenmiş durumdadır.  Kanada içinde ya da Kanada 

dışında ikamet edenler, şahsen ya da internet aracılığıyla şirketlerini kurabilmektedirler. Kanada'da 

ikamet  edenler  ikamet  adresi  göstermek  durumundadırlar.  Kanada  dışında  ikamet  edenler  ise 

durumlarını kuruluş belgelerinde belirtmek zorundadırlar.

Ülkede şirket kurmak isteyen ve Kanada vatandaşı olmayan yabancı yatırımcılar, Kanada Yatırım

Kanunu hükümlerine tabidir. Bu çerçevede öncelikle hükümet ile bağlantıya geçerek bildirimde

bulunmak ya da gözden geçirme başvurusu yapmak gerekmektedir. Şirket kurma hükümleri federal 

ve yerel kanunlara tabi olabilmektedir. Eğer tek bir bölgede faaliyet gösterecek şirket kuruluyorsa o 

zaman  o  bölgenin  yerel  kanunları  geçerli  olmaktadır.  Eğer  şirket  Kanada’nın  birkaç  eyaletinde 

birden faaliyet gösterecekse federal hükümlere tabi olacaktır. Ayrıca bankalar gibi bazı iş kollarında 

sektör spesifik hükümler uygulanmaktadır.

Ülkede şube açmak ise iki şekilde olabilmektedir. Eğer şube sadece bir şehirde faaliyet gösterecekse

şubenin  ve  şube  isminin  yerel  tescil  bürolarında  tescil  ettirilmesi  gerekmektedir.  Birden  fazla 

bölgede, ya da eyalette, ya da ülke çapında faaliyet gösterecek şubeler ise eyalet ya da bölge tescili

yaptırmalıdır.  Bir  yabancı  şirketin  Kanada  şirketler  hukukuna  tabi  olan  şubeleri  ülkede  aynen 

Kanadalı şirketler gibi hak ve yükümlülüklere tabi olmaktadır. Aynı durum irtibat büroları için de 

geçerlidir.

Şubeler, Kanada içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerden doğan borç ve yükümlülüklerden sadece 

kendi başlarına sorumlu olmakta, şubenin bağlı olduğu yabancı şirket etkilenmemektedir. Ülkede 

joint  venture  için  özel  bir  yasal  düzenleme mevcut  değildir.  Bu tarz  faaliyetler  sadece  taraflar 

arasında yapılan sözleşmelerle düzenlenmektedir. Yapılacak joint venture sözleşmesi, işbirliği ya da 

ortak faaliyetlerin sınırlarını kesin olarak belirlemeli,  tarafların katkısını,  karların paylaşımını ve 

yönetim biçimini ortaya koymalıdır.



8.3. Yatırımlara Sağlanan Teşvikler

Ülkede yabancı yatırımlara doğrudan sağlanan bir vergi avantajı ya da muafiyeti bulunmamakla

beraber uygulanan vergi oranları diğer G7 ülkelerine göre daha düşüktür. Diğer taraftan ülkenin 

İhracat  Geliştirme  Ajansı  (Export  Development  Corporation-EDC)  Kanadalı  ihracatçılara  ve 

yabancı yatırımcılara ticaretle ilgili finansman ve risk yönetim hizmetleri sağlamaktadır.

Ayrıca  ülkede  kurulmuş  şirketlerin  desteklenmesi  amacıyla  “Bilimsel  Araştırma  ve  Deneysel 

Gelişim  Programı,  “Endüstriyel  Araştırma  Destek  Programı”  gibi  çeşitli  destek  programları 

uygulanmaktadır. 

Kanada yatırım ortamı ve devlet yardımları eyaletten eyalete farklılık gösterebilmektedir. Yatırımın 

büyüklüğüne  göre  ya  da  yer  aldığı  sektöre  göre  faydalanılacak  devlet  yardımı  farklılık  arz 

etmektedir.  Büyük  çaplı  yatırımlar  için,  Başbakanlığa  bağlı  olarak  çalışan  yatırım  kurumu 

(www.investincanada.gc.ca) ile temas kurulmak suretiyle yatırımın her safhasında bürokratik ya da 

ekonomik yardımlardan faydalanmak mümkündür.

8.4. Şirket Birleşmeleri ve Marka Satınalmalar

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, yerli bir firmanın diğer bir ülkede yeni şirket kurmasından (greenfield

investments), diğer ülkede yerleşik bir şirket ile birleşmesine (mergers) veya o ülkede yerleşik bir

şirkette kontrol sağlayacak miktarda hisse satın almasına (acquisitions) kadar uzanmaktadır.

Dünyadaki DYY’nin önemli bir kısmı sınır ötesi şirket birleşmeleri veya satın almalar şeklinde

gerçekleşmekte olup, bu durum Kanada için de geçerliliğini korumaktadır. 2009 yılında Kanada’nın 

yurt dışında gerçekleştirdiği satın alma ve birleşmelerin hacim olarak % 56,8’i Kuzey Amerika’da, 

Kanada  içinde  gerçekleşen  satın  alma  ve  birleşmelerin  %  55’i  yine  Kuzey  Amerika  kaynaklı 

olmuştur.  Kanada’da  sınır  ötesi  şirket  birleşmeleri  ve  satın  almalar  konusuna  özel  bir  politika 

izlenmemekte, ülkeye DYY çekilmesi ve ülkenin rekabet gücüne ve ekonomik kalkınmasına katkı 

sağladığı için Kanadalı şirketlerin uluslararası pazarlarda DYY yapması teşvik edilmektedir. 

Kanadalı şirketlerin yurtdışında yapacakları yatırımlar konusunda, Dışişleri ve Uluslararası Ticaret 

Bakanlığı  tarafından  uygulanan  Küresel  Ticaret  Destek  Programı  (Global  Commerce  Support 

Program) altında yer  alan Yatırım İşbirliği  Programı (Investment Cooperation Program-INC) ve 

Kanada İhracat  Geliştirme  İdaresi  tarafından  sağlanan destekler  olmak üzere  iki  önemli  destek 



programı ön plana çıkmaktadır.  Kanada Hükümeti,  küresel  ticaret  stratejisi ile yurt dışı  ve yerli 

yatırım,  ihracat,  hizmetler,  üretim  gibi  ekonominin  tüm  sektörlerini  birlikte  değerlendiren  bir 

politika  izlemektedir.  Hükümet,  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  yatırım  konularında  firmaların 

karşılaştığı engellerin tespiti ve çözüme kavuşturulması amacıyla da sürekli olarak ilgili şirketler ve 

taraflardan bilgi toplamaktadır.

9. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler

9.1. Dış Ticaret Politikası

Ülkenin dış ticaret politikasının en önemli bağlayıcı etkenlerinden biri ABD ve Meksika ile

gerçekleştirilmiş  olan  Kuzey  Amerika  Serbest  Ticaret  Anlaşması’dır.  Bu  anlaşmaya  zemin 

hazırlayan  gelişme,  öncelikle  ABD  ile  Kanada  arasında  1988  yılında  imzalanan  ABD-Kanada 

Serbest Ticaret Anlaşması olmuştur. İkili bölgesel entegrasyonlar içinde en kapsamlılarından biri 

olarak  kabul  edilen  bu  anlaşma,  iki  ülke  arasındaki  ticarette  tarifelerin  kaldırılması,  tarife  dışı 

engellerin azaltılması ve hizmetler ticaretinin liberalleştirilmesi gibi hususları öngörmüştür.

ABD’nin bir yandan Kanada, diğer yandan Meksika ile yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları, sonuçta

ABD-Kanada-Meksika arasında Kuzey Amerika kıtasını içine alacak şekilde bir Kuzey Amerika 

Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yolunu açmıştır. 12 Ağustos 1992 tarihinde imzalanan ve 1 

Ocak 1994'te yürürlüğe giren NAFTA ile söz konusu üç ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri 

liberalize edilmiştir. Taraf olan üç ülke, Anlaşma kapsamında kendi aralarındaki ticarette tüm tarife 

ve tarife dışı engelleri kaldırmayı ve üçüncü ülkelere karşı ulusal tarifelerini sürdürmeyi taahhüt 

etmektedir.

 Hem sanayi hem de tarım ürünlerini kapsayan anlaşma çerçevesinde sanayi ürünlerindeki gümrük 

vergilerinin on yıllık süre içinde sıfırlanması, bazı hassas tarım ürünleri için daha uzun süreli bir 

takvim uygulanması ilkesi benimsenmiştir.

Çevre  korunması,  fikri  mülkiyet  hakları,  kara  ve  hava  taşımacılığı  gibi  hizmetlerle  de  ilgili 

düzenlemeler  içeren  Anlaşma,  ileri  düzeyde  bir  entegrasyon  öngörmektedir.  ABD  ile  Kanada 

arasında STA kapsamında 1998 yılında tamamen kaldırılan tarifeler, 2008 yılı itibarıyla Kanada ve 

Meksika  arasında  da  sıfırlanmıştır.  Bunun  tek  istisnası  Kanada  menşeli  süt  ürünleri,  kümes 

hayvanları, yumurta ve şeker gibi bazı tarımsal ürünlerdir. Bu ürünler, Kanada tarafından anlaşma 

dışında tutulmuştur.

Diğer  taraftan  Kanada’nın  çeşitli  ülkelerle  imzalamış  olduğu  Serbest  Ticaret  Anlaşmaları 

bulunmaktadır.  Halen,  Şili,  Peru,  EFTA,  Kosta  Rika,  İsrail  ve  NAFTA  (ABD-Meksika)  ile 



imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşmaları yürürlüktedir. 2008 yılında Kolombiya ve 2009 yılında 

Ürdün  ile  de  Serbest  Ticaret  Anlaşmaları  imzalanmış  olmakla  beraber  bunlar  henüz  yürürlüğe 

girmemiştir.  2009  yılı  sonu  itibarıyla  müzakereleri  devam  eden  Serbest  Ticaret  Anlaşmaları 

Panama, Kore, ANDEAN Ülkeleri, Karayipler Topluluğu ve Ortak Pazarı, Dominik Cumhuriyeti, 

Orta  Amerika  4  Ülkeleri  (CA4 Ülkeleri-  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras  ve  Nikaragua)  ve 

Singapur’dur. Diğer taraftan Fas ve Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması yapılabilmesine yönelik 

görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca Kanada ile AB ve Kanada ile Hindistan arasında kapsamlı bir 

“ekonomik işbirliği” anlaşması için müzakereler başlatılmıştır.

Kanada’nın Ürdün, Polonya, Rusya, Arjantin, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna,

Letonya, Filipinler, Trinad ve Tobago, Barbados, Romanya, Ekvator, Mısır, Venezuela, Panama,

Tayland, Ermenistan, , Uruguay, Lübnan, Kosta Rika, Hırvatistan ve Peru ile Yatırımların Teşviki ve

Korunması  Anlaşmaları  bulunmaktadır.  Kanada  ile  El  Salvador  (1999)  ve  Güney  Afrika 

Cumhuriyeti (1995) arasında imzalanan anlaşmalar ise henüz yürürlüğe girmemiştir.

Madagaskar  ve  Hindistan  ile  Yatırımların  Teşviki  ve  Korunması  Anlaşması  için  yürütülen 

müzakereler tamamlanmıştır. Bahreyn, Tunus, Tanzanya, Endonezya, Vietnam, Moğolistan, Çin ve 

Kuveyt ile ise müzakereler sürmektedir. İthal edilecek eşyanın gerektirdiği insan, hayvan ve bitki 

sağlığı ve güvenliği ya da teknik normlara uygunluğu, ilgili Bakanlıkların (Tarım, Çevre, Sanayi 

vb.)  kontrolüne  tabidir.  Söz  konusu  kontroller,  gümrüklerde  malın  fiili  ithalat  aşamasında 

yapılmaktadır.

9.2. Tarifeler ve Diğer Vergiler

Kanada’da  ithalatta  alınan  gümrük  vergileri  koruma  amaçlı  olup,  gelir  saiki  ön  plana 

çıkmamaktadır.  İthalatta  hem  spesifik  hem  de  ad  valorem  gümrük  vergileri  uygulanmaktadır. 

Kanada’nın  çeşitli  ülkeler  ile  imzalamış  olduğu serbest  ticaret  anlaşmalarının  (STA) en  önemli 

sonucu, bu ülkeler menşeli ürünlere getirilen tercihli düzenlemedir. Söz konusu düzenleme ile STA 

imzalanmış olan ülkelerin ürünleri gümrük vergisiz ithal edilebilmektedir. 

Kanada ülkemizi Genel Tercihli Tarifeler kapsamında değerlendirmekte ve gümrük vergilerini daha

düşük oranlarda uygulamaktadır.  Özellikle AB ülkeleri,  Kanada’nın tekstil ürünleri,  hazır giyim, 

kumaş,  ayakkabı ve gemi inşa sektörü ürünlerinde uyguladığı yüksek tarifelerden dolayı  ülkede 

rekabet  edememekten  şikayetçi  olmaktadır.  Kanada’da  vergi  konularını  idare  etmek  ve  vergi 

kanunlarını hazırlamak, federal hükümete bağlı olarak faaliyet gösteren Kanada Gelir Ajansı’nın 

(Canada  Revenue  Agency-CRA)  yetkisi  altındadır.  En  yaygın  görülen  vergiler  Gelir  Vergisi, 



İstihdam Sigorta Primleri (EI), Kanada Emeklilik Planı katkı payları (CPP), Bölgesel Satış Vergileri 

(PST) ve Mal ve Hizmet Vergileridir (GST) Kanada’da uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı 

%38  olmakla  beraber  çeşitli  muafiyet  ve  istisnalar  sonucu  gerçekte  bu  oran  daha  düşük 

uygulanmaktadır.

Özellikle  küçük  işletmeler  ile  üretim  ve  katma  değer  oluşturan  firmalar  lehine  düşük  oranlar 

uygulanması  mümkündür.  Ülkede,  federal  kurumlar  vergisine  ek  olarak  her  eyaletin  ayrı  ayrı 

uyguladığı vergi oranlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin 2009 yılında Ontario’da 

faaliyette bulunan bir firmanın ödeyeceği kurumlar vergisi oranı indirim sonrasında %19,5 iken 

Ontario eyaletinin ayrıca uyguladığı %14 oranındaki vergi ile toplam yük %33,4’e yükselmektedir.

Gelir üzerinden alınan vergiler de federal ve eyalet bazında ayrı ayrı tahsil edilmektedirler. 2009 yılı

itibariyle  Federal  Gelir  Vergisi,  ilk  40 726 Kanada dolarına  kadar  %15,  ikinci  40 726 Kanada 

dolarına kadar %22, izleyen 44 812 Kanada dolarına %26 ve 126 264 Kanada doları üzerinde de 

%29  olarak  uygulanmaktadır.  Eyaletler  itibariyle  alınan  gelir  vergilerine  ise  http://www.cra-

arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html linkinden ulaşılabilmektedir. 

Kanada’da KDV yerine ona benzeyen Federal Mal ve Hizmet Vergisi (GST) uygulanmaktadır. Bu 

vergi, Kanada’da üretilen ya da Kanada’ya ithal edilen çoğu mal ve hizmet için uygulanmaktadır. 

GST oranı  %5 olmakla  beraber,  Nova Scotia,  New Brunswick  ve  Newfoundland  ile  Labrador 

eyaletleri  bu  %5’lik  oranı  %8 oranındaki  Satış  Vergisi  ile  birleştirerek  Armonize  Satış  Vergisi 

(HST) adıyla ve %13 oranında uygulamaktadır.Bu verginin %0 olarak uygulandığı ürünler temel 

market  ürünleri,  tarımsal  ürünler,  ilaç  ve  tıbbi  hizmetler  ile  ihracat  ürünleridir.  Ayrıca  sağlık 

hizmetleri, eğitim hizmetleri, mali enstitülerin sunduğu hizmetler ve uzun vadeli konut kiraları bu 

vergiden muaf tutulmaktadır. Ontario, Manitoba ve Quebec de dahil olmak üzere pek çok eyalette 

brüt maaşlar üzerinden bordro vergisi (payroll tax) uygulanmaktadır. 

Bu verginin oranları  bölgesine göre %0,98 ile  %4,26 arasında değişmektedir.  Kanada’da belirli 

petrol  ürünleri,  taşıt  yakıtları  ve  otomotiv klimalarında özel  tüketim vergisi  söz konusudur.  Bu 

vergiler GST (ya da HST) uygulanmadan önce alıcı ya da ithalatçı tarafından ödenmektedir. Bu özel 

vergi,  kurşunlu benzin ve kurşunlu uçak yakıtlarında litre başına 11 Cent,  kurşunsuz benzin ve 

kurşunsuz uçak yakıtlarında litre başına 10 Cent, dizel yakıt ve uçak yakıtlarında litre başına 4 cent 

ve otomobillerde kullanılacak klima başına 100 dolar olarak uygulanmaktadır. Diğer taraftan alkollü 

içecekler,  şarap,  bira  ve  tütün  ürünlerinin  hem ülke  içinde  üretiminde  hem de  ithalatında  özel 

tüketim vergisi uygulanmaktadır.



9.3. Tarife Dışı Engeller

Kanada’nın ihraç ürünlerimize yönelik tarife dışı engellemeleri bulunmamaktadır. Öte yandan

Anti-Damping  uygulamaları  çerçevesinde  Türkiye  menşeli  veya  çıkışlı  çelik  inşaat  borularının 

Kanada’ya ithalinde Kanada Uluslararası  Ticaret  Mahkemesi’nin 23 Aralık 2003 tarihli  kararına 

dayalı anti-damping vergisi uygulaması, 2008 yılında da devam etmiştir. 

Ülkemiz tarafından Kanada menşeli yönlendirilmiş lif levha (YLL-OSB) ithalatı ile ilgili olarak 14 

Haziran  2008  tarihinde  başlatılan  anti-damping  soruşturması  18  Aralık  2008  tarihinde 

sonuçlandırılmış  olup,  söz  konusu  ürünün  Kanada’dan  dampingli  fiyatlarla  ithal  edildiği  tespit 

edilmiş  ve  bu  ülke  menşeli  ithalatta  CIF  bedeli  üzerinden  %14,93  oranında  gümrük  vergisi 

uygulanması kararı alınmıştır.

V. BÖLÜM

PAZARLA İLGİLİ BİLGİ 

A. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları

Ülkede federal düzeyde fikri mülkiyet ile ilgili olarak yasal yetkili kuruluşu Kanada Fikri Mülkiyet 

Ofisi   (CIPO)  olmakla  beraber  çeşitli  bölgesel  ve  eyalet  bazında  düzenlemeler  de  söz  konusu 

olabilmektedir. 2008 yılında CIPO’ya 41 321 patent, 47 586 ticari marka, 9 321 telif hakkı ve 5 174 

endüstriyel tasarım başvurusu yapılmıştır. Patentlerle ilgili Paris Konvansiyonu’nun yanı sıra Patent 

İşbirliği Anlaşması’na da taraf olan Kanada’da patent uygulamaları Patent Kanunu (Patent Act) ile 

düzenlenmektedir.

 

Diğer pek çok ülkede olduğu gibi Kanada’da da ilk başvuru sahibinin hakları korunmaktadır. Patent 

süresi 20 yıldır.  Ülkede ticari markalar ile ilgili hususlar Ticari Marka Kanunu ve Ticari Marka 

Yönetmeliği  ile  düzenlenmektedir.  Markalar  hemen  ya  da  gelecekte  kullanım  amacıyla 

tescillenebilmektedir. Yaklaşık 12-15 ay arasında süren tescil işlemleri ile ticari markalar 15 yıl süre 

ile korunmakta, istenirse 15 yılın sonunda bu süre 15 yıl daha uzatılabilmektedir. Fikri mülkiyet 

hakları  ile  ilgili  olarak  Berne  Konvansiyonu’na  da  taraf  olan  ülke  aynı  zamanda  Dünya  Fikri 

Mülkiyet Örgütü (WAIPO) üyesidir.

B. Dağıtım Kanalları

Kanada ticari hayatında özellikle Ortadoğu kökenli Kanada vatandaşı olan aracıların etkinliği göze 

çarpmaktadır.  Dağıtım kanallarını  da  ellerinde  bulunduran  bu  aracıların,  ürünlerin  pazarlanması 

bakımından sağladığı imkanların değerlendirilmesinde yarar  bulunmaktadır.  Marka ve ürünlerini 



yeterince  tanıtan  ihracatçıların  doğrudan  alıcılara  ulaşabilmeleri  en  sağlıklı  adım  olacaktır. 

Aracılardan kaynaklanan problemlerden ihracatçılarımız olumsuz şekilde etkilenebilmektedir.

Kanada’da mortgage ve kira giderleri hariç perakende harcamalar, aile bütçelerinin yaklaşık %50-

55’ini  oluşturması  itibariyle  perakendecilik  sektörünün  oldukça  gelişmiş  durumda  olduğu 

görülmektedir.  2008  verilerine  göre  perakende  satışları  GSYİH’nın  %27’sini  oluşturmaktadır. 

Tüketim harcamaları içerisinde perakende pazarında mal ve hizmetlere yapılanlar en büyük payı 

teşkil etmektedir. 

Son yıllarda perakende pazarında ortaya çıkan en büyük değişim teknolojik ilerlemedir. Perakende 

piyasasında  teknoloji  her  geçen  gün  daha  fazla  kullanılmakta,  internet  mal  ve  hizmet  satın 

alınmasında ve ödemelerde önemli bir  yer  tutmaktadır.  2008 yılında perakende piyasasında 426 

milyar  Kanada doları  tutarında satış  gerçekleşmiş olup,  mali  krizin etkisi  ile Kanada perakende 

piyasasında 1996 yılından bu yana gözlemlenen en düşük artış kaydedilmiştir.

Kanada’da perakende satışların en fazla olduğu eyaletler, nüfus ile de orantılı  olarak Ontario ve 

Quebec  eyaletleridir.  Satış  sıralamasında  altıncı  sırada  olan  Saskatchewan  eyaleti  perakende 

satışları 1991’den bu yana görülen artış trendini sürdürerek %10,6 ile ülke genelindeki en yüksek 

artışı göstermiştir. Artış sıralamasında bu eyaleti Newfoundland ve Labrador takip etmektedir. En 

düşük artış  British Columbia eyaletinde görülürken Alberta’da yeni  araç satışlarına bağlı  olarak 

düşüş kaydedilmiştir.

Büyük perakendeciler arasındaki birleşmelerin de neticesiyle ülkede halen üç büyük gıda perakende

zinciri  faaliyet  göstermektedir.  Bunlar  Loblaw (1577 anakent),  Sobeys  (1705 market)  ve Metro 

(1628 market) marketleridir. Gıda perakende pazarında dikkat çeken bir başka gelişme de gıda dışı 

satışları bulunan zincirlerin ürün portföylerine gıda ürünlerini de dahil etmeye başlamış olmalarıdır.

Süpermarketler Kanadalı tüketiciler tarafından en çok tercih edilen birimler olup, yılda ortalama 

olarak  her  Kanadalı  tüketici  100,3  defa  süpermarkete  gitmektedir.  Büyük  hipermarketlere 

gerçekleşen ziyaret sayısı da yılda 22,5 olarak gerçekleşmektedir. Kanada’da yaklaşık 29 000 adet 

civarı  küçük  market  mevcut  olup,  bazıları  belirli  bölgelerde  yoğunlaşmış  iken,  bazıları  ulusal 

düzeyde  faaliyet  göstermektedir.  Küçük  market  segmentinin  önümüzdeki  dönemde  daha  da 

büyümesi  beklenmektedir.  Yine marketlerde sunulan  ürünlerde çeşitlilik  artırılmaya çalışılmakta 

olup, tüketicilerin daha sık buradan alışveriş yapmaları için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir



C. Tüketici Tercihleri

2009 yılı itibariyle Kanada nüfusunun yaklaşık 33,7 milyon kişi olduğu tahmin edilmekte olup, bu 

nüfus  yılda  ortalama  olarak  %1  büyümektedir.  Yüksek  gelir  ve  eğitim  düzeyine  sahip  yaşlı 

insanların  sayısının toplam nüfus  içinde  artması  (%30 civarı),  bu kesimin tüketici  tercihlerinde 

baskın  etkisini  ortaya  çıkarmaktadır.  Bu  yaş  grubuna  yönelik  ürünler  sağlık  yönünden 

vurgulanmakta, daha küçük porsiyonlar halinde üretilmekte, kolayca açılır ve etiket bilgileri kolay 

okunur halde satışa sunulmaktadır.

Ülkenin  gıda  tüketim  yapısı  incelendiğinde,  bir  bütün  olarak  daha  sağlıklı  ve  lezzetli  olarak 

değerlendirilen gıda tüketiminde artış olduğu görülmektedir.  Bu çerçevede taze ürünlere yönelik 

talebin  arttığı  ve  zeytinyağı  dışında  yağ  tüketiminde  önemli  bir  düşüş  olduğu  görülmektedir. 

Kanada’da  gıda  tüketimi  kolay  hazırlanabilirlik,  sağlıklı  olması,  lezzet  ve  fiyat  kriterleri 

çerçevesinde şekillenmektedir. Tüketicilerin kişisel tercihleri çerçevesinde zaman zaman ürünlerde 

bir  veya  birkaç unsur  alım kararında  etkili  olup,  tüketiciler  kendi  yaşam tarzlarını  en iyi  ifade 

ettiğini düşündükleri ürünlere yönelmektedir.

Özellikle  gıda  tüketim tercihlerinde  demografik  veriler  ve  yaşam tarzı  önemli  olup,  Kanada’da 

demografik, kültürel ve ekonomik farklılıkların çoğalmasıyla tüketim eğilimleri de daha karmaşık 

hale gelmektedir. Farklı ülke ve kıtalardan göçmenlerin bu ülkeye yerleşmesiyle etnik köken, yaşam 

tarzı ve damak tatları da mevcut kültüre eklenmiştir. Bu yüzden bu pazarı anlamak ve bu çerçevede 

ürün sunabilmek, başarılı olabilmek için önemli bir adım olarak düşünülmektedir. Ülkede giderek 

daha fazla kadının çalışma hayatına girmesi nedeniyle zaman, tüketici tercihlerini belirleyen önemli 

bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Tüketim mallarının hızlı erişilebilir, kolay hazırlanabilir ve pratik 

biçimlerde  sunulması  tercih  sebebi  olmaktadır.  Ülkedeki  eğitimli  sofistike  tüketicilerin  yüksek 

fiyatlı,  kaliteli,  markalı  ve  prestijli  ürünlere  yönelik  bir  talebi  bulunurken  düşük  gelire  sahip 

tüketicilerin de fiyata duyarlı olduğu unutulmamalıdır.

D. Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme

Tüm sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi Kanada’da da ticari tanımlama uygulamaları malın kalitesi

kadar önem kazanmış bulunmaktadır. Etiketleme başta olmak üzere, ürünlere göre değişen ve kimi

zaman  ayrıntılı  olarak  belirlenmiş  ticari  tanımlamalar  ülke  pazara  girişte  üzerinde  durulması 

gereken  önemli  bir  alandır.  Doğrudan  tüketime  yönelmiş  ürünlere  ilişkin  getirilmiş  olan  bu 

düzenlemeler,  gıda  ürünleri  ve  gıda  dışı  tüketim  ürünleri  olarak  ikiye  ayrılmaktadır.  Gıda 

ürünlerinin etiketlenmesi konusundaki düzenleme Gıda ve İlaç Kanunu (Food and Drugs Act) ile 

düzenlenmiş olup, besin değerlerinin paketler üzerinde gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir.



Gıda dışı ürünler, Tüketici Paketleme ve Etiketleme Kanunu (Consumer Packaging and Labelling 

Act)  ve  Tüketici  Paketleme  ve  Etiketleme  Yönetmeliği  (Consumer  Packaging  and  Labelling 

Regulations) ile düzenlenmiştir. Tüketicilerin satın aldıkları ürüne ilişkin doğru ve anlamlı bilgilere 

ulaşabilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler, ürünün adı, net miktarı, satıcının adı ve nereden ithal 

edildiği  gibi  bilgilerin  etiket  üzerinde  bulunmasını  zorunlu  kılmaktadır.  Diğer  taraftan  tekstil 

ürünleri için Tekstil Etiketleme Kanunu (The Textile Labelling Act), değerli madenler için ise 

Değerli  Madenler  İşaretleme  Kanunu  (The  Precious  Metals  Marking  Act)  ile  düzenlemeler 

getirilmiştir. Ancak aynı zamanda federal düzeyde getirilmiş bir takım düzenlemelerin bulunması 

halinde, ayrıca o gerekliliklerin de karşılanması gerekmektedir.

E. Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri

Türkiye-Kanada arasındaki denizyolu taşımacılığında, 40 tonluk konteynerlerin fiyatları, 5 000 – 6 

000 Dolar arasında değişmektedir. Ancak son yaşanan krizin etkisi ile bu fiyatların zaman zaman 2 

500–3 000 Dolara kadar gerileyebildiği gözlemlenmektedir. Denizyolu taşımacılığında teslim süresi 

yaklaşık 25-26 gün arasında değişmektedir. Diğer taraftan 7-14 tonluk konteynerlerin uçak kargo 

yoluyla taşımasında ise ortalama 5 000- 6 000 dolar arasında değişen ücretler uygulanmaktadır.

Ülkeye kargo aracılığı ile gönderimlerde ulaşım süresi 1-2 gün olup, dosyalara 15-20, paketlere 25-

50, kolilere ise büyüklüğüne bağlı olarak 25 ile 250 Euro arasında değişen fiyatlar uygulanmaktadır.

F. Para Kullanımı

Kanada’nın  para  birimi  Kanada  Doları’dır.  Ancak  ülkede  ABD  Doları  da  aynı  şekilde  kabul 

edilmektedir.Bir  Kanada Doları  100 sent (¢) etmektedir.  Madeni para birimleri,  5¢, 10¢, 25¢, 1 

Dolar ve 2 Dolar’dır.2, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 Dolarlık banknotlar da tedavüldedir.

G. Pasaport ve Vize İşlemleri

Kanada diplomatik pasaport (kırmızı), üst düzey memurlar için düzenlenen hususi pasaport (yeşil),

hizmet pasaportu (gri) ve umuma mahsus pasaport (lacivert) hamili vatandaşlarımıza vize

uygulamaktadır.Vize  başvuruları  Kanada’nın  Ankara  Büyükelçiliği’ne  şahsen,  posta  yoluyla 

(kurye/kargo) ya da yetki verilmiş başka kişiler aracılığıyla yapılabilmektedir. İstanbul’daki Fahri 

Başkonsolosluk vize başvurularını kabul etmemektedir. Vize başvuruları Pazartesi, Salı, Çarşamba 

ve Perşembe günleri 09.00-11.00 arasında kabul edilmektedir.



 Vize başvurusunda talep edilen belgeler:

• En az altı ay geçerli pasaport

• Ziyaretçi vizesi başvuru formu

• Tek girişli vize için 75 Kanada Doları, çok girişli vize için 150 Kanada Doları başvuru ücretinin

ödendiğine dair orijinal banka dekontu

• 2 adet vesikalık fotoğraf

• Ziyaret süresince yapılacak masrafların karşılanabileceğini gösteren maddi destek bilgileri

• Ziyaretin amacını açıklayan bilgi ve davet mektubu

Vize başvurularının seyahatten en az altı hafta önce yapılmasında fayda vardır. Ancak, ülkede altı

aydan daha uzun bir süreyle ziyaretçi olarak bulunmak için sağlık muayenesi zorunluluğu vardır.

Dolayısıyla bu hallerde vize başvurusunun gidiş tarihinden birkaç ay önce yapılmasında fayda

görülmektedir.  Diğer  taraftan,  resmi  ve  umuma  mahsus  pasaport  hamili  Kanada  vatandaşları 

ülkemize giriş yaparken vizeye tabidir.  Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün ikamet süreli 

müteaddit giriş vizelerini sınır kapılarında alabilirler.

VI. BÖLÜM 

DEĞERLENDİRME

1. İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1.1 Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler

Ülkede kültürel anlamda en fazla öne çıkan özellik “çok kültürlülük” yaklaşımı ve bunun günlük 

hayata yansımalarıdır. Ülkede çok sayıda farklı etnik ve kültürel topluluk bulunmaktadır. Her yıl 

ülkeye dünyanın dört bir tarafından çalışmak ve yerleşmek üzere gelen yabancılar da bu kültürel 

çeşitliliği büyütmektedir. Kanadalı şirketlerle yapılacak iş görüşmeleri, genellikle ABD’ye kıyasla 

daha ciddi ve resmi bir havada gerçekleşmektedir. 



Görüşmelerde randevu saatine dikkat edilmesi,  dakik olmaya özen gösterilmesi, özellikle büyük 

şehirlerdeki görüşmelere resmi giysi ile gidilmesi ve kartvizit bulundurulması yararlı olmaktadır. 

Ancak görüşme yapılacak şirket veya kurum kırsal kesimdeyse, o zaman daha az resmi, hatta spor 

kıyafetler ile görüşme yapmak mümkün olmaktadır.

Toplantılarda genellikle nezaketin ön plana çıktığı ve herkesin sırayla fikrini beyan ettiği Anglo-

Sakson  yaklaşımı  ön  plana  çıkmakta,  dolayısıyla  söz  kesme  gibi  davranışlar  hoş 

karşılanmamaktadır. 

Karar alma süreçleri  mutlaka somut kanıt  ve gerekçeler  üzerine kurulu olduğundan toplantılara 

hazırlıklı gitmekte fayda vardır.

2. SONUÇ

Ancak son yıllarda Kanada’nın ABD ile olan ticaret hacminde görülen düşüşün ve buna karşılık 

diğer ülkeler ile olan ticaretinin artmaya başlamasının, ihracatçılarımızın değerlendirmesi gereken 

bir gelişme olduğu düşünülmektedir.

 İhracatçılarımızın,  ABD  ve  Kanada  pazarlarının  yakınlık  ve  benzerliklerinden  faydalanarak, 

ABD’ye dönük pazara girişi stratejilerini Kanada pazarını da dikkate alan bir çerçeve içerisinde 

değerlendirmeleri,  sigorta  ve  navlun  maliyetlerini  düşürerek  ihracatımızın  artışına  katkı 

sağlayacaktır.

Kanada pazarında Çin başta olmak üzere, ürün kategorilerine göre değişen ülke ve ülke gruplarının

rekabeti  açık  ve  yoğun  bir  şekilde  kendini  göstermektedir.  Özellikle  değişik  ülke  kökenli 

Kanadalılar,  geldikleri  ve  bağlarını  halen  korudukları  ülkelerle  ticarete  daha  fazla  ağırlık 

vermektedir. 

Bununla  birlikte  küreselleşmenin  ticaret  kalıplarını  benzer  hale  getirmesi,  bu  tür  etnik  kanallar 

üzerinden işleyen ihracat ve ithalatın sınırlarını her geçen gün daraltmaktadır. Öte yandan iç pazar 

açısından değerlendirildiğinde Kanada’da etnik yapının çeşitliliği nedeniyle demografik, kültürel ve 

ekonomik  farklılıkların  tüketicilerin  satınalma  kararlarında  büyük  ölçüde  etkili  olduğu 

görülmektedir.



Pazarlamada  kimi  zaman  aracılar  daha  etkin  olsa  da  ülke  ithalatçılarının  doğrudan 

ihracatçı/imalatçı/üretici ile temasa geçme istekleri her zaman gündemdedir. Bu çerçevede,

firmalarımızın bu iki seçeneği mümkün olan en optimum şekilde kullanmaya çalışmalarında yarar

bulunmaktadır.

Diğer taraftan ülkede ürün ve sektör tanıtımı, hatta satış amaçlı olarak ihracatçılarımızın elektronik

ticaretin imkanlarını daha etkin kullanabileceği düşünülmektedir. Pek çok ithalatçı için, firma ve

ürünleri hakkında İngilizce ve Fransızca olarak hazırlanmış doyurucu bir web sitesinin ve firmaya 

özel bir e-posta adresinin bulunması bir rekabet avantajı yaratabilmektedir.

İhracatçılarımızın  Kanada’da  düzenlenen  uluslararası  fuarlara  katılmaları  ürünlerini  tanıtma, 

rakiplerini  ve pazarı  tanıma açısından önemlidir.  Ancak bu etkinlikle  yetinilmemeli  ve mutlaka 

önceden tespit edilmiş firmalar ziyaret edilmeli ve birebir tanıtım yapılmalıdır. Fason üretim yoluna 

başvurulan ihraç ürünlerimizde, ülkemizin yeterince tanıtılamadığı   görülmektedir. 

İhracatçılarımızın markalı ve kaliteli ürünler ile piyasaya girmeye çalışmaları uzun vadede kalıcı

olmalarını sağlayacaktır.Ülkeye yönelik kalıcı ve sürdürülebilir ihracat için, ürünlerimizin reklam, 

pazarlama, tüketim kalıplarının oluşturulması, kalite ve fiyat avantajının yakalanması gibi pek çok 

unsur kullanılarak kabul ettirilmesi ve Kanada piyasanın istediği ürünlerin üretilmesi gereklidir.

Pazara giriş ve kalıcılık ne ilk sevkiyat ne de iştirak edilen ilk fuar ile başarılabilecek bir süreçtir. 

Kanada pazarında başarılı olabilmek için ihracatçılarımızın orta ve uzun vadeli planlama ile markalı 

ürünlere yönelmesi önemlidir. Gıda sektörüne bakıldığında, ülkede sağlıklı, doğal, organik, hazır, 

kolay  taşınabilir,  etnik  ve  geleneksel  gıdalar  üzerine  güçlü  bir  vurgu  yapılmakta  olduğu 

gözlemlenmektedir. 

Etnik gıdalar Kanada’nın perakende gıdasının %12’sini meydana getirmekte ve pazar yıllık olarak 

%5  büyüme  kaydetmektedir.  On  yıl  içerisinde  de  pazarın  15  milyar  dolara  ulaşacağı  tahmin 

edilmektedir.  Diğer  taraftan  Kanada’nın  azınlık  nüfusu  giderek  büyümekte  ve  bu  nüfus  yeni 

ürünlere daha açık yaklaşmaktadır. 

Kanada’nın mevcut azınlık nüfusunun 2017 yılında 8,5 milyon veya yaklaşık olarak 5 Kanadalıdan 

biri  olacağı  tahmin  edilmektedir.  Toronto  Kanada’nın  göçmen  nüfusunun  %41’ine  ev  sahipliği 

yapmaktadır ve gıda imalatında Kuzey Amerika’daki ikinci en büyük bölgesel işbirliği kümesidir. 

Bu  bağlamda  Kanadalıların  yeni  etnik  ve  geleneksel  ürünlere  karşı  ilgilerinin  artması 

beklenmektedir.



Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar alanında önemli bir üretici konumunda bulunan Kanada, diğer

tarım  ve  gıda  sanayi  ürünlerini  ağırlıklı  olarak  NAFTA  Anlaşması  çerçevesinde  ABD  ve 

Meksika’dan ithal etmektedir. Yine kültürel tercihler sonucu çeşitli Avrupa ülkelerinden de önemli 

miktarda tarım ve gıda ürünleri ithalatı mevcuttur.

Kanada  pazarı  bu  bağlamda  değerlendirildiğinde,  ülkemiz  ihraç  ürünleri  açısından  önemli  bir 

potansiyel  arz  etmektedir.  Bu  ürünler  arasında  zeytin  ve  zeytinyağı  ile  kuru  ve  sert  kabuklu 

meyveler öncelikli olan ürünler arasında yer almakta olup, bunların dışında Kanadalı tüketicilerin 

özel  ürün  grupları  kapsamında  geliştirdikleri  tüketici  tercihleri  çerçevesinde  organik  gıdalar, 

fonksiyonel  yiyecek  ve  içecekler,  gurme  ürünler  ile  helal  ve  koşer  sertifikalı  ürünler  bazında 

potansiyel olduğu görülmektedir.

Son yıllarda Kanada’da önemli bir talep artışı gösteren zeytinyağı pazarının önümüzdeki yıllarda 

daha da gelişmesi beklenmektedir. Kanada pazarında ağırlıklı olarak İtalyan ürünleri hakim olup,

firmalarımızın ülke çapında yürütecekleri tanıtım faaliyetleri sonucu ürünlerimize karşı yeni yeni

oluşmaya  başlayan  talebin  artacağı  düşünülmektedir.  Hem  Kanada’da  yaşayan  ve  Akdeniz 

Mutfağını  yakından  tanıyan  Ortadoğu,  Yunan  ve  Türk  azınlıklar,  hem  de  sağlıklı  yaşam 

çerçevesinde tercihlerini şekillendirmeye çalışan diğer tüketiciler ihraç ürünlerimiz açısından hedef 

kitlemiz  konumunda bulunmaktadır.  Bu nedenle  ürünlerin  hem etnik kesimlere  hem de  sağlıklı 

beslenmeye dikkat eden tüketicilere ayrı ayrı pazarlanması mümkün görülmektedir.

 Eyalet bazında farklılıkların bulunması ve farklı yasaların da uygulanması nedeniyle, bu ülkeye 

ihracat  yapmak  isteyen  ihracatçılarımızın  eyalet  yasalarını  da  göz  önüne  almalarında  fayda 

görülmektedir.
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