
 

443 milyonu aşan tüketiciye ulaşma imkânı: Kanada 

 

SPOT: Dünyanın 11. büyük ekonomisi konumunda olan Kanada, Kuzey Amerika 

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

pozisyona sahiptir. Ayrıca Kanada, dünyanın en büyük dokuzuncu tüketim Pazar 

konumundadır. ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret 

Alanı (NAFTA) sayesinde 443 milyonu aşan bir tüketici kitlesine ulaşma imkânı 

sağlamanın yanı sıra ülke, güvenli iş ve yatırım ortamı ile de dünyanın önde gelen en 

dinamik ekonomilerinden biri olarak değerlendirilmektedir.  

 

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 (birincil endüstriler) önemli bir yere sahiptir. Ülke aynı 

zamanda Güney Ontario merkezli, özellikle 

otomobil ağırlıklı bir imalat endüstrisine de 

sahiptir. Doğal kaynaklar ülke ekonomisinin 

gelişmesinde kilit bir rol oynamış olmakla beraber 

toplam ekonomik faaliyetlerin %70’i ve 

istihdamın %75’ini oluşturan hizmetler sektörüyle 

bugün Kanada ekonomisi oldukça çeşitlenmiştir. 

British Columbia ve Alberta eyaletleri için çok 

büyük önem taşıyan doğal kaynaklar ticari 

dengenin önemli bir unsurudur. 

 Ekonomide öne çıkan sektörler, öncelikli 

olarak tarım ve hayvancılık, sanayi, madencilik, 

inşaat, turizm, enerji ve bankacılıktır. 

 

En önemli ihracat ürünleri  

Kanada'nın 2013 yılında ihraç ettiği en 

önemli ürünler petrol yağları, otomobiller, altın, 

kara taşıtları için aksam ve parçalar, ağaç, buğday 

ve mahlut, uzay araçları, taşkömürü, buğday, 

ağaç, işlenmemiş alüminyum, gaz türbinleri, odun 

hamuru, demir cevheri ve konsantreleri, 

dozlandırılmış ilaç, etilen polimerleri, hava 

taşıtlarının aksam ve parçaları, bakır cevherleri ve 

konsantreleri, telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, ağır iş makine ve cihazlarının aksam 

ve parçaları, kauçuk lastik, elmas, mobilya aksam ve parçaları, domuz eti, soya fasulyesi ve 

kuru baklagillerdir. Kanada’ nın ihracatında başlıca ürünler sırasıyla Ham petrol, Otomobil, 

Altın ve hububat ürünleridir. 

 

En önemli ithalat ürünleri  

Ham petrol, altın, otomatik bilgi işlem makineleri, dozlandırılmış ilaç, kauçuk 

lastikler, ağır iş makine ve cihazlarının aksam ve parçaları, televizyon alıcıları, video 

monitörleri, tıp, cerrahi, dişçilik alet ve cihazları, elektrik devresi teçhizatları ithalatında 2013 

yılında düşük oranlarda düşüş yaşanmış, Kanada’nın ithalatında önde gelen ürün gruplarından 

olan otomobil, kara taşıtları için aksam ve parça, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, 

turbojetler, hava taşıtlarının aksam ve parçaları, taşıtlar için römorklar, hava taşıtları, uzay 

Ülke Künyesi 

Nüfus: 35,344,962 

Dil: İngilizce - Fransızca 

Din: Hıristiyan 

Etnik Yapı: %76.7 beyaz, %14,2 asyalı, 

%4.3 aborjin, %2.9 siyah, %1.2 latin, 

%0.8 diğer 

Başkent: Ottawa 

Yüzölçümü: 9,984,670 km² 

Başlıca Şehirleri: Toronto, Ottawa, 

Montreal, Calgary, Winnipeg, Vancouver 

Para Birimi: Kanada Doları (CAD$) 

Yönetim Şekli: Federal Parlamento – 

Anayasal Monarşi 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (milyar dolar):  

1.952 (2015 Tahmini) 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Değişimi: % 2,3 

(2015 Tahmini) 

Cari Denge (milyar dolar): -51,4 ( 2015 

tahmini) 

Cari Denge (GSYH %) : % 2,6 

 



araçları ithalatında ise artış görülmüştür. İthalatta başlıca ülkeler sırasıyla ABD, Çin, 

Meksika, Almanya ve Japonya’dır. 

 

 

Kanada Türkiye ticari ilişkileri 

Kanada, Ekonomi Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde öncelikli 

Ülkelerinden birisi olarak belirlenmiştir. Türkiye ile Kanada arasındaki ikili ticaret hacmi, 

mevcut ekonomik ve ticari potansiyelinin altında seyretmekle beraber istikrarlı bir artış 

eğilimi göstermektedir. Nitekim 1990 yılından bugüne ülkemiz ile Kanada arasındaki ticaret 

hacmi birkaç istisna yıl hariç olmak üzere artış göstermiştir. 2013 yılında ise ticaret hacmimiz 

% 14,2 artış göstererek 2.296,7 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 

  

İhracat potansiyeli olan sektör ve ürünler 

Ürün çeşitliliği itibariyle gelişmiş bir pazar konumunda bulunan Kanada’da, sağlıklı 

olmasının yanı sıra geleneksel ve özgün niteliklere sahip ürünlere olan talep de artış 

göstermektedir. Bu sebeple tüketici eğilimlerinin karşılanması amacıyla, standart ürünlere 

göre özel nitelikleri ön plana çıkartılarak pazarlanan “özel nitelikli ürünler” pazarda önemli 

yer tutmaktadır. Özel nitelikli ürünler ise; Sağlıklı ve Doğal Ürünler, Organik Ürünler, Etnik 

Ürünler, Helal ve Koşer Sertifikalı Ürünler, Fonksiyonel Ürünler, Gurme Ürünler, Konserve 

Meyve ve Sebze, Kuru Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler ve Zeytinyağı 

  

Ticarette dikkat edilecekler  

Navlun ve sigorta giderlerinin yüksek olması bazı ürünlerin ülkemizden Kanada’ya 

sevkiyatını olumsuz etkilemekte, bu ürünlerin ABD üzerinden Kanada’ya girişine yol 

açmaktadır. Ülkemiz menşeli ürünler, Kanada pazarında dış ticaret istatistiklerine 

yansıyandan daha fazla yer almaktadır. 

Kanadalı ithalatçıların yaşadıkları en önemli sorun ihracatçılarımız ile temas 

kuramama, taleplerinin zamanında ve istenilen özelliklerde karşılanmaması ve dil 

problemidir. 

Ülkede standartlar ile etiketleme ve paketleme konusundaki düzenlemelerin farklı 

oluşu, Avrupa’ya dönük ihracat yapan ve Avrupa uygulamalarına alışık olan ihracatçı 

firmalarımız bakımından zorluk teşkil etmektedir. Bu konudaki ihmal, ihracatçılarımız 

açısından ciddi zararlarla sonuçlanmaktadır. 

Yatırımcılarımız açısından Kanada yüksek vergi oranları nedeniyle çok cazip 

gelmemektedir. Merkezi hükümet yanında federal hükümetlerin de ayrıca tahsil ettiği vergiler 

toplam vergi yükünü ağırlaştırmaktadır. 

 

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. 

 

 

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. 

 

Kaynak:Ekonomi Bakanlığı 

 

 


