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Ticaret ve ekonomide yeni ortak:

KANADA

Kanada, ekonomi ve ticarette geliﬂmiﬂ altyap›s› ve olanaklar›yla kriz
ortam›nda yeni pazarlar ve ortakl›klar arayan Türkiye için son derece cazip bir
destinasyon. Dünyan›n önde gelen ekonomilerinden Kanada, özellikle teknoloji
alanlar›nda geliﬂmiﬂ endüstriyel yap›s›, yo¤un tar›m ithalat ve ihracat›yla ticaret
ve ekonomide art›k beklemeyi de¤il, keﬂfedilmeyi hak ediyor.
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ünyan›n önde gelen ekonomilerinden Kanada, özellikle teknoloji alanlar›nda
geliﬂmiﬂ endüstriyel yap›s› ile kriz dönemlerinde dâhi en çok büyüyen dünyan›n en geliﬂmiﬂ ve sanayileﬂmiﬂ yedi ülkesinin oluﬂturdu¤u G7 ülkelerinden
biri. II. Dünya Savaﬂ›’ndan bu yana ithalat, madencilik ve hizmet sektörlerindeki art›ﬂ ile enerji üretiminde do¤u ve bat›daki engin do¤al gaz yataklar› ve do¤al
kaynaklara sahip olan Kanada, yo¤un tar›m ithalat ve ihracat›yla Türkiye için uygun
olanaklar sunuyor. Serbest pazara dayal› ekonomisi, üretim modelleri ve yüksek yaﬂam standartlar›yla en büyük ticaret orta¤› ABD ile benzerlikler gösteren Kanada,
imalat sanayisindeki en geniﬂ sektör olan motorlu araç üretiminin geliﬂti¤i Ontario
ve Quebec, yiyecek içecek, kâ¤›t ve yan ürünler, temel madenler ve üretilmiﬂ madenler, kimyasallar ve petrokimyasal sanayisi ile kendine yeterli olan kentsel ve endüstriyel bir ülke.
Küreselleﬂen bugünün dünyas›nda Türkiye taraf›ndan henüz yeterince keﬂfedilmemiﬂ bir ülke oldu¤unu düﬂündü¤ümüz Kanada, gelecek nesiller için saklanan dev
bir korunmuﬂ bölge olarak da tan›mlanabilir. Ayn› ﬂekilde Kanada da, Türkiye’nin
dünyadaki ekonomik ve politik önemini yeterince alg›layamamaktad›r. Bu durum, her iki ülkenin perspektifinden de daha yap›lacak ve
yap›labilecek çok iﬂ oldu¤unu göstermektedir.

D

KANADA EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIﬁ
9,976 bin km2 ile Rusya’dan sonra yüzölçümü olarak dünyan›n
ikinci büyük ülkesi olan Kanada, neredeyse s›n›rs›z denebilecek do¤al
kaynaklar›na karﬂ›l›k, sadece 33 milyonluk nüfusu ile daha uzun y›llar
dünyan›n en cazip göçmen ülkesi olmaya aday. Y›llard›r devam eden oldukça istikrarl› bir göçmenlik politikas›na sahip olan ülke, tüm dünyadan gelen, farkl› dil, din ve kültürlere sahip topluluklar›n bar›ﬂ
içinde bir arada yaﬂad›¤› bir ülke olarak bugün ve gelecek için bir model oluﬂturma potansiyeline sahip.
1.4 trilyon dolarl›k GSMH ile G-7 ülkeleri aras›nda yer alan Kanada on
eyalet ve üç bölgeden oluﬂan gevﬂek bir konfederasyon yap›s›na sahip. Tar›ma elveriﬂli arazilerini her y›l takriben Hollanda büyüklü¤ünde bir alan kadar art›rma potanEylül 2009 l EKONOM‹K FORUM 53
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gözlemleniyor. Ayr›ca banka sektöründe
ABD’de yaln›zca 2009 y›l›nda 81 banka batarken, Kanada’n›n hiçbir büyük finans kurumunda krizin böyle bir etkisi görülmedi.
Geliﬂen hizmet sektörü ve iç talebin art›ﬂ›
nedeniyle Kanada GSYH’s›, krize ra¤men
2009 Temmuz ay›nda May›s ay›na göre yüzde
0,1, Nisan ve Haziran aylar› aras›nda ise geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 3,2 art›ﬂ gösterdi. 2009’un ilk üç ay›nda yüzde 10 küçülen
Avrupa Birli¤i ile yüzde 5,7 küçülen ABD
ekonomisiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Kanada ekonomisinde, kriz sonras› oluﬂan talep aç›¤›n› kapatmak için baﬂta ikinci büyük ticaret orta¤›
Çin olmak üzere di¤er ülkelere yönelme e¤ilimi göze çarp›yor.

TÜRK‹YE KANADA ARASINDA T‹CAR‹
‹L‹ﬁK‹LER
siyeline sahip olan ülke, küresel ›s›nma sonucunda buzullar›n erimesi ile Kuzey Buz Denizi üzerinden Avrupa ile Asya’y› birbirine ba¤layacak ve mevcut yollara göre binlerce
km’lik tasarruf sa¤layan yeni bir su yolu olarak Kuzeybat› Geçiﬂi ﬂimdiden dünya gündeminde yer almakta. Bu durum, Kanada’n›n jeopolitik önemini daha da art›rarak, ülkenin el de¤memiﬂ yeni do¤al kaynaklar›n›n kullan›m›n› gündeme getirmekte.
Araba, ya¤ ve do¤al gaz ihracat›nda da ABD’nin bir numaral› orta¤› olan Kanada,
küresel krizin ortaya ç›k›ﬂ adresi olan bu ülkeden talep düﬂüﬂünden kaynaklanan büyümenin yavaﬂlamas› d›ﬂ›nda kredi krizi gibi mali krizlerden büyük oranda etkilenmedi¤i
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2007 y›l›nda Kanada’ya ihracat›n yüzde
28’ini tekstil ürünleri, yüzde 26’s›n› madenmetal ve mineraller, yüzde 17’sini tar›m ve orman ürünleri, yüzde 15’ini cam-seramik ve
di¤er taﬂlar, yüzde 4’ünü makineler, yüzde
3’ünü mücevherat, yüzde 2’sini otomotiv aksam ve parçalar› oluﬂturdu. Kimyasal maddelerin 2007 ihracat›ndaki pay› da yüzde 2 oldu.
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Bunlar›n d›ﬂ›ndaki ürünlerin toplam d›ﬂ›ndaki pay› ise yüzde 3 dolay›nda gerçekleﬂti.
Sektörler baz›nda Kanada’ya Türkiye’nin
yapt›¤› ihracatta, canl› hayvan ve hayvansal
ürünler yüzde 71, bitkisel ürünler, özellikle
meyve ve sebze yüzde 70, optik alet ve cihazlar
yüzde 70, sanat eserleri, koleksiyon ve antika eﬂyalar yüzde 42, kâ¤›t, karton ve karton mamülleri yüzde 41, mineral maddeler yüzde 33,
ayakkab›, baﬂl›k, ﬂemsiye ve di¤er aksesurlar
yüzde 32, mücevherat yüzde 30, cam, cam eﬂya
ve seramik yüzde 13, g›da sanayii ürünleri yüzde 12, a¤aç ve ahﬂap eﬂya yüzde 8, muhtelif mamul eﬂya yüzde 6, hayvansal ve bitkisel ya¤lar
yüzde 5, adi metaller ve bunlardan mamul eﬂya
yüzde 4, dokumaya elveriﬂli maddeler ve bunlardan mamul eﬂya yüzde dört oran›nda artt›.
Türkiye’deki Kanadal› ﬂirketler için yüksek
ticaret ve yat›r›m potansiyeline sahip bir ülke.
Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin yan›nda otomotiv, uçak, uzay teknolojisi, plastik ve tar›m
ürünleri gibi birçok sektör Türk yat›r›mc›lar
için birçok olanak sunuyor. Günümüzde birçok
Kanadal› firma Türkiye’de 1,5 milyar dolara
ulaﬂan hacmiyle gayrimenkul, madencilik, perakende, telekomünikasyon ve yay›nc›l›k sektörlerinden ﬂirketlerle faaliyet göstermekte. Bilhas-

sa kriz döneminde korumac› politikalardan ziyade serbest pazar ekonomilerinin
güçlendirilerek, farkl› pazarlara yönelme e¤iliminin öne ç›kmas› olumlu bir geliﬂme olarak de¤erlendirilirken, yüz bin civar›nda Türk vatandaﬂ›n yaﬂad›¤› Kanada,
özellikle tar›m alan›nda büyük ticaret potansiyeli taﬂ›yor. Bunun yan› s›ra y›lda 10
milyar dolarl›k taze sebze ve meyve ithal eden Kanada ile iliﬂkilerin geliﬂmesiyle 1
milyar dolara ulaﬂmas› beklenen Türkiye’nin taze meyve ve sebze ihracat› ise yaln›zca 37 bin dolar.
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KANADA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇ‹S‹ MARK BAILEY:

“Kanada ve Türkiye
aralar›ndaki sinerjinin
bilinciyle ticareti geliﬂtirmeli”
‹ki ülke sanayileri aras›ndaki sinerjinin bilincinde olan Türkiye ve Kanada
hükümetlerinin ticareti kolaylaﬂt›rmak için s›k› çal›ﬂt›klar›n› ifade eden Büyükelçi
Mark Bailey, Mart 2009’da imzalanan Hava Taﬂ›mac›l›¤› Anlaﬂmas› ile iki ülke
halk›n›n daha da yak›nlaﬂt›¤›n› vurgulayarak, Temmuz 2009’da
Kanadal› ve Türk iﬂ adamlar›n›n karﬂ›l›kl› olarak daha kolay
iﬂ yapabilmelerini sa¤lamak için “Çift Vergi
Anlaﬂmas›”n› karara ba¤lad›klar›n› söyledi.
stikrarl› siyasi ve ekonomik yap›s›, demokratik parlamenter sistemi, küresel ekonomik krizin baﬂlang›c›na kadar uzun y›llard›r fazla veren federal bütçesi ile G-7 ülkeleri aras›nda bile seçkin bir konuma sahip olan Kanada, yabanc› sermaye yat›r›mlar›
aç›s›ndan dünyan›n say›l› ülkelerinden. ABD ve Meksika ile birlikte NAFTA anlaﬂmas› çerçevesinde, toplam yaklaﬂ›k 440 milyonluk dev bir pazar›n parças› olan Kanada ile
Türkiye aras›ndaki ekonomik ve ticari iliﬂkiler üzerine Kanada’n›n Ankara Büyükelçisi
Mark Bailey ile Ekonomik Forum Dergisi için gerçekleﬂtirdi¤imiz söyleﬂi, küresel krizin
yeni pazarlara aç›lma e¤ilimini güçlendiren ortam›nda iki ülkenin karﬂ›l›kl› yat›r›m için
güçlü bir destinasyon oldu¤unu ortaya koydu.

‹

Türkiye ile Kanada aras›ndaki ticari iliﬂkilerin geldi¤i boyut nedir ve geliﬂimi
için sizce neler yap›lmal›?
Türkiye-Kanada ticari iliﬂkileri son on y›lda büyük oranda artt›. Bu büyüme 2001 krizi sonras› Türkiye’nin sa¤lam pazar odakl› politikalar izleyerek baﬂar›l› bir ekonomik
dönüﬂüm gerçekleﬂtirmesine rastlar. 2008 itibar›yla 1,9 milyon dolar olan toplam ticaret hacmimiz, 2004 rakamlar›n›n ( 981 milyon dolar) neredeyse iki
kat›na ulaﬂt›. 2008 y›l›nda Kanada’n›n Türkiye ihracat› 1,2 milyon dolara ve Türkiye’nin Kanada ihracat› ise 705 milyon dolara ulaﬂt›.
‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmi küçük ama önemli. Küçük, çünkü 2008 y›l›nda Kanada Türkiye’nin 49’uncu büyük ihracat orta¤›yken, Türkiye Kanada’n›n 22’nci en büyük ihracat orta¤›. Son beﬂ y›ldan bu yana, Türkler ve Kanadal›lar ortak iﬂ olanaklar›n› güçlendirmek ve geliﬂtirmek için karﬂ›l›kl› olarak giderek büyüyen bir güven
ortaya koydular. Örne¤in, Kanada’n›n ﬂimdiye kadar gerçekleﬂtir56 EKONOM‹K FORUM k Eylül 2009

Kanada Ankara Büyükelçisi
Mark Bailey
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di¤i en büyük ticari ziyaret bu y›l›n may›s ay›nda
Türkiye’ye gerçekleﬂtirdi. Otuz ﬂirketten ellinin
üzerinde kat›l›mc› ve temsilci, üç vilayetten (Ontario, Quebec, Alberta) ve üç federal kurum ( Kanada ‹hracat, Tar›m ve G›da, Tar›m Geliﬂtirme,
D›ﬂ ‹liﬂkiler ve Kanada Uluslararas› Ticaret) ve
delegasyon, yenilenebilir enerji sektörü, uluslararas› biliﬂim teknolojisi, tar›m ve maden konular›
üzerinde durdular. Delegasyona kat›lan birçok
firma ABD pazar› d›ﬂ›na aç›lma teklifinde bulundu. Kat›lan otuz ﬂirketten yirmisi de yeni Türk
firmalar›yd›.
Türkiye ve Kanada hükümetleri sanayilerimiz
aras›ndaki sinerjinin bilincinde olarak, ticareti kolaylaﬂt›rmak için s›k› çal›ﬂt›lar. Mart 2009’da imzalanan Hava Taﬂ›mac›l›¤› Anlaﬂmas› iki ülke halk›n›
daha da yak›nlaﬂt›rd›. Türk Hava Yollar› (THY)
Temmuz ay›ndan itibaren Toronto’ya direk uçuﬂlara baﬂlad›. Ayr›ca Temmuz 2009’da Kanadal› ve
Türk iﬂ adamlar›n›n karﬂ›l›kl› olarak daha kolay iﬂ
yapabilmelerini sa¤lamak için “Çift Vergi Anlaﬂmas›”n› karara ba¤lad›k. Ticari iliﬂkilerimizi geliﬂtirmek için yeni anlaﬂmalar aray›ﬂ›m›z halen devam ediyor.

Kanada ekonomisi küresel krizden ne ölçüde etkilendi ve hangi sektörlerde krizin etkisini daha çok görülmekte?
Kanada ekonomisi liberal bir serbest pazar ekonomisidir. 1994’ten beri, aralar›nda en önemlileri ABD ve Meksika ile imzalad›¤› Kuzey Amerika Serbest Ticaret
Anlaﬂmas› (NAFTA) olmak üzere, birçok ticaret orta¤›yla dokuz Serbest Ticaret
Anlaﬂmas› (STA) imzaland›. ﬁu an sekiz yeni STA ve baﬂka birçok ikili anlaﬂmalar
(D›ﬂ Yat›r›m›n Teﬂvik Edilmesi ve Koruma anlaﬂmalar› gibi) üzerinde çal›ﬂmalar sürmekte.
Kanada’n›n iyi düzenlenmiﬂ ve sermayeli finans ve banka sektörleri mevcut finans
ve kredi krizini savuﬂturmay› baﬂard›. Bizim bankalar›m›z güçlü, iyi yönetilen ve iﬂlemeyen (toksik) mallara çok s›n›rl› seviyede aç›kt›r. Ancak maalesef, di¤er sektörleri etkileyen, bugün küresel ekonomik durgunluk olarak bildi¤imiz ekonomik durgunlukla birlikte birçok hassas sektör bask› alt›nda. Örne¤in, Kanada otomotiv sektörü, Türkiye’dekine benzer ﬂekilde bir talep azalmas›yla karﬂ› karﬂ›ya. Dünya talebindeki çok
az bir düﬂüﬂün bile bizim otomotiv sanayimizde büyük bir etkisi oluyor. Düﬂünün ki,
Kanada, ABD ve Japonya’dan sonra dünyan›n üçüncü büyük otomotiv ürünleri ihracatç›s› ve yüzde 84’ü Kanada yap›m› araçlar ihraç edilmekte. Yaln›zca bu sanayide bile yaklaﬂ›k 500 bin Kanadal› çal›ﬂ›yor.
Ekonomimiz, ekonomik krizde hayatta kalabilmek ve devam eden toparlanma
döneminde iyi konumlanm›ﬂt›r. Yaln›zca geçen Haziran ay›nda, GSYH’m›z küçülme
e¤ilimine son vererek yüzde 0,1 büyümüﬂtür. Uluslararas› Para Fonu’nun (IMF) Nisan ay› raporunda, “Kanada, iyi yönetimi, ekonomik ve mali istikrar› sa¤lamak için inisiyatif al›c› ad›mlar› sayesinde küresel ekonomik kriz ve dünyadaki durgunlukta di¤er
tüm ülkelere göre daha iyi konumlanm›ﬂt›r” deniliyor.
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Dünyan›n gelece¤i aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yan enerji sorununa çözüm olarak sizce neler yap›lmal› ve Kanada yenilenebilir enerji kaynaklar› yaratmay›
planl›yor mu?
Kanada yenilenebilir enerji kaynaklar› aç›s›ndan büyük bir zenginli¤e sahip. Ülkemiz
su, güneﬂ, rüzgâr ve biokütle-yeﬂil enerji üretmek için ham maddeler de dâhil olmak üzere çok geniﬂ ve çeﬂitli kaynaklara sahip.
Hidro güç, Kanada’n›n yenilenebilir enerji üretiminin yüzde 97’sini ve dünya hidro
güç üretiminin yüzde 13’ünü oluﬂturuyor. Kanada, 70 bin 858 megawatt› (MW) geçen
kurulu gücü ve y›ll›k ortalama 350 terawatt/saat hidro güç üretiminde bir dünya lideri.
Sanayisi kömürle çal›ﬂan elektrik santrallerinden altm›ﬂ kat, do¤al gazla çal›ﬂan elektrik
santrallerinden 18-30 kez daha az sera gaz› aç›¤a ç›kararak, çevreyi tüm di¤er elektrik
kaynaklar› ve hava kirleticilerinden daha az kirletiyor.
Kanada, ayr›ca rüzgâr enerjisi üretiminde de önemli bir aktör. 2008 y›l›nda Kanada,
2000 MW’yi geçerek y›lsonunda 2,369 MW’ ye varan kurulu rüzgâr enerjisi kapasitesiyle dünya s›ralamas›nda on ikinci oldu. Kanada’n›n rüzgâr fabrikalar› ülkenin elektrik talebinin yaklaﬂ›k yüzde 1’ini karﬂ›l›yorlar.
Kanadal›lar temiz ve sa¤l›kl› bir çevre için görev ve sorumluluklar›n›n son derece fark›ndalar. Yeni yay›nlanan “Temiz Enerji Fonu”na göre, Kanada Hükümeti temiz enerji
teknolojileri geliﬂtirmek için 1 milyon dolarl›k bir bütçe ay›rd›. Bu miktar›n en az 650
milyon dolar› yüksek miktar karbon yakalama ve depolama projelerine yat›r›lacak.
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Kanada’dan Türkiye’ye, Türkiye’den
Kanada’ya yat›r›m yapan iﬂ adamlar› var
m›? Bu iﬂ adamlar›na nas›l bir kolayl›k, teﬂvik, ilgi ve destek verilecek?
Türk yat›r›mlar› Kanada’da daha çok tar›m
sektöründe görülüyor. Bu do¤al ve yararl› bir sinerji. Çünkü Türkiye tar›m ve g›da tar›m›nda
uzun zamana dayanan yo¤un ve önemli bir deneyime sahip. Kanada ise dünyan›n en büyük
dördüncü tar›m ürünleri ihraç eden ülkesi olarak
Türk giriﬂimcilerin iﬂlerini büyütmek için ideal bir
yer. Ayr›ca Türk ihracatç›lar Kanada’n›n büyük
ﬂehirlerinde g›da ve perakende sektörlerinde yerlerini alm›ﬂ durumdalar.
Türk ve di¤er yat›r›mc›lar Kanada’daki uygun iﬂ ortam›n›n avantajlar›ndan yararlan›yorlar.
Örne¤in, 2012 itibar›yla kurumsal gelir vergisi
yüzde 19’dan yüzde 15’e düﬂecek olan Kanada,
G-7 ülkeleri aras›nda en düﬂük gelir vergisine sahip ülke. Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret
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Anlaﬂmas› ve di¤er Serbest Ticaret Anlaﬂmalar› sayesinde, Kanada’daki yat›r›mc›lar 447 milyondan fazla tüketici ve 17,4 trilyon dolardan fazla GSYH’ ya
ulaﬂ›yor. Bizim en büyük avantaj›m›z ekonomi bilgimiz ve ak›ll› ve yetenekli iﬂ gücümüz. 2008’de
Uluslar aras› Yönetim Geliﬂimi Kurumu (IMD) Kanada’y›, iﬂgücünü güçlendiren yetenekli iﬂçileri çekme aç›s›ndan tüm G-7 ülkeleri aras›nda birinci olarak tan›mlad›.
Türk yat›r›mc›lar, Kanada’daki giriﬂim ve desteklerle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi için http://investincanada.gc.ca/ adresini ziyaret edebilirler. D›ﬂ ‹liﬂkiler ve Uluslararas› Ticaret ﬁubesi Kanada’da iﬂ yapmak ve faaliyetlerini ülkemizde geniﬂletmek isteyen
uluslararas› ﬂirketleri de¤erlendiriyor. ﬁubemiz yat›r›mc›lara, aç›klama, seçim ve iﬂ takibine kadar her
ad›mlar›nda yol gösteriyor. Kanada’da iﬂ yapmak
için her türlü bilgiyi sa¤l›yor ve özel talep ve ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için birebir görüﬂecekleri uzmanlar›n yard›m›n› sunuyor. Kanada hükümetinin bu hizmeti ücretsiz ve tamamen gizlilik prensiplerine ba¤l› kalarak yürütülüyor.
Kanada’da ticari yat›r›mlar aç›s›ndan s›ralamada hangi ülkeler yer al›yor ve Türk yat›r›mc›lar› hangi alanlarda yat›r›m yapmal›?
Az önce bahsetti¤im nedenlerden ötürü, dünyan›n her yerinden yat›r›mc›lar yat›r›m için Kanada’y› seçiyorlar. En büyük yat›r›mlar, baﬂta ABD olmak üzere, Avrupa Birli¤i, ‹sviçre, Japonya ve Brezilya, Norveç ve Avustralya gibi ülkeler taraf›ndan
yap›l›yor. Türk yat›r›mc›lar›n yat›r›m yapabilecekleri
güçlü ve çok çeﬂitli sektörler ﬂunlard›r:
l Hava sahas›: Kanada dünyan›n en büyük beﬂinci
hava sahas› üreticisi.
l Tar›m: Kanada dünyan›n en büyük dördüncü ihracatç›s›.
l Otomotiv: Kanada dünyan›n en büyük üçüncü

ihracatç›s›.
l Bio-üretim-kesim: Kanadal› ﬂirketler ortak ve üretmekte.
l Bioteknoloji: Kanada dünyan›n beﬂ büyük liderinin aras›nda.
l Kimyasallar: Dünyan›n en büyük ilk on kimya ﬂirketi Kanada’da üretim kolayl›klar›na
sahip.
l Finans: Kanada bankalar› Dünya Ekonomik Forum’una göre dünyada bir numara.
l Yaﬂam Bilimi: Kanada G-8 ülkeleri aras›nda sa¤l›k araﬂt›rma patentlerini büyütmede lider.
l Plastik: Kanada dünyan›n en büyük dördüncü kal›p ihracatç›s› ve plastik üretim makinesinde en büyük sekizinci ülkesi.
l Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojileri: Kanada G-7 ülkeleri aras›nda en düﬂük iﬂletim ve vergi kredileri ile ar-ge geliﬂtirilmesini destekliyor.
Kanada’dan Türkiye’ye yat›r›m yapan iﬂ adamlar› var m› ve Kanadal› iﬂadamlar›n›n karﬂ›lar›na ç›kan sorunlar neler, bunlar›n aﬂ›lmas› için Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i (TOBB) ve D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) ile sürdürülen iﬂbirlikleri konusunda bizi bilgilendirir misiniz?
Türkiye’de yat›r›m yapmak isteyen Kanadal›lardan s›k s›k sorular al›yoruz. Özellikle
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› ile olmak üzere Türk Hükümeti ile ihtiyaç
ve dileklere cevap verebilmek için yak›n çal›ﬂma içindeyiz. Türkiye’deki Kanada yat›r›mlar›, baﬂta biliﬂim ve iletiﬂim teknolojileri (ICT), madencilik, çevre ve perakende sektörleri
olmak üzere birçok sektöre da¤›lm›ﬂ durumda. Türkiye yat›r›m olanaklar›n› geliﬂtirmek
için birçok yasal düzenleme yaparak ilerleme kaydetti. Ülkenizi daha çok ad›m atmas› ve
daha iyimser ilerlemelerde bulunmas› yönünde destekliyoruz. Bu ba¤lamda, yat›r›mc›l›k
giriﬂimlerinin uzun vadede baﬂar›l› olmas› için çok önemli bir ad›m olan yerel ortaklar bulmak da dâhil olmak üzere, yat›r›mc›lar›n Türk piyasas›na giriﬂini kolaylaﬂt›rmak için Kanada Büyükelçili¤i ile TOBB ve DE‹K aras›ndaki yak›n iﬂbirli¤ini destekliyoruz.
Kanada’da yat›r›m yapacak iﬂ adamlar›na önerileriniz neler olur?
Türk yat›r›mc›lar Ankara’daki Kanada Büyükelçili¤i ile ankra-td@international.gc.ca.
adresinden irtibata geçebilirler. Ayr›ca Kanada piyasas›na girmek için en iyi bilgileri sunan
Kanada D›ﬂ ‹liﬂkiler ve Uluslararas› Ticaret Bürosu’nun Invest in Canada (Kanada’da
Yat›r›m Yap›n) ile de http://investincanada.gc.ca/ ba¤lant›s›ndan eriﬂebilirler.
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Yaklaﬂ›k 190 kiﬂilik
Kanadal› iﬂ adam› heyetinin,
Akdeniz çana¤›ndaki
ülkeler üzerine yapt›¤›
seyahatin ‹stanbul aya¤›nda
DE‹K Türkiye-Kanada ‹ﬂ
Konseyi taraf›ndan
a¤›rland›.Türk-Kanada ‹ﬂ
Konseyi Baﬂkan› Dr. Y›lmaz
Argüden’in ev sahipli¤inde
gerçekleﬂen akﬂam
yeme¤ine, The Globe and
Mail’in baﬂyazar› ve di¤er
köﬂe yazarlar› ile beraber
yüzün üzerinde Kanadal›
iﬂ adamlar›n›n yan› s›ra
Devlet Bakan› ve
Baﬂmüzakereci Egemen
Ba¤›ﬂ ve Kanada’n›n Ankara
Büyükelçisi Mark Bailey,
DE‹K Yönetim Kurulu
üyeleri Mustafa Boydak,
Hüseyin Özdilek, Halim
Mete, Dr. Zeynel Abidin
Erdem de iﬂtirak etti.

DE‹K Türk Kanada ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Dr.Y›lmaz Argüden,
Bakan Egemen Ba¤›ﬂ, The Globe and Mail Gazetesi
Baﬂyazar› ve Yay›mc›s› Philip Crawley.
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TEPAV Direktörü Güven Sak, KAYSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mustafa Boydak, TOBB Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Halim Mete, Hidayet Türko¤lu, DE‹K Türk-Kanada ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan›
Y›lmaz Argüden, Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ ve DE‹K Yönetim Kurulu üyesi
Dr. Zeynel Abidin Erdem.

Kanadal› iﬂadamlar›n›n
‹stanbul ç›karmas›
›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) Türk-Kanada ‹ﬂ Konseyi, Kanada’n›n ulusal
gazetesi The Globe and Mail’in baﬂyazar› Philip Crawley, di¤er köﬂe yazarlar› ve
medya mensuplar› ile beraber Kanada’n›n seçkin iﬂ adamlar›n›n da bulundu¤u yaklaﬂ›k 200 kiﬂilik bir heyeti 20 A¤ustos’da Ortaköy Feriye Restoran’da bir akﬂam yeme¤inde a¤›rlad›. Ortaköy, Feriye Restoran’›nda Türk-Kanada ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Dr. Y›lmaz Argüden’in ev sahipli¤inde gerçekleﬂen akﬂam yeme¤ini, Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ ve Kanada’n›n Ankara Büyükelçisi Mark Bailey kat›l›mlar›yla onurland›rd›. DE‹K Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Boydak, Hüseyin Özdilek, Halim Mete, Dr.
Zeynel Abidin Erdem ile Toronto Raptors’a transfer olan Hidayet Türko¤lu ve çok say›da
iﬂ adam› da iﬂtirak etti.
DE‹K Türk-Kanada ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Dr. Argüden’in aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlayan
gecede, Büyükelçi Mark Bailey ve Egemen Ba¤›ﬂ, Türkiye ve Kanada iliﬂkilerini de¤erlendiren birer konuﬂma gerçekleﬂtirdi. Büyükelçi Mark Bailey konuﬂmas›nda, dünyan›n en de¤erli ﬂehirlerinden ‹stanbul’da böyle bir heyetle buluﬂmaktan son derece mutlu oldu¤unu
dile getirdi. Bailey, Türk Hava Yollar›’n›n Toronto’ya baﬂlatt›¤› direkt uçuﬂ seferlerinin iki
ülke aras›ndaki iliﬂkiler aç›s›ndan çok olumlu bir geliﬂme oldu¤unu belirtti. Akﬂam yeme¤i
Devlet Bakan› Egemen Ba¤›ﬂ’›n konuﬂmas›yla devam etti. Ba¤›ﬂ konuﬂmas›nda, Türkiye’nin
AB konusunda k›sa zamanda birçok konuda ilerleme kaydetti¤ini ve en önemlisi TürkiyeAvrupa Birli¤i iliﬂkilerinde son alt› y›lda oldukça olumlu geliﬂmeler oldu¤unu, hükümetin
AB’ye tam üyelik hedefi do¤rultusunda yo¤un çal›ﬂmalar›na ara vermeden devam edece¤ini söyledi. Akﬂam yeme¤i, ‹ﬂ Konseyi Baﬂkan› Dr. Y›lmaz Argüden’in Globe and Mail’in
baﬂyazar› Philip Crawley ve Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Egemen Ba¤›ﬂ’a plâket takdim
etmesiyle sona erdi.
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