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TEMEL GÖSTERGELER 

 

Resmi Adı 
 
Kanada  
 

Yönetim Şekli 
 
Parlamenter demokrasiye dayalı Anayasal Monarşi, 
Federasyon  
 

Nüfus  
 
38.029.000 (IMF 2020)  
 

Yüzölçümü 
 
9.984.670 km2  
 

Dil 
 
İngilizce ve Fransızca (Resmi diller)  
 

Başkent 
 
Ottava 
 
 

Para Birimi 
 
Kanada Doları  
 

Dini İnançlar 
 
Hıristiyanlık, Çeşitli Dinler 
 

GSYİH (Cari Fiyatlar, milyar $) 
 

 
1.600 (2020) 

Büyüme Oranı (Cari Fiyatlar, %) 

 

 
-7,1 (2020) 

 

 

 

Üyesi olduğu Başlıca Kuruluşlar 

APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu), 
ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği-Dialog 
Ortağı), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), 
IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD 
(Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), IMF 
(Uluslararası Para Fonu), NATO (Kuzey Atlantik 
Asamblesi), NAFTA-USMCA (Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Alanı-ABD, Meksika, Kanada Anlaşması), OAS 
(Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), OSCE (Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD 
(Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), 
WTO (Dünya Ticaret Örgütü) 
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SWOT ANALİZİ 

 

 
GÜÇLÜ YÖNLER 

 
- ÇOK ÇEŞİTLİ VE BOL ENERJİ VE DOĞAL 

MİNERAL KAYNAKLARI 
- DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. DOGAL GAZ VE 

PETROL ÜRETİCİSİ 
- ÇOK GÜÇLÜ BANKACILIK SİSTEMİ 
- MALİ KONULARDA TİTİZLİK VE HASSASİYET 
- GÜÇLÜ VARLIK FONU 
- SAĞLAM FİNANS VE BANKACILIK SİSTEMİ 

 
ZAYIF YÖNLER 

 
- ABD EKONOMİSİNE BAĞIMLILIK 
- ABD ENERJİ PİYASASINA BAĞIMLILIK 
- İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜK REKABETTEN 

DOLAYI ÜRETİM HACMİNİN GELİŞEMEMESİ 
- YETERSİZ AR-GE HARCAMALARI 
- ÇALIŞAN NUFÜS ORANINDA AZALMA 

- ABD’NİN KENDİ KAYNAKLARINA YÖNELMESİ 
İLE DÜŞEN ENERJİ İHRACATI 

 
FIRSATLAR 

 
- BÜYÜK ABD PAZARINA FİZİKİ YAKINLIK 
- AB İLE GELİŞMİŞ TİCARİ İLİŞKİLER (RE-

EXPORT) 

- LİBERAL EKONOMİK POLİTİKALAR 
- İŞ ÇEVRELERİNCE MÜKEMMEL ORALARK 

TASVİR EDİLEN İŞ VE TİCARET ORTAMI 

 
TEHDİTLER 

 
- ÇOK SEÇİCİ GÖÇMEN POLİTİKASI 

- FAZLASIYLA ÇETİN OLABİLEN HAVA 
KOŞULLARI 
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A-GENEL BİLGİLER 

Coğrafi konum: 

Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, 60 kuzey enlemi ve 95 batı boylamı arasında bulunan ve hem Atlas 
hem de Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Kanada, bu her iki Okyanusun yanı sıra Kuzey Buz Denizi’nde 
de çok uzun kıyılara sahiptir. Ülkenin, güneyde 8.892 km uzunluğundaki sınırıyla ABD haricinde kara 
komşusu bulunmamaktadır.  
Yaklaşık 202 bin kilometre ile dünyanın en uzun kıyılarına sahip ülkesi olan Kanada’nın yüzölçümü, 
dünya toplam yüzölçümünün %7’sini, Amerika kıtasının ise yaklaşık %41’lik kısmını oluşturmaktadır.  
 
10 milyon kilometrekareye ulaşan yüzölçümüne rağmen, ülke nüfusunun büyük kısmı başta 
güneydeki ABD sınırına yakın bölgeler olmak üzere belirli bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Karasal 
yüzölçümü 9,1 milyon km2 olup, bunun %7’si tarımsal alan, %46’sı ise orman alanlarından 
oluşmaktadır.  
 
Coğrafyasında batıdaki dağlık ovalar ile güneydoğudaki alçak düzlüklerin ön plana çıktığı ülkenin en 
yüksek noktası da 5 959 metre yüksekliği ile Logan Dağları’dır.  
Ülke doğudan batıya 6 farklı zaman dilimine ve British Columbia (Pasifik Kıyısı), The Cordillera, The 

Prairies, The Canadian Shield, The Great Lakes (Güney Quebec ve Ontario Eyaletleri), The Atlantic 

Provinces, ve The Arctic (Kuzey Buz Denizi) olmak üzere 7 coğrafi bölgeye ayrılmaktadır. 

Siyasi ve İdari Yapı: 
 
1 Temmuz 1867 tarihinde Birleşik Krallık ’tan ayrılarak Federal yapıda bağımsızlığını ilan eden 
Kanada’da, Kraliçe II. Elizabeth’e bağlı bir anayasal monarşi yönetim biçimi benimsenmiştir. Kanada 
Hükümeti’nin önerisi ile Kraliçe tarafından atanan Genel Vali, Kraliçe’nin ülkedeki temsilcisi olarak 
görev yapmaktadır.  
 
Ülkenin iki meclisli parlamenter sistemi, 308 üyeli Avam kamarası ile 105 üyeli Senato’dan 
oluşmaktadır. Avam kamarası üyeleri dört yılda bir yapılan seçimlerle belirlenirken Senato üyeleri 
Başbakan’ın önerisiyle Genel Vali tarafından atanmaktadır.  
 
10 eyalet (Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Northwest, Nova 
Scotia, Nunavut, Ontario, Prince Edward Adası) ve 3 bölgeden (Quebec, Saskatchewan, Yukon) oluşan 
federal yapı içinde yönetim yetkileri, Merkezi Hükümet (Federal Government), Eyalet Hükümetleri 
(Provincial Government) ve Yerel Hükümetler/Belediyeler (Regional Government) arasında 
paylaşılmaktadır. 
 
Eyalet ve Bölgesel Hükümetler anayasa çerçevesinde belirlenmiş kapsamda bağımsızdır. Kuzeybatı 
(The Northwest) ve Yukon Bağımsız Bölgeleri ise merkezi hükümet tarafından yönetilmektedir. 

 

Doğal Kaynaklar: 
Uranyum, demir, nikel, çinko, bakır, asbest, kadmiyum, alüminyum, altın, kurşun, molibden, potas, 
kobalt, gümüş, kereste, tuz, kömür, petrol, doğal gaz başlıca doğal kaynaklarıdır.  
Başta British Columbia ve Quebec olmak üzere Kanada’nın tüm bölgelerinde madencilik ve ormancılık 
çok büyük önem taşımaktadır. 
 
Ülkenin üç ana bölgesi ve Prens Edward Adası’nda birincil tarımsal faaliyetler de önemli yer 
tutmaktadır.  
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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 sanayi 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  
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 maden, mineraller bakımından da dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Dünyanın en 
büyük potas üreticisidir. 2009 yılına kadar dünyanın en büyük uranyum üreticisi olan Kanada, bu 
yıldan sonra Kazakistan’ın devreye girmesiyle dünya uranyum üretiminde de 2. sırada yer almıştır. 
 
Bunların haricinde kömür, nikel, titanyum konsantresi, alüminyum, demir cevheri, çinko, bakır, altın, 
kurşun, molibden ve elmas üretiminde de dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır.  
2019 yılı itibarı ile 167 milyar varil kanıtlanmış ham petrol rezervine sahip olan Kanada, bu bakımdan 
69 ülke arasında % 10 pay ile 3. sıradadır. Ülke, dünya ham petrol üretiminde % 5 pay ile dördüncü 
sıradadır. 2019 yılı itibarı ile 72 trilyon feet3 kanıtlanmış doğalgaz rezervine sahip olan Kanada, 92 
ülke arasında % 1 pay ile 17. sıradadır. Dünya doğal gaz üretiminde % 4 pay ile 4. sıradadır.  
 
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.  
 
Öte yandan Kanada, 15 Aralık 2011 tarihinde Kyoto Protokolü’nden ayrıldığını bildirmiş olup, böylece, 
1997'de imzalanan ve 2005'te yürürlüğe giren bu anlaşmadan resmen çekilen ilk ülke olmuştur. 
 
15 Aralık 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren çekilme kararının gerekçesi olarak Kanada; hedeflenen 
sera gazı salınım değerlerine ulaşılamadığı için yaklaşık 14 milyar Dolar ceza ile karşı karşıya kalınması 
ve dünya sera gazı salınımında başı çekenlerin (ABD ve Çin) protokolde yer almamasını gerekçe 
göstermiştir. 
 
Kyoto Protokolü gereği Kanada, 2012'de gaz salınımını 1990'daki seviyesine göre % 6 oranında 
azaltmak zorunda bulunuyordu. Önemli bir enerji üreticisi olan Kanada’nın protokolden çıkma 
kararında özellikle konvansiyonel petrol çıkarma tekniklerine kıyasla üç kat daha fazla sera gazı 
salınımına yol açan Alberta’ daki petrol çıkarma sektörünün de etkisi olduğu ifade edilmektedir.   

 
Nüfus ve İstihdam:  
IMF verilerine göre ülke nüfusu 2020 yılı itibarı ile tahmini olarak 38 milyondur. 2020 yılında nüfusun 
38,4 milyon olacağı tahmin edilmektedir.  
 
Coğrafi yapısından dolayı nüfusun dağınık olduğu Kanada’da kentleşme oranı oldukça yüksektir. Ülke 
dünyanın nüfus yoğunluğu en düşük olan ülkelerinden biridir. 
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Buna karşılık ülke aynı zamanda dünyada kentleşme oranının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. 
Ülke nüfusunun yaklaşık %85’lik kısmı 350 kilometre uzunluğundaki ABD sınırı boyunca yaşamakta 
olup, bu nüfusun yarısından fazlası büyük şehirlerde yerleşiktir. 
 
Ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde de şehirler ve kasabalar olmasına rağmen bunların nüfus 
yoğunluğu oldukça düşüktür.  
 
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.  
 
Nüfus, yavaş bir artış hızı gösterse de Kanada hala G8 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.  
Kanada, OECD ülkeleri içinde en yüksek eğitim seviyesine sahip ikinci ülkedir.  
 

Ülkede 2019 yılında % 5,7 olan işsizlik oranının 2020 yılında % 9,7 olacağı tahmin edilmektedir. Covid-

19 pandemisi nedeni ile ülkede iş kayıpları alınan önlemlere rağmen gerçekleşmektedir. 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 

 

IMF verilerine göre Kanada yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın 9. büyük ekonomisidir. 

Kanada, 2020 yılında 42.080 dolarlık kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 18. sırada yer almaktadır. 

2020 yılında sabit fiyatlara göre % 7,1 oranında azalması beklenen GSYİH’nın, 2021 yılında yeniden 

toparlanma etkisi ile % 5,2 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik serbestlik endeksine 

göre Kanada, dünyada 180 ülke arasında 9. sıradadır. Ülke, küresel rekabetçilik açısından dünyadaki 

141 ülke arasında 14. sıradadır. 

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksine göre iş yapma kolaylığı açısından Kanada, dünyada 190 
ülke arasında 23. sıradadır.  
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Kanada, Kuzey Amerika pazarı ile hızla gelişen Asya ekonomileri arasında bir köprü görevi gören 
stratejik pozisyona sahiptir. ABD ve Meksika ile gerçekleştirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Alanı 
(NAFTA)1 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.  
 
1 NAFTA, ABD, Meksika ve Kanada arasında yapılan görüşmeler neticesinde revize edilmiştir. 
Anlaşma, Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (CUSMA - Canada, the United States, Mexico Aggreement) 
adını taşıyacak olup, 30 Kasım 2018 tarihinde Buenos Aires’teki G20 Zirvesinde ülke devlet başkanları 
tarafından imzalanmıştır.  
 
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.  
 
NAFTA’nın yeniden müzakere edilerek yenilenmesi GSYİH artış hızına katkıda bulunacaktır. Kanada’da 
CUSMA olarak anılmaya başlanan anlaşma, 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. CUSMA, 
özellikle ABD’nin Kanada menşeli demir çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin kaldırılması 
bakımından önem taşımaktadır.  
Covid-19 pandemisi diğer tüm ülke ekonomilerini olumsuz etkilediği gibi, Kanada ekonomisini de 
olumsuz etkilemiştir. Ancak petrol fiyatlarındaki ani düşüş ve petrol endüstrisinin ülke 
ekonomisindeki ağırlığı nedeniyle Kanada, ekonomik göstergelerindeki olumsuz görünüm bakımından 
diğer G-7 ülkelerinden ayrışmaktadır.  
Toronto Dominion Bank (TD) tarafından yayımlanan bir rapora göre, ülke ekonomisinin toparlanma 
sürecinin ABD’ye göre daha yavaş olacağı ve koronavirüs öncesi GSYİH düzeyine 2022 yılından önce 
dönülemeyeceği öngörülmektedir.  
Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, Kanadalı işletmelerin yarısından fazlası, salgının başladığı 
tarihten bu yana gelirlerinin en az beşte birini kaybetmiştir. 

C- DIŞ TİCARET 
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Kanada, 2019 yılında dünya ihracatında 13. (% 2,4 pay), dünya ithalatında da 13. (% 2,4 pay) sıradadır. 
2015-2019 yılları arasında ülkenin ihracatı yıllık ortalama % 3, ithalatı yıllık ortalama %3 artış 
kaydetmiştir.  
 
2019 yılında ülkenin ihracatı 447 milyar dolara, ithalatı 453 milyar dolara ulaşmıştır. Dış ticaretinde 
2019 yılında 7 milyar dolarlık açık bulunmaktadır.  
Ülkenin dünyaya ihracatında en önemli ürün grupları sırasıyla mineral yakıtlar, yağlar, motorlu kara 
taşıtları, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, mücevherci eşyası, elektrikli makina ve cihazlar, 
plastikler ve mamulleri, ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü, hava taşıtları, metal cevherleri, cüruf ve 
küldür.  
 

Ülkenin dünyadan ithalatında en önemli ürün grupları sırasıyla motorlu kara taşıtları, makinalar, 

mekanik cihazlar ve aletler, elektrikli makina ve cihazlar, mineral yakıtlar, yağlar, plastikler ve 

mamulleri, eczacılık ürünleri, optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar, mücevherci eşyası, demir 

veya çelikten eşyadır. 

ABD, Kanada’nın ihracatında %75 pay ile en önemli pazardır. Ülkenin ihracatında olduğu gibi 

ithalatında da ABD en önemli ülkedir. 2019 yılı ithalatının yarısından fazlası (% 51) ABD’den 

gerçekleştirilmiştir. Ülkenin ABD’ye bağımlı bir dış ticaret yapısı bulunmaktadır.  

İhracatta Pazar çeşitlendirmesinin sağlanması hedeflenmektedir. 2025 yılına kadar ihracatın 

%50’sinin ABD dışı ülkelere yapılması temel hedef haline getirilmiştir. 

 

Başlıca Ürünler İtibarıyla İhracatı: 
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Başlıca Ürünler İtibarıyla İthalatı: 

 

Başlıca Ülkeler İtibarıyla İhracatı: 
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Başlıca Ülkeler İtibarıyla İthalatı: 

   

D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

Kanada doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında dünyada 13. sıradadır. İmalattan bilgi ve 
iletişim teknolojilerine, gıda işlemeden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektörde dünyanın önde 
gelen firmaları Kanada’da yatırım yapmaktadır.  
1980-2019 yılları arasında ülkedeki doğrudan yabancı yatırım stoku 1,04 trilyon dolardır. 2019 yılında 
ülkeye 50,3 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım girişi olmuştur. 
 
2019 yılında ülke dışına çıkan doğrudan yatırım akışı ise 76,6 milyar dolardır. Kanada’nın ülke 
dışındaki doğrudan yatırım stoku ise 1980-2019 arasında toplam 1,65 trilyon dolardır.  
Kanada’da en fazla yatırım stoku bulunan ülke ABD’dir. 
Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre, Japonya, Hong Kong, Almanya, Fransa ülkedeki diğer başlıca 
yatırımcı ülkelerdir.  
 
Madencilik, petrol ve doğal gaz çıkarma sektörleriyle, imalat ve finans sektörlerinin en fazla yabancı 
yatırım çeken sektörlerdir. İmalat sanayi içinde yabancı yatırımlar en fazla petrol, birincil metaller, 
kimyasal ürünler, ulaştırma araçları, gıda, içecek, tütün ve kağıt ürünleri imalatı sektörlerine 
yönelmiştir. 
Kanada’nın yurt dışı yatırımlarında da yine madencilik, petrol ve doğal gaz çıkarma sektörleriyle, 
imalat, finans ve şirket yönetimi sektörleri önde gelmektedir. 

 

E-TÜRKİYE İLE TİCARET 

Kanada, Bakanlığımız tarafından 2020-2021 döneminde “Öncelikli Ülkelerden” birisi olarak 
belirlenmiştir. Bakanlığımız tarafından belirlenen; 
“Hedef ve Öncelikli Ülkeler” ve bu ülkeler için ihracata yönelik devlet yardımlarında sağlanan ilave 
destekler hakkında bilgiye https://ticaret.gov.tr/ihracat/pazara-giris/hedef-ve-oncelikli-ulkeler 
linkinden ulaşılmaktadır. 
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Türkiye’nin Kanada’ya ihracatının yaklaşık %85’i sanayi, %15’i tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Tarım 
ve gıda sanayi ürünleri ihracatında fındık, kuru üzüm, kuru kayısı, zeytinyağı ve kuru incir, sanayi 
ürünleri ihracatında ise otomotiv ana ve yan sanayi, gemi inşa sanayi, inşaat malzemeleri (başta 
mermer, karolar olmak üzere), hazır giyim ve ev tekstili ürünleri ön plana çıkmaktadır. 
Kanada’dan ithalatımıza bakıldığında ise, ülkemizin genel ithalat yapısına paralel bir yapı 

gözlemlenmekte olup, genellikle ham madde ve yarı mamul ürünler ön plana çıkmaktadır. 

 

Türkiye’nin Kanada’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Grafik): 
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Türkiye’nin Kanada’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Grafik): 

  

Türkiye’nin Kanada’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Liste): 
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Türkiye’nin Kanada’dan İthalatında Başlıca Ürünler (Liste): 
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Kanada’nın İhracatında Başlıca Ürünler (Liste): 

 
Kanada’nın İthalatında Başlıca Ürünler (Liste): 
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F- KOCAELİ’ NİN KANADA İLE TİCARETİ: 
2019 yılında; Kocaeli İlinden Kanada’ya yaklaşık 26 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, 
ithalat rakamı; 59 milyon dolar olmuştur. 
 
2020 yılına gelindiğinde ise bu rakam ihracatta; 30.703 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, ithalat 
rakamı ise; yaklaşık 10 milyon dolarda kalmıştır. 
Son 4 yıllık dönem ele alındığında İlimiz Kocaeli -  Kanada ile yaptığı ticarette 2017 yılı hariç her zaman 
fazla vermiştir. 

 

 
YIL 

 
İL 

 
ÜLKE 

 
İHRACAT $ 

 
İTHALAT $ 

 
HACİM $ 

 
DENGE $ 

 
 

2017 

 
 

KOCAELİ 

 
 

KANADA 

 
 

18.662.701 
 

 
 

40.495.177 
 

 
 

59.157.878 

 
 

-21.832.476 

 
 

2018 

 
 

KOCAELİ 

 
 

KANADA 

 
 

50.513.667 
 

 
 
22.044.350 

 

 
 

72.558.017 

 
 

28.469.317 

 
 

2019 

 
 

KOCAELİ 

 
 

KANADA 

 
 

25.980.775 
 
 

 
 

13.676.981 
 

 
 

39.657.756 

 
 

12.303.794 

 
 

2020 

 
 

KOCAELİ 

 
 

KANADA 

 
 

30.703.475 
 

 
 

9.914.674 
 

 
 

40.618.149 

 
 

20.788.801 
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Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosluğu  
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Telefon: +1-647-777-4106 Konsolosluk Çağrı Merkezi No: +1-888-5667656 + 90 312 2922929 
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Faks: +1-647-258-2725  
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Posta adresi: 10 Lower Spadina Ave, Suite 300, Toronto, ON M5V 2Z2 Canada 
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