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1. GENEL BİLGİLER  
 

 

Başkent  Ottowa  

Yönetim Biçimi  Meşrutî monarşi altında federal parlamenter 

temsilî demokrasi 

Yüzölçümü 9.984.670 km2  

Sınır Komşuları ABD (8893 km) 

Para Birimi Kanada Doları  

1 CAD= 5,85 TL (26 Şubat 2021) 

Dil İngilizce, Fransızca  

Doğal Kaynakları Demir cevheri, nikel, çinko, bakır, altın, gümüş 

altın, su, orman ürünleri, petrol, doğalgaz, kömür  
Nüfus 37.943.231 (CIA Factbook, Temmuz 2021 

tahmini) 

Satın Alma Gücü Paritesi 1.929 Trilyon USD (World Bank, 2019)  

GSYİH 1,7 Trilyon USD (World Bank, 2019) 

Kişi Başı GSYİH 46.194 USD (World Bank, 2019) 

Büyüme Oranı % 1,6 (World Bank, 2019) 

İhracat (Tüm Ürünler) 390 Milyar USD (Trade Map, 2020) 

İthalat (Tüm Ürünler) 405 Milyar USD (Trade Map, 2020) 

Dış Ticaret Dengesi -15 Milyar USD 

İklimlendirme Sektörü İthalatı 15,6 Milyar USD (Trade Map, 2020) 

İklimlendirme Sektörü İhracatı 6,8 Milyar USD(Trade Map, 2020) 



 

  

1.1. KONUMU  
 

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. 

 

1.2. NÜFUS VE İŞGÜCÜ 

 

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

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 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. 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. 

 

1.3. ELEKTRİK ALTYAPISI  

 

Kanada’da standart voltaj 120 volt’tur. Standart frekans ise 60 hz’dir. A ve B tipi priz soketi 

kullanılmaktadır. Dünya Bankası verilerine göre ülkenin tamamının elektriğe erişimi 

bulunmaktadır. Ülkede elektrik kesintilerine ilişkin de bir kayıt bulunmamaktadır.  

1.4. İKLİM  

 

Kanada soğuk iklimiyle anılsa da güneyden kuzeye doğru bu soğukluk belirgin şekilde artış 

göstermektedir. Kanada nüfusu da kuzeye doğru gözle görünür şekilde azalır. Kanada halkının 

dörtte üçü Amerika Birleşik Devletleri’ne komşu olan eyaletlere dağılmış durumdadır. Bu 

bölgelerde dört mevsim görülmektedir. Yaz aylarında 35 °C’nin üstüne çıkan hava sıcaklığı, kış 

aylarında özellikle kuzey bölgelerinde -25 °C dereceye kadar düşmektedir. Sert kış koşullarına 

önlem olarak da evlerde, arabalarda, genel kullanım alanlarında, okullarda ve ulaşım 

sistemlerinde mevsime uygun ısı sistemleri kurularak oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

 



 

2. EKONOMİ- DIŞ TİCARET  
 

2.1. KANADA’NIN EKONOMİSİ  
 

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) 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. 

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.  

Kanada Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

üyesidir. Ayrıca G7 ülkeleri içerisinde yer almaktadır.  

Kanada Dünya Bankası verilerine göre pandemi öncesi 2019 yılında 1,7 Trilyonluk Gayri Safi 

Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ile dünyada 10. Sırada yer almaktaydı ve bu değer dünyadaki toplam 

GSYİH’in %2’sine tekabül etmekteydi. 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. 

Kanada, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu (Doing Business) 2020’de dünyada 23. sırada 

yer almaktadır. Genel olarak İş Kurma alt kırılımında Dünyada 3., İnşaat İzinlerinde 6., Dış 

Ticarette 51. ve Sözleşmelerin İcrasında ise 100. sırada yer almaktadır.  

2.2. EKONOMİDE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER  

 

COVID-19 pandemisi ve 2020 yılı içerisinde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Kanada 

ekonomisi 2020 yılında kaydedilen en yüksek düşüş oranı %5,4 ile küçülmüştür. Kanada 

ekonomisindeki açığın kapanması ve düşüşün 2021 yılında toparlanması için bir dizi önlemler 

almaktadır. Bunun için hükümet tarafından oluşturulan Canada’s Economic Response Plan 

ülkenin dinamiklerine göre değişmekte ve güncellenmektedir. Bu plan kapsamında salgından 

etkilenen işletmelere ve çalışanlarına destekte bulunulmaktadır. Ayrıca bu plan kapsamında 

altyapı, taşımacılık ve enerji sektörü gibi sektörlere dinamik destek sağlanmaktadır. Bu sayede 

salgının ekonomiye ve halka olan olumsuz etkilerinin ülke içerisinde minimize edilmesi 

beklenmektedir.  

Kanada 2021 yılında nüfusuna yetecek aşıdan fazla aşı temin etmesine ve aşılama programını 

uygulamasına rağmen salgının dünyadaki olumsuz gidişatına bağlı olarak Nisan 2021’in başında 



 

IMF Kanada için önceden bulunduğu 2021 için büyüme tahminindeki %5,2’lik oranı %3,6’ya 

düşürmüştür. 2022 yılı için ise IMF ekonomide %4,1 büyüme beklemektedir.  

2.3. KANADA’NIN DIŞ TİCARETİ  
 

Kanada’nın dış ticaretinde önemli olan iki nokta ABD’ye bağımlılık ve yüksek re-export 

oranlarıdır. Kanada’nın dış ticaretinin bel kemiğini ise ABD ve Meksika ile içinde bulunduğu 

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması (NAFTA) oluşturmaktadır.  

Kanada ithalatında en önemli kalemler motorlu taşıtlar ve parçaları, bilgi işlem makineleri, 

telefonlar ve altındır. Kanada’nın ihracatında en önemli kalemler ise ham petrol, otomobil ve 

motorlu taşıtlar ve altındır. Kanada’nın son 5 yıllık dış ticaret verileri aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. (İthalat verilerinden re-export miktarları hariç tutulmuştur.) 

Tablo 1- Kanada’nın Dış Ticaret Verileri (Bin USD) 

  KANADA'NIN 

İTHALATI  

KANADA'NIN 

İHRACATI  

HACİM  DENGE  

2016 399.679.058 390.195.631 789.874.689 -9.483.427 

2017 429.732.880 421.161.325 850.894.205 -8.571.555 

2018 456.721.221 450.790.344 907.511.565 -5.930.877 

2019 449.767.910 446.562.311 896.330.221 -3.205.599 

2020 402.016.624 390.751.449 792.768.073 -11.265.175 

Kaynak: Trade Map 

 

Kanada’nın en önemli ticaret ortakları ise ithalatında ABD (%48,75), Çin (%14,11) ve Meksika 

(%5,51); ihracatında ABD (%73,46), Çin (%4,8) ve Birleşik Krallık (%3,82)’tır.  

2.4. KANADA’NIN TÜRKİYE İLE TİCARETİ  
 

Kanada ve Türkiye’nin ticaret hacmi son 5 yıl içerisinde 2,5 Milyar USD ortalamasında 

seyretmiştir. Ülkelerin birbirlerine uyguladığı vergiler, coğrafi uzaklıklardan kaynaklanan yüksek 

navlun fiyatları, iki ülkedeki farklı standardizasyonlar sebebiyle birbirlerinin güçlü ticaret 

ortakları olamamışlardır. Kanada ve ülkemiz arasındaki ticaret ilişkisinde ülkemiz lehine dış 

ticaret fazlası verilmektedir, fakat bu dış ticaret fazlasının miktarı yıllara göre dalgalanmalar 

göstermektedir.  Kanada ve Türkiye arasındaki dış ticaret rakamları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

 

 

 

 

 



 

Tablo 2 – Kanada Türkiye Dış Ticaret Verileri (Bin USD) 

  KANADA'NIN 

TÜRKİYE'DEN 

İTHALATI  

KANADA'NIN 

TÜRKİYE'YE İHRACATI  

 

     HACİM  

 

DENGE  

2016 1.032.773 870.230 1.903.003 -162.543 

2017 1.376.519 975.449 2.351.968 -401.070 

2018 1.805.354 1.026.340 2.831.694 -779.014 

2019 1.480.273 1.219.235 2.699.508 -261.038 

2020 1.405.633 840.515 2.246.148 -565.118 

Kaynak: Trade Map 

Kanada’nın Türkiye’den ithalatında en önemli ürünler kuruyemiş, halı, demir çelik inşaat 

malzemeleri ve demir çelikten borulardır. Kanada’nın Türkiye’ye ihracatında en önemli 

kalemler ise kuru baklagiller, kömür, buğday ve demir hurdasıdır.  

Kanada’nın ithalatında Türkiye’nin payı ise 2017 yanından bu yana binde 3 seviyesindedir. 

Türkiye 2020 yılında Kanada’nın en çok ithalat gerçekleştirdiği 27. ülkedir. (Ülkenin yaptığı re- 

Export hariç tutulunca) Kanada’nın ihracatında Türkiye’nin payı ise binde 2 düzeyindedir. 2020 

yılında Türkiye Kanada’nın en çok ihracat gerçekleştirdiği 25. ülkedir.  

Kanada, T.C. Ticaret Bakanlığınca 2020-2021 dönemi için belirlenen Öncelikli Ülkeler 

listesinde yer almaktadır.  

3. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI  
 

Kanada iklimlendirme sektöründeki yüksek hacme sahip dış ticaretine rağmen sektör özelinde 

düzenli olarak dış ticaret açığı vermektedir. Bununla birlikte Kanada’nın son 10 yıllık 

iklimlendirme sektörü ithalat verileri incelendiğinde ithalat miktarının 15-17 Milyar USD 

arasında dalgalandığı görülmektedir. 2020 yılında yaşanan COVID- 19 pandemisi beraberinde 

Kanada’nın ithalatındaki düşüş iklimlendirme sektörüne de yansımıştır. Sektör ithalatının tüm 

ithalat içerisindeki yüzdesi incelendiğinde ise sektör ithalatı oranının sabit kaldığı 

gözlemlenmektedir.  2018 yılında iklimlendirme sektörü ithalatı tüm ithalatın %3,74’ünü 2020 

yılında ise %3,86’sını oluşturmuştur.  

Kanada 2020 yılında sırası ile Tesisat (%44,56), Havalandırma (%20,86), Klima (%12,55), 

Soğutma (%12,29), Isıtma (%9,21) ve Yalıtım (%3,01) alt ürün gruplarından ithalat 

gerçekleştirmiştir. Türkiye’den yapılan sektör ithalatında ise bu sıra Soğutma (%46,12), Tesisat 

%32,76), Havalandırma (%10,15), Isıtma (%6,33), Klima (%3,44) ve Yalıtım (%1,87) şeklinde 

gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda Kanada’nın iklimlendirme sektörü ithalat verileri re-export 

miktarları hariç tutulmuş şekilde yer almaktadır.  

 

 

 



 

Tablo 3- Kanada’nın İklimlendirme Sektörü İthalatı Verileri (Bin USD) 

  Kanada'nın Dünya'dan İthalatı  Kanada'nın Türkiye'den İthalatı  

2018 2019 2020 2019-20 

Değişim(%) 

2018 2019 2020 2019-20 

Değişim(%) 

ISITMA  1.439.502 1.531.411 1.431.701 -6,51 1.576 1.965 2.260 15,01 

SOĞUTMA  2.135.011 2.208.799 1.909.918 -13,53 20.922 22.501 16.457 -26,86 

KLİMA  2.003.760 2.161.089 1.950.039 -9,77 369 519 1.229 136,80 

TESİSAT  8.105.549 8.085.963 6.923.324 -14,38 12.928 14.929 11.691 -21,69 

HAVALANDIRMA  3.153.815 3.423.849 3.241.446 -5,33 2.067 2.637 3.623 37,39 

YALITIM  580.428 522.122 469.065 -10,16 975 996 670 -32,73 

TOPLAM  17.113.968 17.497.682 15.536.648 -11,21 36.893 42.947 35.680 -16,92 

Kaynak: Trade Map 

 

Grafik 1- Kanada’nın İklimlendirme Sektörü İthalatında Alt Ürün Grubu Dağılımı (2020) 

 

 

Raporumuzun devamında Kanada’nın iklimlendirme sektöründeki ithalatı alt ürün grubu 

bazında ve re-export miktarları temizlenmiş biçimde analiz edilecektir.  
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Kanada’nın iklimlendirme sektöründe yıllar içerisinde en fazla ithalat gerçekleştirdiği ürün 

grubu 848180 GTİP Numaralı “Diğer muslukçu eşyası” olmuştur. Bu ürün grubundan 2020 

yılında 1,8 Milyar USD ithalat gerçekleştirilmiş olup bu ithalatın 1 Milyar USD’si ABD’den 

yapılmıştır. ABD dışında Çin, Meksika ve İtalya’dan ithalat gerçekleştirilmektedir. Bu ürün 

grubunda Türkiye’den de 1 Milyon USD ithalat gerçekleştirilmiştir.  

Kanada’nın ısıtma sistem ve elemanları alt ürün grubunda en fazla ithalat ise yıllara göre en fazla 

ithalat gerçekleştirdiği ürün grubu 732290 GTİP Numaralı “Demir/çelik sıcak hava jeneratör, 

distribütörleri aksam-parça” olmuştur. 2020 yılında bu ürün grubundan 365 Milyon USD ithalat 

gerçekleştirilmiştir. Bu ürün grubu ithalatının 277 Milyon USD’si ABD’den gerçekleştirilmiş 

olup en çok ithalat ABD’yi takiben Meksika ve Çin’den yapılmıştır. Bu ürün ithalatının 240.000 

USD’si de Türkiye’den yapılmıştır. Kanada’nın ısıtma sistem ve elemanları kapsamında 2020 

yılında Türkiye’den en çok ithalat gerçekleştirdiği ürün ise 841939 GTİP Numaralı “Diğer 

kurutucular” olmuştur. Bu ürün grubunda Türkiye’den 2020 yılında 835.000 USD ithalat 

gerçekleştirilmiştir. Diğer yıllarda ise Türkiye’den ısıtma sistem ve elemanları kapsamında en 

çok ithal edilen ürün grubu 851629 GTİP Numaralı “Herhangi bir mahalli ısıtan diğer elektrikli 

cihazlar” olmuştur.  

Kanada’nın soğutma sistem ve elemanları alt ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştirdiği ürün 

grubu 841869 GTİP Numaralı “Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite”ler 

olmuştur. Bu ürün grubundan 2020 yılında 767 Milyon USD ithalat gerçekleştirilmiştir. Bu 

ürünün ithalatı en çok ABD, Meksika ve Çin’den yapılmaktadır. Bu ürün grubu ithalatının 11 

Milyon USD’si Türkiye’den gerçekleştirilmiştir ve bu miktar ithalatın %1,45’ine tekabül 

etmektedir. 2019’da bu oran %1,98 olarak gerçekleşmiştir. Kanada’nın Türkiye’den değer 

olarak en fazla ithalat gerçekleştirdiği ürün grubu da bu olmuştur. Kanada’nın Türkiye’den 

gerçekleştirdiği iklimlendirme sektörü ithalatının yaklaşık 3’te 1’i bu ürün grubundan yapılmıştır.  

Kanada’nın klima sistem ve elemanları alt ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştirdiği ürün 

grubu 841590 GTİP numaralı “Klima cihazlarının aksam-parçaları” olmuştur. 2020 yılında bu ürün 

grubunda 761 Milyon USD ithalat gerçekleştirilmiştir. Bu ürün grubunda en fazla ithalat 

gerçekleştirilen ülkeler ABD, Çin, Meksika olmuştur. 2020 yılında bu ürün grubu ithalatının 

sadece 700.000 USD’lik kısmı Türkiye’den gerçekleştirilmiştir. Bu alt ürün grubunda 

Türkiye’den de en fazla ithal edilen ürün grubu 841590 GTİP numaralı “Klima cihazlarının aksam-

parçaları” olmuştur. 

Kanada’nın tesisat sistem ve elemanları alt ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştirdiği ürün 

grubu tüm iklimlendirme sektörü ithalatında da en fazla ithalatı gerçekleştirdiği 848180 GTİP 

Numaralı “Diğer muslukçu eşyası”dır. Tesisat sistem ve elemanları alt ürün grubunda da 

Türkiye’den en fazla ithal edilen ürün grubu 760820 GTİP Numaralı “Aluminyum alaşımlarından 

ince ve kalın borular” olmuştur. 2020 yılında bu ürün grubunda 68 Milyon USD ithalat 

gerçekleştirilmiş olup bu değerin 2 Milyon USD’si Türkiye’den ithal edilmiştir. Bu ürün grubu 

2020 yılında en fazla sırasıyla ABD, Vietnam, Malezya, Çin ve Türkiye’den ithal edilmiştir.   

Kanada’nın havalandırma sistem ve elemanları alt ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştirdiği 

ürün grubu 1,1 Milyar USD ile 842139 GTİP Numaralı “Diğer motorlar için hava filtreleri”dir. Bu 



 

ürün grubu ithalatının 2,3 Milyon USD’si Türkiye’den gerçekleştirilmiştir. Kanada’nın bu alt 

ürün grubununda Türkiye’den en fazla ithalat gerçekleştirdiği ürün grubu da budur.  

Kanada’nın yalıtım sistem ve elemanları alt ürün grubunda en çok ithalat gerçekleştirdiği ürün 

grubu 680790 GTİP Numaralı “Asfalttan/benzeri maddeden eşya (diğer)” olmuştur. Bu ürün 

grubundan 2020 yılında 183 Milyon USD ithalat gerçekleştirilmiş olup bu ithalatın neredeyse 

tamamı olan 182 Milyon USD’lik kısmı ABD’den yapılmıştır. Türkiye 777.000 USD ile ABD’nin 

ardından ikinci sırada yer almıştır. Kanada’nın bu ürün grubunda Türkiye’den en çok ithalat 

gerçekleştirdiği ürün grubu da 680790 GTİP Numaralı “Asfalttan/benzeri maddeden eşya 

(diğer)”dır.  

Kanada’nın iklimlendirme sektörü ithalatında ülkemizden oransal olarak en çok ithal edilen 

ürünler aşağıda yer almaktadır.  

• 760820- Alüminyum alaşımlarından ince ve kalın borular %3,66 ile 5. Sıra (ABD, 

Vietnam, Malezya, Çin) 

 

• 841899- Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar %2,47 ile 7. Sıra (ABD, 

Çin, Meksika, Hollanda, Güney Kore, İtalya) 

 

• 841939- Diğer kurutucular %2 ile 9. Sıra (ABD, Almanya, Çin, İtalya, Danimarka, Yeni 

Zelanda, Güney Kore, Birleşik Krallık)  

 

• 840219- Diğer buhar üreten kazanlar (karma kazanlar dahil) %1,54 ile 7. Sıra (ABD, 

Hollanda, Almanya, Çin, İtalya, Meksika)  

 

• 841869- Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü ünite %1,45 ile 

7. Sıra (ABD, Meksika, Çin, Güney Kore, Tayland, İtalya) 

Kanada’nın iklimlendirme sektöründe en çok ithalat gerçekleştirdiği ülke ABD olmuştur. 

ABD’yi ise Çin takip etmektedir. Bu sıralama sektör genelinde olduğu gibi tüm sektör alt 

grupları özelinde de aynıdır. Kanada’nın iklimlendirme sektöründe Türkiye’nin payı 2018 yılında 

%0,21, 2019 yılında %0,24, 2020 yılında %0,22 olmuştur. (reexport miktarları hariç tutulmuştur.) 

2020 yılında Türkiye’nin Kanada’nın iklimlendirme sektörü ithalatında alt ürün grupların payları 

ise şu şekilde gerçekleşmiştir. Isıtma sistem ve elemanları %0,15, soğutma sistem ve elemanları 

%0,86, klima sistem ve elemanları %0,06, tesisat sistem ve elemanları %0,16, havalandırma sistem 

ve elemanları %0,11, yalıtım sistem ve elemanları %0,18.  

Aşağıdaki grafikte ise Kanada’nın iklimlendirme sektöründe ithalat gerçekleştirdiği ülkelerin 

yüzdelik payları yer almaktadır.  

 

 

 

 

 



 

Grafik 2- Kanada İklimlendirme Sektöründe İthalat Gerçekleştirilen Ülkeler 

 

 

4. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İHRACATI  
 

Kanada iklimlendirme sektöründe yüksek ihracat seviyesine sahip olsa da sektör ticaretinde 

gerçekleştirdiği ihracat değerinden fazla dış ticaret açığı vermektedir. Kanada iklimlendirme 

sektöründe en çok ihracat, ithalatında da olduğu gibi ABD’ye yapılmıştır. Kanada’nın 

iklimlendirme sektöründe ihracatının %90’dan fazlası ABD’ye yapılmaktadır. Sektörde 2020 

yılında en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün grubu ise 842139 GTİP Numaralı “Diğer motorlar 

için hava filtreleri” olmuştur. 2020 öncesi dönemde ise en çok ihracat gerçekleştirilen ürün 

grubu 848180 GTİP Numaralı “Diğer muslukçu eşyası” olmuştur. Kanada ve Türkiye’nin 

iklimlendirme sektörü ticaretinde ülkemiz lehine düzenli olarak dış ticaret fazlası verilmektedir. 

2020 yılında Kanada’nın Türkiye’den 35 Milyon USD iklimlendirme sektörü ithalatına karşılık 

Kanada Türkiye’ye 7 Milyon USD değerinde sektör ürünü ihraç etmiştir.  

Aşağıdaki tabloda Kanada’nın iklimlendirme sektörü özelinde ithalat, ihracat, hacim ve denge 

rakamları bulunmaktadır. (reexport miktarı hariç tutulmuştur.)  
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Tablo 4- Kanada İklimlendirme Sektörü İthalat ve İhracat Verileri 

  KANADA'NIN 

İKLİMLENDİRME 

SEKTÖRÜ 

İTHALATI  

KANADA'NIN 

İKLİMLENDİRME 

SEKTÖRÜ 

İHRACATI  

 

HACİM  

 

DENGE  

2018 17.113.968 7.183.543 24.297.511 -9.930.425 

2019 17.497.682 7.534.028 25.031.710 -9.963.654 

2020 15.536.648 6.801.949 22.338.597 -8.734.699 

Kaynak: Trade Map  

 

5. VERGİ ORANLARI VE İTHALAT UYGULAMALARI  
 

Kanada’ya ithal edilen malların sınıflandırılması Dünya Gümrük Örgütü’nün hazırlamış olduğu 

“Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi”ne göre yapılmaktadır. Mallara ait 6 haneli 

harmonize sistem kodları (Harmonized System Code) örgüte üye tüm ülkelerin gümrük 

sistemlerinde aynıdır. Ülkemiz, söz konusu örgütün üyesi olduğundan Kanada ile aynı 6 haneli 

armonize sistem kodunu kullanmaktadır. 6’ncı haneden sonra ülkemizdeki tarife ile Kanada 

tarifesi farklılaşmaktadır. 

 

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

çıkmamaktadır. Ülkede üretilmeyen ürünler için gümrük vergisi genellikle %0’dır. İthalatta hem 

spesifik hem de ad valorem gümrük vergileri uygulanmaktadır.  

 

Kanada gümrük vergileri “Customs Act” kapsamında belirlenmektedir. Tarife satırlarının 

%99,7’sinde bağlı tarife oranları bulunmaktadır. 2019 yılında ortalama uygulanan tarife oranı 

%6,1 düzeyindedir. Toplam tarife satırlarının %70’i, “En Çok Kayrılan Ülke (Most Favoured 

Nation-MFN)” bazında muaftır. Bu oranın yüksek olmasının sebebi yakın zamanda ITA 

Anlaşmasına taraf olması nedeniyle tarifelerdeki serbestleşmedir. 

Kanada, ithalatta, tercihli ticaret anlaşmaları kapsamındaki tarifesini, cetvelin son sütununda 

göstermekte, Türkiye gibi ticaret anlaşması bulunmayan ülkelere ise MFN tarifesi 

uygulanmaktadır. 

Kanada’nın 2021 yılındaki gümrük vergilerine https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-

commerce/tariff-tarif/2021/01-99/01-99-t2021-eng.pdf bağlantısı aracılığı ile ulaşmak mümkün 

olup aşağıdaki tabloda Kanada’nın iklimlendirme sektöründe en çok ithalat gerçekleştirdiği ilk 

20 ürünün vergi oranları derlenmiştir.  

 

 

 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2021/01-99/01-99-t2021-eng.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2021/01-99/01-99-t2021-eng.pdf


 

Tablo 5- Kanada’nın İklimlendirme Sektörü Vergi Oranları 

  GTİP 

Numarası 

GTİP Açıklaması  Vergi Oranı 

(%) 

1 '848180 Diğer muslukçu eşyası 0 

2 '842139 Diğer motorlar için hava filtreleri 0 

3 '841869 Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören 

kompresörlü ünite 

0 ya da 7*  

4 '841590 Klima cihazlarının aksam-parçaları 0 

5 '841391 Pompaların aksam-parçaları 0 

6 '841459 Diğer vantilatörler-aspiratörler 0 

7 '841370 Diğer santrifüjlü pompalar 0 

8 '401693 Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer 

eşya 

0 ya da 6,5* 

9 '848190 Musluklar, valflar vb. cihazların aksam, parçaları 0 

10 '841480 Diğer amaçlar için kullanılan komresör, 

vantilatör, aspiratör 

0 

11 '841582 Soğutma tertibatı bulunan diğer klima cihazları 0 ya da 6,5* 

12 '732290 Demir/çelik sıcak hava jeneratör, distribütörleri 

aksam-parça 

0 ya da 7,5* 

13 '842199 Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları 0 

14 '841950 Isı değiştiriciler (eşanjörler) 0 

15 '842121 Suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus 

cihazlar 

0 

16 '848120 Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları 0 

17 '841490 Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. 

aksamı, parçaları 

0 

18 '902620 Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar 0 

19 '841990 Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri işlemek için 

cihazların aksam-parçaları 

0 

20 '842129 Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları 0 

Kaynak: Kanada 2021 Konsolide Gümrük Vergisi Cetveli https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-

commerce/tariff-tarif/2021/01-99/01-99-t2021-eng.pdf  

*İle belirtilen ürün gruplarında gümrük vergisi oranı 8’li GTİP’te değişmekte olup ürünün vergi 

oranının doğrulanması için ihraç edilecek ürün ilgili gümrük vergisi cetvelinden kontrol 

edilmelidir.  

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2021/01-99/01-99-t2021-eng.pdf
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2021/01-99/01-99-t2021-eng.pdf


 

Standardizasyon: Kanada için ithal edilecek ürünün Kanada’da uygulanan standartlara uygun 

olması en önemli husustur. Bu anlamda pazara giriş öncesi bu belgelerin temin edilmesi ve 

üretimin bu standartlar doğrultusunda yapılması çok önemlidir.  

Kanada’nın standartları AB’nin kalite ve sağlık standartlarından farklı, ABD ile çoğunlukla aynı 

olabilmektedir. Ayrıca, eyaletler arası uygulamalar da değişiklik gösterebilmektedir.  

Ulusal Standartlar Sistemi, Kanada’daki standartları geliştirmek, tanıtmak ve uygulamak için 

kullanılan sistemdir. Bir ürünün tescillenmesi gerekliyse, bunun ürünlerin Kanada’ya ithal 

edilmeden önce yapılması gerekmektedir. Kanada’da standartların belirlenmesi ile test ve 

sertifikasyon kuruluşlarının akreditasyonundan Kanada Standartlar Konseyi sorumludur. 

Kanada Standartlar Konseyi web sitesi: https://www.scc.ca/en 

İthal eşyanın, insan, hayvan ve bitki sağlığı ve güvenliği ya da teknik normlara uygunluğu, ilgili 

Bakanlıkların kontrolüne tabidir. Söz konusu kontroller, gümrüklerde malın fiili ithalatı 

aşamasında yapılmaktadır. 

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Kanada Pazar Bilgileri Raporu  

6. MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜ  
 

Müteaahhitlik sektörü Kanada’nın ekonomisinin yaklaşık %7’sini oluşturmaktadır. Müteahhitlik 

faaliyetleri, sırasıyla Ontario, Quebec, British Colombia ve Alberta’da yoğunlaşmaktdır. 

Kanada, gelişmiş bir ülke olduğundan, müteahhitlik projeleri, Dünya Bankası veya Bölgesel 

Kalkınma Bankalarınca desteklenmemektedir. Altyapı, atık yönetimi ve su arıtımı ve enerji 

alanındaki projelerin büyük bölümü federal hükümet, eyalet hükümetleri ve belediyeler 

tarafından finanse edilmektedir. Özellikle enerji sektöründe, yüklenicilere doğal kaynaklardan 

hisse teklif edilmekte ve projenin finansmanı yükleniciye bırakılmaktadır. Altyapı ve enerji 

projelerinde PPP modelinin kullanımında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bu tür iş 

birliklerde, kamu tarafınca özel sektör kuruluşuna borç garantisi, kullanım hakkı ve kısmi 

finansman sağlanmaktadır. Yaklaşık 27 yıldır Kanada’da uygulanmakta olan söz konusu sistemle 

139 milyar Kanada Doları değerinde proje gerçekleştirilmiştir. 

Federal ve eyalet ölçeğinde yabancı müteahhitlik firmalarına yönelik bilinen doğrudan bir 

kısıtlama bulunmamakla beraber, sektördeki bazı uygulamalar ülke pazarına giriş koşullarını 

zorlaştırmaktadır. Örneğin, projelerde çalıştırılmak üzere yurtdışından getirilecek mühendis ve 

mimarların diplomalarının Kanada tarafından tanınmış olması gerekmektedir veya belirli limitler 

dâhilindeki mal ve hizmet alımlarında Kanada tecrübesi olmayan firmaların ihaleye girmesine 

izin verilmemektedir. Söz konusu limitler, sözleşmeden sözleşmeye değişebilmektedir. 

Karmaşık mevzuat yapısı, yüksek denetim ve çok sayıda izinlere ilişkin yükümlülükler, pazara 

yeni giren firmalar için caydırıcı olabilmektedir. Örneğin, Toronto’da konut dışı yapı inşaatında 

48 ve Ottava’da yapılacak otoban, sokak ve köprü inşaatında ise 44 izin alınması gerekmektedir. 

Bürokratik aşamalar, inşaat sürelerini uzatmakta, bunun sonucunda da öngörülenden daha fazla 

maliyetle karşılaşılmaktadır. Ayrıca, yapılan hataların maliyeti de oldukça yüksektir. Mevsimsel 

koşullar, uzun ve sert kışlar, sel ve hortum felaketleri de sürenin uzamasına ve maliyetin 

yükselmesine neden olabilmektedir. İşçi tazminatları, sigorta ve kredi maliyetleri, toplam 

maliyet içerisinde önemli yer tutmaktadır. 

https://www.scc.ca/en


 

Kanada İstatistik Kurumunca yapılan istatistik çalışmalarında, teknik müşavirlik sektörü “The 

Architectural, Engineering and Related Services Industry” başlığıyla sınıflandırılmaktadır. 

Kanada, teknik müşavirlik alanında net ihracatçı konumunda olup sektörde dünyada 4’üncü 

sırada yer almaktadır. Hizmet ihraç eden firmaların başlıca pazarı ABD’dir. Anket sonuçlarına 

göre, müşavirlik firmalarının %35,7’sinin yurtdışında faaliyeti bulunmaktadır. Sektörün, 

ekonomiye her yıl 30 milyar Kanada Dolarına yakın katkı sağladığı hesaplanmaktadır. Teknik 

müşavirlik firmaları ağırlıklı olarak petrol ve doğalgaz çıkarılması, petrokimya, bina inşaatı, 

madencilik, köprü ve otoyol projelerinde faaliyet göstermektedir. Kanada ekonomisinin yapısı 

nedeniyle Kanadalı teknik müşavirlik firmaları özellikle doğal kaynaklarla ilgili konularda 

uzmanlaşmış olup, yurtdışındaki faaliyetlerinin büyük bölümü bu alanla ilgilidir. Ayrıca, göçmen 

ülkesi olması sebebiyle çok sayıda etnik kökenden kalifiye personel istihdam eden Kanadalı 

firmalar, personellerinin ana ülkelerinde ve Fransızca’nın ikinci dilleri olması nedeniyle de 

Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde avantajlı konumda bulunmaktadır.  

Teknik müşavirlik sektöründe kalite ve repütasyon oldukça önemli olduğundan, talebin fiyattan 

etkilenme oranı daha düşüktür. Bununla birlikte, Kanada İstatistik Kurumu verilerine göre, 

müteahhitlikte olduğu gibi teknik müşavirliğin önemli bir bileşeni olan mimarlık hizmetlerinde 

kâr marjı (beyan edilen) %15-19 arasında değişmektedir. 

Kaynak: Kanada Ticaret Müşavirliği Müteahhitlik Raporu  

 

7. PRATİK BİLGİLER 
 

SEKTÖREL DERNEKLER  
 

THE HEATING REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING INSTITUTE OF CANADA  

Web: https://www.hrai.ca/  

ONTARIO REFRIGERATION AIR CONDITIONING CONTRACTORS ASSOCIATION  

Web: https://orac.ca/  

THE MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION OF CANADA (MCAC) 

Web: https://mcac.ca/  

CANADIAN INSTITUTE OF PLUMBING & HEATING 

Web: https://www.ciph.com/  

ASHRAE TORONTO CHAPTER 

Web: https://www.torontoashrae.com/  

ASHRAE MONTREAL CHAPTER 

Web: https://www.ashraemontreal.org/  

https://www.hrai.ca/
https://orac.ca/
https://mcac.ca/
https://www.ciph.com/
https://www.torontoashrae.com/
https://www.ashraemontreal.org/


 

SEKTÖREL FUARLAR 
 

CONSTRUCT CANADA/ BUILDINGS SHOW 

Yer: Toronto/KANADA 

Tarih: Her yıl Kasım ayında  

CMPX 

Canadian Mechanical and Plumbing Exposition  

Yer: Toronto/KANADA  

Tarih: 23-25 Mart 2022 (İki yılda bir) 

PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİ  
 

Umuma Mahsus Pasaport, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye 

tabidir. Vize başvuruları Kanada’nın Ankara Büyükelçiliği’ne veya İstanbul Başkonsolosluğu’na 

şahsen, posta yoluyla (kurye/kargo) ya da yetki verilmiş başka kişiler aracılığıyla 

yapılabilmektedir. Vize başvurularının seyahatten en az altı hafta önce yapılmasında fayda 

bulunmaktadır. 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 yarar görülmektedir. 

TİCARETİ ETKİLEYEN 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 nezaketsizlik olarak 

algılanmaktadır. Karar alma süreçleri mutlaka somut kanıt ve gerekçeler üzerine kurulu 

olduğundan toplantılara hazırlıklı gitmekte fayda vardır. 

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 satın alma kararlarında büyük 

ölçüde etkili olduğu görülmektedir. 

Kanada’da tek seferlik görüşme ile ticari bağlantı kurma ihtimali düşük olduğundan, B2B 

organizasyonlarında genellikle somut sonuçlar alınabilmektedir. İş heyetlerimizin, danışmanlık 

ve eşleştirme firmaları yerine ticaret odaları gibi yerel kuruluşlarla çalışmasında, Kanada’da 

bulundukları sürede maksimum düzeyde networking yapmalarında, tamamlayıcı hizmet 

alımında ve danışmanlık firması seçiminde Kanada’daki temsilciliklerimizin tecrübelerine 

başvurulmasında, ziyarete gerek kalmadan gerçekleştirilebilen sanal B2B uygulamaları gibi daha 

düşük bütçeli alternatiflerin de değerlendirilmesinde fayda olduğu değerlendirilmektedir. 

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Kanada Pazar Bilgileri Raporu  

PARA KULLANIMI  
 

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 ve 100 Dolarlık banknotlar da tedavüldedir. Ülkede alışveriş 

kredi kartıyla, kira, maaş, vb. ödemeler ise genellikle çekle yapılmaktadır. Kripto para birimleri 

de yaygın olup, çok sayıda kripto para ATM’si kullanılmaktadır. 

YEREL SAAT  

 

Kanada’da yaz saati uygulaması yapılmaktadır. Ülkenin coğrafi genişliği nedeniyle 6 farklı zaman 

dilimi uygulanmaktadır. Atlantik kıyıları ile Pasifik kıyıları arasında 4,5 saat fark bulunmaktadır. 

Ülkenin en büyük şehirleri olan Toronto, Montreal ve başkent Ottava ile ülkemiz arasındaki 

saat farkı, Mart ayının ikinci Pazar günü ile Kasım ayının ilk Pazar günü arasındaki dönemde, bir 

başka ifadeyle yaz döneminde 7 saat, kış döneminde 8 saattir. Bir diğer büyük şehir 

Vancouver’la ülkemiz arasındaki fark yazın 10, kışın 11 saattir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


