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İlgi de kayıtlı yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliği’nin Kanada Ticaretin Kolaylaştırılması Ofisi
(Trade Facilitation Office-TFO) isimli kuruluşun İcra Direktörü Steven Tipman ile TFO’nun diğer ülkeler
ile gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu hizmetler ve ülkemiz ile potansiyel işbirliği alanları konularında
görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantı gerçekleştirdiği ifade edilmiştir.
Söz konusu toplantıda, Kanada TFO’nun genel itibariyle, gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’lerin
Kanada pazarına ve uluslararası pazarlara açılımlarını kolaylaştırmak üzere, kapasite geliştirme, ihracat
eksenli eğitim ve şirketten şirkete (B2B) toplantı organizasyonu gibi konularda destek sunduğunu ifade
edilmiştir. Latin Amerika, Karayipler, Asya, Afrika ve Ortadoğu’da yer alan gelişmekte olan ülkelerle
proje bazlı çalışmalar yürütüldüğü; Kanada TFO’nun, yürüttüğü projelerde hibe ve farklı kanallardan
(Islamic Development Bank, International Islamic Trade Corporation, European Bank for Reconstruction
and Development vs.) finansal destek temin edebildiği ve önümüzdeki dönemde Türkiye ile
yürütülebilecek projelerde de ilgili finansman kuruluşlarından destek sağlanmasının söz konusu
olabileceği belirtmiştir. Ayrıca sektörel olarak, ülkemiz KOBİ’lerinden Kanada’ya ihracat konusunda,
hazır giyim, ev tekstili, taze meyve ve sebze, işlenmiş gıda, organik tarım, Kanada’da gittikçe büyüyen
Müslüman nüfusun hacmi göz önünde bulundurulduğunda, helal ürünler ve hizmetler sektörünün TFO
tarafından potansiyel işbirliği alanları olarak görüldüğü belirtilmiş; TFO’nun zikredilen alanlarda
tecrübesi ve bilgi birikimi olduğu, bu alanlarda Kanada’daki tedarikçilere erişim sağlayabilecek
altyapılarının bulunduğu ifade edilmiş ve Türk ihracatçı KOBİ’lerinin Kanada pazarına giriş
stratejilerinde TFO ile çeşitli düzeylerde işbirliği yapabileceği vurgulanmıştır.
TFO’nun verdiği hizmetleri gösteren sunum ve tanıtıcı broşür yazımız ekinde yer almaktadır. İki
ülke arasında olası işbirlikleri açısından faydalı olabileceği değerlendirilen bu görüşmenin üyelerinize
duyurulması ve bununla birlikte önümüzdeki dönemde kurumunuz tarafından Kanada nezdinde
gerçekleştirilecek temaslarda değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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