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]lg i Dlşişleri Bakanllglnln 06 l2 20I9 (aİhIi ıc 4(ı600587-220-20I9/2424509l savılı
yazlsl,

l. kanadal| firmalar. yabancl iş heyetlerinin zi}aretlerilıde. da.'elin ıicaret odalaı.ı gibl ycrel kuruluşlar
taraflndan kendilerine lleıilmeııesi durumunda. "B2B" 8örüşmeleıine yclerlI llgi göslermemekledır Bu
durum. 1icaret odalaıl\,la çallşmadlklarl lakdilde. dan|şmanlık ve eşleştirnle firnralarlnln etkin]iğini
azalmaktadır Düzenli olarak benzer etkinlikleı dtizenle\cn le ıcrcl koşıılları biIeül ticarcl oda|aİ| gibi v;rcı
kuruluŞların. mekan klfa5ı. lojislik düzcnlemelet. lL,rciime. ka)ll !c lanltIm ,çin \leb sa},lası hazırlaıımasiglbi
1amamlayıcl hlzmelleı,i daha uygun koşullarda sağlayabildiği gözlc|nlenııcktcdlr

Dlşişleri Bakanllğfnln ilgide kayıtll ),azlsl ile, ottaVa Biiyiikelçiliğiınizden alınan bir yazlya atfen.
şirketlerimizin kanada'yl ziyaretlerinde dikkat etmcsI gereken hususlara ilişkin o[ava Büyükelçiliğimizin
görüş ve önerileri bildlrılmektedir.

Yazlda aşağldaki husus]ara dcğinilmcktedir

Ayııca. ticaıe1 ve meslek odalaıı, geniş ye labanlaıııclan iı]\,dalınarak doğıu cşlcşliıme\.i}apabilmekle vc
f'al kll sektöllerden llrnralara ulaŞabilmekıcdil

Tıcareı ve ııeslek odaIall düşündaki danlşmaırllk firnlala[lnln. Kınadalı firmalal ve Kanada lesn.ıi makamları
talaf|ndan ciddı!c aIlnnıadığı. sahipleri vc/vel,a çallşanlaı,ı g(jçmen slalüsünde bulı,ınan ve bir kısınl Kanada
piyasasını heııüz !aDımamakla olan btı 1üI özel llrnıılııın çcvı,elcıinin yclelsiz olduğu. iş deneyinıleı.inin
stnürll kaldüğü. Kaırada'daki o aml doğı },ansltanladlklall Vc iilkemizdeki kuruıİlaı.ln isc bıi fiı.ıııalaıı
nlUhalap aldlklafl göl ülDtektcdıl

Bül tiiü firmalaIcı hazırlınan pı'ogıınıın },cıeıince,,elrqln]cşıililcnlellrcsi sol]tlcüıl](lİ. iŞ bağlaüllliall
]'aPılamadığl. hevct]clin liYarcllclinin lılllsıik (lii/c\(lc lılıltlığı. ctkinliklcıin ııınıanıen daırışnıanlık ı,c
eşlcştirüne firmalaılndan lıizırlcı ılıınlvla gcı,çcllcştiıilnıcsi hıılindc bcdelin 50000-60,000 AB[) Do]aI|na
vaıabildiği. bıınunla t,ıiılikıe kanadı 1illill]ndnıl kııllınrın ü]aycı sııııılı ltalabildiği. iiç bcş kaıradall tirma}l
gcçıırediği eiizlcnılennıektcdiı

2 He)-cılcıin lıaliı'cılcrintle.üröZc çııpın t,ıiı bışl.ı htısııs üş \ıpnıiı vc baglanıı l(tırıııa anlılışlaıınrla
}aŞ.ınnlal(tldlr l-icaüe1 odalall gil)i ycrcj Ltlıtllll\1.1l \illl 'l]]]l ::iı||i.|İCIClı.lıiz.]ıılcnıclı 1,eıiııc. iill<c_ sekıör.
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Heyetletim'7 ise genellikle. zamanlaıının tamamlnt "l]2B' söı,tişmeIel il)c ve saha ziyaıetlerine ayıı.mak
istemekte Ye heİ biı,"B2B" gdrüşmesinin önceden planlanınasıır, şalt koşlnakladtl- oysa Kanada'da iş
bağlantlsl kurmanün en ctkili yollaından biriıri bilgıleırdirmc toplantllarü ve "networkinq" teşkıl ctmekte.
bıınun için de seıninet ve konferans gibı etkiılliklere ağıdlk veltlmel(tc, "82B ' görüşmeleri ise etkiırlikle eş
zaıııanlı olarak oı ganize edilmektcdir

.] Yukarlda be]i.tilen hususlaı bağlamında
soüıuç alünabılünesini teminen.

I(anada'yı zıyaret cdeı] iş heycüIerimlzcc ottava BüyükclçiIjğlmız. ToIonto. MoDtı.eal ve VeDcouver
BaŞkonsoloslııklaIlmüz. o1tava Ticaret MtişaViIligimiz,c Tolonto Ticare1 Ateşe]iğiİrizle azami
olçüde işbirliği yapılııasıırda.

fiıııalal,ından getekmesı halinde sadecc 1amanllaylcl/lojistik hizmet
seçilmesinde Kanada'da ııukinı teünsiIciIiklerinrizin tecü.übele[iDe

sektörcl ı eya genel ticarct hevetlel imizill ztyaüetIcı.indeıl somLlt

DanlŞmaİIük ve eŞleŞtiı,me
alünınasında. bu innalaı ın
başvuruİınaslnda.

' Heyetletiıİizjn ziyaretlelini lnrkanların elverdiği ölçüde ),erel dillcıe hakim yctkililerln yardlmı),la
koordine etmğlel iİde 8erekliği takdirde tercünre hizmett almalaDnda.

, "Netwo.king' olanağı sağIamasl itibaliyle scııiner ve konferans gibi faalıyetlere de ağllllk
verilınesindc. ayllca mümkün olduğu durumlalda zlyarele gerek kalnıadan gerçekleştiriIebılcn ianal
"82B" uygulamalarl gibi daha dtişiik biıtçeli alte[natiflcrin de değerlendjri]mesinde

fayda o]duğu düşünüImel(tcdiı,

Bil8ilcıinizi !e yazlnın ilgili ii],elel iniZe dLüy.ıı.ulınasını ı ica ederiın

Saygılarımla.

Mustafa SARAÇÖl
CcncI sekletel
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Temsilcilikleriııizin 1,erel bağlantllarlndan istifade edilmesındc le aIacü fiüma]al yerinc licaüel odalaü.I
8ibi yerel kuruluŞlarla çalışılmasında.


