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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ottawa Ticaret Müşavirliği

Sayı : E-53821287-821.01-00073998290 20/04/2022
Konu : Kanada Yaş Meyve ve Sebze Sektörü /

CPMA 2022 Convention and Trade Show

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 29.12.2020 tarihli ve E.00060222558 sayılı yazı.
b) 27.01.2021 tarihli ve E-53821287-821.01-00060974233 sayılı yazı.
c) 22.04.2021 tarihli ve E-53821287-821.01-00063520588 sayılı yazı.

Kanada taze meyve sebze sektörüne yönelik en önemli ticaret fuarı olan ve pandemiden beri ilk
kez fiziksel olarak 5-7 Nisan 2022 tarihlerinde Montreal'de gerçekleştirilen "2022 Canadian Produce
Marketing Association Convention and Trade Show (CPMA2022)" etkinliğine Müşavirliğimizce katılım
sağlanmıştır.

Kanada'daki toplam taze meyve sebze satış hacminin %90'ını temsil eden uluslararası ve Kanadalı
üyelerin temsil edildiği çatı platform olan CPMA tarafından düzenlenen söz konusu etkinliğe Uludağ Yaş
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Senih Yazgan tarafından 2006/4
Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ“ çerçevesinde Kanada'ya "Bursa Siyah İnciri" ve Taze Ayva"
ihracatımızın artırılması ve tanıtımı amacı ile yürütülen proje kapsamında, Kanada'da sektörün önemli
temsilcileri ve işletmeleri ile tanışmak, yerinde inceleme ziyaretleri gerçekleştirmek ve proje kapsamında
UYMSİB tarafından düzenlenmesi öngörülen tanıtım etkinliklerine yönelik temaslarda bulunmak üzere
katılım sağlanmıştır.

CPMA2022 etkinliğine 144 Kanadalı ve 131 uluslararası olmak üzere toplam 275 firma ve
kuruluş iştirak etmiş ve yaklaşık 5 bin m2 fuar alanında stant kurarak tanıtım faaliyetleri icra etmişlerdir.
CPMA2022 etkinliğinde yer alan katılımcılar arasında Kanadalı ve uluslararası firma, kurum ve
kuruluşların yanısıra Eyalet (Kuzey Carolina, New Brunswick, New Jersey, California gibi) ve ülke
(Meksika, İspanya, Belçika ve Fransa) standı açmak suretiyle tanıtım faaliyetinde bulunanlar da olmuştur.
CPMA2022 etkinliğine katılım sağlayanların listesi (Ek.1) ile fuar yerleşim planı (Ek.2) ekte
sunulmaktadır.

CPMA2022 etkinliği vesilesi ile UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Senih Yazgan ile birlikte,
Türk taze meyve sebze ürünlerinin Kanada pazarında güçlü biçimde konumlandırılması; ürünlerin doğru
ve etkin biçimde tanıtımının yapılması; kaliteli ve yüksek standartlı ürün üreten uluslararası tecrübeye
sahip Türk şirketlerinin Kanada’da doğru partnerler ile yeni iş ilişkileri tesis edebilmeleri amacı ile görüş
alışverişinde bulunmak üzere Kanada'nın taze meyve sebze sektöründe pay sahibi olan önemli kuruluş ve
firmalar ile temas ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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CPMA2022 etkinliği boyunca Kuzey Amerika’da 6 bölgede üretim-satış-dağıtım merkezi bulunan
ve Meksika’dan misket limonu, taze incir, California’dan organik kiwi, cennet hurması, kaktüs armut, nar
ile dünyadan adıgeçen ürünler ve mango, guava, kestane ve turunçgil tedariği yapan “Catania
Worldwide”; Kanada’nın özellikle doğu bölgesindeki market zincirlerine, perkanedecilere, dağıtım
şirketlerine ve gıda işleme merkezlerine organik taze meyve toptan-ithalat-dağıtımı yapan, 14 bin paletlik
gıda depolama kapasitesi ve 30.000 m2 soğuk hava deposu bulunan “Canadawide” ile gerçekleştirilen
görüşmeler neticesinde adıgeçen firmaların ülkemizden Kanada’ya “Bursa Siyah İnciri” ihracatına ilgi
gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu çerçevede, adıgeçen firmaların UYMSİB’in orgnizasyonu ile 2022 yılı
Ağustos ayının ikinci yarısında (ayrı haftalarda olacak şekilde) “Bursa Siyah İnciri”nin hasat mevsimi
sırasında yerinde inceleme ve tesis ziyaretlerinde bulunmak üzere ülkemize özel nitelikli alım heyeti
kapsamında ziyaret gerçekleştirmeleri hususunda mutabık kalınmıştır. Anılan firma yetkilileri, özelikle
son dönemde lojistikte yaşanan maliyet artışları nedeniyle sıkıntıda olduklarını; Türkiye’den 40 ft HC bir
konteynerin Kanada’ya ortalama geliş maliyetinin yaklaşık 7.000 Dolar seviyesine geldiği bir ortamda
Kanada’nın batı bölgesinden veya California’dan karayolu taşımacılığı ile temin edilen ürünlerde
soğutma hizmeti ile birlikte kamyon başına 7 ila 8 bin Dolar maliyetlere katlanmak zorunda kaldıklarını;
ülkemizden hava kargo ve denizyolu ile taze meyve ihracatı yapılabilecek potansiyel ürünleri
değerlendirmeye almaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

CPMA2022 etkinliğine katılanlar arasında yer alan, Kanada’nın kiraz üretiminin %95’ini
gerçekleştiren ve üretim-dağıtım-paketleme-aracı şirketlerin çatı kuruluşu olan British Columbia Kiraz
Derneği (BC Cherry Association) yetkilileri, Kanada’nın yerel üretimin yanısıra California ve Şili’den
yaptığı tedariklerin sezonları dikkat alınarak üretimin gerçekleşmediği haftalarda Türkiye’den kiraz
üretimi gerçekleştirilen bölgelerden Kanada’ya kiraz ihracatının yapılabilmesini ihtimal dahilinde
gördükleri; bunun dışındaki zaman dilimlerinde California ve Amerika kıtasının sahip olduğu lojistik
maliyet avantajı nedeniyle ülkemizden kiraz ihracatının rekabet şansının düşük kalacağı ifade edilmiştir.

CPMA2022 sırasında taze meyve sebze sektöründe Kuzey Amerika’da 36 bin yerel üreticiye ait
veritabanını bünyesinde bulunduran ve taze meyve sebze sektörüne yönelik kredi derecelendirme
kuruluşu ve pazarlama hizmetleri sunan Blue Book Services (http://www.producebluebook.com) ile
Kanada’nın en önemli market dergisi olarak gösterilen Grocery Business Magazine yetkilileri ile
gerçekleştirilen görüşmelerde “Bursa Siyah İnciri” ve “Taze Ayva”nın yanısıra Türk taze meyve sebze
ürünlerinin tanıtımı ve marka değerinin ve farkındalığının artırılmasına yönelik fikir alışverişinde
bulunulmuş; önümüzdeki dönemde ortak projeler geliştirilmesi hususunda temasların sürdürüleceği ifade
edilmiştir.

Söz konusu etkinliğe katılan ve 1993 yılından beri Türkiye’den organik ve doğal kuru gıda
ihracatı gerçekleştiren, ABD New Jersey’de üretici ve dağıtım şirketi olarak faaliyette bulunan “Safe
Food Corporation” yetkilisi ile gerçekleştirilen görüşmede kuru, dondurulmuş ve organik ürünlerde
ülkemizden Kanada’ya yönelik gittikçe büyüyen ihracat potansiyeline vurgu yapılmıştır.

CPMA2022 etkinliği kapsamında ayrıca, CPMA Başkanı Ron Lemaire ile bir görüşme
gerçekleştirilmiş ve UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Senih Yazgan ile tanıştırılmıştır. Görüşmede Ron
Lemaire’e “Bursa Siyah İnciri” ve “Taze Ayva” ürünlerinin Kanada pazarına girişi ve tanıtımı amacı ile
UYMSİB’in planları aktarılmış; ayrıca Türk taze meyve sebze sektörünün üretim ve ihracat kapasitesine
ilişkin güncel veriler paylaşılmış; AB pazarına ihracat gerçekleştiren Türk firmalarının standart ve kalite
bakımından AB ile uyumlu olması sayesinde firmalarımızın Kanada pazarına giriş koşullarına uyumda
avantajlı olduğu; Kanada’ya halihazırda turunçgiller, nar, ayva gibi ürünlerin sınırlı miktarda ülkemizden
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ihraç edildiği; CPMA platformunun önemi ve üyeliğin avantajları konusunda ilgili kurum ve
kuruluşlarımızın dikkatinin çekildiği ve bu çerçevede Akdeniz İhracatçı Birliğinin (AKİB) CPMA üyesi
olduğu; Türk taze meyve sektörünün tanıtım etkinliklerinde bu yıl Şubat ayında yapılması planlanan ve
fakat 5-7 Nisan 2022 tarihlerinde Almanya Berlin’de gerçekleştirilen “Fruit Logistica” etkinliğine
odaklandığı; öte yandan, 2023 yılındaki CPMA etkinliğine katılım sağlanmasının planladığı ve
ülkemizin Kanada’nın meyve ve sebze sektöründe önemli tedarikçileri arasına girme konusunda istekli
olduğu; potansiyel ürün kompozisyonunun denizyolu taşımacılığı (turunçgiller) ve hava kargo
taşımacılığı (incir, ayva, kiraz gibi) göz önünde bulundurularak belirlenebileceği; organik tarım
konusunda işbirliği potansiyeli bulunduğu; THY’nin mevcut seferlerinin hava kargo taşımacılığında
avantaj sunacağı; taze ayva ve incirin yanı sıra diğer potansiyel ürünlerimizin Kanada pazarında güçlü
biçimde konumlanması ve etkin şekilde tanıtımı amacı ile CPMA ile yakın temasın sürdürülmesinden
memnuniyet duyulacağı ifade edilmiştir.

CPMA Başkanı Ron Lemaire, CPMA platformuna üyelik sayesinde Türk ihracatçı firmalarının
Kanada’nın taze meyve sebze pazarına güçlü biçimde konumlanabileceklerini; Almanya Berlin’de
gerçekleştirilen “Fruit Logistica” etkinliğinin planlandığı şekilde Şubat ayı yerine 2022CPMA ile aynı
günlerde yapılmasından dolayı bazı CPMA üyesi Kanadalı firmaların da Almanya’ya gitmeyi tercih
ettiklerini ve CPMA olarak kendilerinin de bu durumdan üzüntü duyduklarını; CPMA’nın
ihracatçılarımıza sahip olduğu enstrümanlar ile her türlü desteği vermeye hazır olduğunu; AKİB’in
CPMA üyeliğinden memnuniyet duyduklarını; Kanada pazarında ihracata konu potansiyel ürünleri
önceliklendirmemizin ve tanıtımda bu ürünlere daha fazla odaklanılmasının doğru olacağını ve bu
çerçevede “Bursa Siyah İnciri” ve “Taze Ayva” ürünlerinin özel olarak çalışılmasını doğru bir yaklaşım
olarak gördüğünü; ilk defa satışı yapılacak ürünler için toptan ve dağıtım yapan firmalar ile ticaret
akışının başlaması halinde bir sonraki adım olarak Kanada’nın büyük zincir marketlerine tedarik
yapılabilmesinin daha kolay olacağını; bir sonraki etkinliğin 25-27 Nisan 2023 tarihlerinde Toronto’da
düzenleneceğini ve kez ülkemiz taze meyve ihracatçılarını bu etkinlikte görmekten memnuniyet
duyacaklarını ifade etmiştir.

CPMA2022 etkiliği boyunca ayrıca taze meyve sebze sektöründe gümrükleme ve lojistik
hizmetleri sunan PCB Customs Brokers; taze sebze, bitki çayları ve gıda sosları üretimi yapan Evergreen
Herbs Ltd.; 70 yıldır tarımsal gıda ve taze meyve sebze ürünlerinin güvenlik ve kalite standartları ile
gümrükleme süreçleri ve sertifikalandırma ile ilgili hizmetler sunan NSF International; Kanada’ya
ihracatımızın önemli kısmının gerçekleştiği Montreal Port Authority; Montreal’de kiralık soğuk hava
deposu ve depolama hizmeti sunan Fruit City Terminal yetkilileri ile de verimli görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. CPMA2022 etkinliği vesilesi ile 7 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen uluslararası
resepsiyona ise Montreal Başkonsolosumuz Sencer Yöndem ile birlikte katılım sağlanmıştır.

Bu çerçevede, CPMA tarafından 25-27 Nisan 2023 tarihlerinde Toronto'da fiziki olarak
gerçekleştirilecek “2023 CPMA Convention and Trade Show” adlı etkinliğe Kanada'ya taze meyve ve
sebze ihracatı gerçekleştirmek isteyen ihracatçı firmalarımızın katılım sağlamasında ve yukarıda
bahsedilen hususların ilgili İhracatçı Birliklerimiz ile özel sektör kuruluşları ve üretici birlikleri ile
paylaşılmasında fayda görülmektedir.
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Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Mehmet Hakan AKGÜN
Ticaret Başmüşaviri

Ekler:
Ek.1.Katılımcı Listesi
Ek.2.Fuar Yerleşim Planı

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
İhracat Genel Müdürlüğüne Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği

Genel Müdürlüğüne
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme
Genel Müdürlüğüne
Toronto Ticaret Ataşeliğine


