
TEI 2016 Ticari bir fuar olup, profesyonellere ve uluslararası ziyaretçilere açıktır.

ANA PROGRAMLAR

1.    Ticaret ve yatırım programları

2.  Yatırım fuarı

3.  Ticaret ve Yatırım kliniği

4.  Firma ziyaretleri

5.  Bire-bir iş görüşmeleri (Ağustos 2016 öncesi kayıt yaptıranlar için geçerlidir)

         Çay

TradeExpo 2016 Fuarında Yer Alan Başlıca Ürün ve Hizmetler

         Moda ve Aksesuar

         Sağlık ve Güzellik Ürünleri

Endonezya'ya giriş yapan bazı ülke vatandaşları hariç bütün ziyaretçiler giriş tarihi itibariyle en az 6 ay 

geçerli pasaporta sahip olmak zorundadır ve ülkeden çıkışlarından önce geçerli standart işlemlerden 

geçmeleri gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Endonezya’ya giriş tarihi itibariyle en 

az 6 ay geçerli pasaporta sahip olmaları ve gidiş – dönüş bilete sahip olmaları şartıyla 30 günü 

aşmamak kaydıyla vizesiz giriş yapabilirler. Konu ile ilgili güncel bilgiler için bulunduğunuz ülkedeki 

Endonezya Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu ile iletişime geçiniz veya www.imigrasi.go.id adresini 

ziyaret ediniz. Fuarı ziyaret edecek birçok işadamı Jakarta Soekarno-Hatta Havaalanında Ulusal 

İhracatı Geliştirme Genel Müdürlüğü personelleri tarafından karşılanacaktır. Bütün resmi delegelerin otel 

transferlerine yardımcı olunması amacıyla Soekarno-Hatta Havaalanında  Endonezya Ticaret Fuarı 

2016 tarafından hazırlanan resepsiyon / danışma masası bulunacaktır.

İŞ MERKEZİ HİZMETLERİ
Her salonda bulunan kayıt masası sekreterlik hizmeti, bilgisayar, faks ve internet donanımına sahiptir.

ZİYARET SAATLERİ
Ticari Ziyaretçiler

Çarşamba – Cuma

12 – 14 Ekim 2016 10:00 – 19:00

Genel Ziyaretçiler

Cumartesi – Pazar 

15 – 16 Ekim 2016 10:00 – 19:00

Yiyecek & İçecek

         Tarım Ürünleri

         İçecekler

         Kakao

Moda, Yaşam Tarzı ve yaratıcı Ürünler

         Kozmetik

         Tıbbi Bitkiler

         Birinci sınıf El ve Sanat Ürünleri

GENEL BİLGİLER

KATILIM

KAYIT

1.        KAYIT ÜCRETSİDİR ancak ön kayıt tavsiye edilmektedir.

2.    Ziyaretçiler ön kayıtlarını www.tradeexpoindonesia.com adresinden online olarak yapabilirler.

3.    12 Ekim 2016 tarihinden itibaren gelen ziyaretçiler giriş kartlarını fuar alanında bulunan 

       gişelerde yaptırabilirler.

4.    Ticari Misyon Kartları 12 Ekim 2016 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.

5.    Ön kayıt işlemini tamamlamış olan ziyaretçiler 12 Ekim 2016 tarihinden itibaren giriş kartlarını  

       fuar alanında bulunan gişelerden ön kayıt onayını göstererek teslim alabilirler.

         Birinci sınıf Mücevherat

         Kahve

         Deniz Ürünleri

         İşlenmiş Gıda



         Medikal Aletler

         Ev Aletleri

         Deri ve Deri Ürünleri

         Kağıt ve Kağıt Ürünleri

         Kauçuk ve Kauçuk Ürünleri

         Kumaş ve Tekstil 

Kültür

Ekonomik ve politik başkent de olan Cakarta, birçok yerli ve yabancı göçmene de ev sahipliği 

etmektedir. Cava adası dışından göç etmiş birçok göçmen nüfus, beraberlerinde kültürlerini, adetlerini, 

dillerini ve tabîîki yemek kültürlerinide getirmiştir.

CAKARTA HAKKINDA

Cakarta, 17,500 den fazla adalar topluluğu olan, 300 den fazla etnik topluluğun bulunduğu, 200 dilin 

kullanıldığı ve farklı kültür ve dinlerin ve geleneklerin iç içe geçtiği 250 milyon nüfusa sahip 

Endonezya’nın başkentidir. Başkent olarak, Cakarta 677.440 kilometre karelik alanıyla bu kadar çok 

etnik grubun bir arada yaşadığı gerçek anlamda bir buluşma noktasıdır.  Batı Cava’nın kuzey 

sahillerinde yer alan Cakarta devlet, ticaret ve endüstriyi barındırmakta ve ülkenin içe ve dışa açılan 

kapısı olma özelliğine sahiptir. Başkentten Endonezya’nın diğer bölgelerine kara, hava ve deniz yolu ile 

ulaşım mümkün olmakla beraber, Cakarta geçtiğimiz birkaç onyıl içinde Asya’nın önde gelen 

metropolleri arasında yerini almıştır. Endonezya’nın en büyük şehri olan Cakarta, 9 milyonu aşkın 

nüfusuyla özellikle son birkaç yıl içinde oldukça çabuk büyümüştür. Ayrıca nüfus olarak bakıldığında 

Güneydoğu Asya ülkeleri başkentleri arasında da en büyük başkenttir ve dünya kentleri nüfus 

sıralamasında 12.sıraya, şehir alanı büyüklüğü sıralamasında ise 6. Büyük şehir ünvanına sahiptir. 

Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı ve Halim Perdanakusuma Uluslararası Havalimanı, Tanjung 

Priok Limanına sahip Cakarta’da şehir içi ulaşıma büyük katkısı olan tren yolu ve metrobüs imkanları da 

bulunmaktadır.

Cakarta ekonomisi büyük oranda finans hizmetleri, ticaret ve endüstriye dayanmaktadır.

Yönetim

Cakarta resmi olarak bir il değil, özel statüye sahip bir eyalettir. Endonezya’nın diğer 33 eyaleti gibi bir 

yönetime sahiptir. Örnek olarak; belediye başkanı yerine vali tarafından yönetilmekte olup, şehir her 

birinin belediye başkanları tarafından yönetildiği (doğu, kuzey, güney, batı ve merkez Cakarta) birkaç 

bölgeye ayrılmıştır.

Ekonomi

         Bambu Mobilya

         Zemin Kaplama

         Dış Mekan Mobilyaları

         Ev Dekorasyon

ULAŞIM ve KONAKLAMA ORTAKLARI

TradeExpo 2016 Resmi Havayolu Şirketi

Garuda Indonesia

         Oyuncak ve Spor Ürünleri

Hizmet ve Yatırım

         Yapı, İnşaat

         Bilgi ve Bilişim Teknilojileri

Deneyimli İşgücü

Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın Cakarta'ya direk günlük uçuşu bulunmaktadır. Singapur Hava Yolları, 

Emirates, Katar Hava Yolları gibi şirketlerin de Cakarta'ya uçuşu bulunmasına rağmen transfer 

yapılması gerekmektedir.

         Demonte Evler

Mobilya & Döşeme

         Masif Mobilya

         Rotan Mobilya

Demonte Ev ve Bahçe Mobilyaları

         Bahçe Mobilyaları

         Ayakkabı

Endüstriyel Ürün ve Hizmetleri

         Otomotiv ve Otomotiv Parçaları

         Yapı Malzemeleri

         Tüketim Malları

         Elektrikli ve Elektronik Ürünler



Döviz

Başkent  : Cakarta

Resmi Dil : Endonezce

Nüfus   : 253,609,643 (2014)

Ana Etnik Gruplar : Cava, Sunda, Endonezya (Malay), Batak ve Madura

Ana Diller  : Endonezce, İnglizce, Flemenkçe, Cavaca, ve diğer etnik diller

Ana Dinler : Müslüman (%80den fazla), Hristiyan, Hindu ve Budist

Alan  : 1.919.443 kilometre kare

Kıyı Uzunluğu  : 54,720 km

Para Birimi  : Rupiah (1 TL = Rp 4.600)

Ana Tarım Ürünleri : Pirinç, Hindistan cevizi, Soya fasülyesi, Muz, Kahve, Çay, Kauçuk,  Şeker kamışı

Ana Endüstriler : Balıkçılık, Petrol, Kereste, Kağıt ürünleri, Pamuk kumaş, Turizm,  Petrol madenciliği, 

Kömür, Doğal gaz, Boksit ve Kalay

Kişibaşı Milli Gelir : US$ 5,200

Kültür ve Din

Dünyanın ençok nüfüsa sahip 4ncü ülkesi olan Endonezya nüfusunun %86sı Müslüman olmasına 

rağmen laik bir yönetim sistemine sahiptir. Ülkenin yaklaşık %60’ı Cava adasında yaşamaktadır. Ülke 

genelinde 580 den fazla etnik dil konuşulmasına rağmen bu etnik dillerden sadece 13 tanesini bir 

milyondan fazla nüfus kullanmaktadır.

Endonezya’nın bugünkü kültürü geçmişte ülkeye göç etmiş grupların kültürü ve batılıların (Hollandalı ve 

Portekizli tüccarların) kültürünün harmanlanması sonucu oluşmuş bir kültüre sahiptir. Endonezya kültürü 

başlıca birkaç gruptan oluşmaktadır. Şöyleki; - Yardımlaşma, - Danışma ve – Anlaşma. Her ne kadar 

kanunlar Flemenk kanununa dayanmakta olsa da birçok alanda adetlere bakılarak karar verilmektedir.  

Bankalar ve döviz büroları seyahat çeki ve döviz işlemleri konusunda hizmet vermektedir. Bununla 

birlikte, şehir dışına seyahat edecek kişilerin yanlarında yeterli miktarda Rupiah bulundurmalarını ve 

diğer taraftan Endonezya Merkez Bankası yabancı paraya kıymetli mal olarak değerlendirdiği için, ülkeyi 

ziyaret edecek yabancıların yanlarında yeni seri, kırışık, yırtık ve işaretli olmayan Amerikan Doları veya 

Avro taşımalarını tavsiye ederiz

ENDONEZYA HAKKINDA

Endonezya Güneydoğu Asya’da bulunan, muhteşem adaları ve doğa güzellikleriyle tanınan bir ülkedir. 

Ulaşım

Birçok geniş yollara sahip olmasına rağmen Cakarta’nın en büyük sorunu trafiktir. Özellikle şehir 

merkezinde oluşan trafiğin bir nebze olsun hafifletilmesi için 1992 yılından itibaren belirli saatlerde 

geçerli olmak üzere bir araçta en az üç kişinin seyahat etmesi zorunluluğu getirilmiştir. 



Ücretler

Paket fiyatlarına dahil hizmetler:

    - 4 gecelik kahvaltı dahil otel konaklaması

    - Klimalı otobüslerde tur ve transfer

    - D1 terminaline varışta ilave Innova marka binek araç

    - Tur rehberi (ingilizce)

    - Ziyaret edilecek yerlere ait giriş ücretleri

    - Programda belirtilen öğünler

    - 0,5 lt. su / kişi başı / gün

    - Vergi, Servis ücreti

Paket fiyatlarına dahil olmayan hizmetler:

    - Yukarıda bahsedilmeyen hizmetler fiyatlara dahil değildir.

    - Rehber ve Sürücü için bahşiş

    - Kişisel harcamalar

 Hizmet Sonu

Opsiyon 1 : Le Grandeur hotel (5*)

15+1 @ USD 350/kişi başı

20+1 @ USD 335/kişi başı

25+1 @ USD 315/kişi başı

30+1 @ USD 300/kişi başı

SSUP @ USD 140/kişi başı

Opsiyon 2 : Grand Mercure kemayoran 

hotel (4*)

15+1 @ USD 385/kişi başı

20+1 @ USD 375/kişi başı

25+1 @ USD 350/kişi başı

30+1 @ USD 335/kişi başı

SSUP @ USD 175/kişi başı

Opsiyon 3 : Holiday Inn kemayoran hotel (4*)

15+1 @ USD 395/kişi başı

20+1 @ USD 385/kişi başı

25+1 @ USD 360/kişi başı

30+1 @ USD 345/kişi başı

SSUP @ USD 185/kişi başı

CAKARTA PROGRAMI

TradeExpo Indonesia 2016 fuarı için Türkiye'den katılacak işadamlarına özel olarak hazırlanan 

konaklama ve ulaşım teklifi şöyledir:

1. Gün 11 Ekim 2016 : Cakarta'ya Varış

                                     - Havaalanı karşılama, Otele hareket, Otele giriş yapılması

2. Gün 12 Ekim 2016 : Cakarta (B, D)

                                     - Kahvaltı, 

                                     - Fuar alanına hareket

                                     - Yerel restoranda akşam yemeği

                                     - Otele dönüş

3. Gün 13 Ekim 2016 : Cakarta (B, D)

                                     - Kahvaltı, 

                                     - Fuar alanına hareket

                                     - Türk restoranında akşam yemeği

                                     - Otele dönüş

4. Gün 14 Ekim 2016 : Cakarta (B)

                                     - Kahvaltı, 

                                     - Serbest program (opsiyonel olarak Cakarta şehir turu, Endonezya müzesi ve  

                                       minyatür park ziyareti, Mangga Dua veya Grand Indonesia AVM'de alışveriş 

imkanı

                                     - Otele dönüş

5. Gün 15 Ekim 2016 : Cakarta'dan ayrılış

                                     - Kahvaltı

                                     - Havaalanı transferi

skarakaya
Typewriter

skarakaya
Typewriter

skarakaya
Typewriter



  

TradeExpo Indonesia 2016 fuarı ve diğer merak edilen konularla ilgili hertürlü iletişim ihtiyacı 

duyulan konularla ilgili olarak Endonezya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ile iletişime 

geçmeniz önemle rica olunur.

Adres: Düğmeciler Mah. Düğmeciler Cd. No: 52 Eyüp / İstanbul

Tel: 0 212 674 86 86 / Faks: 0 212 674 86 26 / e-mail: istanbul.kjri@kemlu.go.id

Sorumlu Personel: 

1. Marmara Bölgesi

    Hasan Hüseyin KOCATÜRK

    Cep: 0 535 088 93 74 / e-mail: kocaturk_h@hotmail.com

2. Diğer Bölgeler

    Pınar RESULOĞLU

    Tel: 0312 438 2190 - Ekonomi / Fax: 0312 438 2193 / E-mail: pinar_tezcan@hotmail.com




