SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı:
Konu:

58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/92-4952
Endonezya/Cakarta Türkiye Ticaret Merkezi Açılması Hk.

Ankara, 27/05/2021

ENDONEZYA’DA TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ DUYURUSU
(Savunma/2021)
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin 2016 yılı Kasım ayında yapılan
Yönetim Kurulu Toplantısında, gerek Endonezya pazarından daha fazla pay alabilmek
gerekse Endonezya’nın bulunduğu coğrafyadaki çevre ülkelerle daha yakın ilişki kurabilmek
amacıyla; Cakarta’nın en önemli ve prestijli bir bölgesinde Türkiye Cakarta Büyükelçiliği ile
Endonezya Devlet kurumlarına yakın bir konumda savunma ve havacılık sanayinin bir irtibat
ofisi olarak çalışmak üzere Ticaret Bakanlığı’nın 2010/6 sayılı Tebliği’nden faydalanarak
Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) kurulmasına ve üye firmalardan ön taleplerin toplanmasına
karar verilmiş, ancak yeterli talep olmaması sonucunda, daha sonra tekrar değerlendirilmek
üzere proje durdurulmuştu.
Bu defa, Birliğimizin 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu
Toplantısında, Birliğimizce hazırlanan 2020-2023 İhracat Stratejisi ve Eylem Planı
kapsamında Endonezya’da TTM ofisi açılması yönelik proje tekrar gündeme gelmiş olup,
üyelerimizden talep toplanması ve yeterli talep olduğunda ivedilikle gerekli işlemlere
başlanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu proje kapsamında, savunma ve havacılık sanayimizin ve prestijli
projelerinin tanıtılması, hedef pazarlarda bilinirliğinin arttırılması ve başta Endonezya olmak
üzere çevre ülkelerden de yeni müşteriler kazanılması amacına hizmet etmek üzere
kiralanacak ofiste; projede yer alan üye firmalarımız da kendilerini ve ürünlerini tanıtma
fırsatı bulabileceklerdir. Bu merkezin 200 ile 300 m2 büyüklüğünde olması, firmaların
kullanabileceği bağımsız bölümler (ofisler) ile bir toplantı salonu içermesi planlanmaktadır.
Kurulacak ofisin 5 yıl boyunca üst limitler dahilinde %60 oranında (Endonezya öncelikli
ülke olması nedeniyle 15 puan ilave edilerek %75 oranında destek verilecektir) kira,
istihdam ve tanıtım giderleri ile bir defaya mahsus olmak üzere kurulum ve dekorasyon
giderleri Ticaret Bakanlığı’nın 2010/6 sayılı tebliği kapsamında desteklenecek, kalan %25
oranındaki kısım ise ofiste yer alan firmaların m2 katılım oranlarına göre firmalar tarafından
karşılanacaktır.
Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin detaylı bilgi ekli sunumda yer almakta olup ayrıca
www.ttcenter.com.tr adresinden veya aşağıda iletişim bilgileri yer alan ilgili
personellerimizden bilgi alınabilir.
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Ön taleplerin toplanması amacıyla; anılan Ticaret Merkezi’nde yer almak istemeniz
halinde, ekli formun doldurularak Birliğimize (info@ssi.gov.tr) mail ile gönderilmesi
gerekmektedir. Yeterli talep toplanması halinde firmalar ile bilgilendirme toplantısı yapılarak
konu detaylandırılacaktır.
Bilgileri rica olunur.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter

EKLER:
1) Başvuru formu (1 sayfa)
2) Türkiye Ticaret Merkezleri Hk. Önemli Hususlar (2 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için: Mehmet Yetim - Uzman
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:
120
06520 BALGAT ANKARA
www.turksavunmasanayi.gov.tr
Tel : (312) 447 27 40
www.ssi.gov.tr
Faks : (312) 446 09 11
info@turksavunmasanayi.gov.tr
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:990492630202152712103. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Sayı:
Konu:

58224147-TİM.OAİB.26.ARG4.2021/92-4952
Endonezya/Cakarta Türkiye Ticaret Merkezi Açılması Hk.

Ankara, 27/05/2021

EK-1

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NE

2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ” kapsamında Endonezya / Cakarta şehrinde kurulacak olan Türkiye Ticaret
Merkezi’nde kullanıcı şirket olarak yer almak istiyoruz.
Talep edilen birim (ofis/mağaza/depo/showroom)
Talep edilen yaklaşık alan (m²)

:
:

Tarih
Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi adı, unvanı
İmza
Şirket Kaşesi
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EK-2

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ PROJESİ
ÖNEMLİ HUSUSLAR
SATIN
ALMA

KİRA

İSTİHDAM

TANITIM

KURULUM /
DEKORASYON

Destek
Oranı*

%60

%60

%60

%60

%60

Destek
Tutarı
(USD)

6.000.000
(bir defaya
mahsus)

1.500.000

300.000

(yıllık)

500.000
(10 kişi)
(yıllık)

(yıllık)

300.000
(bir defaya
mahsus)

-

5 yıl

5 yıl

5 yıl

-

Destek
Süresi **

Endonezya, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikli ülkeler arasında olduğu için
destek oranına 15 puan ilave edilerek %75 olarak uygulanacaktır.
** 5 Yılın Sonunda Üstün Performans Sağlayan TTM’lere +5 Yıl Destek verilecektir.
➢
Öncelikle İhracatçı Birliği tarafından belirlenen ülkede açılacak TTM’de yer almak
isteyen firmalardan ön talepler toplanır. Başvuru belgeleri TİM A.Ş.’ye gönderilir. TİM A.Ş.
uygun bulması halinde başvuru belgelerini Ticaret Bakanlığı’na onaya gönderir.
➢
Projenin onaylanması halinde; TİM A.Ş. (TİM ve İhracatçı Birlikleri ortaklığında
kurulmuştur) tarafından TTM kurulması planlanan ülkede sektöre uygun bir lokasyonda
ihtiyaca göre ofisi kiralar.
-Yıllık Kira bedelinin % 75’i, azami 1.000.000 $’ a kadar; yıllık tanıtım giderleri yıllık azami
% 75 oranında 300.000 $’ a kadar, yıllık personel giderleri (tüm ofisin ortak olarak
kullanacağı avukat, danışman, Müdür, muhasebeci vb. ) 10 kişiye kadar % 75 oranında yıllık
azami 500.000$’ a kadar destek kapsamındadır. Yine ilk kuruluşta bir defaya mahsus olmak
üzere kurulum ve dekorasyon giderleri %75 oranında azami 300.000 $’ a kadar destek
kapsamındadır. İstihdam edilen kişiler firmaların çalışanı değil, TTM’nin ait olduğu sektör
çalışanıdır.
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➢
Bir TTM içinde; kullanıcı şirketlerin şirket başına ödeyecekleri kira bedeli ile genel
giderler (elektrik, su, aidat, bina giderleri, resepsiyon vs…) şirketin talep ettiği m2 ve ortak
alanlardan eşit olarak payına düşen m2 toplanarak, toplam m2 üzerinden hesaplanmaktadır.
Örneğin: 250 m2 bir ofis kiralanmış ve bu ofisi 5 firma kullanacaktır. Her bir firmaya 20 m 2
ofis alanı ayrılmıştır. Ofis alanlarının dışında kalan alanlar ortak alanlardır. Burada ortak alan
toplamı 250 – (5 * 20) = 150 m2 dir. Bir firmaya düşen ortak alan 150 / 5 = 30 m2 dir.
O halde bir firma 50 m2’lik alana karşılık gelen kira ve genel giderler bedellerinden sorumlu
olacaktır.
➢

TTM’de yer alacak kullanıcı şirket, perakende satış yapamayacaktır.
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