Eskişehir Ticaret
Odası Afrika’nın
parlayan yıldızı
Kenya’ya 18-24 Ocak
2010 tarihleri
arasında
incelemelerde
bulunmak üzere
işadamlarıyla ticari
iş gezisi ziyareti
gerçekleştirmiştir.

Kardeş Oda Antlaşması ve İyi Niyet Protokolü
Ziyaret sırasında, Eskişehir Ticaret Odası ve Kenya Ticaret ve Sanayi
Odası arasında “İş Birliği Protokolü ” imzalandı.
Bu antlaşma çerçevesinde:
 Her iki oda arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek,
 Üyeler arası işbirliği platformu oluşturmak ve işbirliğini teşvik etmek,
 Karşılıklı değişim organizasyonları yapmak,
 Yatırım imkanları hakkında karşılıklı tarafları bilgilendirmek için karar

alındı.

 Heyetimiz Kenya Türk Büyükelçisi Tuncer Kayalar ve Nayrobi Ticari

Ateşesi Okay Öztürk ile de görüşmeler yaptılar.

 Karşılıklı fikir alışverişi içinde geçen toplantı da Kenya’nın Dış Ticareti

ve Ekonomisi alanında görüşmeler gerçekleştirdiler.

 Görüşmeler sırasında heyetimize Kenya ekonomisi hakkında bilgiler

verildi. Kenya’nın yıllardır dünya ekonomilerine adapte olamaması ya
da ülkenin karşılaştığı siyasi ve ekonomik nedenlerle entegrasyon dışı
kalması, bir çok üretim tekniği ve teknolojisi yıllar öncesine dayandığı
ve bazı ürünler dışında her şeye ihtiyaç duyan bir ülke olduğu
vurgulanmıştır.

Dış Ticaret
 A.B.D.’nin uyguladığı AGOA (African Act) dahilinde üretilen tekstil

ürünlerinin yanı sara dokuma, geleneksel el sanatları ürünleri A.B.D.’ye
kotasız girme imkanı vardır.
 Tekstil sektöründe nihai ürünler ile birlikte tekstil makineleri ve

ekipmanlarının da Türkiye için ihracat potansiyeli ürünleri arasındadır.
 Ülkemizin ihraç edebileceği: Bisküvi şekerleme çiklet ve çikolatalar,

domates salçası, makarna, zeytinyağı, mısır nişastası, maya, buğday ve
mercimek gibi gıda maddelerine ihtiyaç olduğu bildirilmiştir.

Dış Ticaret
 Kenya’nın Başlıca İhraç Ürünleri: Balık, çay, kesme çiçek, kahve, petrol

ürünleri, çimento
 Kenya’nın Başlıca İthal Ürünleri: Demir, çelik, plastik, makine,

ulaştırma teçhizatı, petrol ürünleri ve motorlu taşıtlar
 Ayrıca Türk Müteşebbisleri ile de görüşen heyetimize; Kenya’da büro

mobilyası konusunda ciddi potansiyele sahip Türk firmasının imalata
da başladığını ve şehrimiz işadamları ile her türlü bilgi ve mal
alışverişinde bulunabileceğini ifade etmişlerdir.

Dış Ticaret
 Turizm için önem arz edecek vahşi yaşama sahiptir. Bu alanda ciddi

boşluklar bulunmaktadır.
 Tarımsal ürünler olarak zengin bir ülkedir. Tarım ürünleri ise çay,

kahve, kesme çiçek, bahçe bitkileri, şeker kamışı, tahıl, mısırdır. Ayrıca
kiraz ve şeftali gibi ürünler çok yüksek fiyatla alıcı bulmaktadır.
 Bahçecilik ürünleri ihracatında artış öne çıkmaktadır. Kesme çiçek,

meyve ve sebze ihracatı özellikle Avrupa piyasalarına
gerçekleşmektedir. Kenya Avrupa’nın en önemli kesme çiçek ihracatçısı
durumundadır, dünyada ki payı %25 seviyesindedir.

Dış Ticaret
 Kenya’da tarım ve hayvancılık için yatırım düşünülebilinir.
 Büyük ve verimli tarım arazileri kira ile tutulup çeltik, buğday mısır yer

fıstığı şeker kamış, pamuk gibi ürünler yetiştirilebilir.
 Süt ve sütlü ürünleri, beyaz ve kırmızı et işleme tesisleri açılabilir.
 Gübre fabrikaları zirai ilaçlama ve tarım kimyasalları fabrikaları
kurulabilir.
 Liman şehri olan Mombasa ile Nairobi arasındaki mal taşımacılığının
önemli bir kısmı demiryolları ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte
Kenya’nın demiryolu ciddi yenilenmeye ihtiyacı vardır ve yeni
lokomotif ve vagonlar alınması planlanmaktadır. Şehrimizde bulunan
Tülomsaş bu sektörden ciddi pay alabileceği düşünülmektedir.

Kenya’nın Ticaret ve Yatırım İmkanları
 Tarım mamullerinin işlenmesi konularında ciddi bir yatırım

bulunmamaktadır. Bazı tarımsal ürün işleme fabrikalarının her türlü
makine ve ekipman imalatı tarımsal alet imalatı ve bu ürünlerin yedek
parça ve servisleri karşılanması yerinde bir yatırım fırsatı olacaktır.
Özellikle bu sektörde şehrimizde imalat yapan firmalar, rahatlıkla iş
yapma imkanı bulabileceklerdir.
 Müteahhitlik hizmetlerinde, Kenya’nın özellikle Kuzey bölgelerinin

kuraklık tehdidinin olması ile, sulama, kanal inşaatları ve drenaj
alanlarında firmalarımıza iş fırsatları sunmaktadır. Toplu sosyal
konutlar köprüler yollar gibi bir çok alanda da fırsatlar bulunmaktadır.
 Piyasaya giriş için fiyat önemlidir. İş görüşmelerinde yüz yüze
görüşmelere önem verilmektedir.

Kenya’nın Vergi ve Mevzuatları
 Vergi ve mevzuatları: Kurumlar vergisi %30’dur. İmalat ve otel

sektöründe bina ve sermaye olan makinelerin maliyeti vergiden
indirilebilmektedir. Yeni yatırımlar ve yatırımların artması amacıyla
kullanılan sermaye mallarına KDV muafiyeti uygulanabilmektedir.
İhracata yönelik girdiler ithal vergisinden muaftır.
 Vize İşlemleri: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Vizelerini Kenya sınır kapılarında alabilmektedir ve ücreti 25$ dır. Yeşil
pasaport hamilleri ise, ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden
muaftır.
 THY her gün İstanbul Nairobi, Nairobi-İstanbul karşılıklı seferleri

vardır. yolculuk süresi yaklaşık 6 saattir.
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