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Sayın üyemiz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan 14/04/2022 tarih UGN/2022-0346
sayılı yazıda,
DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi tarafından, ülkemiz ile Uganda arasındaki ticaret
ve yatırım alanlarındaki iş ortaklıklarının kurulmasını sağlamak amacıyla 10-11 Mayıs 2022
tarihleri arasında Uganda’ya yönelik bir ticari heyet programı düzenleneceği, başkent
Kampala’ya ziyaret kapsamında Uganda Yatırım Ajansı (UIA) iş birliğiyle “Kovid-19 sonrası
Uganda ile Türkiye arasında yatırım, ticaret ve turizmin arttırılması” temasıyla
gerçekleştirilecek Uganda – Türkiye İş ve Yatırım Forumu kapsamında Uganda
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Musevini’nin onur konuğu olarak
ağırlanacağı ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım olanaklarının değerlendirileceği Forumda
imalat, endüstriyel parklar, madencilik, tarım, gayrimenkul, turizm, lojistik, enerji, gıda
ve inşaat ve yapı malzemeleri alanlarında ikili iş görüşmeleri ve kurum-kuruluşların
yetkilileriyle toplantılar gerçekleştirileceği,
Öte yandan, son yıllarda Afrika’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan
Uganda’nın Afrika’daki ikinci büyük kahve üreticisi olduğu, Albert Gölü havzasında 2 milyar
varilin üzerinde petrol bulunması ve bölgenin tamamının taranması halinde petrol rezervinin 6
milyar varil olabileceğinin tahmin edilmesi ile Uganda’nın elde edeceği petrol gelirini başta
şeker sanayisi olmak üzere ülkenin üretim altyapısını güçlendirmek için kullanacağının
öngörüldüğü, Uganda ekonomisinin son beş yılda 1 milyar doların üzerinde yabancı yatırım
çekerek Doğu Afrika bölgesinde en fazla yabancı yatırım çeken ülkeler arasında olduğu ve
ülkede son yıllarda artan bilgi teknolojileri ve altyapı yatırımlarının, yabancı yatırımcıların
ilgisini çekeceğinin düşünüldüğü belirtilmektedir.
Aynı yazıda devamla, anılan foruma katılmak isteyen üyelerimizin
https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1390/18340 bağlantısında yer alan formu doldurmaları
ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemenin yapılarak kayıt işlemlerini
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tamamlamalarının gerektiği ifade edilmekte olup, detaylı bilgileri aşağıda yer alan söz konusu
foruma ait taslak program ilişik bulunmaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
e-imzalıdır
Sertaç Ş. TORAMANOĞLU
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü

Ek: Taslak program (1 sayfa)
Katılım Koşulları:
1. Başvuru formu doldurulurken web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanılması rica
olunur.
2. Uçuş ve konaklama organizasyonu katılımcılar tarafından münferit olarak
gerçekleştirilecektir. Önerilen uçuş ve otel bilgisi (taslak programda da yer aldığı şekliyle)
aşağıdadır:
• Gidiş: 9 Mayıs 2022, Pazartesi | 19.00 – 03.20 | İstanbul (IST) – Entebbe (EBB) Uçuşu, uçuş
kodu: TK 569 (Uçuş Süresi: 8s 20d)
• Dönüş: 12 Mayıs 2022, Perşembe | 05.05 – 11.25 | Entebbe (EBB) – İstanbul (IST) Uçuşu,
uçuş kodu: TK 606 (Uçuş Süresi: 6s 20d)
• Otel: Speke Resort Munyonyo | Adres: Wavamunno Road, P. O. Box 446, Kampala,
Uganda
3. Başvuru formunda yer alan bilgilerin eksiksiz biçimde doldurulması iş görüşmelerinin
verimli bir şekilde tertip edilebilmesi adına önem arz etmektedir.
4. Katılım ücretleri ve detaylar aşağıda yer almaktadır.
a) DEİK üyesi firmalar için;
• Paket program ücreti 260 ABD dolarıdır. Bu ücret, belirtilen uçuşlar ve otel bilgisi
doğrultusunda havalimanı-otel-havalimanı ve program transferleri ve tercüman hizmetlerini
içermektedir.
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b) DEİK üyesi olmayan firmalar için;
• Paket program ücreti 325 ABD dolarıdır. Bu ücret, belirtilen uçuşlar ve otel bilgisi
doğrultusunda havalimanı-otel-havalimanı ve program transferleri ve tercüman hizmetlerini
içermektedir.
5. Formu doldurduktan sonra ödeme sayfası ekrana gelecektir. Ödeme sadece kredi kartı ile
yapılabilmektedir. Ödeme esnasında bilgiler eksiksiz girildiği takdirde makbuzunuz tarafınıza
gönderilecektir.
6. Başvuru ve ödemeler için son tarih 2 Mayıs 2022, Pazartesi’dir. Katılımcıların bu tarihten
sonra başvurularını iptal etmeleri durumunda ödemelerinin iadesi mümkün olmayacaktır.
7. Uganda için sarıhumma aşısı gerekmekte olup seyahat süresince katılımcılarımızın aşı
kartlarını yanlarında bulundurmaları zaruridir. Sarıhumma aşısı ücretsiz olarak Sağlık
Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne (www.seyahatsagligi.gov.tr) bağlı
seyahat sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır.
8. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Sudan’a girişte son 72 saat içinde yapılmış negatif
PCR test sonucu ibraz edilmesi zorunludur.
9. Uganda’ya seyahatte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizeye tabi olmaları nedeniyle
ziyarete katılacak iş insanlarımızın vizelerinin, geçerlilik süresi devam eden pasaportlarında
bulunması önem arz etmektedir. Uganda vizesi https://visas.immigration.go.ug/ adresi
üzerinden çevrimiçi olarak alınabilmektedir. Vize için destek yazısı etkinliğe katılım
gösterecek firmalara tarafımızdan sağlanacaktır. Vize hususunda destek almak isteyen
katılımcıların Vize İşlem Merkezi’nden Meltem Karaca (T:+90 553 807 9234, E-posta:
meltem@vizeislemmerkezi.com) ve Uğur Mert (T: +90 554 332 21 55, E-posta:
ugurmert@vizeislemmerkezi.com) ile iletişime geçmeleri rica olunur.
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