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TOPLANTI
NOTU
“Bilateral Trade and Foreign Direct Investment
for Kuwait and Turkey: Leveraging Economic
Relations to Promote Further Growth” raporunun
lansmanı, DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi ve Kuwait
Direct Investment Promotion Authority (KDIPA)
iş birliğinde 4 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen
bir çevrimiçi webinarda yapıldı. DEİK Başkanı Nail
Olpak başkanlığında ve DEİK/Türkiye-Kuveyt İş
Konseyi Başkanı Ebru Özdemir moderatörlüğünde
gerçekleştirilen toplantıya Kuveyt Doğrudan Yatırım
Teşvik Kurumu (KDIPA) Genel Müdür Yardımcısı
Muhammed Mulla Yakub, T.C Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye
Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan
Koytak ve Burgan Bank Türkiye Genel Müdürü Ali
Murat Dinç iştirak etti.
DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi öncülüğünde
hazırlanan raporun tanıtımının yapıldığı toplantıda
Türkiye ve Kuveyt iş birliği ile bölgedeki daha geniş
pazarlara erişim sağlanabileceği ve potansiyel
sektörlere odaklanılarak hem ikili ticaret hacminin
hem de karşılıklı yatırımların artırılabileceği ele alındı.
Önümüzdeki süreçte, Türk ve Kuveytli iş insanlarını
sektörel bazda B2B görüşmeleri yapabilmesi için
düzenlenmesi planlanan webinar serileri ile Türk
ve Kuveytli firma temsilcilerinin bir araya getirilerek,
iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin
artırılmasının hedeflendiği belirtildi.
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NAİL OLPAK
DEİK Başkanı

Tüm konuşmacılara ve iş insanlarına katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunar, toplantımızın
her iki ülke açısından verimli geçmesini temenni ederim. “Bilateral Trade and Foreign Direct
Investment for Kuwait and Turkey: Leveraging Economic Relations to Promote Further Growth”
isimli raporun hazırlanması sürecinde büyük emekler veren Türkiye-Kuveyt İş Konseyi’ne,
yönetim kurulu üyelerine ve ortaklıklarından dolayı Ernst & Young Kuveyt’e teşekkür ederim.
Raporun ülkemiz ve Kuveyt özel sektörü için bir yol gösterici olacağına inanıyorum.
Pandemi sürecinde iş dünyasında çeşitli zorluklar baş gösterdi ve bu durumdan da iş dünyası
adına önemli dersler çıkarıldı. Sınırlı sayıda tedarikçiye bağımlı olmanın ticaretimiz üzerinde
yarattığı olumsuz etkileri hepimiz yakından şahit olduk. İş dünyası artık alternatif tedarik yolları
aramalıdır. Türkiye bu konuda güçlü altyapısı ve elverişli konumu sebebiyle güçlü bir alternatif
oluşturmaktadır. Diğer önemli husus ise “lojistik” algısının değiştiği ve bu algı değişimin “yakın
veya uzak” olmaktan ziyade “erişilebilir” olmaya doğru yöneldiğidir. Küresel tedarik zincirlerinin
esnekliği konusundaki tartışmalar uyum veya ticari marka bilinci yerine tedarik zincirlerinin ticari
hayatın merkezine konularak daha ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. İki ülke arasında e-ticaret,
finans ve bankacılık ve Fintech gibi yüksek ticari potansiyel taşıyan sektörlerin yanı sıra inşaat,
altyapı, sağlık, gıda ve gıda güvenliği gibi geleneksel sektörlerde de iş birliğimiz geliştirilerek
mevcut ticari seviye arttırılabilir. “Kuveyt 2035 Vizyonu” kapsamında Türkiye ile Kuveyt ikili
ticaretinde sektörel çeşitliliği artırmak ve yenilenebilir enerji alanında iş birliği yapmak için ortak
çalışılabiliriz. Kuveyt ile doğrudan yatırımlar da dahil olmak üzere ikili ekonomik ilişkilerimizi
geliştirme konusunda istekli olduğumuzu da belirtmek isterim.
İş insanlarımıza bu toplantıya katılımlarından ötürü içten teşekkürlerimi sunuyor, herkes için
verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum.
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EBRU ÖZDEMİR
DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı

“Bilateral Trade and Foreign Direct Investment for Kuwait and Turkey: Leveraging Economic
Relations to Promote Further Growth” raporunun lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri DEİK/
Türkiye-Kuveyt İş Konseyi adına selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum. Öncelikle Kuveyt Yatırım
Teşvik Kurumu (KDIPA) Genel Müdür Yardımcısı Mohammed Mulla Yaqoub’a, Cumhurbaşkanlığı
Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’na, Burgan Bank Türkiye Genel Müdürü Ali Murat Dinç’e
ve T.C Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak’a katılımlarından dolayı teşekkür ediyor ve
DEİK başkanımız Nail Olpak’ın katılımı ve projelerimize verdiği destekten dolayı kendisine
şükranlarımı sunarım.
Türkiye ve Kuveyt’in diplomatik ilişkiler kurmasının üzerinden geçen 50 yılda, ikili ilişkiler genel
olarak istikrarlı bir gelişme gösterdi. Son 15 yılda iki ülke liderleri arasındaki güçlü diyalog
sayesinde Türkiye ile Kuveyt arasında aktif ve verimli etkileşimler yaşandı. Kuveyt Emiri
Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliği ve rehberliği ile birlikte karşılıklı iş birliğini daha da ileri taşıyacaklarına
inanıyorum. DEİK tarafından Türkiye-Kuveyt arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek
ve karşılıklı yatırımları artırmak için bir rehber olması planlanan raporun, Körfez ve Ortadoğu
bölgesi için bu tür çalışmalara öncülük edeceğini ve bölgemizde faaliyet gösteren diğer İş
Konseylerini de bu alanda çalışmalar yapma yönünde motive edeceğini temenni ediyorum.
Tüm katılımcılarımıza zaman ayırdıkları için teşekkürlerimi sunar verimli bir toplantı olmasını
dilerim.
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AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK
T.C. Kuveyt Büyükelçisi

Tüm katılımcılara zaman ayırdıkları için teşekkür eder, verimli bir toplantı olmasını temenni
ederim. Türkiye pandeminin zirve yaptığı dönemde gücünü artırmayı başaran birkaç ülkeden
biridir. Pandemiye rağmen Türkiye ve Kuveyt’in ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ilerlemiştir.
Bu durum Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkilerin ne kadar sağlam temellere
dayandığını da gözler önüne sermektedir. Ülkemiz ile Kuveyt arasındaki mevcut siyasi seviyenin
geliştirilmesi ile birlikte ticari ilişkilerin de daha fazla ivme kazanacağına inanıyorum.
Kuveyt’teki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak, Türk ve Kuveytli şirketler ve iş insanları
arasındaki etkileşimin arttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. DEİK/Türkiye-Kuveyt İş
Konseyinin hazırladığı rapor, Kuveyt’te iş kurmaya ilişkin yatırım araştırmalarını içermekte
ve her iki ülkedeki hedef sektörlere ilişkin değerli bilgileri kapsamaktadır. Türkiye ile Kuveyt
arasında ticaret ve yatırım yapmak isteyenler için sadece yol gösterici değil aynı zamanda
cesaret verici de olacaktır.
Bir kez daha kıymetli zamanlarınızı ayırdığınız için teşekkür eder bu görüşmenin iki ülke arasında
ekonomik ilişkilerin gelişmesine vesile olmasını dilerim.
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BURAK DAĞLIOĞLU
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı

Türkiye ve Kuveyt arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmeye yönelik DEİK/TürkiyeKuveyt İş Konseyi çatısı altında düzenlediğimiz bu toplantıya katılımları için tüm taraflara ve iş
insanlarımıza teşekkür ediyorum. ‘’Kuveyt ve Türkiye İkili Ticareti ve Doğrudan Yatırım” raporun
hazırlanmasındaki katkıları ve öncülüğü sebebiyle DEİK’e teşekkür ediyorum. Bu rapor Türkiye
ve Kuveyt’teki yatırım ortamına genel bir çerçeve çizmekte, yatırımların ve karşılıklı ticaretin
gelişmesi için bir yol haritası sunmaktadır.
Türkiye yabancı yatırımcılar için her zaman büyük fırsatlar barındırmaktadır. Pandemiye rağmen
Fintech‘ ten oyun sektörüne, imalattan altyapı ve gayrimenkule kadar pek çok sektörde önemli
birleşme ve satın alma anlaşmaları yapılmıştır. Türk şirketlerine yatırım yapmanın ve ortak
girişimler geliştirmenin sadece Türkiye’ye değil, Kuveyt’e ve diğer ülkelere de büyük fırsatlar
yaratmaktadır. Dayanıklı ve hızlı büyüyen bir ekonomi olan Türkiye, sürdürülebilir doğrudan
uluslararası yatırım çekmek için iş dünyasına dair dostane politikalar, büyük bir yetenek havuzu
ve Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği noktada yatırımcılara küresel çapta bir pazar erişimi
sunmaktadır. Türkiye olarak Kuveyt’in önceliklerini ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. Türkiye’de
yapılacak olan yatırımları kolaylaştırmak için yabancı yatırımcılara her türlü hizmeti vermeye ve
kolaylığı sağlamaya hazırız.
Bu toplantıların ortak çıkar ve hedeflere hizmet eden başarılı ve verimli iş birliklerinin
geliştirilmesi ve yeni yatırımlara öncülük etmesini temenni ediyorum.

REPORT LAUNCH OF BILATERAL TRADE & FOREIGN
DIRECT INVESTMENT FOR KUWAIT AND TURKEY

MOHAMMED MULLA YAQOUB
KDIPA (Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu)
Genel Müdür Yardımcısı

DEİK’e webinarın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor tüm
katılımcılarımıza da değerli vakitlerini bizlere ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye
ve Kuveyt ticari faaliyetlerin artırılması ve ikili anlaşmalar konusunda büyük potansiyeller
barındırmaktadır. Salgın her iki tarafı da zorluklara rağmen daha verimli olmaya itmiştir. Kuveyt
ticari cazibeye ve lojistik fırsatlara sahip önemli bir ülkedir. “Kuveyt 2035 Vizyonu”nun ilan
edildiği tarih olan 2008 yılından bugüne kadar tüm yasalar iş dünyasına fayda sağlayacak
şekilde değiştirilmiştir. Bölgenin finans ve ticaret merkezi olarak 2035 yılına kadar “Kuveyt
Vizyonu” çerçevesinde koyulan hedeflere ulaşmayı hedeflemekteyiz.
Türk iş insanlarını Kuveyt’te ağırlamayı dört gözle beklemekteyiz. İkili ilişkilerimizin her iki taraf
içinde karşılıklı yararlar sağlayacağına inanmaktayız. Her alanda iş birliklerini artırma gayreti
içinde olan iki dost ülke olarak, ilişkilerimizi pozitif düzeyde ilerleteceğimize inanıyor, kıymetli
zamanlarınızı ayırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum.
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ALİ MURAT DİNÇ
Burgan Bank Türkiye Genel Müdürü

DEİK’in hazırladığı raporun lansmanının yapıldığı bu toplantıda emeği geçen herkese teşekkür
ederim. Bu raporda, sadece geleneksel sektörlere odaklanılmamıştır, aynı zamanda gelecek
için büyük potansiyele sahip sektörlere de yer verilmiştir. Rapor, her iki ülkede de iş yapan
veya iş yapmayı planlayan şirketlere ve iş insanlarına yol gösterici olacaktır. Türkiye’ye yatırım
yapmak isteyen veya ülkemizde iş sahibi olmak isteyen iş insanları için temel ve en gerekli
bilgileri sağlayan faydalı bir rapordur. Bu raporun temel amaçlarından birinin iki ülke arasındaki
karşılıklı yatırımları artırmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçtan yola çıkarak raporda,
yatırımcıların odak alanlarını gösteren sektörel analizlere yer verilmiştir.
Yabancı yatırımcıları Türkiye’nin stratejik konumundan yararlanmaya davet ediyorum. Bu
toplantıların ortak çıkar ve hedeflere hizmet eden başarılı ve verimli iş birlikleri ve yatırımlara
temel sağlamasını temenni ediyorum.
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