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GENEL BİLGİLER 
  

Resmi Adı: Kuveyt Devleti 

Yönetim Şekli:  Anayasal Monarşi 

Devlet Başkanı: Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir Al Sabah 

Başbakan: Sheikh Jaber al-Mubarak al-Hamad Al-

Sabah 

Yüz Ölçümü:  17,820 km2 

Toplam Nüfus:  4,1 milyon  

Nüfus Artış Hızı: % 2.1  

Ortalama Yaşam Süresi(Kadın-Erkek):  Erkek: 74, 

Kadın: 76  

Nüfus Dağılımı(Etnik-Dini): Yüzde 31,3’ü Kuveytli olan 

%27,9’u  Arap, %37,8’i Asyalı, %1,9’u Afrikalıdır. 

Konuşulan Diller: Arapça, İngilizce 

Başkent: Kuveyt 

Başlıca Büyük Şehirler: Al Ahmedi, Havalli, Salmiye 

Para Birimi: 1 ABD Doları = 0.31 Kuveyt Dinarı (KWD) 

Saat Farkı: Kuveyt saati ile Türkiye saati arasında fark bulunmamaktadır. GMT’den 3 saat ileridedir. 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar:  BM, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, OPEC, 

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Bağlantısızlar Hareketi (G-77).  

Resmi Tatiller: Cuma-Cumartesi; hafta sonu resmi tatil günleridir. Kamu kurumları tam gün tatildir.  

 

Ulusal Tatiller: 

25 ve 26 Şubat 

Dini Tatiller: 

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Hicri Yılbaşı, Hz. Muhammed?in doğum günü 

Yılbaşı: 

Ülkede yılbaşı tatili resmi olarak uygulanmamakla beraber, çeşitli nedenler ile 01 Ocak günü tatil edilmektedir.   



 
 

 

MEVCUT SİYASİ VE İDARİ YAPI/YÖNETİM ŞEKLİ   
 

Kuveyt 1961 yılında bağımsızlığını kazanarak 1963 yılında Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olmuştur. 

Jeopolitik konumu nedeniyle etrafındaki istikrarsızlıklardan olumsuz olarak etkilenen Kuveyt sekiz yıl 

süren İran Irak savaşı sonrasında Ağustos 1990 tarihinde Irak tarafından işgal edilmiş, ancak ABD'nin 

öncülüğünde çeşitli ülkelerin oluşturduğu askeri güçlerin ortak harekatı sonucunda Şubat 1991 

tarihinde yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. 

Kuveyt’in yönetim biçimi, anayasal monarşi olup; Kuveyt Anayasa’sı Kuveyt'i sadece Şeyh Mübarek Al 

Sabah'ın soyundan gelenlerin başa geçebileceği bir emirlik olarak tanımlamaktadır. İktidar müteveffa 

Şeyh Ahmad Al-Jaber'in (1921-1950) iki oğlunun aileleri arasında paylaşılmaktadır. 

Kuveyt Emiri Ocak 2006’da ölümünden sonra veliaht prens Saad Al jabar Kuveyt Emiri olmuş, ancak 

sağlık gerekçesiyle  9 gün sonra tahtını halen görevde olan Sabah Al Ahmad Al Jabar Al Sabah’a 

devretmiştir. 

Yasama yetkisi; Emir, Bakanlar Kurulu ve Ulusal Meclis tarafından paylaşılmaktadır. Kanunlar, Meclis 

tarafından kabul edildikten sonra Emir tarafından onaylanmakta olup, bundan sonra resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Emir'in parlamentoyu feshetme yetkisi de bulunmaktadır. Ancak 

fesih için nedenlerin açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. 

Sabah Al Ahmad Al Jabar Al Sabah, emir olduğu 2006 yılından bugüne kadar 7 kez meclisi fesih ederek 

seçime gitmiştir. 

Kuveyt'te siyasi parti kurmak yasak olduğundan yasal olarak tanınmış partiler bulunmamaktadır. Ancak 

çeşitli gruplaşmalar mevcut olup, seçimlerde resmen tanınmayan çeşitli politik görüşleri benimsemiş 

olan adaylar yarışmaktadır. Bu gruplaşmaların başlıcaları; İslami Anayasa Hareketi (liberal), Kuveyt 

Demokratik Forumu (liberal), Al-Salaf İslami Hareketi, Ulusal Demokratik Hareketi, Şii Ulusal İslam 

İttifakı ve Kuveyt’te bulunan başlıca bedevi kabilelerin oluşturduğu bloklardır.  

Kuveyt, Suudi Arabistan ve diğer sekiz Sünni ülkenin Katar ile yaşadığı anlaşmazlıkta arabulucu rolünü 

üstlenmiş ve Suudi öncülüğündeki ambargoya katılmayı reddetmiştir. Katar, Suudi Arabistan 

öncülüğündeki heyetin Temmuz 2017’de, İran ile ilişkilerin kesilmesi, Aljazeera’nın kapatılması ve 

ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması taleplerini reddetmiştir.  



 
 

 

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜNÜM  
 

GSYİH(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla):  115,7 Milyar ABD doları 

Kişi Başı GSYİH: 27.973 ABD doları 

Ekonomik Büyüme Oranı: % 0,3 

İşsizlik: % 2.1 (Ortalama iş gücüne oranla) 

Ekonomi Sektörel Dağılım: Sanayi: % 59.4, Tarım: % 0.4, Hizmetler: % 40.2 

Kredi Faiz Oranı: % 4,8 

Kalkınma Programı-Öncelikli Sektörler: Sağlık, eğitim, çevre, finans, telekomünikasyon, taşımacılık, 

gayrimenkul, petrol ve doğalgaz 

Ana İhracat Kalemleri: Mineral yakıtlar ve yağlar, organik kimyasallar, plastik ve mamulleri 

Ana İthalat Kalemleri: Demiryolu araçları, makine, kazanlar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar 

Önemli Ticaret Ortakları: ABD, Çin, Suudi Arabistan, G. Kore, Hindistan, Japonya 

 

Ekonomik Durum: Kuveyt ekonomisi petrole dayanmaktadır. GSYİH’nın yaklaşık % 50’sini petrol ve 

petrole dayalı sektörler oluşturmaktadır. GSYİH’nın yaklaşık % 4,8’ine tekabül eden imalat sanayinin 

önemli bir kısmı yine petrole dayalı rafineri ve petro kimya endüstrisinden oluşmaktadır. 2015 yılında 

petrol ihracatından elde edilen gelirin toplam ihracat içerisindeki payı %88,76 olup, bu oran 2016 

yılının ilk çeyreğinde düşen petrol fiyatlarının etkisiyle %83,47’ye kadar gerilemiştir. Petrol gelirlerinin 

toplam kamu gelirleri içerisindeki payı ise %90,2’dir. 

Önceki yıllarda, petrol fiyatlarında yaşanan artışlar, Kuveyt ekonomisini olumlu etkilemiş ve pek çok 

büyük proje uygulamaya konulmuştur.  önemli ölçüde likidite sağlamış, bu da ülkenin yeniden inşa ve 

yapılanma dönemine girmesine imkan vermiştir. Bu durum istihdamın son on yılın en yüksek 

rakamlarına ulaşmasına ve zaten yüksek olan tüketim harcamalarının artmasına da yol açmıştır. Özel 

sektör hem tüketim harcamalarındaki artıştan, hem de kamu alım ve ihalelerindeki artıştan büyük 

ölçüde fayda görmüştür. 

Kuveyt Devleti bazı temel girdi fiyatlarına sübvansiyonlar uygulamaktadır. Su, elektrik, akaryakıt, et, un, 

ekmek, demir-çelik ve çimento gibi ürünlerin uygulanan sübvansiyonlar ile düşük fiyatlarla satılması, 

yurtiçi telefon görüşmelerinin ücretsiz 

sağlanması, bütçe giderlerini 

artırmakta ve sübvanse edilen 

ürünlerin tüketiminde gereksiz 

artışlara ve kaynak israfına neden 

olmaktadır. 

Maliye politikaları devletin başlıca 

makroekonomik araçlarını 

oluşturmaktadır. Bütçe hesaplarında 

petrol fiyatındaki dalgalanmalara karşı 

korunmak amacıyla tahmini petrol 

fiyatları oldukça düşük tutulmaktadır.  

2015 yılında petrol fiyatlarında 

meydana gelen düşüşler sonucunda, 
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Kuveyt bütçesi son 15 yılda ilk defa bütçe açığı vermiştir. Bu durum kamu harcamalarındaki büyümenin 

düşmesine neden olması beklenmektedir. 

2015/16 bütçesi 25 $/varil petrol fiyatına göre hazırlanmıştır. Bütçenin belirtilen petrol fiyatının 

gerçekleşmesi halinde 24 milyar $ açık vermesi öngörülmektedir. 

Kuveyt, petrole bağımlılığını azaltmak ve istihdamı artırmak amacıyla “Kuwait 2035 Vision” adı altında 

bir eylem planı hazırlamıştır. Plan Kuveyt’in bölgesel rolünü artırmayı ve ülkeyi bir ticaret ve finans 

merkezine dönüştürerek yatırımcıları ve özel sektörün ilgisini artırmayı hedeflemektedir. İnsani gelişme 

ve demokratik sistemin güçlendirilmesi planın diğer ayaklarını oluşturmaktadır.  

Kuveyt ekonomiye yön vermesi için beşer yıllık dönemleri kapsayan planlar açıklamaktadır. En 

sonuncusu açıklanan 5 yıllık plan 2015/16-2019/20 dönemini kapsamakta olup, plan çerçevesinde 

toplam 34,15 milyar KD (115 milyar $) tutarında projelerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu 

projeler arasında metro inşası, demiryolu sisteminin kurulması, çeşitli petrol projeleri ile daha önce de 

gündemde olan yeni rafineri projesi bulunmaktadır. Öte yandan plan ile özel sektörde çalışan Kuveytli 

sayısının 92 binden 137 bine çıkarılması ve özel sektörün ekonomi içindeki payının %26.4’ten 41,9’a 

yükseltilmesi öngörülmektedir. 

Plan, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gerçekten uzak olarak eleştirilmekle birlikte, ülkenin elindeki 

fonlar kullanılarak gerçekleşmesi mümkün olduğu savunulmaktadır. 

Kuveyt KD’nin dolar cinsinden sabitlenmesi uygulamasına 2007 yılında son verilmiştir. Buna karşın, KD 

dolar karşısında istikrarlı bir seyir izlemeye devam etmektedir. 

Kuveyt, bütçe gelirlerinin %10’nunu Future Generation Fund isimli yatırım fonuna aktarmaktadır.  Bu 

fondan daha önce kurulan “Genel Rezerv Fonu” ile birlikte her iki kaynak 1982 yılında kurulan Kuveyt 

Yatırım İdaresi (Kuwait Investment Authority-KIA) tarafından yönetilen yatırımlara aktarılmaktadır. 

Kuveyt Yatırım İdaresi’nin kurumsal yatırım stratejisi açısından, yönetilen fonlar çeşitli ülkelerde uzun 

vadeli yatırımlarda değerlendirilmekte, bu noktada riskli yüksek getiriden ziyade, uzun vadeli istikrarlı 

getirilere önem verilmektedir. Bir ülkeye yatırım kararı alındığı takdirde, o ülkedeki yatırım uzun yıllar 

devam etmektedir.  

 

Kuveyt’ın Türkiye’deki en büyük yatırımları: Cevahir İş Merkezi, Docar, Haliç Leasing, Burgan Bank, 

İzocam, Kuveyttürk, Al-Shaya Grubu 
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Ağustos 2017 itibarıyla petrol varil fiyatları 53 ABD doları’na yükselmiştir, ancak Kuzey Amerika ve bir 

çok OPEC üyesi ülkenin üretimlerini arttırmasıyla uygulanan baskının fiyatların yeniden düşmesine 

sebebiylet vermesi beklenmektedir. Kuveyt Hükümeti’nin petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen 

harcamalarını kısmayı reddetmesi sebebiyle geride bıraktığımız  üç yılda bütçe açığı çarpıcı biçimde 

artış göstermiştir. Kuveyt Hükümeti ekonomik büyümenin petrol endüstrisine bağımlılığını azaltmak 

amacıyla yeni bir plan devreye almıştır. 

Kuveyt’in geçtiğimiz yıllarda % 3 dolaylarında seyreden enflasyon oranı Haziran 2017’de % 1,4’e 

düşmüştür. Önümüzdeki dönemde enflasyon oranlarının tekrar eski seviyelerine dönmesi 

beklenmektedir. 

Kuveyt ekonomisi ülkenin 

devasa petrol endüstrisi 

tarafından domine 

edilmektedir. Petrol gelirleri, 

ülkenin ihracatının yaklaşık % 

95’ini ve toplam ekonomik 

çıktılarının yarısını 

oluşturmaktadır. Kuveyt 

dünyanın kanıtlanmış petrol 

rezervlerinin % 10’una 

sahiptir. Bununla beraber Kuveyt petrolünün sondaj maliyetleri bölge ülkelerine nazaran daha 

düşüktür.  

Kuveyt’teki yabancı yatırım geçtiğimiz yıllara kadar bölgedeki en düşük oranlara sahipken ülkenin 

ekonomiyi çeşitlendirme çalışmaları neticesinde çıkarttığı % 100 yabancı sermayeli şirket kurmanın 

önünü açan kanun sebebiyle bu oran artıl göstermeye başlamıştır. Ülkedeki yabancı yatırım büyük 

çoğunlukla petrol sektöründe yer almaktadır.  

Ekonomik çeşitliliğin olmaması Kuveyt’in neredeyse tüm gıda ve tüketim mallarını ithal etmesine 

sebebiyet vermektedir. Kuveyt’te tarım sektörünün geliştirilmesi pek mümkün görünmemektedir. 

Bununla beraber Kuveyt, ciddi bir servis sektörü geliştirmek konusunda bölgedeki rakipleri Bahreyn ve 

Dubai’nin oldukça gerisinde kalmıştır.  Artan nüfusuyla Kuveyt, önümüzdeki 400 yıl boyunda dayanması 

öngörülen petrol rezervlerine rağmen bu sektöre bağımlılığını azaltmalıdır. 

Kuveyt’in ekonomik büyüme oranlarında geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen sert düşüş ülke ekonomisinin 

petrole bağımlılığını bir kez daha ispatlamaktadır. 

Kuveyt’in ekonomisini çeşitlendirmek adına gerçekleştirdiği girişimlede zorluk yaşaması önümüzdeki 

yıllarda ülke ekonomisinde belirleyici rolün petrol fiyatlarına ait olacağı görünmektedir. Sonuç olarak 

Kuveyt’in ekonomik büyüme oranlarının gelecekte düşük seyretmesi beklenmektedir. 

Yıllık Ortalama Yabancı Yatırım(mil. ABD doları) 

2011-2015 
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Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler:  Ülkemiz ile Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geçmiş yıllar 

itibariyle seyrine baktığımızda ticaretin oldukça değişkenlik arz ettiği görülmektedir. 2005-2016 yillari 

arasinda ihracatımız 210 milyon $’dan 431 milyon $’a yükselmekle beraber anılan dönemde ihracat 

rakamında sürekli artış ve azalışlar meydana gelmiştir. 

2016 yılında Kuveyt’e ihracatımız %10.6 oranında düşerken, Kuveyt’ten ithalatımızdaki azalış %22 

olmuştur. 2017 yılının ilk beş ayında ise ihracatımız %1 artarak 192 milyon $’a yükselirken, ithalatımız 

%86 artarak 77,5 milyon $’a çıkmıştır. 

Türkiye'nin Kuveyt ile Ticareti (Bin $)  

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge 

2017*     296 384    115 682     412 066     180 703 

2016 431.309 110.703 542.012 320.606 

2015 482.552 141.425 784.066 341.127 

2014 372.320 196.245 739.265 176.076 

2013 334.938 290.613 618.000 44.325 

2012 290.582 278.464 723.828 12.117 

2011 297.207 270.446 669.155 26.761 

2010 395.051 214.515 339.595 180.537 

2009 211.242 184.219 375.014 27.023 

2008 493.035 80.638 1.233.366 412.397 

2007 221.292 90.488 479.606 130.804 

                  *Ocak-Ağustos 

2016 yılında Kuveyt’e yapılan ihracat %10.6 azalarak 431 milyon dolar olmuştur. İhracattaki azalışın en 

önemli nedenlerinden birisi petrol fiyatlarındaki azalış sonrası, Kuveyt’teki pek çok projenin 

yavaşlamasıdır. Bölgedeki siyasi istikrarsızlık ve Kuveyt ile ticarette önem arz eden Suriye ve Irak’taki 

karışıklıkların devam etmesi, Kuveyt ile ticaretimizin istenilen seviyelere ulaşamamasına neden 

olmaktadır. Kuveyt’e ihraç edilen ürünlerin başında demir-çelik çubuklar (% 10), Savaş taşıtları (%8), 

Halılar (%4.9), Hazır giyim, Mermer (%3.1), Mobilya (%2.9) ve Peynir (%2.7) gelmektedir. 

Kuveyt, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu Sıralamasında 189 ülke arasında 102.sırada yer 

almaktadır. Ülkenin aşağıda bazı kalemlerin kolaylığı açısından sıralaması verilmiştir. 

İş Kurmak İnşaat 
İzinleri 

Elektrik 
Elde 
Etmek 

Mülk 
Kaydı 

Kredi Almak Azınlık 
Yatırımcının 
Korunması 

Vergi 
Ödemek 

Sınır 
Ticareti 

Sözleşmenin 
Bağlayıcılığı 

İflas İstemi 

173 144 115 67 118 81 6 157 66 108 

Kuveyt WEF Küresel Rekabet Raporu Sıralamasında 140 ülke arasında 4,6 puan ile 34.sırada 

bulunmaktadır. 

  Sıra/140 Puan   Sıra/140 Puan 

Temel Gereksinimler  33 5.2 Verimlilik Arttırıcılar  72 4.0 

Kurumlar  56 4.1 Yüksek Eğitim ve Öğretim 85 4.0 

Altyapı  54 4.3 Ürün Piyasa Etkinliği 98 4.1 

Makroekonomik Ortam  3 6.7 İşgücü Piyasa Etkinliği 117 3.7 

Sağlık ve İlköğretim 79 5.6 Mali Piyasa Gelişimi 7.3 3.8 

İnovasyon ve Gelişmişlik Faktörleri 82 3.5 Teknolojik Atiklik 56 4.3 

İş Gelişmişliği  63 4.0 Piyasa Büyüklüğü 58 4.2 

İnovasyon 109 3.0       



 
 

 

FAYDALI BİLGİLER  

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Kuveyt’in marka ve patent kanunu Ulusal Meclisten Aralık 2000’de geçmiş ve 14 Ocak 2001 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Kuveyt DTÖ ve Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) üyesidir. 1995 yılında 

TRIPS anlaşmasını imzalamıştır. Patent marka koruması 20 yıldır. Endüstriyel tasarım ve entegre 

devreler için koruma 10-15 yıl arasındadır. Kanun geçerli olmasına rağmen cezalar düşük ve etkisizdir. 

Dağıtım Kanalları 

Çoğu yabancı ürünün pazarlaması yerel acente ya da dağıtımcı kanalıyla yapılmaktadır. Komisyon ile 

çalışan temsilci ya da acenteler kişisel bağlantıyı korumak için yabancı ortakları ile beraber düzenli 

olarak müşterilerini ziyaret etmektedir. 

Bazı kamu sektörü alıcıları ve potansiyel özel sektör ithalatçıları yerel temsilci ya da dağıtımcının adı ve 

adresinin açıkça belirtildiği ürün katalogları ve diğer basılı malzemeleri istemektedirler. Yıllık satışlar ve 

teknik destek toplantıları ile eğitim için temsilci ya da acenteyi yabancı şirketin ülkesine her yıl davet 

etmenin yararı bulunmaktadır. 

Kişisel bağlantının çok önemli olduğu Kuveyt’te acente ve gerekirse yabancı şirketin mevcut ve yeni 

müşterilerini düzenli olarak ziyaret etmesinde fayda vardır. 

Kuveyt’te her çeşit ürünü doğrudan ithal ederek çeşitli dağıtım kanallarına pazarlayan bir çok aracı 

firma olduğu gibi, gıda, tekstil gibi genel tüketim ürünlerinin hem ithalatını hem de satışını 

gerçekleştiren büyük zincir marketler de bulunmaktadır.  

İhracatın geliştirilmesi amacıyla ithalatçı firma adreslerinin alınması yoluyla yapılan yazışmalar pratikte 

yeterli sonuç vermemekte, bunun yanında etkili bir pazarlama çalışması yapılmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Öte yandan, “The Sultan Center” gibi büyük süpermarketlerle anlaşma yapılabilmesi 

ve iyi bir acenta bulunabilmesi kalıcı bir pazar açısından önemlidir. 

Kuveytli ithalatçıların belirlemiş oldukları kar marjından fedakarlık etmeye yanaşmadıkları ve kar 

marjlarını düşürmek yerine, ithalat yaptıkları ülke veya firmaları değiştirmeyi tercih ettikleri hususu 

fiyat belirlenirken gözönünde bulundurulmalıdır. 

Acente ve Distribütörlerin Kullanımı 

Kuveyt’e uzun vadeli işbirliği yapmak isteyen firmalarımızın ya da Kuveyt kanunları uyarınca yerine 

getirilmesi gereken prosedürlerin gerektirdiği durumlarda ya da işin niteliğinin Kuveyt’te bir 

yapılanmayı gerektirdiği durumlarda acentalık sistemi tercih edilmesi faydalı olabilmektedir. Bu durum, 

özellikle kamu kurumlarına yönelik mal veya hizmet satışı yapmak isteyen firmalarımız için geçerli 

olabilmektedir. 



 
 

 

Kuveyt hukuk sistemi ve iş yasaları yabancıların Kuveyt’te herhangi bir şekilde şube açmalarına imkan 

sağlamadığından, Kuveyt’te iş yapmak isteyen yabancı firma veya kişiler, Kuveytli bir acenta ismi veya 

kefilliği altında bu tür faaliyetleri gerçekleştirmektedirler. 

Acentalık sistemi, yabancı bir firmanın, Kuveytli bir firma aracılığıyla, bu firmanın yapısı içerisinde 

yeralmadan faaliyet göstermesi olarak tanımlanmakta olup, 1964 yılında çıkarılan 36 sayılı ve 1980 

yılında çıkarılan 68 sayılı yasalar, Kuveyt’te sadece Kuveytlilerin acenta olarak faaliyet göstermesine 

imkan sağlamaktadır. 

Kuveyt acentalık sisteminde acentalıklar “Contracts Agency”, “Distributorship” ve “Commision Agency” 

olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Birinci türde, acentalık alan firma (agent) acentalık veren firmanın 

(principal) ürün ve hizmetlerinin yapılan anlaşma/kontrat çerçevesinde haklarını üstlenmekte ve onun 

adına faaliyetleri yürütmektedir. Distribütörlükte ise belirtilen bölgede belirli bir komisyon karşılığında 

firmanın temsilini üstlenmektedir. Distrübütörlük alan firmanın “sole distributer” olması halinde sistem 

“contract agency” ile benzerdir. “Commission Agency” ise temsilci firma anlaşmaları kendi adına 

yapmakta ve temsilciliğini üstlendiği firma anlaşmalarda belirtilmemektedir. 

Bir firma üretimini yaptığı farklı ürünler için ayrı acentalar kullanabilmektedir. Ayrıca, firmaların birden 

fazla firmaya veya kişiye distribütörlük vermeleri mümkündür. 

Acentalık sözleşmesinin geçerlilik kazanması için imzalandıktan sonra en çok 2 ay içerisinde Kuveyt 

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından tescil edilmesi gerekmektedir. Tescil işlemleri için başvuru sadece 

Kuveyt vatandaşları tarafından yapılabilmektedir. 

Kuveyt kanunlarının yabancı firma faaliyetlerini sınırlayıcı yönleri, firmalarımızın acentalık verme 

konusunda dikkatli olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, bu tür anlaşmalar yapılmadan önce işbirliği 

yapılacak firmanın iyi araştırılması faydalı olacaktır. 

Bu tür bir araştırma yapılırken, firmanın Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarının kontrol edilmesi 

dışında, firmanın daha önce veya halen çalıştığı diğer firmaların öğrenilmesi, banka hesapları, firmanın 

piyasadaki imajı, geleceğe yönelik projeleri, vb. konularda bilgi edinilmesi faydalı olabilecektir. Ayrıca, 

yapılacak işbirliği çerçevesinde firmalarımızın, işbirliği yaptıkları Kuveytli firmanın kefilliği altında 

Kuveyt’te faaliyet göstermeleri ya da kendileri tarafından belirlenecek kişilerin çalışmasının sağlanması 

da mümkündür. 

Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Kuveyt mahkemelerinin temel dayanağı taraflar arasındaki 

sözleşme hükümleridir. Bu itibarla, son derece dikkatli bir sözleşme hazırlanmasında yarar 

görülmektedir. Sözleşmenin imzalanmasından ve feshinden önce mutlaka hukukçu tavsiyesine 

başvurulması, sözleşmede tahkim hükümlerine yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Diğer 

önemli bir husus da sözleşmede acenta firmanın performansını izleme hakkını veren hükümlere yer 

verilmesidir.



 
 

 

İŞ KONSEYİ KÜNYESİ 

Kuruluş Yılı: 2006 

Türk Tarafı Başkanı: İbrahim Ekşi 

Firma ve Ünvanı: Hektaş Grup Gayrimenkul  

Karşı Kanat: Kuveyt yasaları karşı kanat görevi görecek bir organizasyonun kurulmasına müsaade 

etmediğinden Kuveyt’de aktif bir karşı kanat bulunmamaktadır.  

 

İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri: 

Ad-Soyad Firma Konsey Ünvanı 

İbrahim Ekşi Hektaş Grup Gayrimenkul İş Konseyi Başkanı 

Turan Koçyiğit Vefa Holding  İş Konseyi Başkan Yardımcısı 

Kerim Altıntaş Altıntaş Hukuk ve Danişmanlik İş Konseyi YK Üyesi 

Muhammet Uğurcan Barman Beyttürk İnşaat  İş Konseyi YK Üyesi 

Abdullah Değer Değer Taşımacılık İş Konseyi YK Üyesi 

Bessam Yıldırım Grand Medical Services Sağlık  İş Konseyi YK Üyesi 

Salih Levent Kaçar Kalyon İnşaat  İş Konseyi YK Üyesi 

Taylan Dal Tml İnşaat  İş Konseyi YK Üyesi 

Adem Ceylan Türk Hava Yollar İş Konseyi YK Üyesi 

Bülent Çalışkan Alsim Alarko Sanayi Tesisleri  İş Konseyi YK Üyesi (Genişletilmiş) 

Tolga Han Beyazev Gayrimenkul Danışmanlık İş Konseyi YK Üyesi (Genişletilmiş) 

Ali Murat Dinç Burgan Bank  İş Konseyi YK Üyesi (Genişletilmiş) 

Yaşar Kemal Erdem Burkay İnşaat  İş Konseyi YK Üyesi (Genişletilmiş) 

 

İş Konseyi Çalışan Bilgileri 

Suzan Calliau, Bölge Koordinatörü 

Akın Dıblan, İş Konseyleri Koordinatörü 

Buğra Karahan, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı 

  



 
 

 

İŞ KONSEYİ HAKKINDA 

2006 yılında DEİK çatısı altında kurulan Türk – Kuveyt İş Konseyi’nin hedefi, iki ülke arasındaki ticaret 

hacminin geliştirilmesinin yanısıra  Türkiye ile Kuveyt arasında karşılıklı iş ve yatırım olanaklarını 

araştırmak ve geliştirmektir. Söz konusu hedef doğrultusunda, Türk ve Kuveyt iş aleminin çeşitli 

platformlarda biraraya gelmelerinin sağlanması ile iş potansiyeli olan alanlarda karşılıklı bilgi akışının 

oluşturulması Türkiye - Kuveyt İş Konseyinin öncelikli amacı olarak belirlenmiştir.Türk – Kuveyt İş 

Konseyi Kuveyt’den Türkiye’ye yatırım çekilmesi ve Türk ekonomisinin Kuveyt’de tanıtımına katkıda 

bulunulması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Son Dönem Faaliyetler  

 T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Katılımlarıyla Türkiye-Kuveyt İş Konseyi 

Çalışma Kahvaltısı - 28 Nisan 2015 /  Kuwait City  

 Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Yürütme Kurulu’nun Kuveyt’te karşı kanat kurulması için 

gerçekleştirdiği ziyaret - 16 Şubat 2016 / Kuwait City  

 Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Khalid Nasser Abdallah Al Rodan ile Toplantı – 22 Haziran 

2017 / İstanbul 

Gelecek Dönem Faaliyetleri: 

 DEİK ve Burgan Bank ile İş Konseyi İşbirliği Anlaşması İmzalanması – Tarih Belirlenmemiştir 

 

  



 
 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 

 Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği 

Büyükelçi: Ayşe Hilal Sayan Koytak 

Telefon: +965 222 77 400; +965 222 77 402; +965 944 70 807* 

(* acil durumlar için mesai saatleri dışında kullanıma açık nöbetçi cep telefonu) 

Faks: +965 225 60 653; +965 225 60 403 

E-posta: embassy.kuwait@mfa.gov.tr 

Posta adresi: P.O. Box: 20627, Safat 13067 Kuwait 

Facebook Adres: facebook/T.C.KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ 

 

 Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Ticaret Müşavirliği 

Ticaret Müşaviri: Kerim Doğanay 

Telefon: +965.2256 0658 

Faks: +965.2256 0673 

E-posta: kuveyt@ekonomi.gov.tr 

Posta Adresi: P.O.Box:24517, Safat 13106 State of Kuwait 

 

 Kuwait Investment Authority 

Telefon: +974 44995919 

Posta Adresi: Ministries Complex, AlMurqab, P.O. Box: 64, Safat, Z. Code: 13001, Kuwait City, Kuwait 

E-Posta: information@kia.gov.kw 

Web Sitesi: http://www.kia.gov.kw/en/Pages/default.aspx 

 

embassy.kuwait@mfa.gov.tr
http://kuveyt.be.mfa.gov.tr/www.facebook.com/1650332558577945
kuveyt@ekonomi.gov.tr
information@kia.gov.kw
http://www.kia.gov.kw/en/Pages/default.aspx

