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Genel Müdürümüzün Mesajı 
Kuveyt Türk, kurulduğu ilk günden bu yana 
uzun vadeli hedeflere odaklanarak Türkiye’de 
katılım bankacılığının gelişiminde kilometre taşı 
sayılabilecek başarılara imza atmıştır. 
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Değerli Paydaşlarımız, 

Kuveyt Türk olarak “faizsiz finansal hizmetlerin 
geliştirilmesine öncülük ederek, sürdürülebilir kârlı 
büyümeyi sağlayan en güvenilir katılım bankası” olma 
vizyonumuz doğrultusunda sağlam adımlar atmaya, ivmesi 
artan bir başarıyla devam ediyoruz. Türkiye’de 30 yıla 
yakın bir süredir, faizsiz finansın gelişiminde kilometre 
taşı sayılabilecek başarılara imza atmanın sorumluluğuyla 
kısa vadeli başarılar ile yetinmeyerek uzun vadeli hedeflere 
odaklanıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana ilke edindiğimiz bu 
yaklaşım, günümüzün anahtar kavramı sürdürülebilirliğin 
Bankamızın iş yapış biçiminde her zaman var olduğunu 
gösteriyor.

Altyapı Projelerine ve Enerji Sektörüne Finansman 
Desteği Sağlıyoruz
Kuveyt Türk olarak küresel piyasalarda önemli 
kırılganlıkların yaşandığı 2018 yılında uzun vadeli 
hedeflerini destekleyecek finansal sonuçlara ulaşmayı 
başardık. 2018 yılsonu itibarıyla %56 artışla kâr payı 
gelirlerini 5.998 milyon TL’ye yükselten Bankamızın toplam 
aktifleri ise %30 oranında artışla 74.232 milyon TL oldu. 

Bankamız, ana hissedarımız Kuveyt Finans Kurumu’nun 
(KFC) vizyoner yönetiminden güç alarak Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınması için kilit öneme sahip altyapı 
projelerine finansman desteği sunmaya 2018 yılında da 
başarıyla devam etti. Proje aşamasında olan 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün de içinde olduğu Malkara-Çanakkale Otoyol 
Projesi için 200 milyon avro tutarında finansman desteği 
sağlayan Bankamız, Ankara-Niğde Otoyol Projesi için 
100 milyon Avro tutarında finansman tahsisi gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma sürecine kesintisiz 
destek vermeyi hedefleyen Bankamız, 2018 yılsonu 
itibarıyla Türkiye güneş enerji santralleri (GES) projelerinin 
%15’ini finanse etti. Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik 
olarak 2018 yılında tahsis ettiğimiz toplam fon tutarı ise 
740 milyon ABD doları seviyesine erişti. 

Türkiye’ye ve Türk insanına olan sorumluluklarının farkında 
olan Kuveyt Türk, önümüzdeki dönemde de sağlam 
finansman olanaklarını Türk ekonomisi için seferber etme 
kararlılığında olacaktır. 

Dış Finansman Olanaklarımızı Güçlendiriyoruz 
Uluslararası finans çevreleri nezdinde yüksek bir 
kredibiliteye sahip olan Kuveyt Türk, 2018 yılında dış 
finansman olanaklarını güçlendirmeye devam etti. Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan alınan 5 milyar TL tutarındaki ihraç 
tavanı kapsamında 4,5 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı 
gerçekleştiren Bankamız, Ekim 2018’de gerçekleştirdiği 
95 gün vadeli 600 milyon TL tutarlı kira sertifikası 
ihracı ile katılım bankacılığı sektöründe TL cinsinden 
tek seferde en yüksek tutarlı kira sertifikası ihracını 
gerçekleştirerek Türkiye rekoru kırdı. Kuveyt Türk olarak 
önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki 
yüksek kredibilitemizi kullanarak müşterilerimizin ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılamaya yönelik yenilikçi ürün ve 
hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz. 

Türk Bankacılık Sektöründe İnovasyonun Merkeziyiz
2017 yılında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
bağlı Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Bankacılık 
ve Finans Sektörü kategorisinde “En Iyi Ar-Ge Merkezi” 
ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, Kocaeli Şekerpınar’daki 
Bankacılık ve Yaşam Üssü aracılığıyla bankacılık sektöründe 
inovasyon ve dijital dönüşüm sürecinin nabzını tutuyor. 
Merkezimiz bünyesinde istihdam ettiğimiz uzman 
kadrolarımız, Kuveyt Türk’ü dijital dönüşüm süreci 
kapsamında en iyi şekilde konumlandıracak ürün ve 
hizmetleri geliştirmeye odaklanırken, bu kapsamda 
hızla çeşitlenen inovatif ürün ve hizmetlerimiz ihracat 
faaliyetlerimizle dünyanın dört bir yanında bankacılık 
sektöründe büyük beğeni topluyor.

Geleceğin Bankacılığı Kuveyt Türk’te 
Kuveyt Türk olarak kuruluşumuzdan bu yana uzun 
vadeli hedefler doğrultusunda sürdürülebilir büyümeye 
odaklanıyoruz. Günümüzde, bankacılık sektöründe 
sürdürülebilir büyümenin dijital dönüşüm sürecinden 
geçtiğine görüyor ve iş süreçlerimizi bu doğrultuda 
şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde, dijital dönüşüm 
süreciyle birlikte yeni başarılara ulaşmak ve sürdürülebilirlik 
yolculuğumuzun hız kesmeden sürmesi dileğiyle… 

Saygılarımla, 

Ufuk UYAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür


