
BIR BAKIŞTA KUVEYT TÜRK26

Kısaca Kuveyt Türk
2018 yılında 29’uncu yılını kutlayan Kuveyt Türk, 
dinamik kurumsal yönetim anlayışı, yenilikçi 
ürünleri ve yurt dışı açılımıyla Türkiye’de katılım 
bankacılığının öncüsüdür.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın 28 Şubat 1989 tarihli 
izniyle ve “Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.” unvanıyla, 31 Mart 
1989 tarihinde Özel Finans Kurumu 
statüsünde faaliyete başlayan Banka, 
1999 yılından itibaren diğer özel 
finans kurumlarıyla beraber 4389 
sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olarak 
hizmet vermeye başlamış, 2006 yılında 
ise halen kullanmakta olduğu Kuveyt 
Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk) 
adını almıştır.

2018 yılında 29’uncu yılını kutlayan 
Kuveyt Türk, dinamik kurumsal 
yönetim anlayışı, yenilikçi ürünleri ve 
yurt dışı açılımıyla Türkiye’de katılım 
bankacılığının öncüsüdür.

Kuveyt Türk, yurt içinde ve yurt 
dışındaki şubeleri ve muhabir 
bankaları vasıtasıyla, her türlü çağdaş 
teknolojik imkânı kullanarak, süratli ve 
kaliteli hizmeti tasarruf sahiplerinin ve 
yatırımcılarının ayağına götürmektedir.

Banka, gayrimenkulden sanayiye pek 
çok sektördeki çeşitli yatırımlarıyla 
bankacılık işlemlerinin yanında ülke 
ekonomisinde de rol sahibidir.

Kuveyt Türk, kurulduğu günden 
bugüne kadar faizsiz bankacılık 
sisteminde özeni, yatırım alanlarında 
araştırmacılığı, tasarruf sahiplerine 
ve iş adamlarına çağdaş, istikrarlı, 
güvenilir, kaliteli ve süratli hizmet 
sunmayı, çalışanlarının verimliliğini 
artırmak için sürekli eğitime tabi 
tutmayı kendisine ilke edinmiştir.
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SAĞLAM ORTAKLIK  
YAPISI

Kuveyt Türk Katılım Bankası hisselerinin %62,24’ü 
Kuveyt Finans Kurumu’na, %18,72’si Türkiye 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, %9’u Kuveyt Devlet 
Sosyal Güvenlik Kuruluşu’na, %9’u Islâm Kalkınma 
Bankası’na, geriye kalan %1,04’lük kısmı ise diğer 
gerçek ve tüzel kişilere aittir. Kuveyt Türk’ün en 

büyük ortağı konumunda olan Kuveyt Finans Kurumu 
(Kuwait Finance House - KFH), sağlam sermaye 

yapısı ve etkin uluslararası hizmet ağı sayesinde 
Kuveyt Türk’ün istikrarlı gelişiminin teminatı 

konumundadır.

SÜREKLİ GELİŞİME ODAKLANAN  
İNSAN KAYNAĞI

Insan kaynağına yönelik sürekli gelişim olanakları 
sunan Kuveyt Türk, 418 şubesindeki toplam 5 bin 

820 çalışanıyla müşterilerine eşsiz bir müşteri 
deneyimi sunmaktadır. Personelinin tamamına yakını 

üniversite mezunu olan Kuveyt Türk, çalışanlarına 
yönelik yatırımlarına aralıksız devam ederken nitelikli 
ve deneyimli insan kaynağıyla da rakipleri karşısında 

fark oluşturmaktadır.

TÜRKİYE İÇİN ÜRETEN İŞLETMELERİN HER 
ZAMAN YANINDA…

Sağlam sermaye yapısıyla Türk bankacılık 
sektörünün en güçlü aktörleri arasında yer 
alan Kuveyt Türk, faizsiz bankacılık ilkeleri 

doğrultusundaki ürün ve hizmetleriyle her zaman 
Türkiye için üreten işletmelerin yanında olmayı temel 

öncelik olarak görmektedir. Banka, reel ekonomi 
aktörlerine sağladığı uzun vadeli ve yenilikçi ürün 
ve hizmetlerle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Istanbul Ticaret Odası ve Istanbul Hazır Giyim ve 

Konfeksiyon Ihracatçıları Birliği gibi kamu kurumları 
ve meslek birlikleri tarafından çok sayıda ödüle layık 

görülmüştür.

İSTİKRARLI BİR BİÇİMDE ARTIŞ 
GÖSTEREN AKTİF BÜYÜKLÜK

Güçlü sermaye yapısı ve dinamik kurumsal yönetim 
anlayışıyla ön plana çıkan Kuveyt Türk, 2018 

yılsonu itibarıyla 3,5 milyar TL düzeyinde ödenmiş 
sermayeye sahiptir. Konsolide olmayan aktif toplamı 

2018 yılında 74,2 milyar TL’ye ulaşan Kuveyt Türk, 
2018 yılsonu itibarıyla 5,4 milyar TL düzeyinde 

özkaynak büyüklüğüne erişmiştir.

ALTIN BANKACILIĞINA YÖN  
VEREN BANKA

2007 yılında altın bankacılığına, 2011 yılında ise 
altın günleri düzenleyerek altın toplamaya başlayan 
Kuveyt Türk, 2018 yılsonu itibarıyla yastık altındaki 

2,1 ton altını ekonomiye kazandırmıştır. Kıymetli 
maden hesaplarında bankacılık sektöründe %12 
ve katılım bankaları arasında %56 pazar payına 

sahip olan banka, 2018 yılında faaliyete geçen Altın 
EFT sistemine ilk katılan bankalar arasında yerini 
almıştır. Borsa Istanbul (BIST) Kıymetli Madenler 
ve Taşlar Piyasası’ndaki yüksek işlem hacmiyle 
2011’den bu yana altın alım-satımında bankalar 

arasındaki liderliğini devam ettiren Kuveyt Türk, aynı 
zamanda Türkiye’den ilk ve tek LBMA (London Bullion 
Market Assocation) ve SGEI (Shanghai Gold Exchange 

International) üyesi olan banka konumundadır.
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Kısaca Kuveyt Türk

TÜRKİYE’Yİ SUKUKLA TANIŞTIRAN BANKA
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sukuk (kira 

sertifikası) piyasalarına girdiği 2010 yılından bu yana 
sukuk piyasasının derinleşmesinde ve gelişmesinde 

lider konumunu koruyan Kuveyt Türk, 2018 yılında 
5,1 milyar TL tutarında 27 adet kira sertifikası ihracı 

gerçekleştirmiştir. 

Kuveyt Türk, bugüne dek Türk lirası, ABD doları (USD) 
ve Malezya ringiti (MYR) gibi farklı para cinslerinde 

yurt içi ve yurt dışında toplamda sırasıyla 10,4 milyar 
TL, 1,8 milyar ABD doları ve 800 milyon MYR kira 

sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Bunun çeşitli 
piyasalarda hâlihazırda dolaşımda bulunan kısmı 
ise 1.885 milyar TL, 1.350 milyar ABD doları ve 800 

milyon MYR olarak sıralanmıştır. 

2018 faaliyet döneminde bir önceki yıla kıyasla 
yaklaşık %120’lik bir artışla 5,1 milyar TL’lik kira 

sertifikası ihracı gerçekleştiren Kuveyt Türk, Ekim 
2018 tarihinde 600 milyon TL tutarındaki kira 

sertifikası ihracı ile katılım bankacılığı sektöründe 
TL cinsinden tek seferde en yüksek tutarlı kira 

sertifikası ihracı konusunda Türkiye rekoru kırmıştır. 

Ayrıca, Kuveyt Türk’ün rekabetçi bir getiri oranı ile 
fiyatlanmasına rağmen 4 kat fazla taleple karşılaşan 
2016 yılında ihraç ettiği 5 yıl vadeli, 500 milyon ABD 

doları nominal değerli sukuk ihracı 2018 yılında 
Bonds & Loans Türkiye Ödülleri’nde “Yılın En Iyi 
Islami Sermaye Piyasası Işlemi” kategorisinde 

birincilik ödülüne layık görülmüştür.

SÜREKLİ GELİŞEN TEKNOLOJİK ALTYAPI
Fiziksel şube hizmetlerinin tamamının uçtan uca 

dijital ortamlarda sunulması hedefiyle çalışan 
Kuveyt Türk, müşterilerinin bankacılık işlemlerini 
olabildiğince mobile taşımayı, para transferinden 

fatura ödemeye, kıymetli maden ve döviz 
işlemlerinden hisse alım satımına kadar birçok 
bankacılık işlemini diledikleri her yerden işlem 

ücreti ödemeden kolayca yapmalarını sağlamayı 
hedeflemektedir. 

Kuveyt Türk, 2018 faaliyet döneminde çağrı merkezi, 
şube ve ATM’yi birleştiren XTM Şube ile Mobil 

Şube’den QR kodla para çekme ve para yatırma, 
Mobil Şube’den cep telefonuna para gönderme 
hizmetini müşterilerin beğenisine sunmuştur. 

Banka, POS cihazını Mobil Şube’ye taşıyan CebimPOS 
ürünü ile de katılım bankacılığının yenilikçi yüzü 

olduğunu gözler önüne sermiştir. Alternatif dağıtım 
kanallarındaki bu yenilikçi yaklaşımla, Senin Bankan 
dâhil tüm dijital müşteri sayısı 950 bine ulaşmıştır. 

Kuveyt Türk müşterileri, bankacılık işlemlerinin 
yaklaşık %85’ini dijital kanallar üzerinden 

gerçekleştirebilmektedir.
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KUVEYT TÜRK’TEN KATILIM ESASLARINA 
UYGUN TEDARİKÇİ FİNANSMANI HİZMETİ

Kuveyt Türk’ün 2018 faaliyet döneminde hizmete 
sunduğu murabaha tabanlı Tedarikçi Finansmanı 

Hizmeti ile alıcı ve satıcı firmalar faktoringe ihtiyaç 
duymadan internet bankacılığı veya FTP sistemi 
üzerinden işlem yapabilme olanağı elde etmiştir. 

Tedarikçi Finansmanı Hizmeti ile tedarikçiler 
alacaklarının karşılığı olan nakit ihtiyaçlarını 
önceden belirledikleri vadede karşılayabilme, 

alıcı firmaları ise ödeme vadesini uzatma avantajı 
yakalamıştır. Bunların dışında Tedarikçi Finansmanı 
Hizmeti, satıcı firmalara düzenli nakit akışı, garantili 
ödeme ve tahsilat imkânı, erken tahsilat nedeniyle 

peşin alımlarda oluşabilecek rekabet ve alıcının 
kredibilitesine istinaden görece düşük finansman 

maliyeti avantajı sağlayacaktır. Alıcı firma ise 
stratejik tedarikçileri için kesintisiz ödeme süreci 

oluşturarak tedarikçileri ile daha güçlü ilişkiler 
kuracaktır. Işletme sermayesi ve bilanço yönetimi 
açısından verimlilik sağlayacak ve tedarik zinciri 

maliyetini azaltarak süreç verimliliği elde edecektir.

TÜRKİYE İLE DÜNYA ARASINDAKİ 
FİNANSAL KÖPRÜ

Kuveyt Finans Kurumu’nun köklü faizsiz bankacılık 
deneyiminden güç alan Kuveyt Türk, gelişmiş 
muhabir ağı ve etkin iletişimi ile başta Körfez 
Bölgesi olmak üzere, dünyaya açılmak isteyen 

Türk yatırımcılar için bir finansal köprü vazifesi 
görmektedir. 2002 yılından bu yana faaliyet 

gösteren Bahreyn Şubesi, maliyet avantajlı Körfez 
fonlarına erişim kapasitesi ile Kuveyt Türk’ün likidite 
yönetimine etkin şekilde katkı sağlamaktadır. Ayrıca 

şubenin bölgedeki varlığı hazine ve dış ticaret 
işlemlerinde mevcut muhabir ilişkilerinin yönetimi 

ve yeni muhabir kazanımları konusunda da Banka’ya 
önemli avantajlar sunmaktadır. 

2015 yılında faaliyete başlayan %100 Kuveyt Türk 
iştiraki olan KT Bank AG ise başta Almanya olmak 

üzere Avrupa ülkeleri ile olan dış ticaret faaliyetlerine 
verdiği muhabirlik hizmeti ve avro transferlerde 

hesap hizmeti sunma kabiliyeti ile ülkemiz 
ekonomisine katkısını sürdürmektedir. Almanya’da 

hayata geçen ilk katılım bankası olma özelliğini 
taşıyan KT Bank AG, 2019 yılında açılacak olan 

Münih şubesi ile şube sayısını beşe çıkararak hizmet 
vermeye devam edecektir. 

Kuşak & Yol Inisiyatifi’nin Türkiye konumlandırması 
stratejisi kapsamında son iki yıldır Çin Halk 

Cumhuriyeti özelinde yoğun çalışmalar 
gerçekleştirilmiş ve Kuveyt Türk bünyesinde “Çin 

Masası” kurulmuştur. Bu yapılanma ile müşterilere 
sunulan hizmetin kapsam ve kalitesinin artırılması 

hedeflenmektedir.


