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Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı
30 yıla yaklaşan faaliyetlerimiz süresince 
yakaladığımız yüksek kalitedeki hizmet 
standartları, Kuveyt Türk’ün sürdürülebilirlik 
yaklaşımını tüm iş süreçlerinde başarıyla hayata 
geçirdiğini gözler önüne seriyor.
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Değerli Paydaşlarımız, 

Kuveyt Türk olarak ana hissedarımız Kuveyt Finans 
Kurumu’nun (KFH) sağlam sermaye yapısından ve 
profesyonel kurumsal kültüründen güç alarak 29 yıldır 
Türkiye’de faizsiz katılım bankacılığının öncü aktörleri 
arasında yer alıyoruz. Türkiye gibi dinamik ve sürekli 
gelişen bir ekonomiye sahip olan bir ülkenin ihtiyaçlarını 
faizsiz bankacılık prensipleri doğrultusunda karşılamak 
için kurulduğumuz ilk günden bu yana var gücümüzle 
çalışıyoruz. 

Istikrarlı bir biçimde artış gösteren finansman 
imkânlarımızın yanı sıra farklı segmentlerdeki ürün 
ve hizmetlerimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki 
müşterilerimizin beklenti ve isteklerini eksizsiz bir biçimde 
karşılamanın onurunu yaşıyoruz.

30 Yıla Yaklaşan Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz 
30 yıla yaklaşan faaliyetlerimiz sürecinde yakaladığımız 
yüksek kalitedeki hizmet standartları ile müşterilerin 
yaşamına dokunan ürün ve hizmetlerimiz, Bankamızın 
sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm iş süreçlerinde başarıyla 
hayata geçirdiğini gözler önüne seriyor. 

Türkiye’nin dört bir yanındaki 418 şubemizin yanı sıra 
inovasyon odaklı yatırımlarımızla dijital kanallarını 
geliştiren Kuveyt Türk, insan kaynağının rekabet 
üstünlüğünü korumak adına çalışanlarına mesleki ve kişisel 
gelişim imkânları sunmaya devam ediyor. 

2018 yılsonu itibarıyla 5.820 çalışan istihdam eden 
Bankamız, çalışanlarına yıllık bazda toplam beş gün 
mesleki eğitim imkânı sunarak insan kaynağının rekabet 
üstünlüğünü sürdürülebilir kılmaya devam etti. 

Insan kaynağımıza verdiğimiz değerin bir sonucu olarak 
Great Place to Work Enstitüsü tarafından 2018 yılında 
Türkiye’nin En Iyi Işverenleri Araştırması’nda “Finans’ın En 
Iyi Işvereni” ve “Türkiye’nin En Iyi Işvereni” ödüllerine layık 
görülmenin mutluluğunu paylaşmak isterim. 

Dijital Dönüşüm ile Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz Hız 
Kazanacak 
Geleceğin faizsiz katılım bankacılığını bugünden 
kurmaya odaklanan Kuveyt Türk, tüm iş süreçlerini 
dijital dönüşüm süreci ışığında başarıyla yeniden 
yapılandırıyor. Uluslararası bankacılık sektöründeki 
Fin-Tech merkezli dönüşüm sürecini yakından takip 
eden Bankamız, Kocaeli Şekerpınar’da konumlanan 
Kuveyt Türk Bankacılık ve Yaşam Üssü aracılığıyla tüm iş 
süreçlerimize yönelik dijital çözümler üretmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezlerimizde üretilen BOA 
Bankacılık Platformu’nun aralarında Nijerya, Malezya, 
Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkedeki 60’tan 
fazla bankada kullanılmak üzere 120 milyon TL tutarında 
yazılım ihracatı gerçekleştirmenin kıvanç ve mutluluğunu 
da sizlerle paylaşmak isterim. Vakıf Katılım Bankası ile iş 
birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz Teknogirişim Girişim 
Sermayesi Yatırım Fonu’nun ise Türkiye’de teknoloji 
merkezli girişimcilik ekosisteminin gelişimine önemli 
oranda ivme katacağına inanıyorum.

“Türkiye’nin Öncü Katılım Bankası” Olmaya Devam 
Edeceğiz…
Kuveyt Türk olarak 30’uncu kuruluş yıldönümümüzü, 
odağına insanı aldığımız dijital dönüşüm adımlarıyla 
karşılamaya hazırlandığımız 2018 faaliyet döneminde de 
kararlı adımlarımız karşılıksız kalmadı. 

189 ülkede okuyucuyla buluşan Global Finance Dergisi 
tarafından düzenlenen World’s Best Banks Awards’ta 
“Türkiye’nin En Iyi Islami Finansal Kuruluşu” seçilen 
Bankamız, IRBA’da ise “Türkiye’nin En Güçlü Islami Bankası” 
ödülüne layık görüldü. Sürdürülebilir başarı çizgimizin 
göstergesi olan bu ödüllere önümüzdeki dönemde yenilerini 
ekleyeceğimizden kuşku duymuyorum. 

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarında 
hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzun tüm 
paydaşlarımız açısından yeni ufuklar açmasını temenni 
ederim.

Saygılarımla,

Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ
Yönetim Kurulu Başkanı


