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KT Portföy, katılım esaslı yatırım
fonlarında %53 pazar payı ile sektör lideri!
Bir Katılım Bankası tarafından kurulmuş ilk
portföy yönetim şirketiyiz!

K

uveyt Türk’ün uluslararası

KT Portföy ürünlerini, bankacılık ürünleriy
le birlikte nasıl konumlandırıyorsunuz?

-

de portföy yönetimi ve yatırım
danışmanlığı hizmeti vermek
amacıyla %100 iştiraki olarak
Mayıs 2015 tarihinde kurduğu
KT Portföy Yönetimi A.Ş., bir
Katılım Bankası tarafından kurulmuş ilk portföy yönetim şirketi olarak öne çıkıyor. Kuveyt
Türk’te 22 yıl boyunca Banka Hazine gru bunda çeşitli kademelerde görev aldıktan
sonra, KT Portföy Yönetimi Genel Mü dürlüğü görevine Nisan 2019’da atanan
Hamit Kütük ile KT Portföy ve gelecekte KT Portföy hangi amaçla kuruldu? Kuru
luş motivasyonu neydi?

doğrultusunda oluşan müşteri taleplerini karşı
lamak üzere, piyasada oluşan rekabet koşulları
nın gerektirdiği şekilde Kuveyt Türk tarafından
müşterilerinin hizmetine sunuluyor. Ayrıca
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-

Geçen 4 yıl içerisinde gördük ki, KT Portföy
tarafından sunulan ürünler, Kuveyt Türk
bankacılık ürünlerine alternatif değil, gelişen
rekabet ortamında tamamlayıcı ürünler olarak
konumlanıyor. Günümüz müşteri ihtiyaçlarının
karşılanmasında entegre bir yaklaşım benim
senmesi, müşteri sadakati ve memnuniyetinin
sürdürülebilirliği için anahtar unsurlar
olarak karşımıza çıkıyor. Bu sonucun,
müşterinin ana temas noktası olan ban
kalarda, sigortadan bireysel emekliliğe,
yatırım ürünlerinden portföy yönetimine

-

KT Portföy, 2015 yılında sermaye piyasala rında, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini yönetmek amacıyla fon kuruluşu ve
yönetimi alanlarında faaliyet göstermek üzere
kuruldu. Şirketin kuruluş motivasyonu, katılım
lım bankacılığının sağladığı birikimden alınan
güçle, sermaye piyasalarında geliştirilmesine
öncü olmaktır. Yönetmekte olduğumuz yatırım

portföylerini katılım esaslı yönetmek isteyen
kurumsal ve bireysel büyük yatırımcılara da
özel portföy yönetimi ile ihtiyaçları doğrultu
sunda özelleştirilmiş hizmet sağlayabiliyoruz.

Hamit Kütük
Genel Müdürü

çözümler bulabilmesiyle mümkün olduğunu
görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, geçmiş
önyargıların aksine, yatırım fonlarının uygun
müşterilere sunulduğunda, özellikle tüzel
müşterilerde kullanılan ürün sayısını artırdığı
ve çapraz satış imkânı oluşturduğu görülüyor.
Müşterilerin farklı ihtiyaçları söz konusu olduğunda, bankacılık ürünleriyle birlikte kullanıldığı zaman, KT Portföy ürünleri, bir artı birin
ikiden büyük olacağı sinerji alanları geliştirme
de bir fırsat olarak sunuluyor.
KT Portföy olarak sektörde hızlı bir yükse
liş kaydettiniz. Bu başarıyı nasıl değerlen
diriyorsunuz?

-

2016 yılında ilk yatırım fonlarımızı kurduktan sonra yönetimini üstlendiğimiz emeklilik
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fonlarıyla birlikte güzel bir başlangıç yaptık.
Ürünlerimizin tanınması ve müşteriler tarafından benimsenmesiyle yönettiğimiz portföy
büyüklüğü istikrarlı bir şekilde büyümeye devam
etti. Ekim sonu itibariyle, 2018 yıl sonuna göre,
%127 büyüyerek 3,7 milyar TL portföy büyüklüğüne ulaştık ve %48 büyüyen sektörün olduk
ça üzerinde bir performans gösterdik. Eylül
sonu TEFAS verilerine göre, pazar payımız tüm
yatırım fonları içerisinde %2,99 seviyesindeyken
katılım esaslı yatırım fonlarında %53 seviyesine
çıkıyor. Bu hızlı büyümeyi destekleyen en önemli

2018 YIL
SONUNA
GÖRE %127
Bununla birlikte sektörde bazı ilklere de imza
BÜYÜYEREK
Döviz Serbest Fonumuz, nitelikli yatırımcıla3,7 MİLYAR
rın USD cinsinden de alıp satabildikleri, USD
bazında yüksek getiri sağlayabilen sektördeki ilk TL PORTFÖY
fonlardan biridir. KZL, Kızılay’a Destek Altın
BÜYÜKLÜĞÜNE
Katılım Fonumuz ise sosyal sorumluluk açısından bir ilk olarak aynı zamanda Takasbank
ULAŞTIK VE
sistemi uyumlu hale geldiğinde altın cinsinden
%48 BÜYÜYEN
de yatırım yapılabilecek yenilikçi bir üründür.
Bununla birlikte hisse senedi yatırımı yapmak
SEKTÖRÜN
isteyen ancak piyasayı takip edebilecek zaman
ve imkânı olmayan yatırımcılar için de KTM
OLDUKÇA
kodlu Birinci Katılım Fonumuz, hisse senedi
ÜZERİNDE BİR
piyasalarına erişim imkanı sağlıyor. Bu tür yenilikçi ürünlerle istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi
PERFORMANS
ve sektöre müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünler
kazandırmayı amaçlıyoruz.
GÖSTERDİK!
fonumuz oldu. Aynı gün valörle alınıp satılabilen KTV fonumuz bu özelliğiyle tüzel müşterilerimizin kısa vadeli nakit akışlarını değerlendire-

Alternatif yatırım fonları alanında çalışma
larınız var mı?

-

Ülkemizde girişimcilik konusunda son
yıllarda önemli bir farkındalık oluşmuş durumda. Gerek özel sektör gerekse devlet bu alanı
destekliyor. Biz de KT Portföy olarak katılım
ve birlikte kazanma kültürünü yaygınlaştırarak
hem ülke ekonomisine hem de girişimcilik
girişim sermayesi yatırım fonlarına özel önem
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veriyoruz. Bankacılık sektöründe bir ilk olma
özelliği taşıyan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz ile ölçeklenebilir, teknoloji
nitelikli istihdam sağlama potansiyeli yüksek
teşebbüslere dönüşebilmelerini desteklemeyi
amaçlıyoruz.
Başlangıç fon büyüklüğü 10 Milyon TL olan
Teknogirişim fonumuza yapılan başvuruların
ilgili fon yöneticilerimiz tarafından değerlendi
rilmesi ve DD’lerinden olumlu sonuç alınması
sonrasında ‘startup’lara yatırım yapmaya başladık. Hamdolsun ilk yatırımımızı ağustos ayı
içinde KOBİ’ler için dünya çapında ücretsiz
olarak online ön muhasebe programı üreten
ve müşterilerinin 90%’ı yurtdışında olan,
Akaunting şirketine yaptık. Detaylı inceleme
çalışmaları tamamlanan farklı sektörlerde yeni
girişimlere yatırımlarımız sürecek.
Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz ve yatırım
süreçlerini tamamlamaya çalıştığımız, KOBİ
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile de Tür kiye ekonomisine katma değer yaratabilecek
yeniliklerin yanı sıra sektörel ya da bölgesel
açılım ile büyüme potansiyeli yüksek, KOBİ’lerin büyüme sermayesi ihtiyacını karşılamayı
amaçlıyoruz.
Son yıllarda sermaye piyasalarında gerçekleş
tirilen düzenlemelerle mevzuat altyapısı ulusla
rarası piyasalarla uyumlu hale getirildi. Sistem
vergi teşvikleriyle de destekleniyor. Bu nedenle
Türkiye’nin altyapıyı güçlendirme, teknoloji
geliştirme, girişimci yetiştirme, istihdamı artır
ma gibi pek çok ihtiyacına da yanıt verebilecek
girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelmenin
tam da zamanı olduğunu düşünüyoruz.
Bunun yanında alternatif yatırımların diğer
bir alanı olan gayrimenkul yatırım fonları ile
ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların
ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz projeleri
değerlendirmeye alıyoruz. Bizi ve yatırımcılarımızı tatmin edeceğini düşündüğümüz doğru
projelerle bu alanda da faaliyetlerimiz devam
edecek.
Çalışma arkadaşlarımıza vermek istediği
niz bir mesaj var mı?

-

Katılım Bankacılığı alanında öncü ve
sağlam bir konumda bulunan Kuveyt Türk,
sermaye piyasalarında da bir adım öne geçerek
KT Portföy’ü kurmuş ve sektördeki gelişmeleri
izlemek yerine sektörü yönlendirmeyi tercih
etmiştir. Kuveyt Türk ailesi olarak bu durumun bilinciyle rekabet ortamındaki avantajlı
konumumuzun farkında olmalı ve bunu güç
lendirmeliyiz. Katılım Finans alanında birçok
ilke imza atmış bir ekibin üyesi olmaktan KT
Portföy çalışanları olarak gurur ve mutluluk
duyuyoruz.
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