
Pazar
Bankacılık sektörünün bugün bulunduğu noktayısağlıklı değerlendirebilmek için, 2001-2005arasındaki dönemi iyi incelemek gerekiyor.Zira son beş yılda bankacılık sektörü,Türkiyeekonomisinde yaşanan krizlerin ardından önemlibir değişime uğradı ve yeniden yapılanmayönünde önemli adımlar atıldı.Krizi izleyen yıllarda ekonominin yaralarını hızlasarması ve bankacılık sektöründe dengelerinyeniden oturması, bireyleri de hızla bankalarayakınlaştırdı. Sağlanan makro-ekonomik istikrarınpiyasalarda güven ortamı oluşturması sonucundaTürkiye, 2004 yılında güçlü bir büyüme kaydetti.Buna paralel olarak Türk bankacılık sektörününtoplam aktif büyüklüğü de 2003 yılı sonuna görereel olarak %7.8 büyüyerek 307 milyar YTL'yeulaştı. Aktiflerin GSMH'ya oranı %71'e yükseldi.Bu rakamın Euro bölgesinde %200'ün üzerindeolması, sektörün gelecekteki büyüme potansiyeliaçısından önemli bir gösterge olarak ortayaçıkıyor.Türkiye'de özel bankaların aktif büyüklüğü132 milyar US$. Sektör aktiflerinin üçte birinikontrol eden kamu bankalarının aktif büyüklüğüise 80 milyar US$. 2004 yılı sonunda sektöraktif büyüklüğü 229 milyar US$'ı, Akbank'ınaktif büyüklüğü ise 25.5 milyar US$'ı buldu.
Baflar›lar
Akbank, 2004 yıl sonu itibarıyla kârlılık ve   piyasadeğeri açısından Türkiye'nin en büyük  özelsektör bankası. Hisse senetleri %33.7'lik halkaaçıklık oranı ile İstanbul Menkul KıymetlerBorsası'na (İMKB) kote olan Akbank'ın piyasadeğeri 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla9.261 milyon US$.Yurtdışında ise, Londra IOB'deve ABD'de Level-1 ADR sertifikaları yoluyla işlemgörüyor.Güçlü sermayesi, istikrarlı mevduat yapısı,ucuz maliyetli yabancı kaynak temin olanakları ileaktiflerinde gerçekleştirdiği güçlü büyüme,Akbank'ı özel sektörün en kârlı bankası halinegetirdi. 2004 yılı sonunda brüt kâr 1.497 trilyon TL(yaklaşık 1.093 milyon US$)ve toplam aktifler 34.913 trilyon TL (yaklaşık25.490 milyon US$) olarakgerçekleşti. Bankanın SermayeYeterlilik Rasyosu, %36.24 ilesektördeki en yüksekoranlardan biri konumundabulunuyor.Akbank'ın başarısındakredilerin büyük payı var,çünkü toplam kredilerde, taşıt,konut ve tüketici kredilerindepazar lideri durumunda. AyrıcaAkbank, 24 Ekim 2001’degelişmekte olan piyasalardaülke notunun üzerinde kredinotu alan ilk banka unvanınıkazandı.2004'te sağladığı toplamyaklaşık 3.5 milyar US$tutarındaki kredi, yurtdışıpiyasalarda kredi sağlamagücünün en açık göstergesiolarak dikkat çekiyor.

Akbank, 1992, 1993, 1998, 2001,2003, 2004 ve 2005 yıllarındaEuromoney tarafından Türkiye'ninEn İyi Bankası seçildi.The Bankerise 2001'den başlayarak dört kezüst üste Türkiye'de Yılın Bankasıödüllerine Akbank'ı layık gördü.2004 yılında The Banker TeknolojiÖdülü'nü yine Akbank aldı.Banka, 2000 yılında StructuredFinance International'ın GelişenPazar Kıymetlerinin En İyiSeküritizasyonu Ödülü’nü aldı.2001'de, Gelişen Avrupa'daEn İyi Seküritizasyon Ödül’ü bukez Emerging Markets Investortarafından Akbank'a verildi.2002 yılında Global Finance'ınAvrupa'da Tüketiciye YönelikEn İyi Web Site Tasarımı Ödül’üile Avrupa'nın En İyi OnlineFatura Ödeme SistemleriÖdülü’nü aldı. Akbank, 2003yılında da aynı ödüle layıkgörüldü. 2003-2005 yıllarındadergi,Türkiye'nin En İyi Bireyselİnternet Bankacılığı SitesiÖdülü'nü de Akbank'a verdi.2004 ve 2005 yıllarında GlobalFinance'ın Türkiye'nin En İyiBankası seçtiği Akbank, 2004yılında ayrıca dergi tarafındanTürkiye'nin En İyi Ticaret Finansmanı Bankası veTürkiye'nin En İyi Döviz İşlemleri Bankası olarakda ödüllendirildi.Akbank'ın Almanya'da Frankfurt, Hannover,Hamburg, Stuttgart, Essen, Münih ve Berlin olmaküzere yedi, Malta'da bir şubesi bulunuyor.Londra'da kurulu Sabancı Bank'ın %65 hissesi,Hollanda'daki Akbank International N.V.’nin %100hissesi de Akbank'a ait. Banka ayrıca    120ülkede 1.100 muhabir bankayla çalışıyor.

Tarihçe
1948 yılında Adana'da yöreselbir banka olarak kurulan Akbank,kendi geleceğini ülke geleceğiylebir tutan bir yaklaşımla hareketetti. Ülke gelişimine destekolmayı bir ödev olarak görenbanka, kuruluşundan itibarentüketicinin yanında bir dostolarak yer alma misyonunubenimsedi. 1964'te işçihavalelerinin Türkiye'yetransferini yapmak amacıylaAlmanya'daki ilk temsilciliğiniFrankfurt'ta açtı. 1996 yılındaTürkiye'de American Expresskartlarının tek yetkili temsilcisioldu ve 1999'da internetbankacılığına başladı.2000 yılında Ak PortföyYönetimi A.Ş. ve Private Bankingbölümünü kuran Akbank,2001'de Axess kredi kartınıkullanıma sundu. Axess, piyasayaçıkışının dokuzuncu ayında,

Temmuz 2002 itibarıyla bir milyon kişiye ulaştı.Aralık 2002'de Akhayat, bireysel emekliliksisteminde faaliyet göstermek için kuruluş iznialdı. Akbank, Şubat 2003'te nakit yönetimindedevrim niteliğinde özelliklere sahip olan,şirketlere satın alma gücü sağlarken, tedarikçilerede tahsilat garantili biz.card'ı hizmete sundu.Akbank, 2005 Haziran ayı itibarıyla 638 şubesi,10 bin 938 çalışanı, 5 milyon 300 binmüşterisiyle,Türk bankacılık sektörünün önemlioyuncuları arasında yer alıyor.
Ürün
Akbank kullandığı en son bilgi teknolojileri vedeneyimli bankacılardan oluşan personeli ilegeniş bir bireysel ve kurumsal müşteriportföyüne üstün kalitede hizmetler sunmayaodaklanıyor.2004 yılında segmentasyona giden Akbank'ınbankacılık anlayışının temelini “müşteri odaklıhizmet” oluşturuyor. Bir bireyin doğumdan ölümekadar, iyi/kötü her evresinde yanında  olmadüşüncesinden yola çıkan Akbank, pazarlamaorganizasyonunu “yaşam evreleri” stratejisiüzerine oturtuyor. Akbank, bireyin hayatının herdöneminde birbirinden farklı ihtiyaçlarınıkarşılamak için farklı finansal ürün    ve hizmetlerüretmeyi kendine görev ediniyor.Müşteri odaklı hizmet anlayışının son fazı, hermüşteri için farklı ürünler sunmak olaraközetleniyor. Bu noktadan yola çıkan Akbank 2004yılında, konusunda uzman beş segment olarakhizmet vermeye başladı: Birey segmenti bireylere,Şirket segmenti Küçük ve Orta Büyüklüktekiİşletmeler'e (KOBİ),Ticari segment uluslararasıorta ve büyük şirketlere, Kurumsal segmentikurumsal şirketlere ve Özel Bankacılık segmenti
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üst gelir seviyesindeki bireylere hizmet veriyor.Akbank'ın kredi kartı Axess, 2004 yılında kartadedinde %86, ciroda %90 büyümeyle pazardakien hızlı büyüyen kredi kartı olma özelliği taşıyor.Axess üye işyerlerinde Axess cirosundaki artış%199 olarak gerçekleşti. Axess'in başarıları birödülle tescillenerek müşterilerin hayatınıkolaylaştıran ve kazançlarını artıran XLS yazılımı,2004 yılında The Banker Teknoloji Ödülleri'ndenYılın Teknoloji Yatırım Getirisi Ödülü'nü aldı.Akbank, Özgür Bankacılık olarak adlandırdığıhizmetlerinde bankacılık sektöründeki sonteknolojileri kullanıyor. Bireysel ve Kurumsalİnternet Şubesi,Telefon Şubesi, Cep TelefonuŞubesi, 1.472 adet Automatic Teller Machine(ATM), 140 adet Beyond Teller Machine (BTM)ve 207 bin adet POS terminali teknolojininsomut ürünleri olarak tüketicilere sunulanhizmetler olarak sayılıyor.Akbank'ın birey segmentinin bir hizmeti olanexi26, 16-26 yaşlarındaki gençlere özel bankacılıkhizmetlerini kapsıyor.Akbank'ın bankacılık dışı finansal hizmetleri ilesermaye piyasası ve yatırım hizmetleri ise, AkYatırım Menkul Değerler, Ak Yatırım Ortaklığı, AkPortföy Yönetimi, Aklease ve Ak Emeklilik gibi iştirakleri tarafından veriliyor.
En Son Geliflmeler
Akbank'ın başarısı uluslararası derecelendirmekuruluşları tarafından da takdir ediliyor.FitchRatings, güçlü finansal yapısı ve zorluekonomik dönemlerde iyi yönetilmekapasitesitesi nedeniyle Akbank'ın uzun vadeliyabancı para notunu Ocak 2005'te B+'danBB-'ye, uzun vadeli yerel para birimi notunu daBB'den BB+'ya yükseltti. Moody's ise Akbank'ınuzun vadeli yabancı para notunu Eylül 2004'teB3'ten B2'ye yükseltti.Akbank, Forbes Dergisi’nin 2004 yılındahazırladığı “Dünyanın En Cazip Halka AçıkŞirketler Listesi”nde, “A-Listesi”ndeki 400 “blue-chip” şirketinden biri olarak yer aldı.
Promosyon
Axess,Türkiye'de 107 bin üye işyerinde sunulanfırsatların ötesinde de kart kullanıcılarının herharcamasında kazanmasını sağlıyor. “Axesskazandırır, Axess'i olan kazanır!” söylemiyle herfırsatta kazanmak vurgulanıyor.Akbank, bankacılığın geleceği olarak nitelediğiÖzgür Bankacılık iletişimiyle müşterilerinebankacılığa daha az, hayata daha çok zamanayırmalarını öneriyor. Dört yıldır devam edenÖzgür Bankacılık (ÖB) iletişimiyle, müşterilereÖB hizmetlerini kullandıklarında nasıl hızlı vekolay işlem yapabildikleri anlatılıyor.Teknolojiyebüyük yatırım yapan Akbank'ın ÖB iletişimiyle“teknolojik” marka değeri artmaya devam ediyor.26 yaşın altındakilere sıcak bankacılık ortamlarısunan exi26, genç bir dil kullanarak, farklı biriletişim yolu takip ediyor. Aynı strateji aktiviteseçiminde de uygulanıyor. Gençlerin dünyasınıkimliğine çok iyi taşıyan exi26, iletişimindekullandığı dil, ton, stil, renkler ve mesajlarıylagençlerin kalbini kazanmaya devam ediyor.

Akbank kültür ve sanat alanında da önemlietkinlikler gerçekleştiriyor. Akbank Kültür SanatMerkezi İstanbul Beyoğlu'ndaki altı katlı binası ileTürkiye'nin en önemli çağdaş kültür sanatmerkezleri arasında anılıyor. Bu merkezde sergi,konser, söyleşi, panel, dia gösterisi, sinema gibisanatın her alanında yılda yaklaşık 800 değişiketkinlik gerçekleştiriliyor. Akbank Kültür SanatMerkezi'nde kütüphanenin yanı sıra 1.881 CD'likcaz ve klasik müzik arşivi bulunuyor. Merkezinbünyesinde ayrıca Prodüksiyon Tiyatrosu,YeniKuşak Tiyatro, Çocuk Tiyatrosu ve dans topluluğuda bulunuyor.Konserlerine dünyanın ünlü sanatçılarının solistolarak katıldığı Akbank Oda Orkestrası da her yılçeşitli konser salonlarında ve üniversitelerdeklasik müzik konserleri veriyor.1991 yılından bu yana yapılan ve artıkgelenekselleşen Akbank Caz Festivali,Türkiye'ninen önemli caz festivali olarak biliniyor. Her yılEkim ayında on gün süreyle birçok farklı mekânda30'un üzerinde konserin gerçekleştirildiği festival,dünyanın önemli caz ustaları ile Türk cazcılarınıaynı platformda buluşturuyor.
Marka De¤erleri
Akbank yıllardır sürdürdüğü “doğru bankacılık”ilkesine bağlı anlayış sayesinde, müşterilerininyanı sıra potansiyel müşterilerinin de “güven”kavramını Akbank'la özdeşleştirmelerini sağladı.“Güven” sözcüğü, tüketici nezdinde çok güçlübir marka değeri olarak Akbank'ın kalbineyerleşti. Banka, hem ilkelerine sonuna kadarbağlı, disiplinli bankacılık anlayışı ve müşteriodaklı çözümler üretmesiyle, hem de iletişimses tonu ve stiliyle tüketicisine yakın, sıcak,güvenilir bir marka haline gelmeye büyükönem verdi.Finansal konulardaki uzmanlığı Akbank'ıhem bu alanda Türkiye'nin en güçlü özel bankasıhaline getirdi hem de Akbank'laçalışanların kâr-risk rasyosunuoptimize etti.Kriz dönemlerinde uyguladığıpolitikalar ve iletişimdeki mesajlarısayesinde, tüm müşteriler Akbank'ınönüne “dost” kelimesini eklediler.“Dostluk” gibi duygusal bir markadeğerini finansal bir marka olaraksahiplenmesi, Akbank'a olan   güvenive Akbank'la müşterileri arasındakisamimiyeti gösteriyor. Busamimiyetteki bir önemli nokta da,Akbank'ın bankacılık gibi karmaşıkbir konuyu müşterisine anlatırkenmaksimum sadelikte sunuyor olması.Bu sayede Akbank'la müşterileri aynıdili konuşuyor. Hem ürün-hizmet

geliştirmede, hem pazarlama ve operasyonelçalışmada, hem de iletişimdeki çözümleriAkbank'ı müşterisine yakınlaştırıyor, modern,dinamik bir kimlik sahibi olmasını sağlıyor.
www.akbank.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Akbank'ın kurulacağı dönemde sanayi ve tarımalanında gelişen Adana'ya gelen Kayserili birkaçgirişimcinin Adanalı çiftçi ve işadamlarıylagüçbirliği yapması bölgede sanayileşme adınabüyük adımlar atılmasını sağladı. Akbankkurucuları bu başarılı ortaklıktan esinlenerekkendi duruşlarını yansıtması için Adana'nın A'sıile Kayseri'nin K'sını birleştirdi ve Akbank adıortaya çıktı.
Akbank, sosyal sorumluluk planı çerçevesindeTürkiye tarihini yansıtan en önemli tarihikalıntılarından olan Nemrut'a destek oluyor.
Akbank Kültür Sanat Merkezi'nin etkinliklerindesadece 2004 yılında 150 bin izleyici sanatlabuluştu.
Avrupa'nın en hızlı büyüyen kart markası olanAxess'in başarısı dünyanın en büyük ödemesistemleri kuruluşlarından olan MasterCardtarafından bir plaketle ödüllendirildi.

Akbank
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