
Pazar
Türkiye’de bankacılık sektörü 2001 krizisonrasında, ekonomik öngörülebilirliğin artmasıve hukuki düzenlemelerin Avrupa Birliğistandartlarına yaklaştırılması ile yeniden yapılandı.Güçlü ekonomik büyüme ve bunun neticesindeartan yatırım talebi, kredi büyümesini hızlandırdı.Tüm bu gelişmeler sonucunda sektörün karlılığıartarak sermaye yeterliliği oranı iyileşti.Ülkemizde kredi hacminin milli gelire oranı2001 yılındaki %18 seviyesinden, 2006 yılsonunda %37’ye yükseldi. 2011 yılında %60’ayükselmesi beklenen oranın 25 AB ülkesinde2006 yılı itibarıyla %132 seviyesinde olduğu gözönüne alındığında,Türk bankacılık sektörününbüyüme potansiyeli net bir şekilde görülebilir.Düşen faiz, gerileyen enflasyon oranları ve dahaistikrarlı bir ekonominin yarattığı güven ortamı ilesektörde yapılan regülasyonlar ülkemizi yabancıbankalar için de cazip kılıyor. Sektördeki bankalarınçoğu dünyanın büyük ve saygın bankaları ilebirleşme veya satın alma yoluyla ortaklıklarkuruyorlar. Bu sayede yabancı bankaların toplamaktif içerisindeki payları %3’lerden %25’e yükseldi.
Baflar›lar
2007 itibarıyla piyasa değeri açısından Türkiye’ninen değerli bankası Akbank, toplam 715 şubesi ve13 bin 513 personeliyle yurt içinde güçlü ve yaygınbir dağıtım ağına sahip. Akbank,Türkiye’de bir bankaiçin verilmiş olan en yüksek kredi derecelendirmenotlarını almaya devam ederken, sektöre getirdiğiyenilikçi bankacılık çözümleriyle de pek çokuluslararası bankacılık ödülüne layık görülüyor.Geçtiğimiz iki yılda sekiz ödülü daha başarıhikayesine ekleyen Akbank, 2008’de de adınısıkça duyuruyor. The Banker tarafından 2006yılında Türkiye’nin en iyi bankası seçilen Akbank,yine aynı yıl Euromoney tarafından En İyi ÖzelBankacılık Ödülü’ne, Euroweek’ten Türkiye’nin En İyi Kredisi Ödülü’ne, Global Finance’danTürkiye’nin En İyi Bankası Ödülü’ne layık görüldü.2006’nın sonlarındaysa yine Global Financetarafından, Avrupa’nın Yatırım Hizmetleri’nde 

En İyi Bireysel İnternet Şubesi, Avrupa’nın En İyi Online Tüketici Kredisi ve Türkiye’nin En İyi Kurumsal İnternet Şubesi Ödülleri’ne sahip olurken 2007’de ise Türkiye’nin En İyiTicari Finansman Bankası Ödülü’nü aldı.Akbank kurumsal yönetim uygulamalarında,açıklık ilkesine uyum konusunda gösterdiğititizlikle de çeşitli kuruluşların övgü ve ödüllerinikazandı.Tüpraş özelleştirmesi 2006 yılındaAvrupa çapında en iyi özelleştirme finansmanıseçildi.Yıllık olarak açıklanan Standard andPoor’s’un Şeffaflık ve Açıklama YükümlülüğüAraştırması’nda 51 halka açık şirket arasından,hissedar yapısı ve yatırımcı ilişkileri, finansal şeffaflıkve bilgi açıklama, yönetim kurulu, yönetim yapısı vesüreçleri kategorilerinde Akbank bir kez daha enüst sırada yer alan banka konumundaydı.Boryad da (Borsa Yatırımcıları Derneği) kurumsalyönetim ilkelerine verdiği öncelik ve kurucuhisselerini ilk satın alan banka olması nedeniyleAkbank’ı “2006’nın Yatırımcı Dostu Şirketi” seçti.Akbank,TNS Piar’ın 2006 yılında Türkiye’de 910tasarruf mevduatı sahibi ve 504 ticari mevduatsahibi arasında yaptığı pazar araştırmasındateknoloji kullanımında ve hizmet kalitesinde birinciseçildi. Bu araştırmaya göre Akbank;Türkiye’deen çağdaş, en modern, en yüksek kalitede hizmetsunan, ürün ve hizmetleri açısından en erişilebilirve en yenilikçi banka ilan edildi.Akbank, sadece bankacılık hizmetleriyle değil,yaptığı iletişimlerle de Türkiye’nin ve dünyanınönemli yarışmalarında ödüller kazandı. Uluslararasıİstanbul Film Festivali’nin ana sponsorluğuiletişimiyle 2005’te “Basın Kampanyası” dalındaKırmızı Ödülü’ne, 2007’de “Kurumsal İmajKategorisi”nde Kristal Elma TVC Ödülü ve AltınElma TVC Büyük Ödülü’ne, yine aynı yıl Axesstelevizyon filmleriyle “TV Bankacılık Kategorisi”ndeKristal Elma Ödülü’ne layık görüldü. 2007 yılındaAxess, Effie Türkiye Reklam Etkinliği yarışmasında,

“Finans Kategorisi”nde, Altın Effie Ödülü’nün desahibi oldu.Şehrin damarlarında dolaşan caz ritimleriniİstanbul ile bütünleştiren Akbank, 16. Caz Festivali’nintelevizyon filmiyle Kristal Elma Başarı Ödülü veUluslararası Bronz Epica Ödülü kazandı. Akbankşirket bankacılığı kapsamında da, Müşteri İlişkileriYöneticileri’nin (Miy) işlerine yaklaşımını konualan “İletişim, Bankacılık” dalında başka bir KristalElma ile ödüllendirildi.
Tarihçe
Akbank 1948 yılında Adana’da kuruldu. 59 yıllıkyolculuğuna, güçlü sermayesi, istikrarlı mevduatyapısı, ucuz maliyetli yabancı kaynak teminolanakları ve aktiflerinde gerçekleştirdiği güçlügelişimiyle devam eden Akbank, SermayeYeterlilik Oranı %18 ile sektördeki en yüksekoranlara sahip. 2007 yılının ilk dokuz ayındaAkbank’ın toplam aktifleri 72.1 milyar YTL,kredileri 39.9 milyar YTL ve mevduatı 43.6 milyarYTL olarak belirlendi. Bu dönemde, net kar 2.041milyon YTL’ye ulaştı. Akbank hisse senetleri, %25’likhalka açıklık oranı ile İstanbul Menkul KıymetlerBorsası’na kote durumda.Yurt dışında ise,bankanın birinci seviye depo sertifikaları LondraIOB’de ve ABD’de OTC piyasasında işlem görüyor.28 Mart 2008 tarihi itibarıyla Akbank, piyasa değeri13.7 milyar US$ ile İMKB’de en yüksek piyasadeğerine sahip olan banka...1996 yılında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,1998 yılında Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2000 yılındaAk Portföy Yönetimi A.Ş. ve Özel Bankacılık Bölümüve 2003 yılında Ak Emeklilik A.Ş. kuruldu.Akbank2005 yılında Ak Finansal Kiralama A.Ş.'yi de bünyesinekattı. Şubat 2006'da, Ak Emeklilik, Aksigorta'yasatıldı. Akbank, yurt dışındaki faaliyetleriniHollanda (Akbank N.V.) ve Almanya'da (AkbankA.G.) bulunan iştirakleri ve Malta'da bulunan birşubesi ile sürdürüyor.
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Akbank’ın başarılı çalışmaları ve güçlü konumu,Türkiye’deki yatırımlarını artırmak isteyenCitigroup’un uzun vadeli stratejik bir iş birliği içinAkbank’ı seçmesini sağladı ve aralarında 17 Ekim2006 tarihinde stratejik ortaklık anlaşmasıimzalandı.
Ürün
Akbank kullandığı en son bilgi teknolojileriniüstün kalitede hizmetleriyle birleştiriyor. Müşteriodaklı ürün ve hizmet ağıyla her zaman farkınıortaya koyan Akbank müşterilerine, 444 00 11Cep Kredi ile 7/24 kolay ve hızlı bir şekilde ihtiyaç,taşıt ve konut kredi başvurusu yapabilme imkanısunuyor. 2006 yılında ise Akbank, “Büyük KırmızıEv” konseptiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.Müşterilerinin konut finansmanı konusundaki tümihtiyaçlarına yanıt veren “Büyük Kırmızı Ev” çatısınınaltında, “Büyük Kırmızı Ev” şubesi, konut kredilerikonusunda her türlü bilginin verildiği web portalıwww.buyukkirmiziev.com, 444 00 11 ses portalıve müşterilerin kredi başvurularına anında cevapalmalarını sağlayan “CepKredi”, “WebKredi” ve“FaksKredi” gibi alternatif kanallar da bulunuyor.Türkiye’nin en hızlı kredi veren, sadece krediyeözel şubeleri olan Kredi Ekspres şubeleri ise;ihtiyaç, taşıt, konut ve kredi kartları gibi tüketicikredileri alanlarında hizmet veren Akbank KrediEkspres şubelerinde müşterilere büyük kolaylıkve hızlı hizmet sunuyor.Kasım 2006’da banka kartlarını yenileyerekanlaşmalı üye işyerlerinden nakit çekme, katalogdankart tasarımı seçme ve işlem limitlerini belirlemeözellikleriyle “Neo”yu müşterilerine sunanAkbank’ın bireysel segmentinin bir hizmeti olarak26 yaş altındakilere sıcak bankacılık ortamları sunan“exi26” da oldukça rağbet görüyor.“Axess” ise, 2001 yılında kredi kartı pazar payınıen hızlı büyüten kart programı unvanıyla başarılıçıkışını devam ettiriyor. Axess, müşterilerininfinansal ihtiyaçlarının yanı sıra Sarı Hat AsistanlıkHizmetleri,Transfer Hizmetleri ve Havaalanı ValeParking Hizmetleri ile de kart sahiplerine avantajlarsağlıyor.Türkiye’nin en kolay uçuran kartı“Wings” ise, 2007 Mart ayındaki lansmanındanbu yana seyahat etmeyi seven ve mile duyarlı kitletarafından büyük ilgi görüyor. Wings, müşterilerininher alışverişte kazandığı Mil Puan’lar ile dilediklerihavayolundan istedikleri zaman bedava biletalmalarını sağlıyor. Mil Puan biriktirme imkanısağlayan Avans Mil Puan ise, havalimanına hesaplıve konforlu ulaşımı sağlıyor. Ayrıca İstanbul veAnkara’daki benzersiz “Lounge” hizmeti veseyahat sigortalarıyla Wings, müşterilerinin

hayatını kolaylaştırıyor.Akbank sanata da önem veriyor. İstanbul’unkültür sanat merkezi Beyoğlu’nda ulusal veuluslararası sergileri, konuşmacıları, dansçıları,müzisyenleri ve heykeltıraşları ağırlayanAkbank Sanat, izleyicilerin aktif olarak katıldığıatölye çalışmalarına da yer veriyor. Her yıl yerlive yabancı caz sanatçılarının katılımıylamüzikseverlerle buluşan Akbank Caz Festivalive üç yıldır kısa filmleri izleyiciyle buluşturanAkbank Film Festivali sanatseverlere yeniyaratıcı fikirler sunuyor. Akbank Sanat,Türkiye’nin önemli koreograflarından, ZeynepTanbay liderliğindeki genç ve dinamik 10dansçısıyla da Türkiye’nin ilk modern danstopluluğu olarak gösterilerine devam ediyor.“Ticari Bankacılık İş Birimi”nde, orta ölçekliişletmelere yenilikçi ürünlerle en kalitelihizmeti sunuyor. Ayrıca Akbank, kurumsalsegmentteki firmalara 2007 yılında sağladığı2.7 milyar US$’nı aşan yeni krediyle, şu an“Kurumsal Bankacılık” alanında Türkiye’ninlider bankası konumunda.2001 yılından itibaren faaliyet gösteren“Akbank Private Banking” ise, “müşteri ilekarşılıklı güven ve gizlilik” felsefesi çerçevesinde,müşterinin yatırım stratejilerini ve piyasaverilerini değerlendirme, yatırım olanaklarınıntakibi ve müşteriye özel çözüm üretimi gibikonularda uzman ve deneyimli kadrosuylamüşterilerine tam bir danışmanlık hizmetiveriyor.
En Son Geliflmeler
Citigroup’la stratejik ortaklığı, Akbank için büyümeve genişleme açısından yeni bir dönem başlattı.Bilgi ve teknoloji paylaşımında, yeni ticari faaliyetleringerçekleştirilmesinde ve ortak yatırımlarda stratejikiş birliği yapma olanağı sağlayan bu anlaşma ileAkbank, müşterilerine dünya standartlarında ürünve hizmetler sunmaya hazırlanıyor.
Promosyon
Akbank, 2006 yılından itibaren yıllardır başarıylakurduğu güven platformunu yenilikçi felsefesi ilebirleştirdi ve Türkiye’nin “yenilikçi gücü” konumunayerleşti. Kalbi Türkiye için atan 11 bin Akbankçalışanının enerjisi, 2006’da başlayan ve bugünekadar süregelen uzun soluklu imaj iletişimininilham kaynağı oldu.Süregelen bu iletişim, sadece Akbank müşterilerinezdinde değil, tüm kamuoyu tarafından büyükbeğeniyle karşılandı.Tüm dönemlerin %67 ile ençok hatırlanan bankası Akbank iletişim rekorunukırdı.Yardımlı hatırlanma oranı %95’e ulaştı. 18-24yaş arasında %52’lik hatırlanma oranı ve tekrarizleme isteğinde %90’lık yine rekor sayılan birbaşarı elde edildi.Akbank’ın büyük dönüşümünün en önemliyapıtaşlarından birini “CepKredi” oluşturuyor.“Türkiye’de en hızlı ve en kolay krediAkbank’ta” mesajıyla desteklenen ürününiletişimine fıkralardan aşina olunan “Bir Amerikalı,bir Japon, bir Türk trende gidiyorlarmış” formatıesin kaynağı oldu. Daha kampanyanın ilk gününderekor talep geldi. Sadece iki ayda CepKredi’den550 bin başvuru gerçekleşti. Kredi onay süresi20 dakika ile başlayıp zaman içinde en hızlısüreye ulaştı. “444 00 11 Türkiye’nin en hızlıkredi hattı” mesajı iletişimde önemli bir yertutarak dört ayın sonunda arama sayısı yaklaşık1 milyon 700 bin adede ulaştı.Akbank diğer bir yandan konut kredilerindekihizmetlerini “Büyük Kırmızı Ev” markası altındatopladı. “Ev dediğin bizden sorulur, bize gelen ev sahibi olur” mesajını verdi.Akbank, bireysel krediler konusundaki yaklaşımını2007 yılında “İhtiyacım var” iletişimi ile tek birplatformda topladı. Herkesin bir şeylere ihtiyacıolduğu gerçeğini hayatın içinden örneklerle samimibir tonda ortaya koydu.2007 yılında Akbank, KOBİ’lere verdiği önemi,ihtiyaçlarına cevap veren yeni ürün ve hizmetleri,iletişimine taşıdı. KOBİ’lere kendilerini ayrıcalıklı

ve öncelikli hissettirecek “Kral KOBİ” adı verilenbir platformdan seslenirken, iletişimde KOBİ’leribirebir tanıyan, bilen, Akbank Miy’lerini başroloyuncuları olarak kullandı.
Marka De¤erleri
Akbank, tüm bankalar arasında ilk akla gelenbanka olmakla kalmayıp, son yıllarda sunduğu veiletişimini yaptığı hizmetler sonucunda en yenilikçibanka olarak da algılanıyor. 2002’den bugüne%30’luk bir artışla, rakiplerinden açık ara farkla,“en büyük atılımları ve yenilikleri yapan banka”konumuna gelerek sektöre önderlik edenAkbank, sektörünün en önemli kriterleriarasında yer alan, müşteri odaklılık konusunda dabüyük yollar kat etti. Akbank, 2002’den bugüne%24’lük bir artışla hizmet kalitesi en yüksekbanka seçildi.2005 ve 2007 yılları arasında, potansiyel müşterisayılabilecek, yani Akbank müşterisi olmayanlarnezdinde imaj algısını %33.3’lük bir oranla,en çok artıran banka oldu. Akbank’ın marka imajı,sektörün geleceğini oluşturan 18-24 yaş arasıgenç kuşakta da %30 oranında bir artış kaydetti.Bu artış gençler arasında Akbank’a olumlu hislerbesleme oranını da artırarak, Akbank’ınTürkiye’nin yenilikçi gücü olarak geleceğegüvenle bakmasını pekiştirdi.
•Kaynakça:TNS Miriad 2007, 2006 TNSbankacılık sektör araştırması.
www.akbank.com

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Akbank’ın ismi Adana ve Kayseri’nin ilk ikiharfinden oluşturuldu.
Akbank’ta kredi onay süresi 20 dakika ilebaşlayıp zaman içinde gelişen teknoloji ile“en hızlı” süreye ulaştı.
“444 00 11 - Türkiye’nin en hızlı kredi hattı”nıarama sayısı dört ay gibi bir sürede yaklaşık1 milyon 700 bin adede ulaştı.
Akbank, Private Banking ile Türkiye’nin ilk özelservet danışmanlığı hizmetini veriyor.

Akbank

9SUPERBRANDS


