
Pazar
Türk bankacılık sektörü, 2001 krizi sonrasında,ekonomik öngörülebilirliğin artması ve hukukidüzenlemelerin Avrupa Birliği standartlarınayaklaştırılması ile yeniden yapılandı. Güçlüekonomik büyüme ve bunun neticesinde artanyatırım talebi, kredi büyümesini hızlandırdı.Tüm bu gelişmeler sonucunda sektörün karlılığıartarak sermaye yeterliliği oranı iyileşti.Ülkemizde kredi hacminin milli gelire oranı,2001 yılındaki %15 seviyesinden, 2009 sonunda%39’a çıktı. 2011 yılında %43’e yükselmesibeklenen bu rakamın 27 AB ülkesinde 2008 yılıitibariyle %154 seviyesinde olduğu göz önünealındığında,Türk bankacılık sektörünün büyümepotansiyeli net bir şekilde görülüyor. Sektördekibankaların çoğu, dünyanın büyük ve saygınbankaları ile birleşme veya satın alma yoluylaortaklıklar kuruyor. Bu sayede, yabancı bankalarıntoplam aktif içerisindeki payları %3’lerden Eylül 2009 itibariyle %24,3’e yükseldi.Türkbankalarının halka açık hisse senetleri içindekiyabancı payları da dahil edildiğinde bu oran%41,8’e ulaşıyor.
Baflar›lar
Akbank,Türkiye’de bir banka için verilmiş enyüksek kredi derecelendirme notlarını almayadevam ederken, sektöre getirdiği yenilikçibankacılık çözümleri uluslararası bankacılıködüllerine layık görülüyor.Akbank, Ağustos 2008’de sağladığı 1 milyar Euro tutarındaki Club Loan kredisiyleEuroWeek’ten “En İyi Türk Kredisi” ödülünükazandı. Global Finance’in 22 ülkede düzenlediğiOrta ve Doğu Avrupa’da Gelişmekte OlanPiyasaların En İyi Bankaları 2009 araştırmasınınsonucunda Akbank, üst üste beşinci kez“Türkiye’nin En İyi Bankası” seçildi. Akbank ayrıca,EMEA Finance’in, Orta ve Doğu Avrupa (CEE)ile Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS)bölgelerindeki en iyi banka ve finanskuruluşlarının değerlendirildiği bankacılık sektörüödüllerinde “Türkiye’nin En İyi Bankası” ödülüne

de layık görüldü. Euromoney, her yıl verdiği vebankacılık sektörünün en üst düzey ödülü olarakkabul edilen Mükemmellik Ödülleri kapsamındaAkbank’ı “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçti.Akbank, Global Finance tarafından bu yılonuncusu düzenlenen En İyi İnternet Bankasıaraştırmasında iki ödül birden kazandı. Altıncı kez“Türkiye’nin En İyi Döviz İşlemleri Bankası” seçildive “En İyi Dış Ticaret Finansmanı HizmetleriBankası” ödülüne layık gördü. World Finance deAkbank’ı “Türkiye’nin En Yenilikçi Bankası” seçti.Akbank, yaptığı iletişim çalışmalarıyla daTürkiye’nin ve dünyanın önemli yarışmalarındaödüller kazandı.Akbank, 28. Uluslararası İstanbul FilmFestivali’nin ana sponsorluk iletişimiyle,International Stevie Awards 2009’da finalistolurken, Akbank sponsorluğunda gerçekleşenDali sergisi iletişimi de aynı yarışmada finale kaldı.Şehrin damarlarında dolaşan caz ritimleriniİstanbul ile bütünleştiren Akbank 18. Caz Festivalifilmiyle, Epica ve Stevie Awards’da birincilik, 21.Kristal Elma Yarışması’nda Kristal Elma ödüllerinelayık görüldü ve 56. Cannes Lions Yarışması’ndafinale kaldı. 2008 Akbank imaj kampanyası daInternational Stevie Awards 2009’da finalist oldu.
Tarihçe
1948 yılında Adana’da kurulan, toplam 877 şubesive 15 bine yakın personeliyle yurt içinde güçlüve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, 62yıllık yolculuğuna, güçlü sermayesi, istikrarlı mevduatyapısı, uygun maliyetli yabancı kaynak teminolanakları ve aktiflerinde gerçekleştirdiği güçlügelişimiyle devam ediyor. 2009 sonu itibariyle,Akbank %21 ile Türk bankacılık sektöründeki enyüksek Sermaye Yeterlilik Oranı’na sahip.2009 sonunda Akbank’ın toplam aktifleri102,833 milyar TL, kredileri 44,604 milyar TL,mevduatları 60,954 milyar TL olarak gerçekleşti.Bu dönemde, bankanın net karı 2,723 milyarTL’ye ulaştı.Akbank hisse senetleri, %28,63’lük halka açıklıkoranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nakote. 2009 sonu itibariyle piyasa değeri 19,1061milyar US$ olan Akbank, bu tarih itibariyle

İMKB’de en yüksek piyasa değerine sahip şirket.Akbank, yurt dışındaki faaliyetlerini Hollanda(Akbank N.V.), Almanya (Akbank AG) ve Dubai’de(Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri veMalta’da bulunan bir şubesiyle sürdürüyor.Kuruluşun başarılı çalışmaları ve güçlü konumu,Citigroup’un uzun vadeli stratejik bir işbirliği içinAkbank’ı seçmesini sağladı. Citigroup’un 9 Ocak2007’de tamamlanan Akbank’ın %20 hissesinisatın alma işlemi ile stratejik ortaklık da hayatageçirilmiş oldu.
Ürün
Banka, yaşamın hızlı ve dinamik temposunda hertürlü teknolojik gelişmeyi 60 yılı aşkın bankacılıkdeneyimiyle harmanlayarak yeni hizmet veürünlere dönüştürüyor. Müşteri odaklı ürün vehizmet ağıyla her zaman farkını ortaya koyanAkbank, müşterilerine, 444 00 11 Cep Kredi ile7/24 kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurusuyapabilme olanağı sunuyor. Müşterilerinin konutfinansmanı konusundaki tüm ihtiyaçlarını “BüyükKırmızı Ev” çatısı altında cevaplıyor.2.600 ATM’den oluşan Akbank ATM ağına2010 yılında 1.200 yeni ATM katılacak. Bankacılıksektöründe ilk kez Akbank tarafından sunulan birhizmet olan “Alternatif Gişe”ler, İnternetŞubesi’nin fonksiyon çeşitliliği ile ATM’lerinsadeliğini bir araya getiriyor. Bugün Akbankmüşterileri SMS ile havale işlemi yapabiliyor,iPhone’un özellikleri göz önünde bulundurularakhazırlanmış “ Yatırımcı” uygulaması ile kusursuzbir mobil bankacılık deneyimi yaşıyorlar.Son yıllarda yaşanan düşük faiz ortamıyatırımcıları yeni arayışlara iterken Akbank, geniş“Mevduat ve Yatırım” ürün seçenekleriyle her riskanlayışına uygun alternatifler sunuyor. Ara dönemödemeli ve endeksli mevduat ürünlerinin yanısıra fon yelpazesi ile ürün gamını zenginleştiriyor.B.R.I.C. fonu ile dünyanın en hızlı büyüyenülkelerinde küçük tasarrufların değerlendirilmesifırsatı sağlanıyor. Akbank, ayrıca düzenlediği SanalVOB Yarışması ve VOB Okulu ile yatırımcılarıngelişmiş türev ürünler konusunda daha bilinçliyatırım yapmasını teşvik ediyor.Banka kartlarına yeni bir anlayış getiren Neo,
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2009 yılında yapılan alışveriş kampanyaları ileciroda %60’lık bir büyüme sağladı. Bankanınsegmentasyonuna paralel dokuz farklı Neoürünü, müşteriler tarafından belirlenen işlemlimitleri ve 17 farklı kart tasarımının olduğukatalog ile kişiselleştirilmiş hizmet sunuyor.Axess, güçlü sadakat programları ilemüşterilerine yüz binlerce üye işyerinde taksit vechip-para ile alışveriş fırsatları sunmaya devamediyor. Ekstre Mola,Taksit İste, Hızlı Para gibiürün özellikleri de büyük ilgi görüyor.Tümbunların yanı sıra, Sarı Hat Asistanlık Hizmetleri,Transfer Hizmetleri ve Havaalanı Vale ParkingHizmetleri ile Axess, müşterilerinin hayatlarınıdaha da kolaylaştırıyor.Türkiye’nin en kolay uçuran kartı Wings,2007’deki lansmanından bu yana, seyahat etmeyiseven, mile duyarlı, üst gelir grubu tarafından büyükilgi görüyor. Wings, müşterilerinin her alışveriştekazandıkları Mil Puan’lar ve istedikleri zamankullanabilecekleri Avans Mil Puan ile, dilediklerihavayolundan, istedikleri zaman bedava biletalmalarını sağlıyor. Ayrıca İstanbul ve Ankara’dakiLounge ve Vale Parking hizmetleri,Türkiye’nin enseçkin otel, restoran, spor ve spa merkezlerindeuyguladığı indirim ve ayrıcalıklar ile hayatlarınınher anında müşterilerinin yanında oluyor.2008 Eylül ayında Akbank ve Boyner Holdingişbirliğiyle gerçekleştirilen ve benzersiz özellikleriyleTürkiye’de bir ilk olan FISH, kullanıcılarına birkredi kartından daha fazlasını sunuyor. FISH kartsahipleri, her 10 TL’lik alışverişleri için bir çekilişhakkı kazanarak Türkiye’nin en büyük çekilişprogramına dahil oluyorlar.Akbank 2010 yılının başında KOBİ’lere dahaetkin hizmet verebilmek amacıyla küçük ölçeklimüşterilere hizmet veren “Şirket Bankacılığı” ileorta ölçekli müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan“Ticari Bankacılık” bölümlerini “KOBİ Bankacılığı”adı altında topladı. 2001 yılından itibaren faaliyetgösteren Akbank Private Banking ise, “müşteri ilekarşılıklı güven ve gizlilik” felsefesi çerçevesinde,piyasa verilerini ve piyasanın gelişimini takip ederek,müşterilerin ihtiyaçlarına ve risk tercihlerine uygunyatırım stratejilerinin önerilmesi, yeni yatırımolanaklarının sunulması ve kişiye özel çözümüretilmesi gibi konularda uzman ve deneyimlikadrosuyla tam bir danışmanlık hizmeti veriyor.Marka felsefesini kültür-sanat ve sosyalsorumluluk projelerine destek temeli üzerineinşa eden Akbank, bu anlayışla, 62 yıldır geleceğiaydınlatmak için çalışıyor.İstanbul’un kültür-sanat merkezi Beyoğlu’nda,ulusal ve uluslararası sergiler, konserler vesöyleşileri izleyici ile buluşturan Akbank Sanat,atölye çalışmalarına da yer veriyor.Yerli veyabancı caz sanatçılarının katılımıyla ve giderek

genişleyen programıylagelenekselleşen Akbank CazFestivali, bu yıl 20. yılını kutluyor.Akbank Oda Orkestrası, ÇocukTiyatrosu ve Yeni Kuşak Tiyatro’nunyanı sıra altı yıldır kısa filmleriizleyiciyle buluşturan AkbankKısa Film Festivali, genç sinemayönetmenlerini destekleyereksanatseverlere yeni yaratıcıfikirler sunuyor. Akbank Sanattarafından desteklenen ZeynepTanbay Dans Projesi,Türkiye’ninilk modern dans topluluğuolarak 10. yılında dagösterilerine devam ediyor.Hayatı hayalle buluşturan farklı bakış açılarını destekleyenAkbank, altı yıldır İstanbul Film Festivali’nin de anasponsorluğunu üstleniyor.
En Son Geliflmeler
Akbank, Nisan 2009’da, KemalDerviş başkanlığında birUluslararası Danışma Kuruluoluşturdu. Uluslararası DanışmaKurulu, küresel ve yerel ekonomikgelişmeler ile bunların Akbankiçin stratejik çıkarımlarını tartışarakdeğerlendirmelerde bulunuyor.
Promosyon
Axess, iletişiminde beş yıldırmarka yüzü olarak “AxessKızı”nı kullanıyor.Türkiye’nin ensevilen reklam yüzlerinden biri olan Axess Kızı,sarı-beyaz çizgili kostümüyle “Axess kazandırır”sloganını duyuruyor.2006 yılında başlayıp 2009’a kadar süregelenAkbank iletişiminin ilham kaynağı olan Akbankçalışanlarının uzmanlığı, öngörüsü, deneyimi veçalışma tutkusu, 2009 yılındaki imaj kampanyasındaTürkiye’nin geleceğine ışık tuttu. Kuruluş,bankacılık işlemlerinde tarife dönemini başlatarak,sektöründe bir ilke imza attı. ArifeTarife ismi ilehayat bulan bu model, bankacılık işlemlerini farklısıklıkta, farklı kanallardan yapan üç kişininüzerinden her birinin ihtiyaçlarına göre avantajlıpaketler olduğu mesajını verdi.Bireysel krediler konusundaki iletişimini,“Herkesin bir ihtiyacı var, Akbank’ta kredisi var”mesajı ile tek bir platformda devam ettiriyor.Kampanya dönemlerinde kredi satışlarında %41artış kaydedildi.Akbank, hayatın hızına yetişme araçları olarakkonumladığı  Alternatif dağıtım kanallarını geneliletişiminde sahiplendiği kırmızı renkten ilhamalan, “Kırmızı’ya koş” konsepti ile tek birplatformda topladı.2010 yılında tüketicilerle bankaların ilişkisiningeldiği noktadan ilham alan yeni Akbank iletişimstratejisinin merkezinde tüketicilerin yaşamkalitesinin yükseltilmesine yönelik çözümler sunanürün ve hizmetler yer alıyor. Akbank’ın markafelsefesinin temelindeki insan odaklılık boyutunuön plana çıkaran yeni slogan ise “Sizin için”.
Marka De¤erleri
Bugün Akbank, “köklü”, “saygın”, “ahlaklı” olaraktanımlanan özellikleriyle kurumsal itibar algısındave sosyal sorumluluk konularında (çevreyeduyarlı, kültür-sanata destek veren) oldukça güçlübir marka duruşu sergiliyor. Son yıllardakiiletişimden gelen enerji dolu, hareketli markadünyası, Akbank’ın tüketiciye yakın duran,yenilikçi, dinamik, müşteri memnuniyetine önemveren bir banka olarak algılanmasını ve markaalgısına yönelik araştırmalarda üst sıralarayerleşmesini sağladı.Akbank’ın marka imajı, sektörün geleceğinioluşturan 18-24 yaş gençler nezdinde son üçyıldır düzenli olarak yükseliyor. 2009 yılında birönceki yıla göre %20 artış kaydedildi.

Aralarında TNS Miriad 2009, 2009 TNSBankacılık Sektör Araştırması ve 2009 MarkaKonumlandırma ve İmaj Araştırması’nınbulunduğu çalışmalar, Akbank’ın özellikleşubelerin fiziki koşulları, yaygın hizmet ağı, hızlı vekaliteli hizmet anlayışı, müşteri ilişkileri vetüketicilerle arasında kurduğu duygusal bağ ileöne çıktığını ortaya koyuyor.
www.akbank.com

Akbank, Private Banking ile Türkiye’nin ilk özelservet danışmanlığı hizmetini veriyor.
www.kirmiziyakos.com sitesini 170 bindenfazla kişi ziyaret etti, 18.300 kişi kayıt yaptırdı.
2010 yılında 20. yılını kutlayacak olan AkbankCaz Festivali Türkiye’nin en uzun soluklu cazfestivali olup, dünya çapında da en eski veönde gelen caz festivallerinden birisidir.
Akbank’ın Sakıp Sabancı Müzesi işbirliği ilegerçekleştirdiği “İstanbul’da Bir Sürrealist:Salvador Dali Sergisi”, ressamın bugüne kadarİspanya dışında gerçekleştirilen en büyüksergisi oldu.

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Akbank
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