
Pazar
Türk bankacılık sektörü, 2001 krizi sonrasında, 
ekonomik öngörülebilirliğin artması ve hukuki 
düzenlemelerin Avrupa Birliği standartlarına 
yaklaştırılması ile yeniden yapılandı. Sektör sağlıklı 
bir bilançoyla büyümeye devam ediyor. Kredi 
hacminin milli gelire oranı, 2002 yılındaki %14 
seviyesinden, 2011 sonunda %53’e çıktı. 2012 
sonunda %55’e yükselmesi bekleniyor. Türk 
bankacılık sektörü orta vadede yüksek büyüme 
potansiyeli sunuyor. Sektörde bankalar etkin 
risk yönetimine sahip oldukları için kredilerdeki 
büyümeye karşın takibe dönüşen kredi rasyosu %3 
ile düşük seviyelerde; bu da bankacılık sektörünün 
aktif kalitesinin yüksek olduğunun bir göstergesi. 
Bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik oranı Basel 
II’yi geçmesine rağmen yüksek seyrini sürdürmeye 
devam etti. 
 Sektördeki yabancı bankaların toplam aktif 
içerisindeki payları 2002 yılında %3 iken, Eylül 2012 
itibarıyla %24.9’a yükseldi. Türk bankalarının halka 
açık hisse senetleri içindeki yabancı payları da dahil 
edildiğinde bu oran %42.8’e ulaşıyor.
 
Başarılar
Akbank, Türkiye’de bir banka için verilmiş en 
yüksek kredi derecelendirme notlarını almayı 
sürdürürken, sektöre getirdiği yenilikçi bankacılık 
çözümleri ve güçlü finansal performansı ile 
uluslararası ödüllerde ve sıralamalarda yeni başarılar 
kazanmaya devam ediyor. Akbank, uluslararası 
bağımsız marka değerleme kuruluşu Brand Finance 
tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 
Banka Markası 2013” sıralamasında, 2012 yılında 
olduğu gibi yine “Türkiye’nin En Değerli Banka 
Markası” oldu.  
 Akbank, 2012 yılında, yetmişin üzerinde ulusal ve 
uluslararası prestijli ödüle layık görüldü. Bunlardan 
bazıları: 
• Global Finance, EMEA Finance ve Global Banking

 &Finance Review - “Türkiye’nin En İyi Bankası” 
• Akbank Private Banking’in layık görüldüğü,
 The Banker ve Euromoney tarafından verilen
 Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık Ödülleri
• Retail Banker International - “CRM’de Dünyanın
 En İyi Bankası”
• Global Finance - “Türkiye’nin En İyi Döviz
 İşlemleri Bankası” ve “Bilgi Güvenliği Alanında
 Avrupa’nın En İyi İnternet Bankası”
• 10. Stevie Awards’da, üç altın, bir gümüş ve
 altı bronz ödül
• Oscar Blogger Yarışması’nda, Caz Radyosu ve
 CRM projesi “Geocode” ile altın Stevie ödülü
• LACP Vision Awards (2012) - “Dünyanın En İyi  
 Faaliyet Raporu”
• MerComm International ARC Awards -
 Gönüllülük temalı Akbank Faaliyet Raporu ile 
 üç altın, bir gümüş, iki bronz ve üç jüri özel ödülü
• MerComm International ARC Awards,
 Distinguished Panel of Judges - “Akbank Faaliyet
 Raporu: İyilerin En İyisi (Grand Award Winner)
• Creativity International Awards - üç altın,
 bir gümüş ve beş jüri seçkin başarı ödülü
• MerComm Inova Awards - Online raporlar
 kategorisinde “Dünyada Yılın En İyi
 Sürdürülebilirlik Raporu”
• MerComm Inova Awards - Akbank Kısa Film
 Festivali Twitter Entegre Mapping Projesi’yle
 “Yılın En İyi Sosyal Medya Projesi”
• Best in Biz Awards EMEA 2012 - iki altın,
 üç gümüş ve iki bronz ödül
• 2012 LACP Magellan Awards - iki altın ve üç  
 gümüş ödül
• 22. Akbank Caz Festivali reklam filmi ve Caz
 Festivali Tişört Dizayn Yarışması ile sponsorluk
 iletişimi ve diğer etkinlikler iletişimi  
 kategorilerinde altın ödülün sahibi oldu.
 “Dünyanın En İyi 50 İletişim Projesi”
 sıralamasında yer alan tek Türk şirketi olarak   
 onurlandırıldı.
 
Tarihçe
1948 yılında Adana’da kurulan Akbank, 65 yıllık 
yolculuğuna, güçlü sermayesi, istikrarlı mevduat 
yapısı, uygun maliyetli yabancı kaynak temin 
olanakları ve sağlam aktif yapısıyla devam ediyor.
 163 milyar TL’nin üstünde (yaklaşık 92 milyar 
USD) konsolide aktif büyüklüğüne, Türkiye çapında 
960’ı aşan şubeye ve yaklaşık 16 bin 500 çalışandan 
oluşan güçlü ve geniş bir dağıtım ağına sahip 
Akbank, piyasa değeri itibarıyla da “Türkiye’nin En 
Değerli Şirketleri”nden biridir.
 Akbank’ın 2012 yılı konsolide net kârı 3 milyar 
TL (yaklaşık 1.7 milyar USD) olarak gerçekleşti. 
Banka’nın konsolide sermaye yeterlilik oranı, %17.9 
ile sektördeki en yüksek oranlardan biridir. Akbank 
hisse senetleri %41.1 halka açıklık oranıyla İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nda, yurt dışında ise 
Banka’nın “Level 1” ADR depo sertifikaları, ABD’de 
OTC piyasasında işlem görüyor. Akbank, 31 Aralık 
2012 tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyar USD piyasa 
değerine ulaştı. Citigroup, Akbank’ın %9.9’unda 
stratejik ortak olarak yer alıyor.
 Akbank, yurt dışındaki faaliyetlerini Almanya 
(Akbank AG) ve Dubai’de (Akbank Dubai Limited) 
bulunan iştirakleri ve Malta’da bulunan bir şubesiyle 
sürdürüyor.

Ürün                                                                                                                       
Akbank, her türlü teknolojik gelişmeyi yeni 
hizmet ve ürünlere dönüştürmeye devam ediyor. 
Müşterilerine, tek SMS ile ihtiyaç kredisine başvuru, 
sadece kimlik belgesi ile hızlı ve kolay kredi kullanım 
olanağı sunuyor. Konut kredisine özel çağrı merkezi 
ve web sitesi ile müşterilerinin konut alımı ve 
konut kredisi ile ilgili tüm sorularını cevaplayan, 
kolay başvuru yapmasını sağlayan Akbank, birçok 
anlaşmalı markadan indirimler de sağlıyor.
   Akbank, internet bankacılığı ve mobil bankacılık 
kanallarını Akbank Direkt adı altında birleştirerek, 
sektörde yeni nesil bankacılık dönemine öncülük 
ediyor. Akbank Direkt ile şubeye gitmeden, 
beklemeden, bulunduğu yerden Akbank’lı olmak 
ve bankacılık hizmetlerinden yararlanmak mümkün 
hale geldi. Akbank Direkt, mobil uygulaması ile 
Türkiye’de bir ilke imza atarak, müşterilerine 
tek şifreyle cep telefonları üzerinden bankacılık 
hizmetlerine ulaşma fırsatı sunuyor. Ayrıca, 
Akbank kredi kartı sahipleri de kart bilgileriyle cep 
telefonları üzerinden kart bilgilerine erişebiliyor.  

 4 binden fazla ATM’si ile Türkiye’nin en yaygın 
ATM ağlarından birine sahip olan Akbank, sektörde 
ATM adedi olarak özel bankalar arasında ikinci 
sırada, ortak ATM komisyon pazar payı olarak da 
özel bankalar arasında ilk sırada yer alıyor. 
 Akbank, bir yandan tasarruf bilincini yükseltip 
geliştirirken, bir yandan da bu bilincin hayata 
geçirilmesini sağlayacak ürün alternatifleri sunuyor. 
Halkın tasarruf etmesini kolaylaştıracak Bireysel 
Emeklilik Sistemi’nin yanı sıra, altın mevduatı, 
mevduat birikim hesabı, yatırım fonları, vadeli 
mevduat ve internet mevduat hesabı ürünleri ile 
ön plana çıkarken; lider banka sorumluluğuyla, 
eğitim projeleri ile tasarruf enstrümanlarına ilişkin 
farkındalığı artırıp, tasarrufu yaygınlaştırmaya ve 
gelişimini hızlandırmaya katkıda bulunuyor.  
 Akbank, A Tipi Hisse Senedi Yoğun Fonları’yla 
Türkiye’nin en büyük şirketlerine yatırım olanağı 
sunuyor. Altın Bankacılığı ile yastık altında duran 
altınları ekonomiye kazandırıyor. 2009 yılından 
itibaren düzenlediği VOB Okulu ve VOB Sanal 
Portföy Yarışması ile de yatırımcıların vadeli 
piyasalar hakkında bilgi ve deneyimini artırarak, 
onları daha bilinçli yatırım yapmaya teşvik ediyor. 
 Akbank, 2011 yılında, müşterilerine sigorta 
alanında daha iyi hizmet verebilmek için sigorta 

ve emeklilik faaliyetlerini Bankasürans Bölümü 
bünyesinde topladı. Müşterilerine lisanslı ve uzman 
personeliyle hizmet veriyor. 
 Hesabını Bilen Alışveriş Kartı Neo, 6.7 milyona 
ulaşan kart adediyle, 2012 alışverişte kullanım 
oranında %17’lik bir büyüme sergiledi. 2012’de 
tamamlanan MasterCard ve Visa lisans projeleriyle; 
2013 yılı, Neo kullanıcılarının MasterCard ve Visa 
markalarının global olarak sundukları avantajlardan 
yararlanmaya başlayacağı bir yıl olacak. 
 Axess, yenilikçi ve güçlü sadakat programları 
ile müşterilerine yüz binlerce üye iş yerinde 
taksit ve chip-para ile alışveriş fırsatları sunmaya 
devam ediyor. Cash-Para, Hızlı Para, SMS Para 
gibi hizmetleri ile acil nakit paraya ihtiyacı olan 
müşterilerine hız ve kolaylık sağlıyor. Taksit, 
indirim gibi tarifelerle, müşterilerin, kartlarında en 
çok kullanmak isteyebileceği özellikleri ön plana 
çıkararak, avantaj sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra, 
Bodycard Kart Güvenlik Paketi, Sarı Hat Asistanlık 
ve Concierge Hizmetleri, Transfer ve Havaalanı 
Vale Parking hizmetleriyle Axess, müşterilerinin 
hayatını daha da kolaylaştırıyor. 
 Wings, 2007’deki lansmanından bu yana, 
seyahat etmeyi seven, mile duyarlı, üst gelir 
grubu tarafından büyük ilgi görüyor. Wings, 
müşterilerinin her alışverişte kazandıkları mil 
puanlar ve istedikleri zaman kullanabilecekleri avans 
mil puan ile uçuşlarında alan vergisi ödemeden, 
diledikleri havayolundan, kontenjan sınırı olmaksızın, 
istedikleri zaman bedava bilet almalarını sağlıyor. 
Ayrıca Wings sahipleri, mil puanlarını tüm 
Wings Style üye iş yerlerinde de kullanabiliyor, 
indirim ve ayrıcalıklardan yararlanabiliyorlar. 
2012 yılında Wings’in sponsorluğunda hayata 
geçen seyahat sitesi GezginlerAlemi.com ile 
Wings sahipleri, Wings mil puanlarını kullanarak 
uçak bileti, otel konaklaması, yurt dışı seyahat 
sigortası ve tur satın alabiliyor, Wings’e özel 
taksit ve kampanya fırsatlarından yararlanıyorlar. 
Wings, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha 
Gökçen Havalimanı’ndaki Lounge ve Vale Parking 
hizmetleriyle müşterilerine benzersiz bir hayat 
sunmayı amaçlıyor.
 2008 Eylül ayında Akbank ve Boyner Holding iş 
birliğiyle gerçekleştirilen Fish, benzersiz özellikleriyle 
Türkiye’de bir ilk. Fish kart sahipleri, her 10 TL’lik 
alışverişleri için bir çekiliş hakkı kazanarak, her 
ay gerçekleştirilen çekiliş programına katılıyor ve 
birbirinden muhteşem ödüller kazanma şansına 
sahip oluyor.  
 2012 Aralık ayında, “İstedikleriniz içinde, 
istemedikleriniz dışında” sloganı ile lansmanı 
yapılan Free, kullanıcılarına istedikleri hizmet ve 
kampanyaları seçme özgürlüğü sağlıyor. Sadece 
seçilen kampanyalar için katılım ücreti alınan Free 
için yıllık kart ücreti de ödenmiyor. 

 Akbank, “KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank 
KOBİ’lerin gücüdür” felsefesiyle KOBİ’lere 
finansman sağlamanın yanı sıra, bu finansmana 
ulaşmaları için gerekli olan bilgi ve uzman 
danışmanlığı da sunuyor. Akbank Ticari Bankacılık, 
yenilikçi, hızlı, güvenilir ve rekabetçi bankacılık 
anlayışıyla müşterilerine dış ticaret hizmetlerinden 
yatırım hizmetlerine, nakit yönetiminden kredilere 
ve sigortaya uzanan geniş bir yelpazede hizmet 
sunuyor.  
 2001 yılından itibaren faaliyet gösteren Akbank 
Private Banking ise “Müşteri ile karşılıklı güven 
ve gizlilik” felsefesi çerçevesinde, piyasa verilerini 
ve piyasanın gelişimini takip ederek, müşterilerin 
ihtiyaçlarına ve risk tercihlerine uygun yatırım 
stratejilerinin önerilmesi, yeni yatırım olanaklarının
sunulması ve kişiye özel çözüm üretilmesi gibi 
konularda uzman ve deneyimli kadrosuyla tam bir 
danışmanlık hizmeti veriyor.
 2013’te hizmete sunulacak Global İşlem 
Platformu ile müşteriler, işlemlerini 5 gün/24 saat 
kendileri yapabilecek. 

 

Akbank, marka felsefesini kültür-sanat ve sosyal
sorumluluk projelerine destek temeli üzerine inşa
etmiş bulunuyor. 2012 yılında 19. yılını kutlayan
Akbank Sanat, İstanbul’un kültür - sanat merkezi
Beyoğlu’nda, ulusal ve uluslararası sergileri,
konserleri ve söyleşileri meraklılarıyla buluşturuyor,
atölye çalışmalarına yer veriyor.
 Yerli ve yabancı caz sanatçılarının katılımıyla
gelenekselleşen Akbank Caz Festivali, 2012 yılında
22. yılını kutladı. Türkiye’nin en uzun soluklu
çocuk tiyatrosu Akbank Çocuk Tiyatrosu 
40. yılını kutlarken, Akbank, Shrek Müzikali’ni 
Türk izleyicilerle buluşturdu. Sekiz yıldır kısa filmleri
sinemaseverlerle bir araya getiren Akbank
Kısa Film Festivali, genç sinema yönetmenlerini
destekleyerek, izleyicilere yeni yaratıcı fikirler
sunmaya devam ediyor. Hayatı hayalle buluşturan
farklı bakış açılarını destekleyen Akbank, sekiz yıldır
İstanbul Film Festivali’nin de ana sponsorluğunu
üstleniyor.

En Son Gelişmeler
Akbank, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) alanında 
yenilikçi bir uygulama daha başlattı. Türkiye’de ilk 
kez bir bankanın şubelerinde yer alan kurumsal 
televizyonlar, dijital reklamlarını otomatik olarak 
şubedeki müşterilerin ihtiyaç ve eğilimine uygun 
şekilde değiştirebiliyor. Akbank, 2012’de 1.5 milyar 
USD tutarında sendikasyon kredisi sağladı. 
Akbank bu işlemle Türk bankacılık sektöründe 
tüm zamanların en yüksek tutarlı sendikasyon 
kredisine imza attı. Ayrıca, toplam 1 milyar USD 
tutarında Eurobond ihracı ile bugüne kadar Türk 

bankalarınca yapılan ve en yüksek talep toplayan 
Eurobond ihracını gerçekleştirdi.
 
Promosyon
Akbank, 2010 yılında, yenilikçiliğin, müşterisinin 
hayatında yaratacağı farka odaklandı. Tüketicilerin 
bankaları ile ilişkisinden ilham alarak, iletişim 
stratejisinin merkezine tüketicisini yerleştirdi. 
Yenilenen marka sloganı “Sizin için” Akbank 
markasının insan odaklılık boyutunu ön plana 
çıkararak, yeni bir iletişim dönemine damgasını 
vurdu.
 Akbank, yeni iletişim döneminde mevduat 
ve yatırım ürünlerinden güç alarak, tüketicileri 
tasarrufa teşvik etti. Her birini, birer “Ekonomi 
Kahramanı” olarak resmetti. Akbank Direkt ile 
internet bankacılığında yeni bir dönem başlatarak, 
tüketicilerin hayatını ne kadar kolaylaştırdığını 
gösterdi. KOBİ’leri Türkiye’nin gücü olarak 
işleyip, kendisini de onları büyütecek güç olarak 
konumlandırdı.
 
Marka Değerleri
Güvenilir, samimi, yenilikçi, yaratıcı, müşteri 
odaklı, yerel, Türkiye’nin kalbinden, dinamik, 
öncü marka değerlerini taşıyan Akbank; son bir 
yıl içinde, özellikle sanat, kültür gibi alanlarda 
toplumsal faydası yüksek, Türk ekonomisine katkısı 
olan, müşteri ihtiyaçlarını anlayan banka imajıyla 
yükseliyor.
 Akbank ile en fazla özdeşleşen imaj unsurları; 
“şube ağı ve ATM ağı yaygın, ürün-hizmet 
yelpazesi geniş, toplumsal faydası yüksek, bilgili 
ve profesyonel personele sahip, reklam-tanıtım 
faaliyetleri etkili” olarak öne çıkıyor.
 
www.akbank.com
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Akbank

›	Akbank’ın 2012 yılında başlattığı “Tasarruf
 Seferberliği” kapsamında, 100’ün üstünde
 gönüllü Akbank’lı, İstanbul’daki yaklaşık 
 3 bin 500 ilköğretim öğrencisini “Bankacılık ve  
 Tasarruf ” konusunda aydınlattı.

›	Akbank’lılar tarafından Türkiye’nin dört
 bir köşesinde yıllardır sürdürülen gönüllülük
 faaliyetleriyle birlikte, 2011 yılından bugüne
 6 bin 200’ün üstünde Akbanklı’ya verilen
 sürdürülebilirlik yaklaşımı eğitimleri de yine
 Türkiye’de bankacılık sektöründe “ilk ve tek”
 olma özelliği taşıyor.


