
Pazar
Türk bankacılık sektörü 2001 krizi sonrasında, 
ekonomik öngörülebilirliğin artması ve hukuki 
düzenlemelerin Avrupa Birliği standartlarına 
yaklaştırılması ile yeniden yapılandı. Bankacılık 
sektörümüz sağlam yapısı, düşük kaldıraç oranları, 
yüksek sermaye yeterlilik oranı, aktif kalitesi, etkin 
denetim ve türev araçların kullanımının sınırlı 
olması nedeniyle 2008 global finansal krizinden az 
etkilendi. Sektör çok kaliteli, sağlıklı bir bilançoyla 
büyümeye devam ediyor. Son 10 yıllık dönemde 
sektörün aktifleri yıllık ortalamada %21, sektör 
kredileri ise %29 artış gösterdi.
 Kredi hacminin milli gelire oranı 2002 yılındaki 
%14 seviyesinden, 2014 sonunda %71’e yükseldi. 
Sektörde bankalar etkin risk yönetimine sahip 
olduklarından, kredilerde büyümeye karşın takibe 
dönüşen kredi rasyosu %3 ile düşük seviyelerde 
seyretmeye devam ediyor. Bazı Avrupa ülkelerinde 
bu oran %10’un üzerinde. Bu da bankacılık 
sektörümüzün aktif kalitesinin yüksek olduğunun bir 
göstergesi. Bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik 
oranı yüksek seyrini sürdürmeye devam etti. 
Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu 
%16 ile yasal sınır (%8) ve hedef oranının (%12) 
üzerinde seyrediyor.

Başarılar
Akbank, önde gelen uluslararası bağımsız marka 
değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 
hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Banka 
Markası 2015” sıralamasında, üst üste dördüncü 
defa “Türkiye’nin En Değerli Banka Markası” oldu. 
Bir önceki seneye kıyasla 13 basamak yukarı çıkarak 
dünyanın en değerli banka markaları arasında
81. sıraya yükselen Akbank, hesaplanan marka 
değerini de yaklaşık %27 artışla 2.5 milyar USD’nin 
üstüne çıkardı.
 Ayrıca Akbank bu yıl 60’ın üzerinde prestijli 
uluslararası ve yurtiçi ödüle layık görüldü. 
Euromoney, Global Finance, World Finance ve 

EMEA Finance, Akbank’ı bir kez daha “Türkiye’nin 
En İyi Bankası” seçti. Akbank Private Banking, The 
Banker ve Euromoney tarafından; “Türkiye’nin En 
İyi Özel Bankacılık Ödülleri” ile onurlandırıldı. 
 Akbank Direkt Mobil, Barselona’da 
gerçekleştirilen GSMA-Mobil Dünya Kongresi’nde 
“Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Uygulaması” 
seçildi. Akbank bu ödülü alan ilk Türk bankası 
oldu. Akbank, Gartner tarafından verilen “Müşteri 
İlişkileri Yönetimi’nde (CRM) Mükemmellik” 
ödülünün sahibi oldu. 
 Global Finance ayrıca Akbank’ı “Türkiye’nin 
En İyi Döviz İşlemleri Bankası” ödülleriyle de 
onurlandırdı. Bunun yanında Akbank, dünyanın en 
iyi ürün, hizmet ve iletişim projelerinin belirlendiği 
“11. Stevie International Business Awards” 
ödüllerinde beş altın, üç gümüş ve yedi bronz ödül 
kazandı. Akbank toplamda kazandığı 15 ödülle 
yarışmadaki “En Başarılı Türk Şirketi” olurken, 
ayrıca “Dünyanın En Başarılı 3 Şirketi” arasında yer 
alarak önemli bir başarıya imza attı. 
 Akbank, ayrıca “Stevie Awards for Sales & 
Customer Service” ödüllerinde de iki altın ve iki 
bronz kazanarak, ürün ve hizmet kalitesi alanındaki 
başarılarını sürdürdü. 

 Diğer yandan Akbank’ın 2013 Faaliyet ve 
Sürdürülebilirlik Raporları, LACP (League of 
American Communications Professionals) 
tarafından her sene düzenlenen Vision Awards’da 
bir platin ve iki altının sahibi oldu. Akbank 
Faaliyet Raporu bankacılık ve finansal kuruluşlar 
kategorilerinin her ikisinde de “Dünyanın En İyi 
Faaliyet Raporu” seçildi. Akbank, ayrıca MerComm 
International ARC Awards değerlendirmesinde 
2013 Faaliyet Raporu ile bir altın, bir gümüş ve bir 
bronz olmak üzere, üç dalda ödül kazandı. Akbank 
Faaliyet Raporu da “Yılın En İyi Raporu” seçildi. 
 Akbank’ın 5n1kariyer.com sitesi ise “Altın 
Örümcek Web Ödülleri”nde Kariyer ve İK Siteleri 
kategorisinde birincilik kazandı. 
 Akbank’ın yaratıcı kampanyaları Effie Türkiye’de 

bir altın ve bir gümüş kazanırken, Golden Drum 
International Advertising Festival ödüllerinde, iki 
altının da sahibi oldu. Akbank, “Türkiye Müşteri 
Memnuniyeti Endeksi-TMME” araştırmasında 
Bireysel Bankacılık Sektörü-Özel Bankalar markaları 
arasında birinci seçildi.

Tarihçe
48 yılında Adana’da kurulan, bine yakın şubesi 
ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla yurtiçinde güçlü ve 
yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, 67 yıllık 
yolculuğuna güçlü sermayesi, istikrarlı mevduat 
yapısı, uygun maliyetli yabancı kaynak temin 
olanakları ve sağlam aktif yapısıyla devam ediyor. 
Banka’nın 2014 yıl sonu konsolide net karı 3 milyar 
379 milyon TL (1 milyar 452 milyon USD),
toplam konsolide aktifleri ise yaklaşık 218 milyar 
697 milyon TL (94 milyar USD) olarak gerçekleşti. 
Banka’nın konsolide sermaye yeterlilik oranı, %14,9 
ile sektördeki en yüksek oranlardan biri. 
 Akbank hisse senetleri %41,2 halka açıklık 
oranıyla Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görüyor. 
Yurtdışında ise Banka’nın “Level 1” ADR depo 
sertifikaları, ABD’de OTC piyasasında işlem 
görüyor. Akbank, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
14 milyar 900 milyon USD piyasa değerine sahip.
 Akbank, yurtdışındaki faaliyetlerini Almanya 
(Akbank AG) ve Dubai’de (Akbank Dubai Limited) 
bulunan iştirakleri ve Malta’da bulunan bir şubesiyle 
sürdürüyor.

Ürün 
Akbank, kalıcı liderlik vizyonuyla geleceğin 
bankacılık anlayışını bugüne taşıyarak teknolojiye 
kesintisiz yatırım yapıyor, 67 yılı aşkın bankacılık 
deneyimini harmanlayarak yeni hizmet ve ürünlere 
dönüştürüyor. 
 2012 yılında “Akbank Direkt” ile bankacılıkta 
yeni bir sayfa açarak, internet ve mobil bankacılık 
kanallarını Akbank Direkt ismiyle markalayıp, 
müşterisinin hizmetine sundu. Teknolojiyi 
müşterilerinin hizmetine sunarken, insan faktörünü 
önemseyen vizyonu ile Türkiye’de ilk defa Global 
Mobile Awards tarafından, “Yılın Uygulaması” 
kategorisinde “Dünyanın En İyi Akıllı Telefon 
Uygulaması” seçilen uygulama, Akbank Direkt 
Mobil oldu. 
 Akbank, bir yandan tasarruf bilincini artırıp 
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 İnternet Mevduat Hesabı ürünleri 
ile ön plana çıkarken, lider banka sorumluluğu ile 
eğitim projeleri ve tasarruf enstrümanlarına ilişkin 
farkındalığı artırıyor, tasarrufu yaygınlaştırmaya, 
gelişimini hızlandırmaya katkıda bulunuyor.  
 “Bankasürans” bölümü ise geniş sigorta ürün 
portföyünün yanında, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 
katılmak isteyen müşterilerine lisanslı ve uzman 
personeliyle hizmet veriyor.
 Alışverişte Hesabını Bilenlerin Kartı Neo, 6 
milyon 500 bine ulaşan kart adedi ile birlikte, 
2014 yılında  kartını alışverişte kullanan müşteri 
adedinde %20’lik artış ile cirosunu %37 artırdı. Neo 
alışverişte chip-para kazandırımı yanında, yapılan 

kampanyalarla müşterilerine indirim de sağlıyor. 
 Axess, yenilikçi ve güçlü sadakat programları 
ile müşterilerine yüzbinlerce üye işyerinde, taksit 
ve chip-para ile alışveriş fırsatları sunmaya devam 
ediyor. 2014 yılında başlayan “Her Ay 1 BMW” 
çekiliş programıyla Axess kart sahipleri, yaptıkları 
her 10 TL’lik harcamayla 1 çekiliş hakkı kazanıyor. 
Alışveriş fırsatlarının yanında Cash-Para, Hızlı Para, 
SMS Para gibi hizmetleri ile acil nakit paraya ihtiyacı 
olan müşterilerine hız ve kolaylık sağlıyor. Tüm 
bunların yanı sıra Bodycard Kart Güvenlik Paketi, 
Havaalanı Transfer ve Lounge hizmetleriy ile Axess  
müşterilerinin hayatlarını daha da kolaylaştırıyor.
 Wings, 2007 yılından beri seyahat etmeyi seven, 
mile duyarlı üst gelir grubu tarafından büyük ilgi 
görüyor. Wings, müşterilerinin her alışverişte 
kazandıkları Mil Puan’lar 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 
Puan’larını sadece uçak bileti alırken değil, tüm 
Wings Style üye işyerlerinde de kullanabiliyor, 
indirim ve ayrıcalıklardan yararlanabiliyorlar.  
 2012 yılında Wings’in sponsorluğunda hayata 
geçen seyahat sitesi www.gezginleralemi.com ile 
Wings Mil Puan’ları kullanılarak uçak bileti, otel 
konaklaması, yurtdışı seyahat sigortası ve tur satın 
alınabiliyor.
 2012 Aralık ayında “İstedikleriniz içinde, 
istemedikleriniz dışında” sloganı ile lansmanı 
yapılan Free, kullanıcılarına istedikleri hizmet ve 
kampanyaları seçme özgürlüğü sağlıyor. Sadece 
seçilen kampanyalarda katılım ücreti alınan Free için 
ayrıca yıllık kart ücreti ödenmiyor.
 Akbank, 20’ye yakın paket ile de KOBİ’lere 
desteğini sürdürüyor. Teknolojinin yardımıyla 
müşterilerinin analitik verilerinin yanı sıra eğilimlerini, 
davranış şekillerini de incelemeye önem veriyor, 
onların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunuyor. 
 2013 yılından itibaren segmentte “esnaf” ayrımı 
ile iletişime ilk başlayan banka olan Akbank, “Esnaf 
Kardeşliği” çatısı altında özel ürünler sunmaya 
başladı. Esnafa kredi borcunu eline nakit geçtiğinde 
ödeme imkanı tanıyan “Olduğunda Öde Kredisi”, 
başvuru prosedürü ile uğraşmak istemeyen esnafa 
özel taksitli kredisi içinde hazır olan kart Axess 
KOBİ, esnafa hesabına en uygun olan ödeme 
seçeneğini tercih etme fırsatı sunan “Gönlüne 
Göre Öde Kredisi” bunlardan sadece birkaçı…
 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. Akbank Private 
Banking, bugüne kadar müşterilerine ayrıcalıklı 
yatırım hizmetlerini şubeleri aracılığı ile verirken, 
2014 yılı itibarıyla 5 gün/24 saat “Tradeall.com” ile 
tüm yatırım işlemlerini, müşterilerin kendilerinin 
yapabileceği bir kanal üzerinden de veriyor. 
 Akbank Sanat, 21 yıldır 130’un üzerinde sergiye 
ve 500’ün üzerinde sanatçıya ev sahipliği yaparak, 
Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine öncülük etti. 
Sergiler, konserler, dans gösterileri, tiyatro, sinema, 
konferanslar, çocuk atölyeleri ve çağdaş sanat 
söyleşileri gibi hemen hemen sanatın her alanında, 
yılda 700’ün üzerinde etkinlik düzenleniyor. 43 
yıldır devam eden Akbank Çocuk Tiyatrosu, bu 
zamana kadar Türkiye’nin birçok şehrinde binlerce 
çocuğa ulaştı. Bu sene 11. yaşını kutlayacak olan 
Akbank Kısa Film Festivali, artık uluslararası festival 
kategorisine girdi. 25 yıldır Türkiye’nin en uzun 
soluklu caz festivali olan Akbank Caz Festivali,
her yıl giderek büyüyen bir program ve izleyici 
kitlesine sahip. 

En Son Gelişmeler
Akbank, Türkiye ekonomisinin lokomotifi 
durumundaki ihracata daha güçlü bir destek 
için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir 
“İşbirliği Protokolü” imzaladı. İhracatçılara avantajlı 
koşullarda 1 milyar USD’nin üzerinde ilave 
finansman desteği sağlandı, sigorta ve faktoring gibi 
risklere karşı koruyucu finansal ürünlere kolayca 
ulaşabilme fırsatı sunuldu.
 Akbank 2014 yılında da başarılı yurtdışı 
borçlanma işlemleriyle, ekonominin ve reel 
sektörün daha da büyümesi için kaynak sağlamayı 
sürdürdü. Mart ayında yaklaşık 1 milyar 400 milyon 
USD’lik, yılın ilk sendikasyon kredisini aldı. Akbank 
bunun yanında, Haziran ve Temmuz’da yaklaşık  
1 milyar 300 milyon USD tutarında seküritizasyon 
işlemini de gerçekleştirdi. Son olarak, Ağustos 
2014’te 1 milyar 500 milyon USD büyüklüğündeki 
sendikasyon işlemini tamamladı.
 Akbank, Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki 
ticaretin daha da ileri gitmesine yönelik 
çalışmalarını, 2014 yılında da sürdürdü. Dünyanın 
önde gelen finans kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği 
işbirlikleriyle, Türkiye’deki firmaların dış ticaret 
işlemlerini desteklemeye devam etti. Bu kapsamda 
Güney Koreli Hana Bank ve Barclays Africa Group 
Limited ile işbirliği anlaşmaları imzaladı.
 Akbank Direkt Mobil ile dünyada bir ilke imza 
atarak, iBeacon teknolojisiyle “tek tuşla” ATM’den 
para çekme olanağını müşterilerinin hizmetine 
sundu. Bunun yanında, bankanın geliştirdiği yeni 
özellik sayesinde Akbank müşterileri, Akbank 
Direkt üzerinden para transferi gibi işlemlerini 
Akbank Direkt parolası yerine sadece parmak 
izi onayıyla gerçekleştirebiliyorlar. Bu ve benzeri 
uygulamaları sayesinde Akbank müşterilerinin üçte 
biri, bankacılık işlemlerini şubelere uğramadan 
tamamlayabiliyorlar. 
 Akbank Direkt Mobil’le entegre çalışan Apple 
Watch uygulaması, ürün henüz Türkiye’ye 
gelmeden hayata geçirildi. Bu teknoloji sayesinde 
güncel döviz kurlarına hızlıca ulaşma, hesap ve kart 
bilgilerini kolayca görüntüleme, en yakın şube ve 
ATM’leri bulabilme ve bankacılık işlemleriyle ilgili 
bildirimleri anlık takip edebilme gibi fırsatlar da 
Akbank müşterilerine sunuldu. 

Promosyon
Akbank 2013 yılında, Akbank müşterilerinin yüksek 
memnuniyetini, henüz Akbank ile tanışmamış 
müşterilere de göstermeye ve tüm segmentlerdeki 
iletişimlerini tek çatı altında toplamaya karar verdi. 
Yeni çatı iletişim platformu Akbanklı olmanın 
farkını anlatacak ve bunu yenilikçi ürünleriyle 
destekleyecekti. Buradan hareketle yeni kampanya 
sloganı; “Akbanklı hep farklı” olarak belirlendi ve 
“Zıt İkizler” marka karakterleri üzerinden yeni bir 
kampanya kurgusu yaratıldı.
 “Zıt İkizler” olarak tanımlanan Ali (Kıvanç 
Tatlıtuğ) ve Nuri (İlker Ayrık), ikiz olmalarına 

karşın birbirinden tamamen farklı özelliklere 
sahip kardeşler. Ali, Akbank’ın sunduğu ürün 
ve hizmetleri kullanan, bilinçli, sadık bir müşteri; 
Nuri ise Akbank’ın ürün ve hizmetlerinden henüz 
haberdar olmayan taraftı. Ali her iletişimde bir 
marka sözcüsü gibi ikizi Nuri’ye ve çevresindekilere 
Akbank’ın çözümlerini sunacaktı. Bu çözümler 
bazen avantajlı bir ihtiyaç kredisi sayesinde 
Nuri’yi büyük bir borçtan kurtarma, bazen 
mobil bankacılığın onlarca şifre gerektiren karışık 
sistemlerine karşı en kolay, en tüketici odaklı 
uygulamaları sunma, bazen esnafın parası olduğu 
zaman ödemelerini yapmasını sağlama, bazense 
maaşını taşıyan emeklilere avantajlar sunma 
şeklinde oldu. 
 Bu sayede Akbanklı, bireyselden KOBİ’ye her 
segmentte farkını gösterdi. “Akbank markasındaki 
yenilenmeye paralel olarak, Axess’in iletişim yolu 
da yenilendi. Nuri karakteri, sadık köpeği Şef ile 
izleyicinin karşısına çıktı. Bir kaza sonucu Axess’i 
yutan Şef, artık onun özelliklerini taşıyor ve tüm 
alışverişlerde Nuri’ye eşlik ediyor. 

Marka Değerleri
Hayatta ilerlemek için gereken gücü ailenin 
vereceğine inanan Akbank, müşterilerini aileden biri 
olarak görüyor ve hayatta ilerlemeleri için onlara 
destek oluyor. Dayanışma, hoşgörü, şeffaflık, liderlik 
ve dinamizm Akbank’ın temel değerleri. Marka 
yıllardır istikrarla sürdürdüğü sosyal sorumluluk 
çalışmaları ile finans dışında sosyal alanlarda da 
faaliyet göstererek, toplumsal fayda sunan bir banka 
olarak konumlanıyor. Hızlı ve kolay hizmet sunan, 
şeffaf, yenilikçi, kendini geliştiren ve fark yaratan 
banka, imaj skorlarında yükseliş trendi içerisinde.
 Şubeden hizmet alan müşterilerin gözünde 
şube personelinin ihtiyaçlara çözümler üretmeleri, 
güler yüzleri, ilgileri, bilgi ve tecrübe düzeyleri 
Akbank’ın güçlü olduğu konular. Akbank, 
müşterileri tarafından lider, öncü, güvenilir, 
yenilikçi ve sektörde fark yaratan bir banka olarak 
konumlanıyor. 

www.akbank.com

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Akbank
›	Akbank’ın 2012 yılında başlattığı “Tasarruf  
 Seferberliği” 4. yılına girdi. Türkiye genelinde 
 200’e yakın Akbanklı Gönüllü’nün görev aldığı 
 Tasarruf Seferberliği Projesi, İstanbul dışında 
 14 ilde daha uygulanmaya başlandı ve 46 bin  
 çocuğa ulaştı.  


