
SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011

www.akbank.com

sizin için



YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ’IN MESAJI 03

GENEL MÜDÜRÜMÜZ’ÜN MESAJI 05

DÜNDEN BUGÜNE AKBANK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 08

01 AKBANK HAKKINDA 11

02 RAPOR HAKKINDA 22

03 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ 25

04 AKBANK’TA KURUMSAL YÖNETİM 39

05 RİSK YÖNETİMİ VE YASAL UYUM 43

06 MÜŞTERİLERİMİZE KATTIĞIMIZ DEĞER 49

07 ÇALIŞANLARIMIZ 66

08 OPERASYONLARIMIZ VE ÇEVRE 81

09 TOPLUMA KATKIMIZ 91

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) İNDEKSİ 97

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (BMKİS) İNDEKSİ 104

RAPORUN KÜNYESİ 105

İÇİNDE  KİLER



03

YÖNETİM
KURULU
BAŞKANIMIZ’IN
MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

2010 y›l›nda Türkiye’de mevduat bankalar› aras›nda 
bir ilke imza atarak sizlere sundu€umuz Akbank 
Sürdürülebilirlik Raporu’nun bu y›l üçüncüsünü 
yay›nl›yor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 
Geçti€imiz y›llarda oldu€u gibi, bu y›lki raporumuzu 
da çevresel, sosyal ve ekonomik performans›m›z ve 
sürdürülebilirlik vizyonumuz çerçevesinde hayata 
geçirdi€imiz uygulamalar› içerecek flekilde sizlerle 
paylafl›yoruz. 

Akbank olarak, sürdürülebilirli€i temel ifl 
stratejilerimizin ayr›lmaz bir parças› olarak görmekteyiz. 
Sürdürülebilirlik stratejimizin temelinde, tüm 
paydafllar›m›z için uzun vadeli, istikrarl› ve gelece€e 
odakl› çözümler ve kal›c› de€erler üretmek;  etik ve 
güvenilir bankac›l›k ilkemizden yola ç›karak, güçlü 
finansal temeller üzerinde duran, çevreye sayg›l› 
ve topluma katk›s›n› yüksek düzeyde tutan, paydafl 
iliflkilerine ve fleffafl›€a önem veren bir kurum olmak 
yatmaktad›r.

Bu fark›ndal›kla toplumsal kat›l›m uygulamalar›m›zdan, 
çevre konusundaki çal›flmalar›m›za; ürünlerimizi 
gelifltirirken dikkate ald›€›m›z ürün sorumlulu€umuzdan 
insan kaynaklar› politikam›za kadar tüm 
faaliyetlerimizde sürdürülebilir de€er yaratma bilinci 
ile hareket etmekteyiz. Ayn› zamanda dünyadaki ve 
ülkemizdeki son trendleri yak›ndan takip ederek 
sürdürülebilirlik anlam›nda karfl›m›za ç›kan f›rsat 
ve zorluklar› en iyi flekilde de€erlendirmeye devam 
etmekteyiz. 

Akbank 2011 y›l›nda da tüm çal›flanlar›n›n üstün 
çabalar›yla Türk ekonomisi için sürdürülebilir de€er 
yaratmaya devam etmifltir 

Bankam›z, ekonomik ve sosyal kalk›nman›n itici 
güçlerinden biri olan bankac›l›k sektöründe önemli bir 
oyuncu olman›n bilinciyle, küresel finansal çalkant›n›n 
yaflanmaya devam etti€i 2011 y›l›nda da çok net ve 
tutarl› bir strateji izleyerek, hem aktif kalitesinden 
hem de finansal performans›ndan ödün vermeksizin, 
sürdürülebilir karl›l›€›n› koruyarak Türk ekonomisine 
de€er yaratmaya odaklanm›flt›r.

Akbank bu kapsamda 2011 y›l›n›; aktif karl›l›€›, sermaye 
yeterlik oran›, kald›raç oran›, özsermaye karl›l›€›, 
operasyonel gelir/gider oran› ve problemli kredilerin 
toplam kredilere oran› gibi temel göstergelerin 
tamam›nda, sektör ortalamas›na göre daha iyi 
bir durumda kapatm›fl; sahip oldu€u güç ile reel 
ekonomimize destek olmaya devam etmifltir.

Sürdürülebilirlik vizyonumuzu öncelikle müflterilerimize 
sundu€umuz bankac›l›k ürün ve hizmetlerine yans›tm›fl; 
kredi politikalar›m›z baflta olmak üzere Türkiye’nin 
ihtiyaçlar›n› dikkate alarak oluflturdu€umuz tüm 
uygulamalar›m›zda benimsemifl ve ifl süreçlerimizde 
baflar›yla içsellefltirerek bir refleks haline getirmifl 
bulunuyoruz.

Sürdürülebilir büyümede önemli yeri bulunan 
giriflimcilerimizi ve ekonomimizin can damar› oldu€unu 
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düflündü€ümüz KOB‹’lerimizi de farkl› ürün ve 
hizmetlerimizle desteklemeye, yenilikçi fikirlerini hayata 
geçirmelerine olanak sa€layacak kaynaklar› temin 
etmeye devam etmekteyiz. Bu çerçevede, 12 ülkede ofisi 
bulunan ve giriflimcilerin desteklenmesine odakl› sivil 
toplum kuruluflu Endeavor ile bir  ifl birli€i sözleflmesi 
imzalam›fl bulunuyoruz.

Çevrenin korunmas› için küresel düzeyde yürütülen 
çal›flmalara destek vermeye devam ediyoruz

Türk ekonomisinin lider kurulufllar›ndan Akbank olarak, 
çevreyle ilgili fark›ndal›€›n artmas›n› desteklemek, 
etki alanlar›m›z› azaltmak ve iklim de€iflikli€inden 
kaynaklanan etkileri minimize etmek için etkin bir 
rol üstlenmenin, ülkemiz ve dünyam›z için önemli 
oldu€unun bilinciyle küresel düzeyde yürütülen 
çal›flmalara destek vermeye devam etmekteyiz.

Çevre için bireysel çabalar›n büyük önem tafl›d›€›na 
inanmakta, ancak as›l olarak ciddi fark yaratacak 
kurumsal etkinliklere gereksinim oldu€unu 
düflünmekteyiz. Kurumsal giriflimler, hem daha k›sa 
yoldan sonuç al›nmas›nda etkin rol oynamakta, hem 
de bireysel çabalar›n teflvik edilmesine ve harekete 
geçmesine katk›da bulunmaktad›r.  ‹flte bu fark›ndal›k 
ve anlay›fl ile yola ç›kan Akbank ailesi olarak, çevre 
konusunu öncelikli kurumsal sosyal sorumluluk 
alanlar›m›zdan biri olarak belirleyerek, bu konuda 
Türkiye’de ilk harekete geçen kurumlar aras›nda yer 
alm›fl bulunuyoruz.

Bu sorumluluk kapsam›nda dünyan›n en prestijli ve en 
yayg›n çevre giriflimi olan Karbon Saydaml›k Projesi 
(CDP) içinde yer alarak Türkiye’de öncü olduk.

Bunun yanında, tüm çalışanlarımızı sürdürülebilirlik 
ve iklim değişikliği konularındaki duyarlılıklarını 
sağlam temellere dayandırmak amacıyla, hedefe 
uygun tasarlanmış özel eğitimler ile sürdürülebilirliğin 
şube ağı da dâhil olmak üzere Bankamızın tamamında 
içselleştirilmesine katkı sağlamaktayız.

2007 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (BMKİS) olan 
bağlılığımızı devam ettirmekteyiz. BMKİS'in 2011 
raporlama döneminde de, insan hakları, çalışma  
koşulları, çevre  koruma ve yolsuzlukla mücadele 
unsurlarına bağlı olarak 10 ilkeyi, çeşitli politika ve 
uygulamalarımızda temel almaya devam ettik ve yeni 
dönemde de desteklemeyi sürdüreceğiz.

Bunun yan›nda, çevre ve iklim de€iflikli€i konular›na 
dikkat çekmek üzere Bölgesel Çevre Merkezi – BÇM 

(Regional Environment Center – REC) iflbirli€i ile Vakit 
Yok Projesi’ni gerçeklefltirmekteyiz. Proje kapsam›nda, 
Akbank gönüllüleri Türkiye genelindeki 11 ilde toplam 
93 ilkö€retim okuluna giderek yaklafl›k 7.500 ö€renciye 
çevre ve iklim de€iflikli€i ile ilgili sunumlar yapt›lar. Vakit 
Yok Projesi, ‹ngiltere'nin sayg›n ödül organizasyonu 
Best Business Awards'da, “En ‹yi Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projesi” seçilerek, uluslararas› arenada da 
dikkat çeken bir çal›flma oldu.

Ayr›ca, daha önce Kopenhag, Bali, Proznan, Cancun 
zirveleri için Galler Prensli€i ‹klim De€iflikli€i Liderleri 
Grubu’nun haz›rlad›€› bildirilerin devam› niteli€indeki 
Durban Bildirisi'ni de bu y›l tek Türk bankas› olarak 
imzalam›fl bulunuyoruz. 

Akbank, kal›c› liderlik hedefinde sürdürülebilir 
rekabet gücüne büyük önem veriyor

Üyesi oldu€umuz Türk Sanayici ve ‹fladamlar› 
Derne€i'nin (TÜS‹AD) Vizyon 2050 çal›flmalar›nda da 
üzerinde duruldu€u gibi, sürdürülebilir kalk›nma, 
insan yaflam›n›n gereksinimleri ve do€al kaynaklar›n 
sürdürülebilirli€i aras›nda bir denge kurularak, 
ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlar›yla bugünden 
gelece€e uyumlu bir planlama yap›lmas›n› amaçlayan 
bütünsel bir yaklafl›md›r.

Akbank olarak, TÜS‹AD'›n 2050 y›l›nda yaflamak 
istedi€imiz Türkiye'ye nas›l ulaflabilece€imizi gösteren 
yol haritas› niteli€indeki çal›flmalar›n›n içinde yer alarak 
destek olmaya devam edece€iz; çünkü, biliyoruz ki, 
sürdürülebilir kalk›nma süreci, ifl dünyas›na birçok 
f›rsat› sundu€u gibi, sürecin sekteye u€ramas›na 
neden olabilecek birçok riski de bar›nd›r›yor. Bizim için 
önemli olan, tüm bu unsurlar›n fark›nda olarak, kal›c› 
liderlik hedefimiz için sürdürülebilir rekabet gücümüzü 
art›racak ifl süreçlerini gelifltirmek ve uygulamakt›r.

Akbank, önümüzdeki dönemde de ülkemizin 
sürdürülebilir gelece€inin sa€lanmas›na katk›da 
bulunmaya devam edecek, sektörümüzde ve ülkemizde 
de€iflimin öncüsü olmaya ve ortak fayda yarat›lmas›nda 
iflbirliklerine devam edecektir.

Suzan Sabanc› Dinçer
Yönetim Kurulu Baflkan›
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GENEL
MÜDÜRÜMÜZ’ÜN
MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Akbank bugün Türkiye’nin en değerli şirketlerinden 
biri. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu 
Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En 
Değerli 500 Banka Markası – 2012” sıralamasına göre 
yaklaşık 1,6 milyar dolar marka değeri ile ülkemizin 
“En Değerli Banka Markası”yız. Sahip olduğumuz 
bu güç ve kaynaklarımız bizi gururlandırırken, diğer 
yandan bankamıza, toplumumuz ve dünyamız için daha 
da fazlasını yapmaya yönelik ayrı bir sorumluluk da 
veriyor. Bu güçle ülkemiz için fark yaratacak projeler 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bu sene büyük önem atfettiğimiz ve Global Reporting 
Initiative (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkelerine 
uygun olarak derlediğimiz üçüncü sürdürülebilirlik 
raporumuzu paylaşıyoruz. 

2011 yılı raporumuzla her bir bölümünde bankamız ve 
paydaşlarımız için önemli ve öncelikli olan konulara 
yaklaşımlarımızı ve elde ettiğimiz performansı detaylı 
olarak aktarmayı hedefledik. Bu yılki Sürdürülebilirlik 
Raporumuzda; Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, Kurumsal 
Yönetim, Risk Yönetimi ve Yasal Uyum, Müşterilerimize 
Kattığımız Değer, Çalışanlarımız, Operasyonlarımız ve 
Çevre, Topluma Katkımız başlıkları altında yedi temel 
bölüm yer alıyor.

2010 yılında hem müşterilerimizin hem de 
çalışanlarımızın memnuniyeti için sürdürdüğümüz 
tüm çalışmaları, “Sizin İçin” felsefesi ile tek bir 

şemsiye altında toplamıştık. Bu yıl müşterilerimizle 
ilişkilerimizi daha da geliştirerek onların ihtiyaç, 
beklenti ve sorunlarını daha da yakından takip etmeyi 
sürdürdük. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetler, 
farklı uygulamalar ve projelerle müşterilerimize sadece 
finansal hizmetler değil onların yaşam kalitelerini 
artıran ve değer yaratan çözümler sunmaya odaklandık.

Avrupa’da bir ilk olan Cepten Öde ile Para Gönder 
uygulamalarımız ve fonksiyonları zenginleştirilerek, 
kullanımı kolaylaşarak yenilenen internet şubemiz 
ile müşterilerimizin finansal hizmetlere erişimini 
kolaylaştırmış olduk. Alternatif Dağıtım Kanallarındaki 
yenilikçi uygulamalarımızla müşterilerimizin hızlı ve 
güvenilir bir biçimde hizmetlerimizden yararlanmasına 
katkı sağlıyoruz.

2011 yılında yine müşteri memnuniyeti arttırma 
hedefimize katkıda bulunacak şekilde, çalışanlarımıza 
yönelik “Bizim İçin” felsefini oluşturduk. Bu doğrultuda 
çalışanlarımızın kişisel gelişimine odaklı önemli 
çalışmalar gerçekleştirdik. İçeriğinde sürdürebilirliğe 
de yer verdiğimiz, tüm şubelerimizi kapsayan benzersiz 
ve uzun soluklu bir eğitim kampanyası ile tüm 
çalışanlarımızın sürdürebilirliği içselleştirmesine ve iş 
süreçlerine entegre etmesine yönelik büyük bir adım 
attık. Buna ek olarak; sınıf içi ve e-öğrenme yoluyla 
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı eğitimlerimize de başladık. 
Şube müdürlerimizden güvenlik görevlilerimize kadar 
her seviyedeki çalışanımızın bu eğitimlere katılmasına 
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destek olmamız, sürdürülebilirliğin hepimizin katkısıyla 
sağlanabileceğine olan inancımızdan kaynaklanıyor. 

2010 yılında International Finance Corporation (IFC) 
kapsamındaki kredilerimiz için kurduğumuz Çevresel 
ve Sosyal Yönetim Sistemini başarılı bir biçimde 
uygulamaya devam ediyoruz. Bu yıl da; çevresel 
risklerde dâhil olmak üzere kredi ve risk analizi 
konularında tecrübeli arkadaşlarımızın sayısını arttırdık 
ve yıl sonunda yurt çapındaki şubelerimizde hizmet 
vermek üzere yeni görevlerine başlattık. 

Önem verdiğimiz çevresel sorunların başında iklim 
değişikliği geliyor. 2009 yılında gündemimize aldığımız 
karbon emisyonlarımızı azaltma konusundaki 
çabalarımız artarak sürüyor. 2011 yılında da, 2010 
yılında olduğu gibi Karbon Saydamlık Projesi (Carbon 
Disclosure Project - CDP) kapsamında karbon ayak 
izimizi ölçerek azaltma yolunda kararlı adımlar atmaya 
devam ediyoruz. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerine; 
enerji verimliliğimize, kâğıt tasarrufu sağlamaya ve 
elektronik atıkların geri dönüşümüne her zamankinden 
daha fazla özen gösteriyoruz.

2011 yılında bizi en fazla heyecanlandıran 
çalışmalarımızdan bir diğeri de “Akbank Gönüllüleri” 
sistemini hayata geçirmek oldu. Akbank Gönüllüleri 
sosyal sorumluluk anlayışı ile zamanlarını ve ilgilerini 
ihtiyacı olan kişi ve kurumlarla paylaşıyor. Akbank 
Gönüllüleri sisteminin misyonu; toplumsal sorunların 
çözümünün bir parçası olmak. Diğer taraftan her yıl 
olduğu gibi bu yıl da kültür-sanat, eğitim, gençlik, 
girişimcilik ve çevre gibi alanlarda gerçekleştirdiğimiz 
öncü projelerimizle toplumumuza katkı sağlamaya 
devam ettik.

Ülkemizde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza 
atan ilk Banka olarak, bu ilkelere olan bağlılığımızın 
devam edeceğini ve faaliyetlerimizi şekillendireceğini 
de vurgulamak isterim. Müşteri memnuniyeti odaklı 
faaliyetlerini sürdüren, ülkemiz ekonomisine destek 
olan Bankamız sürdürülebilirliğe olan köklü inancı ile 
tüm paydaşlarımızla birlikte kalıcı değer yaratmaya 
devam edecektir.

Hakan Binbaşgil
Genel Müdür
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DÜNDEN BÜGÜNE 
AKBANK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürekli Gelişen Akbank

1948 Ocak Adana’da, bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacı ile kuruldu.

1950 Sirkeci’de ilk İstanbul şubesi açıldı.

1954 Akbank Genel Müdürlüğü İstanbul’a taşındı.

1963 Tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçildi.

1964 Frankfurt’ta işçi havalelerinin Türkiye’ye transferini yapmak amacıyla Almanya’daki ilk temsilcilik açıldı.

1981 Tüm bankacılık işlemleri bilgisayar ortamına geçti ve on-line uygulamalar başladı.

1990 Akbank hisseleri halka açıldı.

1996 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kuruldu.

1996 Hissedarlarımızla ilişkilerimizi yürütmek üzere Yatırımcı İlişkileri Grubu oluşturuldu. 

1998 Akbank hisseleri ikincil halka arz ile American Depository Receipt (ADR) olarak da uluslararası 
piyasalarda işlem görmeye başladı.

1998 Frankfurt’taki Akbank Temsilciliği şubeye dönüştürüldü.

1998 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. kuruldu.

1999 Akbank İnternet Bankacılığı başladı.

2000 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Özel Bankacılık Bölümü kuruldu.

2000 Akbank Malta şubesi açıldı.

2001 Akbank N.V. Hollanda’da kuruldu.

2001 Akbank Çağrı Merkezi faaliyete geçti.

2005 Kurucu hisselerini geri satın alan ilk banka oldu. 

2005 Ak Finansal Kiralama A.Ş.’yi bünyesine kattı.

2009 Akbank Uluslararası Danışma Kurulu kuruldu.

2009 Akbank (Dubai) Limited; Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde kurulan ilk Türk Bankası ofisi oldu.

2010 Akbank Bankacılık Merkezi yaklaşık 5.000 kişilik kapasitesi ile hizmete geçti.

2011 Para Gönder ile Avrupa’da bir ilk olan Cepten Öde uygulamalarımız ile müşterilerimizin finansal 
hizmetlere erişimini kolaylaştırdık.

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
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DÜNDEN BUGÜNE AKBANK 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Akbank ve Sürdürülebilirlik

2000 Akbank Bilgi Teknolojileri ISO 9001 Kalite Belgesi aldı.

2003 Akbank; temettü politikasını halka açıklayan ilk banka oldu.

2003 Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni faaliyet raporunda yayınlayan ilk banka oldu.

2004 Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni internet sitesinde duyuran ilk banka oldu.

2005 Akbank hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden, 2 ile 18 yaş arası çocukların dileklerini 
gerçekleştirmek üzere kurulan ‘Bir Dilek Tut Derneği’nin sponsoru oldu.

2007 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan ilk Türk Bankası oldu.

2007 Gelişmekte olan ülkelerde, etkin girişimcileri destekleyerek, ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak 
amacıyla kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Endeavor ile iş birliği başladı.

2007 Akbank Müşteri Şikâyet Yönetimi ISO 10002 Kalite Belgesi aldı.

2007 Akbank, İşe Dönüşen, İşi Büyüten Fikirler Programı ile girişimcilere destek verdi.

2008 Gençlerle birlikte düşünmek ve Türkiye’nin geleceği için birlikte değer yaratmak amacıyla, Akbank 
Düşünce Kulübü kuruldu.

2009 Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi (KYSSK), Yönetim Kuruluna bağlı olarak kuruldu.

2009 KAGİDER tarafından kurulan ve kadınların bir araya gelerek bireysel üretkenliklerini artırmayı 
hedefleyen Kadın Gelişim Merkezi ‘BİZ’, Akbank’ın ana sponsorluğunda açıldı.

2010 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimini yayınlayan ilk Türk Bankası oldu.

2010 Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project - CDP) Türkiye’de hayata geçirilmesine destek 
olarak çevresel şeffaflık konusuna dikkat çekti.

2010 Sürdürülebilirlik Raporunu GRI İlkelerine göre yayınlayan ilk Türk mevduat bankası oldu. 

2010 Karbon Saydamlık Projesi’nin 2010 yılı Global 500 Raporu’na Türkiye’den dâhil olan ilk ve tek şirket olup 
aldığı yüksek puan ile Dünya Sektör Liderleri kategorisinde yer aldı. 

2010 Akbank Enerji Dostu Kredi hayata geçti.

2010 Endeavor Türkiye’nin seçtiği girişimcilere yönelik ve uygun koşullarda 20 milyon TL’lik bir kredi havuzu 
açıldı. 

2010 ve 2011 Birleşmiş Milletler 2010 ve 2011 İklim Değişikliği Zirvelerinin öncesinde hazırlanan Cancun ve Durban 
bildirilerinin imzacısı oldu. 

2010 Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environment Center – REC) iş birliğiyle Türkiye’de iklim değişikliği 
nedeni ile risk altında olan bölgelere dikkat çekmek üzere, "Yok Olmadan" adlı projeye destek verdi.

2011 Akbank Gönüllülük Sistemi hayata geçti.

2011 Akbank Global Üniversiteli Girişimci Yarışması’na destek verdi.

2011 Akbank çalışanlarına Sürdürülebilirlik Yaklaşımı eğitimi verilmeye başlandı.
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DÜNDEN BUGÜNE AKBANK
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Akbank ve Sanat

1972 Akbank Çocuk Tiyatrosu gösterileri başladı.

1991 Dünyanın en önemli caz sanatçılarını geniş kitlelerle buluşturarak köklü bir müzik kültürü oluşturmak 
amacıyla Akbank Caz Festivali başladı.

1993 Akbank Sanat kuruldu.

1998-2000 Değerli eserlerin yer aldığı Osmanlı Hat Sanat Sergisi - Altın Harfler, Akbank sponsorluğunda New York 
Metropolitan'da ve Los Angeles County Museum of Art’da ve Paris Louvre’da sergilendi.

2003 Akbank Sanat, çağdaş sanata yönelerek yeni bir yapılanmaya girdi ve düzenlediği sergilerle küreselleşen 
sanat çizgisinin yerel ve uluslararası niteliğine dikkat çekerek, ülkemizdeki sanatsal dinamiği 
hareketlendirdi.

2003-2007 Gençlerin dünyaca ünlü rock yıldızlarını dinleme fırsatı bulduğu Rock’n Coke Festivalinin sponsoru oldu. 

2004 Akbank Kısa Film Festivali başladı. 

2004 Akbank Uluslararası İstanbul Film Festivali’ni desteklemeye başladı ve en büyük destekçisi oldu.

2006 Akbank desteği ile Sakıp Sabancı Müzesi’nde Rodin’in eserleri sergilendi.

2007 Modern ve güncel sanat etkinliği olan Contemporary İstanbul fuarının sponsoru olan Akbank, Türkiye’nin 
en önemli çağdaş sanat fuarının gerçekleştirilmesine katkı sağladı. 

2008 Akbank sponsorluğunda, sürrealist akımın en önemli sanatçılarından Salvador Dali, Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi bugüne kadar İspanya dışında gerçekleştirilen en büyük 
Salvador Dali sergisi oldu.

2008 Akbank Çocuk Tiyatrosu Hürriyet Gazetesi’nin İnsan Hakları Treni ile 45 ilimize tiyatronun heyecanını, 
hüznünü ve güzelliklerini taşıdı.

2008 Rock efsanesi Metallica, Akbank sponsorluğunda Türkiye’ye geldi ve 37.000 seveni Metallica’yı canlı 
dinleme fırsatı buldu.

2009 Latin Rock efsanesi Carlos Santana, Wings sponsorluğunda İstanbul’da bir konser verdi.

2010 Exi – 26 markamız sponsorluğunda dünyaca ünlü heavy metal gruplarının sahne aldığı Sonisphere 
Festivali’ne yaklaşık 75.000 kişi katıldı.

2011 Akbank Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrasının öncü destekleyicisi oldu.

2011 Akbank “Cirque Du Soleil – Saltimbanco” gösterisine sponsor oldu.
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KISACA AKBANK 
Akbank, 1948 yılından bugüne, ülkemizin en saygın, 
güvenilir ve değerli markalarından biri olmayı 
başarmıştır. Bankamız değişen ihtiyaçlara hızlı ve kalıcı 
çözümler üretmeyi, sürekli yenilenmeyi, çalışanlarımız, 
müşterilerimiz, ülkemiz ve kendisi adına sürdürülebilir 
değerler yaratmayı bir kurum kültürü olarak 
benimsemiştir.

Bankamız bireysel bankacılık, ticari ve KOBİ bankacılığı, 
kurumsal bankacılık, özel bankacılık, döviz, para 
piyasaları ve menkul kıymet işlemleri (hazine işlemleri) 
ile uluslararası bankacılık alanlarında hizmetler 
sunmaktadır. Bankacılık dışı finansal hizmetler ile 
sermaye piyasası yatırım hizmetleri ise Akbank’ın bağlı 
ortaklıkları tarafından verilmektedir.

Bankamız güçlü sermayesi, istikrarlı mevduat yapısı, 
ucuz maliyetli yabancı kaynak temin etme olanakları ve 
sağlam aktif yapısıyla, Türk bankacılık sektöründe öncü 
konumunu bu yıl da korumuştur.

Toplam 926 şubesi, 15.000’in üzerinde çalışanı ve 
3.600’ü aşkın ATM’si ile Türkiye’de güçlü ve yaygın 
bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini 
İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve yurt çapındaki 20 
bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Bankamız 
sayıları 8 milyonu aşan bireysel, 490 bini aşan ticari 
ve KOBİ ile 4.500’e yakın kurumsal müşterimize, 
şubelerimizin yanı sıra internet ve telefon şubelerimiz 
aracılığıyla da bankacılık hizmetleri sunmaktadır.  

2011 yılı sonunda Bankamızın konsolide net kârı 2.535 
milyar TL (yaklaşık 1.342 milyar ABD Doları), toplam 
konsolide aktifleri ise 140 milyar TL (yaklaşık 74 milyar 
ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın konsolide 
sermaye yeterlilik oranı %16,8 ile sektördeki en yüksek 
oranlardan biridir.

* Malta’daki bir flube hariçtir.

ÇAlIşAN SAyISI*

şUBE SAyISI*

ATM SAyISI

POS ADED‹

KREDİ KARTI ADEDİ

BANKA KARTI ADEDİ

15.339
926

3.695

288.000

5,4 milyon

5,9 milyon
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AKBANK HAKKINDA

Ana Markalarımız

01

Bankamızın Vizyonu, Misyonu ve Değerleri

Vizyonumuz: Üstün nitelikli insan kaynağının sürekli olarak fark yaratan sonuçlar elde ettiği en beğenilen 
 Türk şirketi olmaktır. 

Misyonumuz: Türkiye’deki en mükemmel bankacılık deneyimini yaşatmak ve paydaşlarına büyük değer yaratmaktır.

Değerlerimiz: Dürüstlük, Güvenilirlik, Tarafsızlık, Uygunluk, Gizlilik, Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik 

Stratejik Hedeflerimiz ve Güçlü Temellerimiz

Stratejik Hedeflerimiz

• Uzun vadede sürdürülebilir özkaynak getirisini asgari 
%16-18 aralığında gerçekleştirmek.

• Kritik pazar paylarında Türkiye’nin lider bankası 
olmak.

• Müşteri deneyimi ve memnuniyeti açısından 
Türkiye’nin en iyi bankası olmak.

• Türkiye’nin en değerli bankası olmak.

Güçlü Temellerimiz

• Türkiye’nin en değerli Banka Markası

• Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri

• Türkiye’de alınabilecek en yüksek, bireysel ve 
finansal güç kredi değerlendirme notları1

• Türkiye geneline yayılmış 926 şube ve ileri teknoloji 
dağıtım kanalları

• Sektörde pek çok ilki gerçekleştiren, Türkiye’nin 
yenilikçi gücü

• Sürdürülebilir kârlılık ile yüksek özkaynak ve aktif 
getirisi

• %16,8 sermaye yeterlilik oranı ile güçlü sermaye 
yapısı

• Eşsiz aktif kalitesi, %1,7 ile çok düşük takipteki 
krediler oranı 

• %2,0 düzeyinde operasyonel gider/aktif rasyosu ile 
yüksek verimlilik

1Bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından tayin edilen notlarımız hakkında daha detaylı bilgiye şu adresten ulaşılabilir: 
 http://www.akbank.com/yatirimci-iliskileri/yatirim-bilgileri/rating-notlari.aspx 
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Say›larla Akbank 

yayg›n fiube A€›m›z
Bankamız 2010 yılı sonu itibarıyla ülke çapında 912 olan şube sayısını, 2011’de 926 şubeye çıkararak hizmet ağını daha 
da yaygınlaştırmıştır. 

Kütahya
5

Kırklareli

İstanbul
Kocaeli

Yalova

4

4

1 5

5
Edirne
6 Tekirdağ

15
301

23

2

Bursa
41

Sakarya Bolu

Zonguldak

Bartın

Kastamonu Sinop
3

Çorum
4

Kırıkkale
2

Ankara
83

Eskişehir
7

Afyonkara
hisar

6

Isparta
4

Konya
18

Karaman
1

Mersin
18

Adana
27

Hatay
10

Kahramanmaraş

3

Osmaniye
2

Kayseri
14

Nevşehir
3

Kırşehir
1

Yozgat
2

Diyarbakır

5

Mardin
2

Adıyaman
1

Sivas
3

Malatya
2 Elazığ

3

Erzincan
1

Bayburt
1 Erzurum

3

Bingöl
1

Artvin
3

Ardahan
1

Kars
1

Iğdır 1

Ağrı
3

Van
1

Şırnak
1

Siirt
1

Muş
1

Batman
1

Şanlıurfa

5

Tokat
6

Amasya
3

Samsun
10 Ordu

5 Giresun
5

Trabzon
9 Rize

5

Gaziantep
14

Niğde
2

Aksaray
1

Balıkesir
16

Manisa

İzmir

11

79

Uşak
2

Denizli

8
Burdur

2

Antalya
36

Aydın
11

Muğla
16

Çanakkale
5

Çankırı
1

Karabük
1

Bilecik
3
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Müflterilerimiz  
Hedef müşteri segmentine özel hizmet anlayışımızın sonucunda Bankamız 4 ana iş biriminde çalışmalarını 
sürdürmektedir: Kurumsal bankacılık, ticari ve KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık ve özel bankacılık. 2011 yılında 
yaptığımız yatırımlar ve izlediğimiz politika, hedef segmentteki müşteri sayısını bir önceki yıla göre artırmıştır. 

15

KURUMSAL
BANKACILIK

BİREYSEL
BANKACILIK

ÖZEL
BANKACILIK

ÖZEL 
BANKACILIK

ŞUBELERİ
9

KURUMSAL 
BANKACILIK 

ŞUBELERİ
8

BÖLÜMLER

MÜŞTERİ
SAYISI

MÜŞTERİ
SEGMENTİ

ŞUBELER

4.450 490.300 8.050.000 5.800

ÖZELKURUMSAL

TİCARİ, 
KÜÇÜK VE ORTA 

BÜTÇELİ 
İŞLETMELER,

MİKRO

BİREYSEL

TİCARİ, KOBİ VE 
BİREYSEL BANKACILIK 

ŞUBELERİ
909

TİCARİ VE KOBİ
BANKACILIĞI
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Finansal Performans›m›z

Başlıca Finansal Göstergeler  
Akbank’ın üç yıllık başlıca konsolide finansal göstergeleri aşağıdaki tabloda görülebilir. 

Krediler 
Müşterilerimize sağladığımız kredilerin, müşteri segmenti ve para cinsine göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.

139.908

74.356

80.771

18.045

18.131

2.535

%14,3

%16,8

12.748

120.070

57.733

71.708

11.497

17.948

3.010

%18,90

%19,90

22.320

102.833

44.604

60.954

9.209

14.447

2.723

%21,50

%21,00

19.061

4.400

12.714

10.790

4.928

15.516

9.505

3.676

12.294

 7.906

4.613

 13.047

6.576

2011 Başlıca Konsolide Finansal Göstergeler (Milyon TL)

Krediler (Milyon TL / Milyon USD)

2010

2011

2009

2010

Toplam Aktifler

Krediler

Mevduat

Al›nan Krediler

Özsermaye

Net Kâr

Özsermaye Kârl›l›€› (ROE)

Özsermaye Yeterlilik Oran› (BIS)

Piyasa De€eri (milyon ABD Dolar›)

Kurumsal (Milyon TL)

Kurumsal (Milyon USD)

KOBİ (Milyon TL)

KOBİ (Milyon USD)

Tüketici (Milyon TL) 

Kredi Kartları (Milyon TL)
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Paydaşlarımıza Kattığımız Ekonomik Değer  
Bankacılık hizmetleri sunarken faaliyetlerimiz aracılığıyla paydaşlarımıza ekonomik değer yaratmaktayız. Yarattığımız 
ekonomik değer 2011 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 11,7 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Çalışanlarımızdan, toplumsal 
yatırımlara, devlete, yatırımcılarımıza ve tedarikçilerimize yapılan ödemelere kadar çeşitli paydaş gruplarıyla 
yarattığımız ekonomik değerin paylaşımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

Üretilen Do€rudan Ekonomik De€er

a) Gelirler

 Da€›t›lan Ekonomik De€er

b) ‹flletme maliyetleri

c) Çal›flan ücretleri ve sa€lanan di€er faydalar

d) Sermaye sa€lay›c›lara yap›lan ödemeler

e) Devlete yap›lan ödemeler

f) Toplumsal yat›r›mlar

 Korunan Ekonomik De€er

 11.696 

 11.696

 9.234

  1.375

 1.002

 6.167

 773

 8

2.372

 10.995 

 10.995 

 8.465

  1.451

 917

 5.318

 769

 11

2.529 

11.349  

11.349 

8.292  

1.337

 857

 5.393

 696

9

3.056

Aral›k 2011 Aral›k 2010 Aral›k 2009
Yaratılan ve Dağıtılan Ekonomik Değer 
(Milyon TL)

a) Banka gelir tablosunda yer alan brüt gelirler dikkate alınmıştır. (Faiz gelirleri, alınan ücret ve komisyonlar, 
temettü gelirleri, ticari kâr-zarar ve diğer gelirler)

b) Bankanın personel giderleri haricindeki her türlü operasyonel giderlerini ifade etmektedir.

c) Çalışanlara verilen maaşları, primleri ve çalışanlar adına devlete ödenen her türlü kesintileri içermektedir.

d) İlgili yılda yatırımcılara dağıtılan temettüyü ve bankanın her türlü faiz giderlerini içermektedir.

e) Devlete ödenen her türlü vergiyi içermektedir.

f) Yardım derneklerine yapılan bağışları ve çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ilişkin harcamaları içermektedir.

Korunan Ekonomik Değer hesaplamalarında takipteki alacaklara dair karşılıklar dâhil edilmemektedir.

Not: Bu tablo Akbank'ın konsolide finansal tablolarından hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu rakamlar konsolidasyon 
kapsamındaki bağlı ortaklarını içermektedir. Banka çalışan sayısı 15.339 iken, toplam konsolide çalışan sayısı 15.548’dir.
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100,00

100,00

100,00

99,99

99,80

99,99

70,04

Do€rudan ve Dolayl› Ba€l› 
Ortakl›klar›m›z

Faaliyet Konusu Faaliyet
Gösterdi€i Ülke

‹fltirak Pay› 
(%)

Akbank N.V.

Akbank AG

Akbank (Dubai) Limited

Ak Finansal Kiralama A.fi.

Ak Yat›r›m Menkul De€erler A.fi.

Ak Portföy Yönetimi A.fi.

Ak B Tipi Yat›r›m Ortakl›€› A.fi. 

Bankac›l›k                    

Bankac›l›k

Bankac›l›k

Finansal Kiralama

Borsa Arac›l›k Hizmetleri

Portföy Yönetimi

Yat›r›m Ortakl›€›

Hollanda

Almanya

BAE

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Banka yap›s›
Akbank 30 Ocak 1948 tarihinde, özel sermayeli 
bir ticaret bankası statüsünde kurulmuş ve 
günümüzde de bu alanda hizmet vermeye 
devam etmektedir. 

Akbank hisse senetleri %31,0 halka 
açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir. ABD’de 
ise, Akbank Level 1 depo sertifikaları OTC 
piyasasında işlem görmektedir. 31 Aralık 2011 
itibarıyla ortaklık yapımız grafikteki gibidir. 

2011 yılındaki faaliyetlerimiz ve detaylı finansal bilgilerimiz 
Faaliyet Raporumuzda yayınlanmıştır. 
Faaliyet raporumuz web sitemizde yer almaktadır:

  http://www.akbank.com/yatirimci-iliskileri/yatirim-bilgileri/faaliyet-raporu.aspx

Bağlı Ortaklıklarımız 

31 Aralık 2011 itibarıyla doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız ve bunlardaki iştirak paylarımız aşağıdaki gibidir.

AKBANK HAKKINDA

49.0%

20.0%

SABANCI 
HOLD‹NG,
İLİŞKİLİ
KURULUŞLAR VE
KİŞİLER

CITIGROUP

31.0%HALKA 
AÇIK KISIM
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Genel Müdür
HAKAN BİNBAŞGİL

Bireysel
Bankacılık

GALİP
TÖZGE

Kurumsal
İletişim
Bölümü

Ödeme
Sistemleri
MEHMET
SİNDEL

Özel
Bankacılık

SALTIK 
GALATALI

Kurumsal
Bankacılık

ALPER
HAKAN 
YÜKSEL

Ticari ve 
KOBİ

Bankacılığı
C. KAAN

GÜR

Uluslararası
Bankacılık

HÜLYA
KEFELİ

Kredi Takip
ve Destek

ZEKİ
TUNÇAY

Finansal
Koordinasyon

K. ATIL
ÖZUS

İnsan
Kaynakları

BADE
SİPAHİOĞLU

IŞIK

Strateji
TUNÇ

AKYURT

Krediler
AHMET
FUAT
AYLA

Hazine
KERİM
ROTA

Operasyon
SEVİLAY

ÖZSÖZ

Bilgi
Teknolojileri

TURGUT
GÜNEY

Yönetim Kurulu Şeref Başkanı
Yönetim Kurulu Danışmanı

EROL SABANCI

Yönetim Kurulu Başkanı
Murahhas Üye

SUZAN SABANCI DİNÇER

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murahhas Üye

HAYRİ ÇULHACI

Murahhas Üye
ÖZEN GÖKSEL

Teftiş Kurulu
EYÜP ENGİN

İç Kontrol Merkezi
YAŞAR BOZYÜRÜK

Risk Yönetimi
fiEBNEM MURATO⁄LU
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Organizasyon Plan›m›z   
Bankamızın organizasyon planı aşağıda yer almaktadır. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Bankamızda Genel 
Müdürümüze bağlı bir Genel Müdür Vekili ve 14 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
İç Kontrol Merkezi Başkanlığı, Risk Yönetimi Bölümü ve Uyum Birimi doğrudan Bankamız Yönetim Kuruluna bağlıdır. 
2012 yılı başında Bankamızda Genel Müdür değişikliği olmuş, organizasyon yapımız;  Genel Müdürümüze bağlı 14 
Genel Müdür Yardımcısı ve bir Bölüm Başkanı şeklinde yenilenmiştir. Finansal Koordinasyon İş Birimi çatısı altında 
yer alan, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarından sorumlu Yatırımcı İlişkileri Bölümünün adı “Yatırımcı İlişkileri 
ve Sürdürülebilirlik Bölümü” olarak yenilenmiştir.
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Ödüller ve Başarılarımız 
Bankamızın, hizmet ve ürünlerinin bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmesi, başta müşterilerimiz olmak üzere 
tüm paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak ve hedeflerimize ulaşmak için bizlere yol gösterici olmaktadır. 

2011’de yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarca yürütülen değerlendirmeler sonucu, Bankamız 60’a 
yakın ödüle layık görülmüştür. Bu ödüllerden bazıları aşağıda yer almaktadır. 

AKBANK HAKKINDA

Ödül Veren – 
Araştırmayı 
Hazırlayan Kurum

Ödül – 
Başarı Kategorisi

Ödül – 
Başarı Hakkında

Brand Finance

Global Finance 

EUROMONEY 

Global Banking and 
Finance Review

EMEA Finance

ifs School of 
Finance - Financial 
World Innovation 
Awards

IMI Conferences

“Dünyanın En Değerli 500 
Banka Markası" Araştırması

1. Dünyanın En İyi Döviz 
Tedarikçileri

2. Avrupa’da Sosyal Medyanın 
En İyi Bankası

Türkiye’nin En İyi Özel 
Bankacılık Kuruluşu 

Bankacılık Ödülleri

1. Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika bölgesinde (EMEA) 
Dış Borçlanmada En Başarılı 
Finansal Kuruluş

2. Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika bölgesinde (EMEA) Bir 
Finansal Kuruluş Tarafından 
Alınan En İyi Kredi

Finansal Sektör İnovasyon 
Ödülleri'nin KOBİ Bankacılığı 
Hizmetlerinde Mükemmellik 
kategorisi

İstanbul Çağrı Merkezi 
Ödülleri 

Akbank, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 
tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası - 
2012" sıralamasında 1 milyar 582 milyon dolar olarak belirlenen 
marka değeri ile “Türkiye’nin En Değerli Banka Markası” oldu. Akbank 
dünya genelinde 500 bankanın bulunduğu listede 96. sırada yer aldı.

1. 97 ülkede gerçekleştirilen araştırmada Akbank üst üste sekizinci 
kez “Türkiye’nin En İyi Döviz İşlemleri Bankası” seçildi. 

2. Avrupa’nın en iyi internet bankacılığı hizmeti sunan bankaları 
değerlendirmesinde “Sosyal Medyanın En İyi Bankası” ödülünü 
kazandı. 

Dünya çapında yaklaşık 400 bankanın incelendiği araştırmada, yedi 
yıl içinde Bankamız beşinci kez “Türkiye’nin En İyi Özel Bankacılık 
Kuruluşu” ödülünü almayı hak etti. 

Geniş kapsamlı kriterlere dayanan değerlendirmede Bankamız 
“Türkiye’nin En İyi Bankası” ödülünü aldı. 

1. EMEA Finance Akbank’ı iki sene üst üste “Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika bölgesinde (EMEA) Dış Borçlanmada En Başarılı Finansal 
Kuruluş” seçti.  

2. Akbank ayrıca 2010 yılında gerçekleştirdiği sendikasyon kredisinden 
sonra Ağustos 2011’de gerçekleştirdiği yaklaşık 1,5 milyar dolar 
tutarındaki sendikasyon kredisi ile bir kez daha “Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika bölgesinde (EMEA) Bir Finansal Kuruluş Tarafından Alınan En 
İyi Kredi” ödülünü kazandı.

Finans sektöründe dünyanın en itibarlı ödüllerinden biri olan 
“Finansal Sektör İnovasyon Ödülleri” kapsamında “Esnafa SMS Kredi” 
uygulamamız ödüle layık görüldü. Ayrıca Bankamız sekiz kategoride 
finale kalarak, en fazla ödüle aday gösterilen kurumlardan biri oldu.

Farklı sektörlerden 33 çağrı merkezinin, 14 kategoride 
değerlendirildiği yarışmada Akbank Çağrı Merkezi, “En Övgüye Değer 
Müşteri Deneyimi” kategorisinde birincilik ödülünü aldı. 
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AKBANK HAKKINDA

Ödül Veren – 
Araştırmayı 
Hazırlayan Kurum

Ödül – 
Başarı Kategorisi

Ödül – 
Başarı Hakkında

STEVIE Awards

Palladium Group

Gartner

LACP 
(Amerikan İletişim 
Profesyonelleri Ligi)

MerComm

Türkiye Halkla 
İlişkiler Derneği 
(TÜHİD)

Best Business   
Award

Banka İletişim 
Kampanyaları 

Hall of Fame

CRM Excellence (Müşteri 
İlişkileri Yönetiminde 
Mükemmellik) Ödülleri

2010 Yılı Faaliyet Raporları 
Vizyon Ödülleri – Bankalar

2011 Spotlight Awards -  
Uluslararası İletişim Ödülleri

MerComm Galaxy Awards  

Altın Pusula Halkla İlişkiler 
Ödülleri

1. Pazarlama İletişimi ve 
Bütünleşik Pazarlama Projeleri   

2. Kültür ve Sanat

Finansal Hizmetler – En iyi 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk

50’den fazla ülkeden 3.000’in üzerinde katılımcının değerlendirildiği 
yarışmada:
1. “Akbank Çocuk Tiyatrosu” iletişim kampanyası birincilik ödülüne layık 

görüldü.
2. “Akbank 2010 Sizin İçin” iletişim kampanyası ile Jüri Özel Ödülü'ne 

layık görüldü. 
3. Akbank’ın 2010 Faaliyet Raporu “En İyi Faaliyet Raporu” kategorisinde 

Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirildi. 

“Strateji Odaklı Organizasyon Modeli”ni başarıyla uygulayan ve 
uygulamalarını rekabette fark yaratan performans sonuçlarıyla 
birleştiren şirketlerin değerlendirildiği ödülde Akbank Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika (EMEA) bölgesinin “En Başarılı Kuruluşu” seçildi. Akbank bu 
ödülü alan ilk Türk bankası oldu. 

Bankamızda 2010’da kullanıma giren müşteri ilişkileri yönetimi sistemi 
“Atom”, “Entegre Pazarlama” kategorisinde ödüle layık görüldü. Akbank 
bu ödülü alan ilk Türk bankası oldu.

24’ten fazla ülkeden 800’ün üzerinde kurum ve kuruluşun faaliyet 
raporlarının değerlendirildiği yarışmada Akbank’ın Sürdürülebilirlik 
temalı 2010 Faaliyet Raporu “Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinin En İyi Faaliyet Raporu” seçildi.

12 ülkeden 1.500’ün üzerinde iletişim projesinin değerlendirildiği 
yarışmada ise Akbank’taki çeşitli uygulamalar “Platin Ödülüne” layık 
görüldü: 
• Akbank 2010 İnteraktif Faaliyet Raporu ‘En İyi Online Faaliyet Raporu’ 

kategorisi,
• Akbank Kur Yönet Oyunu “En İyi Dijital Ürün ve Hizmetler” kategorisi
• Akbank 2010 Sürdürülebilirlik Raporu  “En İyi Sürdürülebilirlik Raporu“ 

kategorisi

Akbank bu sene 22.si düzenlenen MerComm Galaxy Awards ödülleri 
değerlendirmesinde “Sosyal Medya Eğitim Uygulaması”, “2010 
Sürdürülebilirlik Raporu” ve “2010 Faaliyet Raporu” ile 5 dalda ödül 
kazandı.

1. Bankamız; “Kırmızıya Koş” iletişim kampanyası ve
2. “Akbank 20. Caz Festivali” ile “Jüri Özel Ödülü“ne layık görüldü.     

  
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ile iş birliğinde ve çalışanlarımızın 
katılımı ile gerçekleşen iklim değişikliği konusundaki “Vakit Yok“ adlı 
proje ödüle layık görüldü. 
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RAPOR HAKKINDA
Raporlama yaklaşımımız
2009 ve 2010 yıllarını takiben bu üçüncüsünü 
yayımladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzu; 
paydaşlarımızın Bankamızdan sosyal, çevresel ve 
ekonomik sorumluluklarımızla ilgili beklentileri 
doğrultusunda; gönüllülük esasıyla ve Türk bankacılık 
sektöründeki öncülük etme yaklaşımımızla hazırladık.

Raporu, tüm dünyada kabul gören raporlama kurumu, 
Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting 
Initiative (GRI)) geliştirdiği GRI Sürdürülebilirlik 
Raporlaması İlkeleri G3 sürümünü temel alarak 
hazırladık. Raporda sürdürülebilirlik alanında attığımız 
adımlara, elde ettiğimiz sonuçlara ve taahhütlerimize 
şeffaf bir şekilde yer verdik. Geçen yıl olduğu 
gibi, 2011 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki mevduat 
bankaları arasında GRI İlkelerine göre geliştirilmiş bir 
sürdürülebilirlik raporu yayımlayan ilk ve tek banka 
olma özelliğimizi halen korumaktayız.

Raporumuz; ülke ekonomisinin büyümesindeki etkin 
rolümüz, Bankamızın sürdürülebilirlik yönetimi 
yaklaşımı, müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizle 
kattığımız değer, çalışanlarımıza sağladığımız faydalar, 
faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltma 
amaçlı çalışmalar ve toplumsal refahın artması yönünde 
paydaşlarımızla yaptığımız iş birliklerini içermektedir. 

Bir önceki rapora kıyasla bu raporun içeriğini, paydaş 
görüşleri ışığında daha da geliştirdik. Raporda bu 
yıl Risk Yönetimi ve Yasal Uyum konularına ayrı bir 
bölümde yer verdik. Okuma kolaylığı bakımından 
sayfa adedinde azaltmaya ve içerikte sadeleştirmeye 
gittik. Önceki yıllarda kullandığımız ve raporun ilgili 
bölümlerinde açıkladığımız veri derleme yöntemlerini 
bu raporda da uyguladık. Farklılık gösteren yöntemler 
uygulanması halinde açıklamalara yer verdik. 

Raporun Kapsamı ve Çerçevesi
Raporumuz; 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri 
arasında, sosyal, çevresel ve ekonomik alanda attığımız 
adımları ve bunlar sonucunda ulaştığımız performansı 
yansıtmaktadır. GRI G3 Sürdürülebilirlik Raporlaması 
İlkeleri temel alınarak hazırlanan bu Rapor, GRI’ın C 
uygulama seviyesi gereklerini yerine getirmektedir. 
GRI göstergeleri kapsamındaki bilgilere kolayca 
erişilebilmesi için Raporun sonunda bir GRI İndeksi yer 
almaktadır.

GRI İlkeleri, bir taraftan sürdürülebilirlik alanındaki 
performansımızın sektördeki yerel ve uluslararası 
kurumlarla karşılaştırılabilmesine imkân verirken, 
diğer taraftan da paydaşlarımızın başvurabilecekleri bir 
kaynaktır. Söz konusu ilkeler, aynı zamanda Akbank’ın 
sürdürülebilirlik girişimlerinin devamlı gelişmesine de 
rehberlik etmektedir. GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması 
İlkeleri’nin Türkçe çevirisine aşağıdaki internet 
adresinden ulaşılabilir:  

 http://www.globalreporting.org 

Bu raporda ayrıca imzacısı olduğumuz Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (BMKİS) 
verdiğimiz taahhütler doğrultusunda kaydettiğimiz 
ilerlemeleri içeren bilgilere ver verdik. BMKİS’in dört 
bileşeni (iş gücü, insan hakları, çevre, yolsuzlukla 
mücadele) ve bunlara bağlı 10 İlkesi bağlamındaki 
uygulamalarımızın kolaylıkla takip edilmesini 
sağlayacak BMKİS İndeksi Raporun sonundadır.

Raporun Sınırları
Aksi belirtilmediği sürece, Raporumuzda yer alan veri 
ve bilgiler Akbank T.A.Ş.’nin Türkiye’deki bankacılık 
faaliyetlerini ve lokasyonlarını kapsamaktadır. Diğer 
ülkelerdeki faaliyetlerimizden, ortak girişimlerimizden 
veya tedarikçilerimizden kaynaklanan etkiler bu 
Raporda ele alınmamıştır. Raporun “Çalışanlarımız” 
bölümündeki sayılara Malta’daki şubemizin çalışanları 
dâhildir. Finansal bilgiler içeren, yaratılan ve dağıtılan 
ekonomik değer tabloları konsolide rakamları 
yansıtmaktadır. 

Raporda “Akbank T.A.Ş.”, “Akbank”, “Bankamız”, 
“Banka”, “Biz”, olarak geçen isimler, aksi belirtilmediği 
takdirde Akbank T.A.Ş. anlamına gelmektedir.

Raporun İçeriğinin Belirlenmesi
Raporun içeriğini hazırlarken iki uluslararası standardı 
temel aldık. Bunların ilki; İngiltere merkezli bağımsız 
kuruluş AccountAbility tarafından geliştirilen ve paydaş 
katılımı stratejisi geliştirme, yönetme, uygulama 
konusunda küresel kabul gören “AA1000 Paydaş 
Katılımı Standardı”dır. İkincisi ise; Küresel Raporlama 
Girişimi’ne ait “GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması 
İlkeleri”dir. 

Diğer yandan kurumsal stratejilerimiz açısından önemli 
ve öncelikli konular ve çeşitli kanallar aracılığıyla 
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elde ettiğimiz, paydaşlarımızın görmeyi bekledikleri 
bilgileri de Raporun içeriğini oluştururken göz önünde 
bulundurduk. Dolayısıyla bu Rapor, hem Bankamız 
hem de paydaşlarımız tarafından önemli ve öncelikli 
bulunan konular çerçevesindeki uygulamalarımızı ve 
ulaştığımız performansı içermektedir. Bahsi geçen 
öncelikli konuların belirlenmesi ve paydaş diyaloğu 
hakkında detaylı bilgiye raporun “3. Sürdürülebilirlik 
Yaklaşımımız” bölümünden erişilebilir. 

Bankamızın hemen hemen tüm birimlerinin katkılarıyla 
hazırlanan bu Raporun nihai hali, Kurumsal Yönetim, 
Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk Komite 
Başkanlığımız ve Yönetim Kurulumuz tarafından 
onaylanmıştır.
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SÜRDÜRÜlEBİlİRlİK   
yAKlAşIMIMIZ 
Sürdürülebilirlik anlayışı Bankamızın süreç, hizmet 
ve ürünlerine her geçen gün daha köklü şekilde  
yayılmaktadır. Paydaşlarımızla Bankamız arasında 
oluşturduğumuz diyalog platformları sayesinde 
paydaşlarımızın önemli ve öncelikli bulduğu konular 
hakkında geri bildirim almaktayız. Bu doğrultuda 
her geçen gün iş süreçlerimizi geliştirmeyi ve 
sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirmeyi 
hedeflemekteyiz. Bankamızın sürdürülebilirlik 
konusundaki stratejisini ve taahhütlerini hem 
operasyonlarımız, hem de ürün ve hizmetlerimiz 
temelinde uygulamaya koyarak, performansımızı 
takip ederiz. Her yıl yayımladığımız Sürdürülebilirlik 
Raporu aracılığıyla, paydaşlarımızın Akbank’tan 
beklentileri doğrultusunda, sosyal, çevresel, etik ve 
ekonomik sorumluluklarımızla ilgili uygulamalarımızı 
ve kaydettiğimiz performansı paydaşlarımıza 
duyurmaktayız. 

Sürdürülebilirlik Vizyonu, Stratejisi ve 
Taahhütlerimiz  

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz
Vizyonumuz Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda 
lider, Dünya’da öncü kuruluşlar arasında yer almaktır.

Sürdürülebilirlik Stratejimiz
Bankamızın sürdürülebilirlik vizyonuna ulaşması, 
Bankamızın ürün, hizmet ve operasyonlarında 
karşılaştığımız çevresel, sosyal, etik ve ekonomik, 
yani sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatların 
yönetilmesinden geçmektedir. Bu risk ve fırsatları bir 
önceliklendirme çalışmasıyla belirledik. Bu çalışma 
sayesinde, hem paydaşlarımızın Bankamızdan iyi 
performans bekledikleri, hem de Bankamızın başarıya 
ulaşması için gerekli olan önemli ve öncelikli konuları 
saptadık. Başka bir deyişle, hem paydaşlarımız, hem 
de Bankamız için önemli ve öncelikli olan konulara 
odaklanarak, bu doğrultuda stratejimizi oluşturduk.  

Stratejimiz, güçlü finansal temeller 
üzerinde duran, paydaş ilişkilerine 
ve şeffaflığa önem veren bir Banka       
olarak, ülkemizin ve müşterilerimizin 
ekonomik büyümesini desteklemek, 
etik ve güvenli bankacılık ilkemizden 
ödün vermeden toplumsal refahı arttıran    
ürün ve hizmetler sunmak ve 
faaliyetlerimizin çevre üzerinde olan 
etkisini azaltmaktır. 

Stratejimizi uygularken amacımız, 
her önemli ve öncelikli konu için 
geliştirdiğimiz yol haritalarını takip 
ederek ve taahhütler vererek, bu 
alanlardaki performansımızı her geçen 
gün iyileştirmektir.
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Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve              
Öncelikli Konularımız
Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı bir ağaca benzetirsek; 
ağacın kökleri finansal performansımızı yansıtır. 
Bankamızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve var 
olması öncelikle Bankanın finansal başarısına bağlıdır. 
Finansal performansımız bizi var eden unsurdur.

Ağacın gövdesi, sürdürülebilirlik yönetimimizi sembolize 
eder. Kök ile dallar arasındaki geçişi, iletişimi 
sağlayan mekanizmadır. Gövde ağaca dayanıklılık 

sağlayan yapıdır. Akbank’ı dayanıklı yapan öğe de  
sürdürülebilirlik yönetiminin var olmasıdır. 

Ağacın dalları, sürdürülebilirlik yönetimimiz altında 
ele aldığımız önemli ve öncelikli alanları simgeler: 
Çalışanlarımız, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, 
Operasyonlarımız ve Çevre, Topluma Katkımız 
ve Müşterilerimize Kattığımız Değer. Her bir 
alan altında ise belirlediğimiz önemli ve öncelikli 
konular bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 
“Çalışanlarımız” başlığı altında ele alınan çalışan 
memnuniyeti konusu bunlardan birisidir.
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SÜRDÜRÜLEB‹RL‹K 
YÖNET‹M‹

MÜfiTER‹LER‹M‹ZE 
KATTI⁄IMIZ DE⁄ER

Müşteri     
Memnuniyeti

Çevre Odaklı Ürün ve 
Hizmetlerimiz

Kredilerde Çevresel 
ve Sosyal Risk 

Yönetimi

Finansal      
Hizmetlere Erişimi 

Kolaylaştıran   
Yenilikçi Ürün ve 

Hizmetler

KURUMSAL  
YÖNETİM VE 

RİSK YÖNETİMİ

Şeffaf Kurumsal 
Yönetim

Etkin Risk      
Yönetimi ve               
‹ç Kontrol

Etik Bankacılık

Güvenli       
Bankacılık

Çalışanların
Farkındalığı

Paydaşlarla
Diyalog

Görev ve
Sorumluluklar

Tedarik Zincirinde 
Sürdürülebilirlik

F‹NANSAL PERFORMANS
Sürdürülebilir Kârlılık ve Büyüme

TOPLUMA 
KATKIMIZ

Kültür, Sanat ve 
Eğitime Destek

Çalışan          
Gönüllülüğü 

ÇALIŞANLARIMIZ

Çalışan 
Memnuniyeti 

Kariyer Gelişimi      
ve Eğitim

Fırsat Eşitliği

OPERASYONLARIMIZ 
VE ÇEVRE

Karbon             
Salımları

Kâğıt Tasarrufu

Teknolojik            
Atıklar 
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Sürdürülebilirlik Konusundaki Taahhütlerimiz    
Tüm paydaşlarımıza fayda sağlayan ve sürdürülebilirliğimizin temelini oluşturan uzun vadeli, güçlü finansal 
performans Bankamızın vazgeçilmez hedefidir. Bu hedefimize ulaşmakta çevresel, sosyal ve etik performansımız da 
önemli rol oynamaktadır. Bu anlayışla öncelikli sürdürülebilirlik alanlarımıza yönelik taahhütler belirledik.

Taahhüt Konusu 2011 Yılı Durum Değerlendirmesi Taahhütlerimiz

Sürdürülebilir  
kârlılık ve büyüme

Görev ve 
sorumluluklar

Tedarik zincirinde 
sürdürülebilirlik

Farkındalık arttırma

Paydaşlarla diyalog

Şeffaf kurumsal 
yönetim

Etik bankacılık

Bilgi güvenliği

Müşteri Memnuniyeti

Finansal performansımızdan ve aktif kalitemizden 
ödün vermeden, sürdürülebilir kârlılığa ve ülke 
ekonomisine değer katmaya odaklanarak, güçlü kâr 
ve bilanço büyümesi ile 2011 yılında başarılı sonuçlar 
elde ettik.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün isminin 2012 yılından 
itibaren “Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik” olarak 
değişmesini sağlayacak adımlar attık. 

2012 yılında Sürdürülebilirlik (KSS) Takımı üyelerinin 
görev tanımları ve performans kriterlerine 
sürdürülebilirlik konusunu dâhil etmek için 
hazırlıklarımızı tamamladık.

Tedarikçi firmaların yaklaşık %40’ından Akbank İlke 
ve Politikaları ile uyumlu olacaklarını taahhüt eden 
beyanlar aldık. 

Bankamıza özel olarak hazırlanan kapsamlı 
sürdürülebilirlik eğitimine katılan iki bine yakın 
çalışanımızın farkındalık düzeylerini arttırmalarını 
sağladık.

Önemli ve öncelikli paydaşlarımızın başında 
gelen çalışanlarımız ve müşterilerimizin görüş ve 
önerilerini farklı kanallardan sağlayarak, iyileştirme 
yapmak için adımlar attık.

Banka yönetimi ile pay sahiplerinin iletişimini daha 
etkinleştirmek amacıyla “webcast” gibi yeni online 
diyalog platformlarını hayata geçirdik.

Akbank Etik İlkelerini güncelledik.

Çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki 
farkındalıklarının artmasını sağlayacak adımları 
belirlemek amacıyla anketler düzenledik.

Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili 
soru ve sorunlarını anlık olarak bulundukları sosyal 
medya kanalında çözümleyebileceğimiz bir altyapı 
oluşturarak şikâyet yönetimi ve sosyal medya 
bütünleşmesini sağladık.

Şubelerimizde müşteri gişe işlemlerinde bekleme 
süresi hedeflediğimiz gibi 8 dakikanın altında kaldı.

Önümüzdeki dönemde tüm müşteri segmentlerindeki 
etkinliğimizi yükselterek, öncelikli ürünlerimizde 
hacimsel artış sağlayarak ve tüm kanallarımız aracılığıyla 
müşteriyle olan ilişkilerimizi derinleştirerek sürdürülebilir 
performansımızı daha da ileriye taşımayı hedeflemekteyiz.

Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü ile 
sürdürülebilirlik stratejimize yön verecek eylem planlarını 
geliştirmeye devam edeceğiz. 

İş birimlerimizde sürdürülebilirlik elçileri olan 
Sürdürülebilirlik Takımı lideri ve üyelerinin görev tanımı ve 
performanslarına konuyu dâhil edeceğiz.

Tedarikçilerimizin Akbank’ın Etik İlkeleri ve Sürdürülebilirlik 
Politikalarına uyumlarının taahhüdünü almaya devam 
edeceğiz. 

Tüm çalışanlarımızın sürdürülebilirlik yaklaşımımızı daha 
iyi kavramaları ve bunu iş süreçlerine entegre etmelerini 
sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik eğitimlerine devam 
edeceğiz. 

Paydaşlarımızla karşılıklı diyalog ve şeffaflık politikalarını 
desteklemeye devam edeceğiz.

Hissedarlarımız, mevcut ve potansiyel yatırımcılarımızla 
şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz.

Bankamızın başarısının ve itibarının korunması için çalışanlarımız 
ve iş birliği yaptığımız paydaşlarımızın Etik İlkelerimize uyumlarını 
sağlamak önceliğimiz olmaya devam edecek.

Bilgi güvenliği konusunda yenilikleri ve gelişmeleri takip 
ederek gerekli önlemleri alma konusunda çaba göstermeye 
devam edeceğiz.

Verdiğimiz tüm hizmetlerde, müşterilerimizle her temas 
anında en yüksek müşteri memnuniyeti sağlama hedefine 
ulaşmak için gösterdiğimiz yoğun çabaya devam edeceğiz.

Şubelerimizde bekleme süresinin makul sürelerin altında 
tutulması konusunda çabalarımıza devam edeceğiz.

Finansal Performans

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Yasal Uyum 

Müşterilerimiz
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Taahhüt Konusu 2011 Yılı Durum Değerlendirmesi Taahhütlerimiz

Çevre odaklı ürün ve 
hizmetlerimiz   

Kredilerde Çevresel 
ve Sosyal Risk 
Yönetimi

Finansal hizmetlere 
erişimi kolaylaştıran 
yenilikçi ürün ve 
hizmetler

Çalışan memnuniyeti

Kariyer gelişimi ve 
eğitim

Fırsat eşitliği

Çevresel etkimiz

Karbon salımı 

Sponsorluk 
aracılığıyla topluma 
katkı 

Çalışan gönüllülüğü 
aracılığıyla topluma 
katkı

EBRD’nin Türk Bankaları aracılığı ile Türkiye’deki 
orta büyüklükteki yenilenebilir enerji projelerinin 
finansmanına aktarılmak üzere yapılandırmış 
olduğu toplam 400 milyon EURO tutarındaki 
MidSEFF kapsamında, 100 milyon ABD Doları 
kaynağı müşterilerimize sunmaya başladık.

Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu seviyesinde 
onay gerektiren kredi başvurularında çevresel 
riskler dâhil tüm risklerin daha etkin şekilde 
değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi 
amacıyla 2011 yılında Bankamız bünyesinde 
“Kredi Analiz Yöneticileri” göreve başladı. 

Müşterilerimizin hayatına değer katan, finansal 
hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran pek çok 
yeniliği hayata geçirdik.

Anket sonuçlarını değerlendirmek amacıyla 
Bankamızın tüm birimlerini temsil eden 
çalışanlarımızdan oluşan karma gruplarla “fokus 
grup çalışmaları” ve “öneri grup çalışmaları” yaptık.

Akbanklılar toplam 1.019.816 saat ve kişi başı 
ortalama 9,5 iş günü eğitim aldılar.

2011 yılında ön hazırlığını tamamladığımız ”Fırsat 
Eşitliği Modeli Projesi” 2012 yılında hayata 
geçecektir.

Sayıları bine yaklaşan şubelerimiz dâhil, tüm 
operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel 
unsurların daha iyi takibini sağlamak için 
sistemlerimizi geliştirmeye başladık.

Çevresel farkındalığın ve hesap verebilirliğin 
önemine inanarak faaliyetlerimizden kaynaklanan 
karbon salımını ölçmeye ve azaltmaya yönelik 
çalışmalara devam ettik.

Eğitim, gençlik, sanat, kültür ve çevresel 
sorunlara  destek vererek toplumsal refah ve 
kalkınmaya katkıda bulunmaya çaba gösterdik. 

Akbank Gönüllüleri sisteminin ilk yılında 1.489 
çalışanımız, Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte 
çeşitli projelere katılarak yaklaşık 11.250 genç ve 
çocuğa ulaştılar.

Kısa ve orta vadede müşterilerimize sağladığımız 
“enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji” odaklı kredileri 
arttıracağız.

Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı segmentlerinde 
yer alan müşterilerimize tahsis ettiğimiz kredilere çeşitli 
çevresel ve sosyal kriterleri uygulamaya devam edeceğiz. 

İleri teknoloji ürün ve hizmetlerimizle rekabetin 
gerektirdiği beklentileri karşılamaya devam edeceğiz. 

Sürekli gelişme adına çalışan memnuniyeti anketi 
düzenlemeyi ve aldığımız geri bildirimler doğrultusunda 
iyileştirici uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Eğitim sistemimizle tüm çalışanlarımızın gelişimlerini 
desteklemek, motivasyon ve iş tatminlerini artırmak 
hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Gönüllü olarak katıldığımız “Fırsat Eşitliği Modeli Projesi” 
kapsamında yapılacak süreç ve uygulama denetlemeleri 
sonuçlarına göre gerekli adımları atacağız.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkilerimizi 
mümkün olduğunca en aza indirmek ve doğal kaynakları 
daha tasarruflu kullanmak için çaba göstermeye devam 
edeceğiz. 

Uluslararası saygınlığı olan Karbon Saydamlık Projesi 
(CDP) girişimini desteklemeye devam edeceğiz.

Eğitim, gençlik, sanat, kültür ve çevre odaklı  topluma 
katkı projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Gönüllülük sistemimizi yaygınlaştırmayı, proje sayısını 
artırmayı, projelere paydaşlarımızın etkin katılımını 
artırmayı hedefliyoruz. 

Müşterilerimiz

Çalışanlarımız

Operasyonlarımızdan Kaynaklanan Çevresel Etkiler

Topluma Katkımız
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Paydaşlarımızla Diyalog 
Bankamızın faaliyetlerinden ve sunduğu ürün ve 
hizmetlerden etkilenen veya Bankamız performansını 
doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen tüm kurum ve 
kuruluşlar “kilit” paydaşlarımızı oluşturur. Kurumsal 
sorumluluğun temel ilkesinin paydaş diyaloğu 
olduğunun bilinciyle, sürdürülebilirlik stratejileri 
geliştirip uygularken, kilit paydaşlarımızın beklentilerini 
ve görüşlerini dikkate alarak, onlarla düzenli, sürekli ve 
güven odaklı bir iletişim geliştirmek için çaba gösteririz.

2011 yılında güncellenen Akbank web sitesi ve her yıl 
düzenli olarak yayımladığımız Yıllık Faaliyet Raporu ve 
Sürdürülebilirlik Raporu paydaşlarımızı bilgilendirme 
amacıyla kullandığımız en önemli platformlardandır. 
Ayrıca, paydaşlarımızdan geri bildirim almak ve onlarla 
diyaloğa girmek amacıyla, her bir paydaş grubuna 
özel geliştirdiğimiz iki yönlü diyalog platformlarımız da 
mevcuttur.

Paydaş Grupları Katılım ve 
Diyalog Platformları

Hissedarlar, Yatırımcılar, Analistler

Uygulama Örnek

Genel Kurul toplantı ve tutanakları

Yüz yüze ve elektronik ortamda diyalog 
(toplantı, yurt içi ve yurt dışında 
konferans, telekonferans ve toplantılar, 
e-posta ve webcast ile sunum ve 
bilgilendirme)

Kamuyu Aydınlatma Platformu

Yıllık Faaliyet Raporu

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
Raporu

Basın Bültenleri

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Kurumsal Performans Sistemi 

Toplantılar (ör. Bölge Müdürlükleri ve 
MİY Performans Değerlendirme, Yıllık 
Müdürler, Fikir Üretme) 

Koçluk sistemi

Kurumsal Portal 

Bizim İçin 

Öneri Sistemi

BANKSİS (Banka ve Sigorta İşçileri 
Sendikası)

Akbank Tekaüt Sandığı Vakfı

Çalışanlarımıza özel düzenlenen eğitim 
programları 

Etik Hattı 

E-Bültenler 

Banka yönetimi ile pay sahiplerinin 
sürekli iletişim kurmasını sağlamak 
amacıyla geliştirdiğimiz diyalog 
mekanizması “açıklık, yanıt verebilirlik 
ve düzenli bilgilendirme” ilkelerine 
dayanır.

Çalışanlarımızın motivasyon 
ve memnuniyetlerinin yüksek 
olmasının, uzun vadede kalıcı ve iyi iş 
performansını sağlamakta belirleyici bir 
unsur olduğunun bilincindeyiz. 

Çalışanlarımızın görüş ve beklentilerini 
düzenli şekilde alarak, bunlara yönelik 
uygulamaları hayata geçirmeye çaba 
gösteririz. 

Kurum içi iletişimin etkin yürümesini 
sağlayan platformları hizmete alırız.  
 

Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik 
Bölümümüz yönetimindeki Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Alt Grubumuz, 
çevresel, sosyal ve ekonomik 
sürdürülebilirlik performansımız 
hakkında yatırımcıları yazılı ve sözlü 
olarak bilgilendirmektedir. 

Çalışan Memnuniyeti Anketi 
kapsamında aldığımız geri bildirim 
doğrultusunda, çalışanlarımızın 
yeteneklerinin tespiti ve etkin yönetimi 
için “Yetenek Yönetimi”ni öncelikli 
konumuz olarak belirledik.

Kilit paydaşlarımız ve onlarla sürdürdüğümüz diyaloglara dair örnekler

Çalışanlar

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
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Paydaş Grupları Katılım ve 
Diyalog Platformları

Müşteriler

Uygulama Örnek

Müşteri Memnuniyeti Anketleri

Akbank Şubeleri

Akbank Çağrı Merkezi 

Bize Ulaşın web sayfası

Sosyal Medya (izleyici sayısı 800 bin) 

E-Posta ile Bilgilendirme

Müşteri İş Geliştirme Toplantıları 

www.kobilersizinicin.com web sitesi

Akbank Sanat Faaliyetleri 

Medya

Reklam ve Tanıtım Kampanyaları 

Birebir ve Ortak Görüşmeler

Denetlemeler

Müzakereler 

Raporlar 

Toplantılar

Forum ve Konferanslar

Çeşitli Çalışma Grupları

Sözlü ve Yazılı Bildirimler 

Beyannameler 

Basın Bültenleri

Yasal uyum raporları

Önceliklerimiz arasında ilk sırada 
gelen müşteri memnuniyetidir. 
Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme 
çalışmalarımıza müşterilerimizin 
görüş ve beklentileri yön verir. Müşteri 
memnuniyetini devamlı kılmak için 
bilgi güvenliği, sorumlu pazarlama 
iletişimi, yenilikçi ve çevreci ürünler, 
müşterilerimize iş geliştirmelerinde 
destek vermek gibi alanlarda pek çok 
uygulamamız mevcuttur.

IFC, EBRD, EIB gibi uluslararası finans 
kuruluşlarından, müşterilerimize 
kullandırmak üzere sağladığımız 
krediler genellikle, iklim dostu 
olma ve kalkınmayı destekleme 
koşullarını içerir. Bu koşullar gereği 
müşterilerimizin çevresel ve sosyal 
performanslarını takip edecek yönetim 
sistemi kurmak üzere bu kuruluşlarla 
diyalog kurarız.

Tüm faaliyetlerimizde yasa ve 
yönetmeliklere eksiksiz uyarız. 
Gündemi yakından takip etmek, 
eğilimleri tespit etmek, ürün ve 
hizmetlerimizi müşterilerimizin ve yasa 
koyucuların beklentileri yönünde zaman 
kaybetmeden geliştirmek ve uyarlamak 
için forum, konferans, çalışma 
grupları ve basın haberlerini takip 
eder, toplantılar düzenleriz. Bankacılık 
sektörünü ilgilendiren gelişmeleri 
yakından takip eder, mevzuat 
değişikliklerine ilişkin görüşlerimizi ilgili 
yetkililere iletiriz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği 
yenilikleri KOBİ segmentindeki 
müşterilerimizle paylaşmak ve bu yeni 
döneme hazır girmelerini sağlamak 
üzere “Gelecek için hazırlıklı mısınız?” 
temalı toplantılar düzenleyerek 
müşterilerimizin bu konudaki 
beklentilerini ve sorunlarını daha 
iyi anlamayı ve çözümler üretmeyi 
hedefledik.

International Finance Corporation 
(IFC) ile işletmelerin büyümesi, 
girişimciliğin güçlendirilmesi ve 
KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının 
sağlanması amacıyla imzaladığımız 
kredi sözleşmesi kapsamında 2011 
yılında “Akbank Sosyal ve Çevresel 
Yönetim Sistemi”ni (Social & 
Environmental Management System 
- SEMS) hayata geçirdik. Kurulan 
sistem çerçevesinde bilgilendirme 
amaçlı bir çalıştay gerçekleştirdik. 
Bu sayede sürdürülebilir kalkınmayı 
destekler nitelikteki sinerjinin 
kuvvetlendirilmesine yönelik karşılıklı  
fikir alışverişi sağladık.

Yasal yükümlülüklere uyumu 
sağlayabilmek amacıyla suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün finansmanının 
önlenmesi kapsamında çalışmalar 
yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanlığı (MASAK) ve diğer resmi 
kurum ve kuruluşlarla yoğun iletişim 
içerisinde çalışmaya devam ettik. 

Kamu özel sektör iş birliği modeli 
altında ihale edilen yatırım 
projelerinin (hastane yatırımları gibi) 
hayata geçirilebilmesi için, değişik 
platformlarda kreditör bankaların talep 
edeceği yapısal unsurlarla ilgili fikir 
alışverişinde bulunmaya devam ettik.

31

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

03

Uluslararası Finans Kuruluşları

Yasa Koyucular ve Düzenleyiciler
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Paydaş Grupları Katılım ve 
Diyalog Platformları

Tedarikçiler

Uygulama Örnek

Tedarikçi Tanımlama Formları

Toplantılar 

Akbank Etik İlkeleri

Düzenlediğimiz ve Desteklediğimiz 
Etkinlikler 

Akbank Düşünce Kulübü

Bilgilendirme Toplantıları

Gençlik Bankacılığı

Kampüs Şubeler

Broşürler ve Tanıtım Kampanyaları

Düzenlediğimiz ve Katıldığımız Etkinlikler

Sanat ve Kültür Faaliyetleri 

Basın Bültenleri

Toplumsal Katılım Uygulamalarında İş 
birlikleri
Sponsorluklar
Toplantılar

Konferanslar

Basın Toplantıları

Basın Bültenleri

Günlük Ekonomik Bültenler

Faaliyetlerimizi sürdürebilmek 
için birlikte hareket ettiğimiz 
tedarikçilerimizin de Akbank’ın ilke ve 
değerleriyle hareket etmelerini bekleriz. 
Tedarikçilerimizin gelişimine  sürekli 
bilgi alışverişiyle destek oluruz. 

Üniversite gençliğinin istek, görüş ve 
beklentilerini önemser, onların eğitim 
ve gelişimine yönelik yatırımlarımızı 
arttırarak sürdürürüz. 

Toplumsal fayda sağlayacak pek çok 
etkinliği desteklemeyi ve faaliyette 
bulunduğumuz yerlerdeki yerel topluma 
ulaşmayı hedefleriz. 

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birlikleri 
geliştirmeye, sürekli iletişim içinde 
olmaya, faaliyetlerimiz hakkında görüş 
ve beklentilerini dikkate almaya özen 
gösteririz.

İletişim döngümüzün en önemli unsuru 
olan medya aracılığıyla, paydaşlarımız 
Bankamız hakkında doğru bilgi ve 
haberlere erişmektedir. Dolayısıyla 
ulusal ve uluslararası medyayla 
sürekli diyalog halinde kalmayı, 
basın bültenleriyle medyayı doğru 
ve zamanında bilgilendirmeyi, basın 
toplantıları sırasında fikir önderleriyle 
bir araya gelip görüş alışverişinde 
bulunmayı hedefleriz.

Tedarikçi portföyümüzde bulunan 
firmalara, Akbank’ın Etik İlkeleri 
ve Sürdürülebilirlik Politikaları 
hakkında yaptığımız bilgilendirme 
sonucu firmaların yaklaşık %40’ından 
Akbank İlke ve Politikaları ile uyumlu 
olacaklarını taahhüt eden beyanlar 
aldık.

Global Students Entrepreneur Awards 
(GSEA) tarafından tüm dünyadaki 
üniversiteler arasında girişimciliği 
teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 
“Küresel Üniversiteli Girişimci 
Yarışması” 2011’de ilk kez Türkiye’de 
gerçekleştirildi. Bankamız 126 genç 
girişimcinin başvurduğu bu yarışmanın 
co-sponsorluğunu üstlenerek üniversite 
öğrencilerine geleceğin girişimcileri 
olmaları yolunda destek verdi. 

Akbank Gönüllüleri sisteminin ilk yılı 
olan 2011’de, 1.489 çalışanımız, Sivil 
Toplum Kuruluşları ile birlikte çeşitli 
projelere katılarak yaklaşık 11.250 genç 
ve çocuğa ulaştılar.

Bankamızın gönüllülük sistemini ve 
projelerimizi geliştirirken Sivil Toplum 
Kuruluşları ile yıl boyunca iletişim halinde 
olarak, bu kuruluşların yönlendirmelerini, 
önerilerini ve desteklerini aldık.

Üst yönetimimiz ve ilgili yöneticilerimiz 
düzenlediğimiz basın buluşmaları 
ile medya dünyasının önde gelen 
isimleriyle düzenli aralıklarla bir araya 
gelerek görüş alışverişinde bulundular. 

Üniversite Gençliği

Yerel Toplum

Sivil Toplum Kuruluşları

Medya
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Akbank’ta Sürdürülebilirlik yönetimi

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Kurumsal 
yönetim, Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk Komitesi 
(KyÜSSK), Akbank’ta sürdürülebilirlik konusunun 
bütüncül bir şekilde üst yönetim düzeyinde ele alınmasını 
sağlamaktan sorumludur. KYÜSSK, sürdürülebilirlik 
stratejimizin Bankamızın tamamında uygulanmasını ve 
denetlenmesini sağlar. 

Bu Komitenin yanı sıra, Bankamızın sürdürülebilirlik 
vizyonuna Akbank Uluslararası Danışma Kurulu da 
değer katmaktadır. Kurulun Başkanlığını, 1996-2001 
yılları arasında Dünya Bankası Başkan Yardımcısı 
ve 2005-2009 yılları arasında Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı olan Kemal Derviş 
yürütmektedir. Uluslararası Danışma Kuruluna bu 
raporun 4. bölümünde detaylı olarak yer verilmiştir. 

Bankamızda, sürdürülebilirlik kapsamındaki konuların iç 
ve dış paydaşlarla koordinasyon içerisinde yürütülmesinin 
ana sorumluluğu yatırımcı İlişkileri Bölümüne aittir. 
Bu amaçla, 2010 yılında Bölüm altında Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk (KSS) Alt Grubu kurulmuş ve bir yönetici 
atanmıştır. Sürdürülebilirlik raporlamasına katkısı 
olan tüm iş birimlerden temsilcilerin bulunduğu bir 
Sürdürülebilirlik (KSS) Takımı, KSS Alt Grubu Yöneticisi 
liderliğinde faaliyetlerini yürütmektedir. 2011 yılı sonunda 
yeniden yapılandırma çalışmaları sonucu, 2012 yılı 
itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün adı yatırımcı 
İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü (yİSB) olarak 
değiştirilmiştir. Sürdürülebilirlik konusu bu Bölümün 
resmi sorumluluğunda yönetilmektedir. Bu kapsamda, 
Sürdürülebilirlik (KSS) Takımı liderimiz ve üyelerimizin 
görev tanımlarına bu konunun dâhil edilmesi için gerekli 
altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. 

ULUSLARARASI
DANIŞMA KURULU

(UDK)

PAYDAŞLARIMIZ

ULUSAL

ULUSLARARASI

DERNEKLER

GİRİŞİMLER

ÜYELİKLER

YÖNETİM KURULU
(YK)

KURUMSAL YÖNETİM, ÜCRETLENDİRME VE 
SOSYAL SORUMLULUK KOMİTESİ

(KYÜSSK)

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE 
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K BÖLÜMÜ

(YİSB)

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
ALT GRUBU

(KSS ALT GRUBU)

SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K (KSS) TAKIMI

BANKAMIZ
İLGİLİ DİĞER 

BİRİMLERİ
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Sürdürülebilirlik yönetiminin Bankamız bünyesinde 
bütüncül olarak ele alınmasından KYÜSSK’nin 
gözetiminde YİSB sorumludur. Bütüncül yönetim, 
çevresel, sosyal ve etik unsurların stratejik bakış 
açısıyla ürün ve hizmetlerimizle uyumlaştırılması 
ve sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi gibi 
konuları kapsar. Bu durumun bir örneği olarak; temel 
bankacılık fonksiyonlarımızı yürüten bölümlerimiz 
ile satın alma bölümlerimizin çevresel ve sosyal 
unsurları kendi süreç ve ürünlerine entegre ederek 
sürdürülebilirliği içselleştirmeleri gösterilebilir. 
Kurumsal ve KOBİ müşterilerine sağlanan çevre odaklı 
krediler ve tedarikçilerimize uyguladığımız çevresel ve 
sosyal kriterler bütüncül yaklaşımımız çerçevesinde 
uygulamaya koyduğumuz politikaların sonucu ortaya 
çıkmıştır. 

Ayrıca, genel iş yönetimimiz kapsamında Bankamızın 
birimleri tarafından ele alına gelmiş çeşitli önemli ve 
öncelikli konular bulunur. Bunlar çalışan memnuniyeti, 
çalışanların performans yönetimi, müşteri memnuniyeti, 

bilgi güvenliği ve topluma katkı projeleri gibi konulardır. Bu 
konular ilgili birimler tarafından yönetilir ve Bankamızın 
sürdürülebilirlik stratejisinde önemli yer tutar.

Dış paydaşlarımızla temas ve faaliyetlerimizi çeşitli 
seviyelerde sürdürürüz. Bu kapsamda birçok ulusal 
ve uluslararası dernek ve girişimlerde etkin rol 
üstleniriz. Kilit konumundaki önemli paydaşlarımızla 
çeşitli platformlarda görüş alışverişinde bulunarak, 
sürdürülebilirlik yaklaşımımızı beklentiler yönünde 
düzenli olarak gözden geçirmekteyiz.

Kurum İçi Prosedürlerimiz
Çeşitli çevresel, sosyal ve etik unsurları 
bünyesinde bulunduran Bankamız “Etik İlkeleri” 
tüm çalışanlarımızın, hatta paydaşlarımızın uyum 
göstermesini beklediğimiz resmi beyannamemizdir. 
Söz konusu ilkelere uyumun sağlanması sayesinde 
sürdürülebilirlik yönetimini, kurumsal prosedür 
haline getirdik. Bu ilkelere aykırı bir uygulama 
görüldüğü takdirde başvurulacak Etik Hattı, Banka 
içinde sürdürülebilirlik yönetimine destek veren 
uygulamalarımız arasında sayılabilir. Ayrıca kurumsal, 
ticari ve KOBİ müşterilerimize sağladığımız kredilerde 
ve tedarikçilerimize satın alma sırasında uyguladığımız 
çevresel ve sosyal kriterler de bu kapsamdadır. 

Kurum İçi İletişim ve Farkındalık   
Çalışanlarımızın “sürdürülebilirlik” konusundaki bilgi 
ve farkındalıklarının artmasına katkıda bulunmak 
amacıyla farklı kanallar kullanmaktayız. Bunlardan 
en önemlileri arasında konuyla ilgili sınıf içi ve 
e-öğrenme programlarımız gelir. En kapsamlı sınıf içi 
eğitimlerinden biri şube çalışanlarımızın  farkındalığını 
artırmak amacıyla düzenlediğimiz sürdürülebilirlik 
konulu eğitimdir. 2011 yılında bin beş yüzün üzerinde 
çalışanımızın katıldığı, BMKİS’in 10 ilkesini temel alan 
bu uygulamalı eğitim sırasında katılımcılara özellikle 
bankacılıkta sürdürülebilirlik yönetiminin ne anlama 
geldiği aktarıldı.

Ayrıca, Bankamızın intranet sitesindeki, her 
çalışanımızın erişimine açık olan Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk portalında, bu konudaki yayın 
ve bilgilendirici sunumlar yer alır. Diğer taraftan 
sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar 
şubelerimizdeki Kurumsal TV’lerde yayımlanır. 
Önemli gelişmeler ise Banka genelinde e-posta 
aracılığıyla duyurulur. Öte yandan, enerji tasarrufunu 
ve karbon salımını azaltmayı teşvik etmek amacıyla, 
çalışanlarımıza çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla 
hatırlatmalar yaparız.  

Akbank Kurumsal Yönetim, Ücretlendirme ve 
Sosyal Sorumluluk Komitesi (KYÜSSK) 
2009 yılında sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda 
kurumsal performansımızı artırmak, sorumluluk 
alanlarımızı karar mekanizmalarımıza dâhil etmek, 
çalışanlarımız arasında sürdürülebilirlikle ilgili 
farkındalığı artırmak ve şeffaflık ilkemiz gereği 
uluslararası standartlarda raporlama yapabilmek 
amacıyla Akbank Yönetim Kurulu’na bağlı bir 
“Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi” 
(KYSSK) kurulmuştur. Bu Komite, Akbank’ın kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumunun ve sosyal, çevresel ve 
ekonomik sorumluluk alanlarımızla ilgili faaliyetlerin, 
risk ve fırsatların izlenmesi ve yönetilmesi görevlerini 
üstlenmektedir. Komiteye “ücretlendirme” görevi de 
dâhil edilerek ismi “Kurumsal Yönetim, Ücretlendirme 
ve Sosyal Sorumluluk Komitesi” (KYÜSSK)” olarak 
güncellenmiştir. 

2011 yılında sekiz üyeden oluşan Komitede, Yönetim 
Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Genel Müdürümüz yer almaktadır. KYÜSSK yılda 
en az iki kere toplanır. 2011 yılında toplantı gündemini 
oluşturan konular arasında; Bankamıza ilişkin 
sürdürülebilirlik konusunda durum analizi yapılması, 
gelecekte atabileceği adımların değerlendirilmesi, 
iklim değişikliği stratejileri ve aksiyon planı, topluma 
katkısı olan sosyal sorumluluk projelerini saymak 
mümkündür. 
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Üye Olduğumuz Dernek ve Birlikler,         
İmzacısı Olduğumuz Girişimler  
Bankamız sürdürülebilirlik alanındaki gelişimleri 
yakından takip etmek ve bunlara ilgi ve yetkilerimiz 
dâhilinde katkıda bulunmak amacıyla çeşitli dernek ve 
birliklere üyedir. Saygın uluslararası girişimlere imzacı 
olarak katılarak bu alandaki küresel girişimlerin de 
içinde yer almaya özen gösteririz. 

Sürdürülebilirlik bağlamında üye olduğumuz dernek 
ve birlikler ile imzacısı olduğumuz yerel ve küresel 
girişimler, birbiriyle ilişkisi bazında gruplanmış olarak 
aşağıda listelenmiştir. 

• Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
• Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
• Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)
• Etik ve İtibar Derneği (TEİD)
• Avrupa Birliği Akdeniz Ülkelerinde Çevreci Bankacılık 

Projesi (Green Banking in the Mediterranean)

• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Girişimi (United Nations Global Compact – UNGC, 
(BMKİS)

• Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 
Sürdürülebilir Kalkınma Görev Gücü 

• İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sürdürülebilirlik 
İndeksi (İSESİ) Projesi 

• Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilir Büyümede 
Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu

• Karbon Saydamlık Projesi - Carbon Disclosure 
Project (CDP)

• Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’nin Taraflar Konferansları öncesinde 
hazırlanan ve özel sektör olarak hükümetleri 
harekete geçmeye çağıran Cancun ve Durban 
Bildirileri

• Galler Prensi İklim Değişikliği Kurumsal Liderleri 
Grubu (The Prince of Wales's Corporate Leaders 
Group on Climate Change - CLG)

• REC ve TÜSİAD iş birliğinde kurulan İklim Platformu 
ve Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu

• Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

• Visa Renkli Ufuklar

• Kurumsal İletişimciler Derneği

• Reklam Verenler Derneği

• İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

• Özel Sektör Gönüllüleri Derneği

Kamu Politikası Geliştirmeye Katkı  
Geçen yıllarda olduğu gibi 2011 yılında da yerli ve 
yabancı kamu kuruluşları ile kamu politikası geliştirme 
kapsamında  çalışmalarımıza devam ettik. 

Akbank üst yönetimi, lider iletişimi kapsamında 
Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet seviyesinde ekonomi 
ve finans gibi konularda çeşitli görüşmelerde 
bulunmaktadır. Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Suzan Sabancı Dinçer, dünyanın önde gelen düşünce 
kuruluşlarından “Chatham House - The Royal Institute 
of International Affairs” bünyesindeki Chatham House 
Mütevelli Heyetinin üyesidir. Dinçer, Türkiye’nin 
ekonomik ve stratejik rolü, ekonomi ve küreselleşme 
gibi konular hakkındaki kişisel tecrübe ve görüşlerini, 
Heyet üyeleriyle paylaşmaktadır.

2011 Yılında Katkıda Bulunduğumuz  
Girişimlere Örnekler 

Üyesi olduğumuz dernek ve birliklerde ve destek 
verdiğimiz projelerde etkin rol alarak sürdürülebilir iş 
modellerinin ülkemizde yaygınlaşmasına destek veririz. 
Bunlara iki örnek aşağıda paylaşılmıştır.

Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilir Büyümede 
Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu kapsamında 
Ekim ayında Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Eğitimi’ni 
gerçekleştirdik. Ülkemizde bankacılık sektöründe 
sürdürülebilirlik konusunun gelişmesi ve ortak dilin 
konuşulması amacıyla Bankamız KSS Alt Grubu 
tarafından geliştirilen eğitime tüm bankaların 
temsilcileri davet edildi.

İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi Projesi (ISESI), İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) iş birliğiyle 
yürütülen “İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi” projesidir. 
Akbank, ISESI Danışma Kurulunda görev almaktadır. 
İMKB Sürdürülebilirlik Endeksi, yatırımcılar için 
kurumsal sürdürülebilirlik konusunda en iyi uygulamayı 
gösteren Türk şirketlerinin yer alacağı bir platform 
sağlamayı amaçlar. 
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Destek Verdiğimiz Diğer Etkinlikler
Özellikle müşterilerimiz ve yasa koyucular gibi 
paydaşlarımız ile bir araya gelmek, gündemi yakından 
takip etmek, eğilimleri tespit etmek, ürün ve 
hizmetlerimizi paydaş beklentileri yönünde geliştirip 
uyumlaştırmak için forum, konferans ve çalışma 
gruplarına katılır, bu amaçla düzenlenen toplantıları 
destekleriz. 

Bankamız finans ve bankacılık alanında;  eğitim, 
gençlik ve girişimcilik gibi ekonomik ve sosyal kalkınma 
odaklı çeşitli etkinlikleri desteklemektedir. Türkiye’de 
sponsorluk desteği verdiğimiz konferanslara katılanlar 
arasında Hükümet, Yasa Koyucu ve Düzenleyiciler, 
Uluslarüstü ve uluslararası kuruluşlar ile yerli ve 
yabancı birçok kuruluşun temsilcileri yer alır. 

2011 yılında desteklediğimiz ve katıldığımız 
etkinliklerden birkaç örnek aşağıda verilmiştir.

Etkinlik İçerik

Forum İstanbul 

Türk-İngiliz İş Konseyi 
Londra Konferansı  
“Grow with Turkey”  

DEİK "Istanbul Financial 
Centre: Perspectives and 
Creating Stimuli" 
Conference

Brand Finance Forum 

İstanbul Sanayi Odası 
Kongresi ve İSO 2011 Çevre 
Ödülleri 

Akbank, bu seneki teması “Küresel Yeni Gerçeklerle 2023’e Doğru”olan Forum İstanbul 
Platformu’nun 2009 yılından bu yana stratejik ortağıdır. Etkinliği her geçen yıl artan Forum 
İstanbul siyasi ve ekonomik eğilimlerin ele alındığı uluslararası bir platformdur. Etkinliğin 
katılımcılarını ulusal ve uluslarararası markaların üst düzey yöneticileri, akademisyenler, 
politikacılar ve üst düzey sivil toplum kuruluşu yöneticileri oluşturmaktadır. 2011 yılı etkinliğe 
yaklaşık 950 kişi katılmıştır.  (Sponsorluk ve konuşmacı)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Türkiye ve İngiltere arasındaki ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam eden ve Sayın Suzan Sabancı Dinçer’in 
başkanlığını yürütmekte olduğu Türk-İngiliz İş Konseyi (TiiK) tarafından, 30-31 Mart 2011 
tarihinde Londra’da “Grow with Turkey” konferansı düzenlenmiştir. Türk ve İngiliz İşadamları, 
siyaset, akademi ve basın çevrelerinden oluşan 350 kişilik katılımın olduğu etkinliğin ana 
sponsorlarından biri de Akbank olmuştur. (Sponsorluk)

Konferans, “Kriz sonrası dönemde Uluslararası Finans Merkezleri”,  “Finans merkezleri 
arasında İstanbul’un yeri” ve “İstanbul’un finans merkezi olabilmesi için neler yapılması 
gerektiği”  başlıkları altında 3 panelden oluşmuştur. Konferans’ta Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Ali Babacan ve Sayın Suzan Sabancı Dinçer konuşma yaptılar. Konferansa, 
çoğunluğu hükümet, meslek örgütlerinin temsilcileri, basın mensupları ve İstanbul 
protokolünden oluşan 350 kişi katılmıştır. (Konuşmacı)

Brand Finance her yıl hem dünyada hem Türkiye’de marka değerleme çalışması yapmaktadır. 
Bu çalışma, iş dünyası tarafından en geçerli marka çalışmalarından biri olarak kabul 
edilmektedir. Dünya’da yaptığı çalışma “Dünya’nın En Değerli Banka Markaları” olarak The 
Banker’da, Türkiye’de yaptığı çalışma ise Capital Dergisi’nde yayımlamaktadır. Ulusal ve 
uluslarararası markaların üst düzey yöneticileri, akademisyenler, politikacılar ve üst düzey 
sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden oluşan yaklaşık 150 kişi etkinliğe katılmıştır. 
(Sponsorluk)

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile verimli iş birliklerinin devamı, potansiyel müşteriler ile 
ilişkilerin geliştirilmesi ve mekânda kurulan standımız ile ürünlerimizin tanıtılmasını 
hedeflediğimiz etkinliğe iş dünyasından ve kamu çevresinden 1.200 kişi katılmıştır. 
(Sponsorluk)

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
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Akbank ve Birleşmiş Milletler Küresel     
İlkeler Sözleşmesi 
Akbank’ın, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve 
temiz toplumla ilgili evrensel ilkelere olan bağlılığının 
en büyük kanıtı, kurumsal sosyal sorumluluğun dünya 
çapındaki önemli girişimlerinden olan Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (BMKİS, 
İngilizcesi UN Global Compact) imzalamasıdır. Bu 
imza ile Akbank, insan haklarına saygı, güvenli ve 
sağlıklı iş ortamları sağlama, çevreyi koruma, şeffaf 
kurumsal yönetimi kapsayan politika ve uygulamalarla, 
çalışanlara ve topluma, sürdürülebilir değer ve fayda 
sağlamak gibi konularda sorumluluk almaktadır. 
Böylece Bankamız daha insancıl bir küreselleşme için 
üzerine düşeni yapacağına söz vermiş oldu.
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İklim Değişikliği Stratejimiz  
Dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli 
sorunlardan biri olan küresel iklim değişikliği Bankamız 
için öncelikli bir konudur. Son yıllarda hemen her kurum 
ve kuruluşun gündeminde yer alan sera gazı salımından 
kaynaklanan iklim değişikliğiyle mücadelede, 2009 
yılından itibaren üzerimize düşen sorumluluğu almak 
üzere harekete geçtik. Bu yönde attığımız adımları 2011 
yılında da hız kesmeden devam ettirdik. 

Türkiye’de uluslararası standartlara uygun, sera 
gazı (karbondioksit) salımı raporlaması taahhüdünü 
veren öncü özel sektör kuruluşlarından biri olan 
Bankamız, ülkemizdeki diğer kurum ve kuruluşların 
iklim değişikliğiyle ilgili farkındalıklarının artmasını, 
salımların azaltılması konusunda yapıcı değişikliklere 
gidilmesini ve bu konuda toplumsal farkındalığın 
arttırılmasını hedeflemektedir. 

İklim değişikliği konusundaki önemli girişimlerimiz 
arasında küresel bir girişim olan Karbon Saydamlık 
Projesi (CDP)’nin Türkiye’de uygulanması için son iki 
yıldır verdiğimiz destek yer almaktadır. Ayrıca, Sabancı 
Üniversitesi tarafından yürütülen bu projenin bir 
katılımcısı olarak, Bankamızın attığı adımlar ve aldığımız 
önlemler de bu konuya verdiğimiz önemin en büyük 
göstergesidir.

İklim Değişikliği yönetimi
Dünyanın önündeki en önemli sorunlardan biri olan 
küresel iklim değişikliğine yönelik çözüm stratejilerimiz 
Yönetim Kurulumuza doğrudan bağlı olan Kurumsal 
Yönetim, Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk 
Komitesinde ve üyeleri arasında iklim değişikliği 
konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri 
olan Lord Stern’in de yer aldığı Uluslararası Danışma 
Kurulunda şekillendirilmektedir. YİSB Bankamız içinde 
bu konunun koordinasyonu ve yönetimini sağlamaktadır. 
Şube Operasyonlar, Mimari İşler ve Personel Yönetimi 
gibi bölümlerimiz ise, enerji tüketimi gibi verilerin 
temininden ve belirlenen enerji tasarrufu uygulamalarını 
hayata geçirmekten sorumludur.

Risk ve Fırsat Yönetimi
Beşeri faaliyetlerden kaynaklan sera gazı salımlarının 
neden olduğu düşünülen iklim değişikliği, beraberinde 
bir takım riskler getirir. Bu riskler Bankamızı olduğu 
kadar tüm toplumu etkiler niteliktedir. Örneğin, fiziksel 
riskler arasında sıklıkları ve yoğunlukları artan sıcak 
hava dalgaları, sel ve kuraklıklar ve olağanüstü hava 
koşulları gelmektedir. Fiziksel çevreye olan bu etki 
ormancılık, balıkçılık, tarım, sağlık, turizm ve inşaat gibi 
sektörleri olumsuz yönde etkileyebilir. İklim değişikliği 
kapsamında ülkemizde, ticaret yaptığımız Avrupa 
ülkeleri de dâhil dünyada yürürlüğe girmiş veya girmesi 
muhtemel yasa, yönetmelik ve düzenlemeler de yasal 
uyumsuzluk riskini ve beraberinde iklim değişikliğiyle 
mücadele amaçlı yatırım masraflarını getirecektir. Söz 
konusu yasal düzenlemelerden yüksek sera gazı salımı 
yapan şirketlerin etkilenebileceği düşünülmektedir. 
Bunlar arasında örneğin enerji üreten şirketler, 
taşımacılık ve havacılık sektörleri gelir. 

İklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri Bankamız 
içinde çeşitli platformlarda ele almaktayız. Bankamız 
zamanında öngördüğü bu risklerin en iyi şekilde 
yönetilmesi ve tehditten fırsata dönüştürülmesi 
konusunda gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu 
anlamda, özellikle Türkiye’de enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji konularında 2010 yılı sonunda 
güncellenen yasal mevzuatın takibi ve mevzuata uyum 
konusunda gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Ayrıca, 
enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konusundaki 
olanakların kurumsal müşterilerimiz tarafından 
değerlendirilmeleri için uygun koşullu ürün ve hizmetler 
sunmaya devam etmekteyiz. Diğer yandan Bankamız 
bünyesinde, operasyon ve seyahatlerden kaynaklanan 
karbon salımlarının ölçülmesi ve azaltımı için çeşitli 
önlemler almaya başlanmıştır.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP)  
Karbon Saydamlık Projesi, 2000 yılında, şirketlerin, 
yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği 
tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri 
toplamak ve paylaşmak amacıyla dünya çapında 
başlatılan bir girişimdir. 

Sera gazı salımlarına yönelik şeffaflığın sağlanmasını, 
toplumsal farkındalığın ve bilincin arttırılmasını 
hedefleyen CDP kapsamında, kurum ve kuruluşlar her 
yıl bir rapor aracılığıyla, iklim değişikliğiyle mücadelede 
uyguladıkları strateji ve politikalarını, sera gazı salım 
miktarlarını ve bu salımları azaltma hedeflerini 
kamuoyu ve yatırımcılara açıklar. Bu veri ve bilgiler 
kurumsal yatırımcılar, şirketler, kamu politikasını 
yönlendirenler, resmi kurumlar ve akademisyenler de 
dâhil olmak üzere geniş bir kitle ile paylaşılır. 

İklim değişikliği kaynaklı risklerin şirketler tarafından 
nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek 
bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşıyan 
CDP, 2012 yılı Mart ayı itibarıyla küresel ölçekte 78 
trilyon Amerikan Doları değerindeki varlığı yöneten 655 
kurumsal yatırımcı adına hareket etmektedir.
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Operasyonlarımızda Karbon Yönetimi
2009 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne katılımımızın 
ardından operasyonlarımızdan kaynaklanan sera gazı 
salımlarının (eşdeğer karbondioksit cinsinden) ölçümleri 
ve bu salımların miktarını azaltma yönünde alınacak 
önlemlerin önemi artmıştır. Binalarımızda kullanılan 
elektrik ve yakıt nedeniyle ortaya çıkan sera gazları 
salımları ile çalışanlarımızın iş ve eğitim amaçlı seyahatleri 
sırasında kullanılan yakıtlardan kaynaklanan salımların 
ölçümü, hesaplanması, azaltılması ve takibine yönelik 
Bankamız içinde çeşitli uygulamalar başlatıldı. Bu yönde 
ölçüm ve hesaplarını yaptığımız sera gazları salımları 
verileri bu raporun “Operasyonlarımız ve Çevre” başlığı 
altında kapsamlı şekilde yer almaktadır.

Karbon Odaklı Ürün ve Hizmetlerimiz
Bankamızın operasyonlarından kaynaklanan sera gazları 
salımlarını azaltma girişimlerimizin yanı sıra, kredi 
kullandırdığımız müşterilerimizin enerji tasarrufunda 
bulunmaları ve dolayısıyla sera gazları salımlarında 
düşüş kaydetmeleri amacıyla çeşitli ürün ve hizmetler 
sunmaktayız. Aralarında Akbank Enerji Dostu 
Kredi’nin de bulunduğu bu ürünlerimize bu raporun 
“Müşterilerimize Kattığımız Değer” bölümünün “İklim 
Dostu Krediler” alt başlığında yer verdik. Ayrıca, bireysel 
müşterilerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla 2011 yılı 
başında hayata geçirdiğimiz “Karbon Ayak İzi Projesi” de 
bu girişimlerimize örnektir. 

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik 
Bankamız tarafından satın alınan ürün ve hizmetleri 
temin eden tedarikçilerin çeşitli çevresel ve 
sosyal standartları göz önünde bulundurmalarını 
sağlamak amacıyla, 2011 yılında “Tedarikçi Yönetimi” 
politikalarımız yenilenmiştir. Bu kapsamda yapılan 
çalışmalar ışığında aşağıdaki konular “Etik İlkelerimiz”e 
ve “Satın Alma Yönetmeliği”ne eklenmiştir.

Akbank; 
• İçselleştirdiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’nde yer alan tüm unsurların tedarikçileri 
tarafından da uygulanması konusunda gerekli 
duyarlılığı gösterir, bunun için gerekli iç sistemleri 
oluşturur.

• Sosyal ve çevresel risklerin, tedarikçileri tarafından 
hangi yöntemlerle takip edilmekte olduğunu dikkate 
alır.

• Hizmet ve ürünlerin temininde topluma ve çevreye 
daha duyarlı sistemlerle çalışan tedarikçilere fırsat 
tanır. 

Bu hususların hayata geçirilmesi amacıyla tedarikçi 
portföyümüzde bulunan firmalara, Akbank’ın Etik İlkeleri 
ve Sürdürülebilirlik Politikaları hakkında bilgilendirme 
yaptık. Tedarikçi firmaların yaklaşık %40’ından Akbank 
İlke ve Politikaları ile uyumlu olacaklarını taahhüt eden 
beyanlar aldık.

Şu anda yürürlükte olan Satın Alma Yönetmeliğimiz 
uyarınca tedarikçi firmaların kurumsal yapıları, 
vergiler ve sosyal ödemeler gibi konularda kamusal 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri gibi 
konularda kriterlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca 
firmalardan, çocuk işçi çalıştırmadıklarına dair teyit 
istemekteyiz.

2011 Yılında Kaydettiğimiz Gelişmeler 
2011 Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Raporumuz 
2011 yılında Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 
Raporumuzun ikincisini hazırlayarak raporu CDP 
Sekretaryasına sunduk. Bu rapor bankamızın iklim 
değişikliği stratejilerini ve karbon emisyonları verilerini 
içermektedir. Dünyanın en büyük şirketlerinin karbon 
azaltım faaliyetlerini değerlendiren Global 500 
Raporu’nda, 2010 senesinde olduğu gibi 2011 senesinde 
de yer aldık. 

Durban Bildirisi İmzacısı
2011 yılı Aralık ayında Güney Afrika’nın Durban kentinde 
düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi 
öncesinde hazırlanan Durban Bildirisi’ne imza atan tek 
Türk bankası olduk. İklim değişikliğine karşı daha etkin 
mücadeleye yönelik uluslararası iş birliğinin artırılması 
çağrısında bulunan Durban Bildirisi’ne 200’ün üzerinde 
şirket imzacı oldu. 2010 yılı sonundaki iklim değişikliği 
zirvesi öncesinde hazırlanan Cancun Bildirisine de aynı 
desteği vermiştik. 

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011



AKBANK’TA
KURUMSAL YÖNETİM

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011



40

04
AKBANK’TA
KURUMSAL YÖNETİM

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011

AKBANK’TA KURUMSAl yÖNETİM
Akbank’ta kurumsal yönetim ulusal ve uluslararası 
standartlar gözetilerek oluşturulmuştur. Bankamızda 
kurumsal yönetim,

• Pay sahipleriyle olan ilişkilerimiz,

• Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık politikamız,

• Yönetim Kurulunun görev, sorumluluk ve hakları,

• Menfaat sahipleriyle ilişkiler başlıkları altında ele 
alınır. 

Menfaat sahipleriyle -başka bir deyişle- paydaşlarımızla 
olan ilişkiler bu raporun farklı bölümlerinde ele 
alınırken, diğer üç konuya bu bölümde yer verilmektedir. 

Hissedar ve yatırımcılarımızla İlişkiler 
Akbank yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir 
iletişim içinde olmayı hedefler. Ana hedef, mevcut 
hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar için Akbank 
hisselerini cazip kılmak ve öngörülebilir bir yatırım 
aracı haline getirmektir. Akbank yönetimi, bu amaçla 
stratejik planlar uygulayıp sonuçlarını genel kabul 
gören muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir 
bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası 
uzmanları ve katılımcıları ile eşit biçimde paylaşmayı 
ilke olarak benimsemiştir. 

1996 yılında gerek mevcut, gerekse potansiyel pay 
sahipleriyle ilişkileri yönetmek ve güçlendirmek 
üzere Bankamızda bir “Yatırımcı İlişkileri Grubu” 
oluşturulmuştur. Hissedar kararlarının veya diğer 
mekanizmaların kullanımı, yatırımcı sorularının en 
verimli şekilde cevaplanması ve Şirket değerinin 
artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden, 
“Finansal Koordinasyon İş Birimi” bünyesinde görev 
yapan “Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri 

Müdürlüğü” ve “Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik 
Bölümü” sorumludur (2012 yıl başı itibarıyla Yatırımcı 
İlişkileri Bölümünün ismi değiştirilmiştir.) Bu Bölüm 
tarafından ticari sır niteliğinde olmayan tüm sorulara, 
eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmekte ve Banka 
Yönetimi ile pay sahibinin devamlı iletişim halinde 
olması sağlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü, 
Akbank’ın uluslararası yatırım platformunda 
tanınmasını sağlamak, eşdeğer konumdaki kuruluşlarla 
karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana 
çıkarmak ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan 
kuruluşlar için Akbank’ı diğer şirketlere göre tercih 
edilebilir konuma getirmek için Bankamızı tanıtan 
sunumlar hazırlamaktadır. Banka ile ilgili sunumları, 
gelişme ve haberleri internet sayfasında yayınlamakta, 
yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen yatırımcı 
toplantıları ve konferanslarına katılarak Bankamızı 
tanıtmaktadır. Ayrıca, yönetimindeki “Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Alt Grubu” aracılığıyla yatırımcıları çevresel, 
sosyal ve ekonomik boyutlardaki sürdürülebilirlik 
konularında bilgilendirmektedir. Yatırımcılara çeşitli 
elektronik iletişim kanallarıyla ulaşılmakta, kurumsal 
yatırımcılardan toplantı talepleri geldiğinde, mümkün 
olan en üst düzey Akbank yöneticisi ile görüşmeleri 
sağlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Bankamız 
üst düzey yöneticileri ile birlikte 2011’de toplam 20 yerli ve 
yabancı yatırımcı konferansına katılmış, yıl içinde yaklaşık 
350 uluslararası yatırımcı fon ve üç derecelendirme 
kuruluşu ile görüşmüştür. Yatırımcı ve analistler 
tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen yüzlerce 
soruya telefon ve e-posta yoluyla cevap verilmiştir. 

Bankamızın pay sahipleri Akbank Genel Kurulunda 
da soru sorma haklarını kullanmakta ve Bankamız 
tarafından pay sahiplerinin tüm sorularına yanıt 
verilmektedir. Genel Kurul öncesi toplantı tarihi, yeri ve 
gündemi Türk Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal gazeteler, 
Bankamız web sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu 
web sitesinde (www.kap.gov.tr) duyurulmaktadır. Genel 
Kurul toplantısından iki hafta önce ise faaliyet raporu 
Banka web sitesi, Hissedar İşlemleri, Ankara Ticari, 
Adana Ticari ve İzmir Ticari şubelerinde pay sahipleri ile 
paylaşılmaktadır. 

Akbank Ana Sözleşmesi’ne göre pay sahipleri Genel 
Kurul toplantılarında oy kullanma hakkını bizzat 

Akbank, Türkiye’de; 
• Temettü politikasını halka açıklayan ilk bankadır 

(2003)

• Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni faaliyet raporunda 
duyuran ilk bankadır (2003)

• Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni web sitesinde duyuran 
ilk bankadır (2004)

• Kurucu hisselerini geri satın alan ilk bankadır (2005)



kullanabilecekleri gibi pay sahibi olan başka bir şahıs 
aracılığıyla da kullanabilirler. Genel Kurul kararları 
Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Akbank web 
sitesinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma (Bilgilendirme) 
Politikamız 
Bankamız kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar. SPK Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde yer alan maddelerin hayata 
geçirilmesine azami özen gösterir. 

Bankamızın Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal 
Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 
tarafından oluşturularak onaylanmış ve web sitemizden 
kamuya duyurulmuştur. Akbank’ta kamunun 
aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, 
gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve 
sorumluluğu altındadır. Finansal Koordinasyon İş Birimi 
bünyesindeki, Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri 
Müdürlüğü, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik 
Bölümü ile Kurumsal İletişim Bölümü kamuyu 
aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve 
izlemek üzere görevlendirilmiştir. 

Akbank yönetim Kurulu
yönetim Kurulunun yapısı 
2011 sonu itibarıyla, Yönetim Kurulumuzda beş icracı 
ve dört icracı olmayan üye bulunmaktadır. Bankamızın 
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda tüm konulardan 
sorumlu Murahhas Üye’dir. 1 Mart 2012 ve 3 Nisan 2012 
tarihleri itibarıyla Yönetim Kuruluna birer bağımsız üye 
atanmış ve icracı olmayan üye sayısı altıya yükselmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, geçmiş deneyim ve 
eğitim durumu göz önünde bulundurularak, Akbank’ın 
ekonomik, çevresel ve sosyal stratejilerine yön verecek 
yetkinlik ve uzmanlığa sahip olan profesyoneller 

arasından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri 
Bankamız Ana Sözleşmesi ve Bankalar Kanunun 23. 
Maddesinde belirtilen nitelikleri taşımaktadırlar.  

Bankamızda Yönetim Kurulumuzun bilgilendirilmesi 
ve üyelerle iletişiminden sorumlu bir sekretarya 
bulunmaktadır. Kurul yılda en az 12 kez toplanır. 
Toplantı gündemi temel olarak Genel Müdürün 
tekliflerinin ve faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesiyle 
belirlenir ve toplantı öncesinde üyelere bildirilir.

Yönetim Kurulunun karar alabilmesi için üyelerinin en 
az yarısından bir fazlasının oylamada hazır bulunması 
şarttır. Dolayısıyla tüm kararlar mevcut üye sayısının 
çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulunun müzakereleri 
üyeler arasından veya dışarıdan görevlendirilen bir 
sekreter tarafından düzenli olarak kaydedilir. Kurul 
tutanakların toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından 
imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet 
sebebinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından 
imzalanması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin 
ağırlıklı oy kullanma ve/veya veto hakları yoktur.

yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları 
Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 
Türk Ticaret Kanunu’nun ve Bankacılık Kanunu’nun 
hükümleri ile tespit edilmiş esaslara ve Ana Sözleşme 
hükümlerine tâbidir. Yönetim Kurulu görev, yetki ve 
sorumluluklarını bizzat hayata geçirebileceği gibi, 
bunların mümkün ve münasip gördüğü bir kısmını veya 
tamamını Bankamızın Kredi Komitesine, Murahhas 
Aza’sına veya Ana Sözleşme hükümleri dâhilinde 
kurmaya mezun olduğu komite veya komisyonlara ya da 
Banka Genel Müdürü’ne bırakabilir. 

Yönetim Kurulu, Akbank’ın yıllık bütçesi ve stratejik 
planını onaylar, bütçe ile fiili karşılaştırmaları 
yakından izler, sapmalar hakkında bilgi alır ve alınan 
kararları takip eder. Makroekonomik koşullarda bütçe 
beklentilerinden farklı, önemli sapmalar varsa, bütçe 
revize edilir ve tekrar Yönetim Kurulu onayına sunulur. 
Yönetim Kurulu stratejik hedeflerin, bütçe hedeflerinin 
ve gerçekleşen rakamların takibini konuların niteliğine 
göre günlük, haftalık ve aylık olarak yapmaktadır. 

Ayrıca, Yönetim Kurulu, riske temel yaklaşımın, 
risk politikası ve prensiplerinin, stratejilerin ve risk 
alma seviyesinin belirlenmesinden ve düzenli olarak 
değerlendirilip gerekli değişikliklerin yapılmasından 
sorumludur. 

41

AKBANK’TA KURUMSAL YÖNETİM

04

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz web 
sitemizde şu adreste yer almaktadır:

 http://www.akbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-
yonetim/kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporu.aspx

Akbank Bilgilendirme Politikasına şu adresten 
ulaşılabilir: 

 http://www.akbank.com/yatirimci-iliskileri/
kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi.aspx



yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler 
Akbank Yönetim Kurulunda farklı sorumlulukları 
üstlenen komiteler mevcuttur. Komitelere ek olarak, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi, Risk 
Yönetimi bölümleri ile suç gelirinin aklanmasının 
önlenmesi kapsamında çalışan Uyum Birimi de 
doğrudan Yönetim Kurulumuza bağlıdır.

Akbank’ın Üst yönetim Komitesi, Bankanın finansal 
verileri, sektördeki konumu, iş birimlerinin kârlılıkları ve 
yeni iş gelişmeleri gibi konuları değerlendirir. 

Denetim Komitesi, Yasal mevzuata uygun olarak, 
Bankamızda iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. 
Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun denetim ve 
gözetim faaliyetlerini yerine getirmesine yardımcı olur; 
iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin 
işleyişini ve yeterliliğini de gözetir.

Kurumsal yönetim, Ücretlendirme  ve Sosyal 
Sorumluluk Komitesi (KyÜSSK), Bankamızda 2009 
yılında kurumsal yönetim ilkelerine uyumu takip 
etmek ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 
yürütülmesini gözetmek amacıyla kurulmuştur. 
Bu komiteye önceki yıl ücretlendirme konusunun 
da dâhil edilmesi uygun görülmüş ve adı Kurumsal 
Yönetim Ücretlendirme ve Sosyal Sorumluluk Komitesi 
(KYÜSSK) olarak değiştirilmiştir. KYÜSSK yılda en az 
iki kere toplanır. Komite ile ilgili detaylı bilgiye raporun 
“Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız” bölümünde yer 
verilmiştir.

Kredi Komitesi, Akbank’ta uygulanan kredi sürecinde 
yasal uygulamaya paralel olarak Genel Müdür ile birlikte 
toplam üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Kredi 
Komitesi, Genel Müdürlüğümüzdeki kredi sürecinden 
geçmiş kredi tekliflerinin yasal mevzuata, bankacılık 
ilkelerine, hedef ve kredi politikalarımıza uygunluğunu 
inceleyen son kredi tahsis karar merkezidir. 

Üst Düzey Risk Komitesi (ÜDRK), risk politikalarının 
oluşturulması, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi 
amacıyla yöntemlerin belirlenmesi, uygun risk 
limitlerinin oluşturulması ve izlenmesinden 
sorumludur. Oluşturulan tüm risk politikaları yazılı hale 
getirilip Banka’nın uzun vadedeki genel stratejisiyle 
bütünleştirilmektedir.

Aktif-Pasif Komitesi (APKO),  günlük likidite ve nakit 
yönetiminden sorumludur. Haftada en az iki kez toplanan 
APKO, ülke ekonomisi ve piyasalardaki son gelişmeleri 
değerlendirir, diğer taraftan yatırım, fiyatlama ve fonlama 
stratejilerinin geliştirilmesinden de sorumludur. 

Güncel komite üyeleri bilgileri şu adreste yer 
almaktadır: 

 http://www.akbank.com/yatirimci-iliskileri/
kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri.aspx

yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları
Akbank Ana Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu 
Üyelerine Genel Kurul tarafından tespit edilen aylık 
ücret veya huzur hakkı ödemesi yapılır. Ayrıca Ortaklar 
Olağan Genel Kurul Kararları kapsamında Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyelerine kârdan yapılacak ödemeler 
açıklanır. İcracı üyelere ayrıca yılda 12 maaş ve dört 
ikramiye verilmektedir. Bu ücretler Yönetim Kurulu 
tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. Yönetim 
Kurulu Üyelerine Akbank tarafından kullandırılacak 
krediler Bankacılık Kanunu ile belirlenen çerçevede 
kısıtlanmaktadır ve bu çerçeve dışında kredi 
kullandırılmamaktadır.

Akbank Ana Sözleşmesi’ne istinaden, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Genel Kuruldan izin almadıkça, kendisi veya 
başkası adına bizzat veya dolaylı olarak, Bankamız 
faaliyet alanına giren bir ticari işlem yapamamaktadır. 
2011 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri Bankamız ile bu 
kapsamda işlem yapmamıştır. 

Akbank Uluslararası Danışma Kurulu
Akbank Uluslararası Danışma Kurulu küresel ve 
yerel ekonomik gelişmeleri takip etmek ve bunlardan 
Bankamız için stratejik çıkarımlar yapmak üzere 
oluşturulmuştur. Kurul her biri kendi alanında engin 
bilgi ve tecrübeye sahip 10 Türk ve yabancı üyeden 
oluşmaktadır. Kurul Başkanlığına Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı eski Başkanı ve ekonomiden 
sorumlu eski Devlet Bakanı, halen Brookings 
Enstitüsünde küresel ekonomi alanında Başkan 
Yardımcılığı ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası 
Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Kemal 
Derviş getirilmiştir. Akbank Uluslararası Danışma 
Kurulu 2011 yılında iki defa toplanmıştır. Toplantılarda 
küresel ekonomideki son eğilimler, para ve maliye 
politikalarındaki ana trendler ve Türkiye ekonomisi 
için var olan fırsatlar küresel boyutta ele alınıp 
değerlendirilmiştir.

Güncel Kurul üyeleri hakkında bilgiye web sitemizden 
ulaşılabilir: 

 http://www.akbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-
yonetim/uluslararasi-danisma-kurulu.aspx
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AKBANK’TA RİSK yÖNETİMİ VE 
yASAl UyUM

Risklerin öngörü ve mesleki ustalıkla 
yönetimi ve yasal uyumun sağlanması, 
kurulduğu günden bu yana Akbank’ın 
kurumsal kültüründe en önemli yapı 
taşlarından ve üstünlüklerinden biri 
olmuştur. 

Bankamız genelinde etkin bir risk yönetimi sisteminin 
kurulması ve işletilmesi birincil derecede Yönetim 
Kurulunun sorumluluğundadır. Bu paralelde, Yönetim 
Kurulu, Bankamızın temel risk yaklaşımının ve risk 
yönetimi politikalarının belirlenmesi için gerekli 
çalışmaları yapmaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim 
Komitesi ve Üst Düzey Risk Komitesi de sorumlulukların 
yerine getirilmesi ve gözetimi açısından yardımcı 
olmaktadır. Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan 
Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim birimleri 
beklenen etkinliğin sağlanmasında koordinasyon ve 
değerlendirme görevlerini yürütmektedir. 

Tüm Akbank çalışanları, Yönetim Kurulunca belirlenen 
politika ve stratejilere uyum sağlanmasından, 
kendi faaliyet alanlarıyla ilgili risklerin etkin şekilde 
yönetilmesi ve yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi için 
gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. 

Risklerin yönetimi
Risk politikalarımızı, Bankamızın uzun dönemli 
stratejileri, hedefleri, faaliyetlerinin nitelik ve niceliğiyle 
bağlantılı şekilde oluşturmaktayız. Sermaye tahsisi, 
portföy/yatırım tercihi, yeni ürün ve faaliyet kararı almak 
gibi her türlü alanda risk yönetimi, yasal mevzuata 
uyum, çevresel ve sosyal etkiler dikkate alınmaktadır.

Faaliyetlerimiz sırasında karşılaşılabilecek riskleri 
sürekli olarak değerlendirmekte ve bunların etkin 
şekilde yönetimi için gerekli politika, prosedür 
ve uygulamaları güncellemekteyiz. Söz konusu 
güncellemeler uluslararası kabul görmüş risk yönetimi 
prensipleri, düzenlemeleri ve modellerindeki değişiklik 
ve yenilikler de yakından takip edilerek ve uygulanarak 
gerçekleştirilmektedir. Risk yönetimi kapsamında 

gerçekleştirilen analizler, hesaplamalar, simülasyonlar, 
senaryolar, stres testleri ve diğer çalışmalar, Bankamız 
Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetiminin aldığı stratejik 
kararlarda belirleyici olmaktadır.

Risk yönetiminde sürdürülebilirlik bağlamında aşağıdaki 
konular öne çıkmaktadır.

Piyasa Riski
Döviz kurları, faiz oranları ve hisse senetlerinin piyasa 
fiyatlarında meydana gelebilecek hareketler sonucu 
karşılaşılan piyasa riskleri uluslararası kabul görmüş 
modeller ile ölçülmektedir. Birim, Banka veya Grup 
genelinde limitler belirlenmekte ve bu limitlere uyum 
sürekli izlenmektedir. 
 
likidite Riski
Bankamız; mevduat sahiplerine, fon sağlayan 
kreditörlere ve taahhütte bulunduğu firmalara karşı 
yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek 
için gerekli likidite kaynaklarını sağlayacak bir likidite 
yönetimi çerçevesi oluşturmuştur. Akbank likidite 
riskinin yaratabileceği olumsuz etkilerden yaygın 
mevduat tabanı, güçlü sermaye yapısı, çeşitlendirilmiş 
yurt dışı borçlanma kaynakları ile korunmaktadır. Ayrıca 
Merkez Bankası, İMKB Repo Piyasası ve Takasbank 
Para Piyasası ve bankalar nezdinde tahsis edilen 
limitler ve elde tutulan likit menkul kıymet portföyü 
ile gerektiğinde ek likidite kaynakları bulunmaktadır. 
Yabancı para likidite yönetiminde tedbirli davranılarak 
likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi 
için yeterli rezervler bulundurulmaktadır.

Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan kriz ve sıkıntıların 
olası olumsuz etkilerine ilişkin risklerin tedbirli ve öngörülü 
şekilde yönetilmesinde, piyasa ve likidite risklerinin 
yönetimi ve izlenmesi önem kazanmaktadır.

Kredi Riski
Müşterilere kredi plasmanları, taahhütler ve akreditifler 
gibi kredi riski taşıyan tüm bankacılık ürünleri 
Bankamızın ihtiyatlı kredi politikaları ve prosedürleri 
yardımıyla yönetilmektedir. Tüm kredili işlemlerde 
müşterimize iç derecelendirme notu vermek suretiyle 
kredinin kalitesi, kullanım amaçları ve çevresel ve sosyal 
etkileri değerlendirilmektedir. Kredi riskinin izlenmesi 
amacıyla sektör, müşteri, kredi türü ve kredilendiren 
müşteri segmenti bazında limitler belirlenmektedir. Bu 
raporun “Müşterilerimize Kattığımız Değer” Bölümünde 
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açıklandığı gibi, 2011 yılında proje finansmanı, kurumsal 
ve ticari müşteri segmentlerine yönelik kredi paketlerine, 
çevresel risklerin de değerlendirilebildiği bir risk analizi 
bölümü eklenmiştir. 

İtibar Riski 
İtibar riski sürdürülebilirlik açısından önem taşıyan 
risklerden biridir. Bankamızda başta Yönetim 
Kurulu olmak üzere tüm Akbanklılar itibar riskinin 
yönetiminden sorumludur. Bu kapsamda yasal 
düzenlemelere tam uyum sağlamak, paydaşlarla güvene 
dayalı ilişkiler geliştirmek, müşteri şikâyetlerini etkin 
ve hızlı şekilde çözümlemek gibi alanlarda politika 
ve uygulamalar belirlenerek yazılı hale getirilmiştir. 
Akbank Etik İlkeleri bu bağlamda önemli bir rehberdir.

yeni Ürün ve Hizmet Riski
Mevcut ürün ve faaliyetler için belirlenmiş risklerin yanı 
sıra, yeni geliştireceğimiz ürün ve hizmetler için de risk 
değerlendirmesi yapılır. Yeni ürün veya hizmetin olası 
finansal, operasyonel, yasal ve itibar riskleri, bunların 
ölçülmesinde ve yönetilmesinde izlenecek uygulamalar 
ve kontrol mekanizmaları, ilgili birimlerin katılımıyla 
belirlenir. 2011 yılından itibaren, ürün geliştirme 
sürecine dâhil tüm birimlerin yöneticilerinin yer aldığı 
“Yeni Ürün ve Hizmet Değerlendirme Komitesi”, önerilen 
her yeni ürün ve hizmetin yasal mevzuat ve teknik 
açıdan uygunluğuna karar vermektedir. Komitenin 
yaptığı kapsamlı risk değerlendirmesi Yönetim Kurulu 
tarafından onaylandığı takdirde risklerin yönetilmesine 
yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Operasyonel Risk
Bankacılık faaliyetlerinin en önemli ve kapsamlı 
risklerinden biri de operasyonel risklerdir. Genellikle 
operasyonel risk, iş süreçlerinin kontrolündeki 
aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden 
kaçmasından, banka yönetimi ve çalışanları tarafından 
zaman ve koşullara uygun hareket edilememesinden, 
bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalardan 
ya da doğal felaketlerden kaynaklanır. Bankamızda 
başta yasal ve itibar riski olmak üzere tüm risk 
kategorileri ile bağlantılı olan operasyonel risklerin 
yönetiminde, farklılaştırılmış ve çeşitlendirilmiş 
kontroller, sigortalama, limitleme gibi mekanizmalar 
kullanılmaktadır.

yasal Risk
Yasal mevzuata uyum konusunda hatasız çalışmak 
temel önceliğimizdir. Bankacılıkla ilgili yasal mevzuatın 
takip edilmesi, gelişme ve değişikliklere uyum için, 

Bankamızın sistemsel alt yapısında, iş süreçlerinde, 
kural ve sınırlamalarda yasal mevzuata uyumun 
sağlanmasında çeşitli birimler görev almaktadır.

İç Kontrol ve İç Denetim Sistemi 
Banka varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin, 
verimli ve yasal düzenlemelere uygun şekilde 
yürütülmesini, güvenilir ve bütüncül bir muhasebe ve 
finansal raporlama sistemi kurulmasını sağlamak, 
Akbank iç kontrol sisteminin temel amacıdır. Etkin 
bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve işletilmesi 
başta Yönetim Kurulu olmak üzere tüm çalışanlarımızın  
sorumluluğudur. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulunun 
bu kapsamdaki faaliyetlerine yardımcı olur. 

Etkin bir iç kontrol sisteminin en önemli bileşeni 
kontrol ortamıdır. Kontrol ortamı Bankamızda kurallar 
çerçevesinde tanımlanmış ve tüm iş süreçlerine katkı 
verecek şekilde kurgulanmıştır. Ayrıca organizasyon 
yapısı, Etik İlkeler, yetki ve sorumluluk dağılımı 
gibi temel öğelerle ilgili gerekli düzenlemeler 
yapılmıştır. Çalışanlarımız, Bankamızın hedeflerine 
ulaşmayı engelleyebilecek risklerin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesi için yönlendirilmekte ve 
çalışanlarımıza bu risklerin yönetilmesinde kontrol 
faaliyetlerinin önemi sürekli vurgulanmaktadır.

Bu doğrultuda;
• İşlevsel görev ayrımlarının belirlenmesi, pazarlama ve 

operasyon fonksiyonlarının ayrılması,

• Her kademedeki çalışanın görev tanımı ve kontrol 
sorumluluklarının tanımlanması,

• Banka genelindeki tüm iş akışlarının ve kontrol 
noktalarının, İş Akış Yönetimi (Business Process 
Management (BPM)) yaklaşımı ile yazılı hale 
getirilmesi,

• Banka faaliyetlerinin hacmi ve niteliğine uygun bilgi 
sistemlerinin oluşturulması, 

• Etkin ve kapsamlı iletişim kanallarının tesis edilmesi, 
çalışanların süreç ve faaliyetlere ilişkin önerilerinin 
alınması ve uygulamaya konulması,

gibi mekanizmalarla iç kontrol sistemlerimizin etkinliği 
sağlanmıştır. 

İç Kontrol Merkezi
İç Kontrol Merkezi, Banka faaliyetlerinin icrası 
sırasında oluşturulan iç kontrollerin etkinliğini ve 
yeterliliğini ölçmek, banka faaliyetlerinin yasal ve 
iç mevzuatla uyumlu olup olmadığını, faaliyetlerin 
etkin ve verimli yürütülüp yürütülmediğini belirlemek 
amacıyla şubelerde ve Genel Müdürlük birimlerinde 
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periyodik kontroller gerçekleştirmekte, ayrıca; gerekli 
alanlara yönelik kontrol sistemi kurma çalışmaları 
yürütmektedir. İç kontrol faaliyetleri, Bankamızın 
40 ayrı noktasında görev yapan kontrol personeli 
tarafından yürütülmektedir. Bankanın tüm şubeleri 
yerinde kontrol tekniği ile kontrol edilmekte, Malta 
Şubesi’nde ise sürekli olarak bir iç kontrol personeli 
görevlendirilmektedir. 

Yeni yasal düzenlemeler hakkında  banka personeli 
bilgilendirilmekte, uyum süreci takip edilmekte, yeni 
ürün ve hizmetler Yönetim Kurulu onayı öncesinde, 
banka iç düzenlemeleri ise yayınlanmadan önce yasal 
mevzuat ve iç kontrol sistemleri yönüyle değerlendirilip 
görüş verilmekte, bankanın bilgi güvenliğine ve bilgi 
teknolojileri alt yapısını oluşturan sistemlere ilişkin 
teknik kontroller gerçekleştirilmekte, iş süreçlerinin 
yeniden tasarlanması ve ek kontrol noktalarının 
belirlenmesinde etkin rol alınmaktadır. 

İç Kontrol Merkezi tarafından önleyici yaklaşımlara 
önem verilmektedir. Ayrıca, faaliyet sonuçları, üçer aylık 
dönemlerde yapılan Denetim Komitesi toplantılarının 
yanı sıra, bağlı bulunulan Yönetim Kurulu üyesiyle 
haftalık toplantılarda da ele alınmakta ve olası riskler; 
daha potansiyel aşamasında iken gözetim altında 
tutulmaktadır.

Teftiş Kurulu 
Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere ve Yönetim 
Kurulunca belirlenen strateji ve politikalara uygun 
yürütülmesine, verimliliğin artırılmasına, hizmet 
kalitesinin geliştirilmesine, iç kontrol, risk yönetimi 
sistemlerinin ve kurumsal yönetim süreçlerinin 
etkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanmasına ilişkin denetim 
ve değerlendirmeler Teftiş Kurulunca yürütülmektedir. 

İç denetim faaliyetleri, tüm birim, süreç ve 
faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde yürütülmekte ve 
risk odaklı bir bakış açısıyla planlanmaktadır. Teftiş 
Kurulunun çalışmalarına örnek olarak; şubelerimizde 
yapılan işlemlerin iç ve dış mevzuat hüküm ve 
yükümlülüklerine uygunluğunu değerlendirmek, 
şube, birim ve iştiraklerimizde ihmal, görevi kötüye 
kullanma, dolandırıcılık ve benzeri nedenlerle oluşmuş 
veya oluşması muhtemel, fiili veya potansiyel riskleri 
araştırmak, incelemek, değerlendirmek ve riskleri 
tasfiye etmek verilebilir.

Teftiş Kurulu, Bankamızın bilgi sistemlerinin güvenilirliğini, 
bütünlüğünü ve verilere zamanında ulaşılıp ulaşılamadığını 
irdeler. Alandaki uluslararası standartlardan da 
yararlanarak bilgi güvenliği denetimleri yapar. Yasal 
mercilerden (etik hattı aracılığıyla olanlar dâhil), kurum 

içinden ve müşterilerimizden gelen, muhtemel usulsüzlük 
bildirimlerini detaylı olarak incelemek ve çözümlemek de 
yine Teftiş Kurulunun yürüttüğü faaliyetlerdendir.
Teftiş Kurulunun faaliyetleri sayesinde iç denetim ile 
bulguların belirlenmesinin yanı sıra, süreçleri geliştirici, 
verimliliği artırıcı, kurum iç sistemleri güçlendirici 
öneriler getirilmekte, bunlarla ilgili atılan adımlar takip 
edilmektedir.

Teftiş Kurulu ve İç Kontrol Merkezinin faaliyetlerinin 
sonuçları Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu 
tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve 
değerlendirilmektedir. 

yasal Uyum 
Bankacılıkla ilgili yasal mevzuatı takip ederek, yasal 
yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesinin 
sağlanmasında Bankamızın farklı birimleri görev 
almakla birlikte, birebir uygulamadan da her bir 
çalışanımız sorumludur.

Sürdürülebilirlik kapsamında bankacılık sektörü 
açısından önemli iki yasal uyum alanından özellikle 
bahsedilmelidir. 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Ulusal ve uluslararası finansal istikrarın sağlanmasında 
ön plana çıkan "suç gelirlerinin aklanmasının ve 
terörün finansmanının önlenmesi" ile ilgili faaliyetler 
Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Uyum 
Birimi tarafından sürdürülmektedir. Bu kapsamda 
müşterilerimiz, müşterilerimizin işlemleri, ürün ve 
hizmetlerimiz yasal mevzuat paralelinde risk temelli 
bir yaklaşımla değerlendirilir. Bu bağlamda; olası 
risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve bunların önlenmesini sağlamaya 
yönelik tedbir ve ilkelerin uygulama detayları, 
müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler dikkate 
alınarak yapılmaktadır.

Bankamız, ulusal mevzuatın yanı sıra uluslararası 
yetkili kurumlar tarafından belirlenen ilke, düzenleme 
ve standartlara uyumlu olarak hazırlanan “Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesine Yönelik Müşterini Tanı Politikası ve 
Prensipleri (Know Your Customer Policy)” çerçevesinde 
hareket eder. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından yayınlanan 
standartlar gözetilerek; suç gelirlerini aklamaya, 
terörizmin finansmanına ve yasadışı faaliyetlere 
yönelik bankacılık işlemlerine aracılık edilmemesi için 
sistemsel kontroller yürütülür. 
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Ürün Tanıtımı ve Pazarlama İletişiminde        
yasal Uyum 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, bankacılık sektöründe 
de sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve pazarlaması 
amacıyla yapılan her türlü iletişim faaliyeti çeşitli yasa 
ve yönetmeliklere tabidir. İletişim faaliyetlerimizin 
yasa ve yönetmeliklere uyumundan Kurumsal İletişim 
Bölümü dâhil olmak üzere müşterilerimizle iletişimde 
olan tüm çalışanlarımız sorumludur.

Reklam ve sponsorluklar da dâhil ürün tanıtımı, satış ve 
pazarlama amaçlı iletişim faaliyetlerinde önceliğimiz; 
genel kabul görmüş etik anlayışına, kişisel bilgilerin 
gizliliğine, yasa ve yönetmeliklere (Türk Ticaret Kanunu, 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin 
İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik, 
Türkiye Bankalar Birliği’nin ve Bankalararası Kart 
Merkezi’nin düzenlemeleri), sektör standartlarına, Visa 
ve Mastercard gibi üyesi olduğumuz kuruluşların tüm 
kurallarına uygun çalışmalar yürütmektir. 

Ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı ve pazarlamasında 
özellikle müşterilerimizin herhangi bir hak kaybına 
uğramamaları için yüksek düzeyde özen gösteririz. 
Örneğin televizyonda yayınlanan kredi kartı 
reklamlarımızda açıklayıcı dipnotların yer almasına ve 
bu metinlerin okunaklı olması için harf büyüklüğüne ve 
akış hızına dikkat ederiz. Ürünlerimizle ilgili kampanya 
ve yeniliklerimizi web sitemizin yanı sıra, tercih eden 
müşterilerimize e-posta ve mobil kısa mesaj ile 
duyururuz. 

Müşterilerin aldıkları ürün ve hizmetlere ilişkin şart 
ve koşulları bilmeleri, sonuçtan memnun kalmalarını 
etkileyen önemli bir faktördür. Açık fiyatlama politikası 
çerçevesinde, tüm bankacılık hizmet ve ürünlerimizin 
tabii olduğu şart ve koşulları, ücret ve komisyon ve faiz 
oranları gibi bilgileri, yasal gereklilikleri de göz önünde 
bulundurarak, web sitemiz dâhil çeşitli mecralarda 
sunmaktayız. 

Bu konuda daha fazla bilgi için: 

 http://www.akbank.com/faiz-oran/ucret-komisyon.aspx

Güvenli Bankacılık 
Bankacılık ürün ve hizmetlerinde güvenlik konusunu; 
müşteri bilgilerinin gizliliği ve güvenliği ile bilgi 
güvenliği olmak üzere iki ana başlık altında ele almak 
mümkündür. 

Güvenli bankacılık hizmetleri sağlama sorumluluğu 
ürün ve hizmetin satışı ile başlayıp tüm ürün yaşam 
döngüsü süresince devam eder. Bu döngünün herhangi 
bir aşamasında yaşanan bir olumsuzluk, müşteri 
kaybına ve kurum itibarının olumsuz etkilenmesine 
neden olabileceği için Bankamızın hizmetlerinde 
“güvenli bankacılık” prensibi esastır. 

Müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması, yasal 
mevzuatın olduğu gibi, Bankamız kurallarının ve 
Etik İlkelerimizin de bir gerekliliğidir. Bu nedenle, 
müşteri bilgilerine sadece ilgili ve yetkili çalışanlar 
ulaşabilmekte, bu bilgilerle yapılan işlemler düzenli 
olarak izlenmektedir. Söz konusu bilgilerin banka 
dışında paylaşılması ise sadece kanunen yetkili kılınan 
kişi ve kurumlarla sınırlandırılmaktadır. Çalışanlarımızın 
bilgi güvenliği farkındalığını ölçmek üzere anketler 
yapılmaktadır. Bu anketler doğrultusunda Bankanın 
bilgi güvenliği farkındalık çalışmaları planlanarak, 
çalışanlarımıza dikkat edilmesi gereken konularda 
eğitim ve bilgi verilmektedir.

Güvenli bankacılığın bir unsuru olarak sistemlerimiz, 
müşterilerimizin finansal güvenliğini en üst düzeyde 
sağlamak için çeşitli bilgi güvenlik önlemleriyle korunarak, 
teknoloji kaynaklı tehditler sürekli izlenmektedir. Özellikle 
internet, telefon, kredi kartı gibi ürünlerde sektör, işlem, 
tutar kısıtlamaları ve çok basamaklı şifre kullanımı gibi ek 
önlemler alınmaktadır. Internet üzerinden alışverişlerini 
güven içinde yapmak isteyen müşterilerimiz için 
geliştirdiğimiz SanalKart da müşterilerimiz adına aldığımız 
güvenlik önlemlerinden biridir. 

Güvenlik Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi gibi 
komitelerimiz, bu kapsamdaki olası tehditleri 
izlemekte ve sistemlerimizi test etmekte, teknolojik 
yenilikleri takip ederek her türlü iyileştirme ve 
gelişme alternatiflerini değerlendirmektedir. Ayrıca, 
müşterilerimize kendi alabilecekleri önlemlerle ilgili 
sürekli bilgi aktarılmakta; farkındalığın artması için 
dikkat edilmesi gereken unsurlar web sitemizde 
duyurulmaktadır. 

Örneğin internet şubesindeki güvenlik önlemleri için şu 
adrese başvurulabilir:  

 http://www.akbank.com/bireysel/ozgur-bankacilik/
internet-subesi-guvenlik.aspx

Sanal Kart hakkında bilgi edinmek için:  

 http://www.axess.com.tr/kartlar/axess-sanalkart 
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İş Sürekliliği yönetimi 
Bankamız, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin 
güvenliğini sağlamak, kilit ürün ve hizmetlerinin 
sürekliliğini garanti altına almak için, bankacılık 
faaliyetlerinin devamlılığını taahhüt eden İş Sürekliliği 
Yönetim Programını yürütmektedir. Bu Program, 
uluslararası bir standart olan (British Standard Institute) 
BS 25999’da tanımlanan iş sürekliliği ve olağanüstü 
durum yönetim sistemini temel  alarak geliştirilmiştir. 
Program, Bankamızın tüm birimlerini ve ilgili 
durumlarda dış kaynaklı hizmetler de dâhil olmak üzere, 
iş sürekliliği açısından kritik olan tüm süreçleri kapsar.

İş Sürekliliği Yönetim Programı’nın yönetimi, İş 
Sürekliliği Komitesi tarafından koordine edilmektedir. 
Komite, iş sürekliliği planlarının geliştirilmesi, 
kaynak sağlanması, acil durum yönetimi ve yürütülen 
faaliyetlerin yasal ve uluslararası standartlara (ITIL / ISO 
20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ve ISO 9000 
Kalite Yönetimi) uygunluğunu sağlamaktadır. 

Bu kapsamda, yılda en az bir kez Banka genelinde tam 
ölçekli bir olağanüstü durum tatbikatı yapılmaktadır. 
Kritik faaliyetler tatbikat planında belirtilen programlar 
uyarınca benzetim yapılarak sınanmaktadır. Diğer 
taraftan düzenli incelemeler, önleyici ve düzeltici 
faaliyet taleplerinin projelendirilmesi yoluyla sistem 
güncelliği ve etkinliği korunmaktadır. Ayrıca, olası bir 
afet  durumunda Bilgi İşlem Merkezi aracılığıyla hizmet 
vermeye devam edilebilmek amacıyla İzmir’de bir 
Olağanüstü Durum Merkezi kurulmuştur. 

Etik Bankacılık
Faaliyetlerimizi sürdürebilmek ve kazandığımız yüksek 
paydaş güvenini korumak için çalışanlarımız ve iş birliği 
yaptığımız paydaşlarımızdan Bankamızın yüksek etik 
standartlarına uymalarını bekleriz. Bu  beklentileri 
ilgililere duyurmak ve uyumu takip etmek Bankamızın 
öncelikli konularındandır. 

Etik İlkeler  
Çalışanlarımızın tutum ve davranışlarıyla Banka 
içindeki ve dışındaki kişi ve kuruluşlarla olan 
ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik uyguladığımız Etik 
İlkelerimiz, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 
ilan edilmektedir. Akbank Etik İlkeleri web sitemizde ve 
Kurumsal Portalımızda yayımlanır ve tüm çalışanlarımız 
bu konuda zorunlu e-öğrenme eğitimi almaktadırlar. 
Söz konusu eğitimlerin tüm çalışanlarımız tarafından 
tamamlanması İç Kontrol Merkezi Başkanlığınca 
izlenmektedir. Bu çalışmalarla Etik İlkelerimizin  
içselleştirilmesi sağlanmaktadır.

2011 yılında en son güncellemesi yapılan Akbank Etik 
İlkeleri dört ana başlıktan oluşmaktadır. İlk konu başlığı 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN 
Global Compact) verdiğimiz taahhüt doğrultusunda 
topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı içerir.

Akbank Etik İlkelere şu adresten ulaşılabilir: 

 http://www.akbank.com/etik-ilkeler.aspx

Etik İlkelerin İhlali şüphesi Taşıyan 
Bildirimler 
Etik İlkelerin ihlal edildiği şüphesi taşıyan bildirimler, 
hem çalışanlarımız hem de diğer paydaşlarımız 
tarafından Akbank’ın ilgili birimlerine gizlilik prensibi 
çerçevesinde iki ana kanaldan ulaştırılabilir.

Paydaşlarımız ihlal şüphesi taşıyan bildirimlerini 444 25 
25 Çağrı Merkezi aracılığıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 
doğrudan yapabilirler. Ayrıca etik@akbank.com adresine 
e-posta ile söz konusu bildirimler iletilebilir.

Çalışanlarımız, görevli oldukları birimlerde, Etik 
İlkelere aykırı bir uygulama olduğunu düşündükleri, 
ancak birim içerisinde çözüm getirmeye çekindikleri 
durumlarda Etik Hattı kanalımızı kullanabilirler. Etik 
Hattının varlığı, hangi konularda başvurulabileceği, 
ne şekilde ulaşılabileceği tüm çalışanlarımıza düzenli 
olarak e-posta aracılığıyla duyurulur. Çalışanlarımız, 
telefon ve e-posta aracılığıyla günün her saatinde Etik 
Hattına ulaşabilirler. Bu hattı arayan kişilerin kimlik 
açıklamaları zorunlu değildir, kimliğin açıklandığı 
durumlarda ise bilgiler gizli tutulmaktadır.

Yapılan tüm bildirimler, Etik Hattı Sorumlusu (Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş bir 
müfettiş) tarafından değerlendirilir. İnceleme veya 
soruşturma gerektiren durumlarda Teftiş Kurulu 
Yönetimine, diğer hallerde ise ilgili iş biriminin Genel 
Müdür Yardımcısına gerekli işlemlerin yapılması için 
iletilir. Tüm iletişim ve eğitim çalışmalarına, uyarı ve 
önlemlere rağmen Etik İlkelerimize uyum sağlamadığı 
tespit edilen bir çalışanımız, disiplin yönetmeliği gereği, 
uyarıdan işten atılmaya kadar varan çeşitli disiplin 
cezalarına tabidir.
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MÜşTERİlERİMİZE KATTIĞIMIZ DEĞER

Müşterilerimiz en önemli 
paydaşlarımızdan biridir. Onların 
ihtiyaçlarını anlamak, gözetmek ve yaşam 
kalitelerini birebir etkileyen bankacılık 
ürün ve hizmetleri geliştirip en elverişli 
koşullarda sunmak önceliklerimiz 
arasındadır. Müşterilerimize değer 
katmak ve yüksek memnuniyet seviyesini 
korumak amacıyla 2010 yılında hayata 
geçirdiğimiz “Sizin İçin” kampanyasını, 
2011’de çok yönlü olarak sürdürdük ve 
geliştirdik. “Sizin İçin” kampanyamızı, 
müşterilerimizi dinleme ve onların ihtiyaç 
ve beklentilerini doğru algılama anlayışı 
üzerine inşa ettik.

Bankacılığın artık kullanıcının hayatını kolaylaştırmaya, 
değer katmaya yönelik bir hizmet haline geldiği bir 
çağda, sadece müşterilerimizi doğru anlamanın yeterli 
olmadığını, farklı beklentilere cevap veren ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin de mutlaka sağlanması gerektiğinin 
bilincindeyiz. Bu amaçla, teknoloji dünyasında geliştirilip 
kullanıma sunulan her türlü yeniliği bankacı gözüyle 
inceleyip, müşterilerimizin yaklaşımıyla değerlendirir, 
müşterilerimize değer katacak uygulamaları geliştirip 
hizmete alırız.

Her segmentten müşterimize sunduğumuz ürün ve 
hizmetin, başta çevresel etkileri olmak üzere, sosyal 
ve ekonomik etkilerini de göz önünde bulundururuz. 
Bu etkileri yönetmek amacıyla, müşterilerimize 
sunduğumuz ürün ve hizmetlerde çeşitli çevresel ve 
sosyal kriterleri değerlendiririz. Yerel ekonomiye de 
katkıda bulunacak dağıtım kanalları yatırımları yaparız; 
ekonomimizin dinamosu KOBİ’ler için bilgilendirici iş 
geliştirme toplantıları düzenleriz. Toplumun her ferdinin 
finansal hizmetlere daha kolay erişmesini sağlamak 
amacıyla çeşitli yenilikleri hayata geçiririz.

Temel Bankacılık Hizmetlerimiz
Bireysel müşterilerimize sunduğumuz Bireysel 
Bankacılık ve Özel Bankacılık hizmetlerimizin yanı sıra, 
kurumsal müşterilerimizin farklılaşan ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak sunduğumuz Ticari ve KOBİ 

Bankacılığı ile Kurumsal Bankacılık temel bankacılık 
hizmetlerimizi oluşturur. Uluslararası Bankacılık 
birimimiz müşterilerimize yurt dışı kaynaklı finansman 
sağlanması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Her 
segmentten müşterimize sunduğumuz kredi kartları 
da bankacılık hizmetlerimiz arasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Sigortacılık gibi bankacılık dışı finansal 
hizmetler ile sermaye piyasası, leasing ve yatırım 
hizmetleri ise Bankamızın bağlı ortaklıkları tarafından 
verilmektedir.

Bireysel Bankacılık
Bireysel bankacılık hizmetlerimiz 8 milyon bireysel 
müşterimizin beklentileri, çağın gerekleri, piyasa 
koşulları ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda 
devamlı gelişmektedir. Müşterilerimizi dinlemek 
ve onların ihtiyaç ve beklentilerini doğru algılamak 
prensibiyle uygulamaya koyduğumuz “Sizin İçin” 
anlayışı ile bireysel müşteri segmentine farklı dağıtım 
kanallarından pek çok finansal hizmet ve ürün 
sunmaktayız. Ayrıca toplumun her bireyinin finansal 
hizmetlere daha kolay erişmesini sağlamak amacıyla 
hayata geçirdiğimiz öncü uygulamalar bulunmaktadır. 
Bu uygulamalarımıza raporun ilerleyen bölümlerinde 
detaylı olarak yer verilmiştir. 

Kurumsal Bankacılık
2011 yıl sonu itibarıyla sayısı 4.500’e yaklaşan kurumsal 
müşterilerimize başta temel bankacılık hizmetleri 
olmak üzere, stratejik ve finansal gereksinimlerini 
öngörülü bir yaklaşımla karşılamak amacıyla da çeşitli 
ürün ve hizmetler sunmaktayız. Müşteri özelliklerine 
göre yapılandırılmış ürünler ve finansal çözümlerimizin 
yanı sıra, uzun vadeli yatırımların finansmanında da 
önemli rol oynamaktayız. Örneğin, proje finansmanı 
konusunda sahip olduğumuz önemli bilgi birikimini; 
yatırım yapmayı planlayan müşteriler ile yatırımlarının 
planlanması aşamasında paylaşarak yatırımların finanse 
edilebilir bir şekilde yapılandırılabilmesi için beraber yol 
haritası belirleriz.

Dünyanın en uzun asma köprülerinden birinin yapımını 
da içeren ve Türkiye'nin en büyük "greenfield" sıfırdan 
başlayan alt yapı projesi olma özelliğine sahip Gebze-İzmir 
Yap-İşlet-Devret Otoyol ve Köprü Projesi kapsamında 
finansal danışmanlık rolümüzü 2011 yılında sürdürdük. 
Projenin yapılandırılması aşamasında yetkilendirilmek 
üzere IFC, EBRD, İslami Kalkınma Bankası gibi finansal 
kuruluşlarla önde gelen yerli ve yabancı bankaları bir 
araya getirerek, projenin yol almasında kilit rol oynadık.
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KOBİ Bankacılığı
KOBİ Bankacılığı Birimine bağlı olan Şirket Bankacılığı 
Bölümümüz küçük ve mikro işletmelere, Ticari 
Bankacılık Bölümümüz ise orta ölçekli işletmelere özel 
ürün, hizmet ve çözümler sunmaktadır. (2012 yıl başı 
itibarıyla Bölümün ismi "KOBİ ve Ticari Bankacılık" 
olarak değişmiştir.) 2011 yıl sonu itibarıyla KOBİ 
segmentindeki müşterilerimizin sayısı yaklaşık 490 bine 
ulaşmıştır. Bu artışın bir bölümü bir önceki yıl hizmet 
verdiğimiz Mikro şirketlerin 2011’de KOBİ Bankacılığına 
geçmeleriyle gerçekleşmiştir.

Şirket Bankacılığı Bölümü olarak, 2011 yılında da 
küçük ölçekli şirketlere yenilikçi finansal ürün ve 
hizmetler sunmanın yanı sıra, bilgilendirme toplantıları 
yapmaya ve çeşitli kampanyalar düzenlemeye  
devam ettik. Ticari Bankacılık Bölümümüz de orta 
büyüklükteki işletmelerin ihtiyaçlarına uygun ürünler 
sunarak ve çeşitli kurumlarla iş birlikleri geliştirerek 
müşterilerimizin performanslarını arttırmalarına 
katkıda bulunmaktır. Şubelerimizde KOBİ'lerin faaliyet 
gösterdikleri alanlarda deneyimli, müşterilerimizi 
tanıyan ve ihtiyaçlarını bilen 1.000’in üzerinde Müşteri 
İlişkileri Yöneticimiz görev almaktadır.

Özel Bankacılık 
2001 yılından bu yana sunduğumuz Özel Bankacılık 
hizmetlerimizi, beşi İstanbul’da, diğerleri Ankara, İzmir, 
Bursa ve Adana’da bulunan toplam dokuz özel şube 
üzerinden vermekteyiz.
 
Akbank Private Banking (Özel Bankacılık), varlıkları 
500.000 TL ve üzerinde olan bireylere yatırım kararlarına 
yardımcı olmak, gerektiğinde kişiye özel çözümler 
üretmek ve Akbank Grup şirketleriyle iş birliği içinde 
emeklilik, sigorta ve leasing alanlarında tek noktadan 
uzmanlaşmış hizmet vermek gibi ayrıcalıklı hizmetler 
sunmaktadır. Akbank Private Banking hizmetimizle, 
müşteri ilişkileri yöneticilerinin yanı sıra toplam 20 
kişiden oluşan yatırım danışmanlarının da desteğiyle 
müşterilerimizin yatırım stratejilerini sürekli izler; 
onlara özel çözümler geliştiririz. 

Özel bankacılık hizmetlerimizi yenilikçi çözümlerle 
desteklemeye özen gösteririz. Örneğin müşteri  
ziyaretlerinde kullanılan IPAD uygulaması, anlık portföy 
ve piyasa koşullarını görüntüleme yoluyla zamanı 
ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirme olanağı 
sunmaktadır. Müşterilerimize sunduğumuz bir başka 
hizmet de sanat danışmanlığıdır. Müşterilerimizden 
talep geldikçe, konularında uzman Akbank Sanat 
küratörleri aracılığı ile sanat yapıtlarına yatırımı 

da finansal enstrümanlara yapılan yatırımlar gibi 
değerlendirmelerini destekleriz.

Kredilerde Sorumluluk Uygulamaları ve 
Risk yönetimi 
Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı segmentlerinde 
yer alan müşterilerimize tahsis ettiğimiz krediler çeşitli 
çevresel ve sosyal kriterlere göre değerlendirilir:

1. Tutarı 50 milyon doların ve vadesi beş yılın üzerinde 
olan proje finansmanı kredileri “Akbank Çevre ve 
Sosyal Politikaları”na tabiidir. Ayrıca 50 milyon 
doların altındaki proje finansman kredilerinde de 
çevresel riskler değerlendirilmektedir. 

2. Kredi Komitesi ve Yönetim Kurulu seviyesinde 
onay gerektiren kredi başvurularında çevresel 
riskler dâhil tüm risklerin daha etkin şekilde 
değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi 
amacıyla 2011 yılında Bankamız bünyesinde “Kredi 
Analiz Yöneticileri” göreve başladı. 

3. Kredi tutarına bakılmaksızın, finansman kaynağı 
uluslararası finans kuruluşları olan kredilerimizden 
faydalanan müşterilerimizin, bu kuruluşların ön 
koşul olarak getirdiği sosyal ve çevresel performans 
kriterlerine uyumları beklenmektedir. 

1. Akbank Çevre ve Sosyal Politikalarının 
Uygulanması 
Öncü bir uygulamayla 2010 yılından itibaren, tutarı 50 
milyon dolar ve vadesi beş yılın üzerinde olan projelere 
“Akbank Çevre ve Sosyal Politikaları”nı uygulamaktayız. 
Bu sayede, proje öncesi de dâhil olmak üzere, proje 
süresince karşılaşılabilecek çevresel ve sosyal risk 
ve fırsatların öngörülü ve etkin şekilde yönetimini 
amaçlamaktayız.   

Akbank Çevre ve Sosyal Politikaları doğrultusunda, 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan 
tüm unsurların, kredi ilişkisinde olduğumuz müşterilerimiz 
tarafından uygulanması konusuna önem veririz. Örneğin, 
sosyal kriterlerimiz kapsamında, çocuk işçi çalıştırdığı 
sabit olan işletmelere kredi sağlanmamaktadır. Yine 
Politikalarımız gereğince, herhangi bir projenin çevre 
üzerinde ciddi ve önemli etkileri olabileceğini göz 
önünde bulundurarak, “Çevre Etki Değerlendirme” 
(ÇED) Yönetmeliği kapsamına giren sektörlerde, ÇED 
raporlarının teminini gerektiren projelerin finanse edilmesi 
halinde, söz konusu ÇED onayı raporunun veya ÇED 
muafiyeti belgesinin ibrazı gerekmektedir. ÇED raporu 
gerektiren projeler arasında hidroelektrik santralleri (HES) 
ve otoyollar gibi uzun vadeli ve çevreye etkisi yüksek altyapı 
projeleri sayılabilir.
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Kredilerin politikalara uygunluğunun değerlendirilmesi 
ve gerekli eylem planlarının oluşturulmasından, 
Şubelerimiz, Genel Müdürlük Ön Kredi Komitesi ve 
Krediler İş Birimi sorumludur. Kredi onayı Yönetim 
Kurulu bünyesinde oluşturulan Kredi Komitesi 
tarafından verilir. 

Krediler İş Birimi mühendislik ekibi, hem kredi 
başvurusunu değerlendirme aşamasında, hem de 
özellikle inşaat gerektiren projelerin yürütülmesi 
sırasında, saha kontrolleri yapar. Proje öncesi 
kontrollerde projenin ÇED raporuna uyumu ve 
önerilen projeye yöre halkının tepkisi gibi konular 
araştırılır. Proje sırasında ise, işçi sağlığı ve güvenliği 
standartlarına uyum gibi konulara ağırlık verilir. 

Öte yandan, Akbank Çevre ve Sosyal Politikaları 
çerçevesinde, çevresel risklerin fırsatlara 
dönüştürülmesini sağlayan projelere öncelik 
vermekteyiz. Bunlar arasında yenilenebilir enerji 
yatırımları, atık dönüşüm yatırımları, karbon salımını 
düşürücü, verimlilik artırıcı yatırımlar gelmektedir. 

2. Kredilerde Çevresel Risk Analizi
2011 yılında uygulamaya geçen sistemle, Kredi Komitesi 
ve Yönetim Kurulu seviyesinde onay gerektiren kredi 
başvurularında çevresel riskler dâhil tüm risklerin 
daha etkin şekilde değerlendirilmesi ve süreçlerin 
iyileştirilmesi amacıyla 2011 yılında Bankamız 
bünyesinde ‘Kredi Analiz Yöneticileri’ göreve başladı. 
Kredi ve risk analizi konusunda tecrübeli Kredi Analiz 
Yöneticileri, kredi başvurusu sırasında değerlendirilmesi 
gereken tüm risklerin incelenerek analiz sonuçlarının 
başvuru dosyasına işlenmesinden sorumludur. 2012 
yılında ekibin çevresel ve sosyal riskler kapsamında 
donanımlarının arttırılmasını hedeflemekteyiz.

3. Sürdürülebilirliği Destekleyen Uluslararası 
Finansal Kaynaklar
Uluslararası finans kuruluşları ile kurduğumuz iş 
ortaklıkları ile müşterilerimiz için sürekli yeni kredi 
olanakları yaratarak ülkemizdeki ekonomik büyümeye 
katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca sağlanan bu 
kredilerde, söz konusu kredinin kaynağına bağlı olarak 
müşterilerimizden çeşitli sosyal ve çevresel performans 
kriterlerine uymaları koşulunu aramaktayız. Bunun yanı 
sıra, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine 
uygun koşullu kredi sağlanması için uluslararası 
kaynaklardan müşterilerimize finansman sağlamaktayız. 
2012 yılında da uluslararası finans kuruluşları ile iş 
birliği halinde sürdürülebilir değerler yaratan projelere 
destek olmaya devam edeceğiz.

“Akbank Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi (SEMS)”
2010 yılında IFC ile imzaladığımız kredi sözleşmesi 
kapsamında Bankamız bünyesinde “Akbank Sosyal ve 
Çevresel Yönetim Sistemi”ni (Social & Environmental 
Management System - SEMS) kurduk. IFC’nin sosyal 
ve çevre performans standartlarını esas alarak kurulan 
bu sistemin amacı, IFC kredileri ile finanse ettiğimiz 
KOBİ ve Kurumsal müşterilerimizin projelerinin sosyal 
ve çevresel risklerini tespit etmek, değerlendirmek ve 
yönetmektir. SEMS Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi; 
çevresel ve sosyal değerlendirme ve yönetim, iş gücü 
ve çalışma koşulları, kirliliğin önlenmesi ve azaltılması, 
toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti, biyolojik çeşitliliğin 
korunması, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi ve 
kültürel mirasın korunması gibi konuları içermektedir.  

Akbank SEMS Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi 
bir koordinatör liderliğindeki komite tarafından 
yönetilmektedir. SEMS koordinatörü ve komite üyeleri 
krediler, pazarlama ve satış yönetimi, uluslararası 
bankacılık, kurumsal sosyal sorumluluk birimlerinin 
temsilcileri arasından seçilmiştir. 2011’de SEMS 
komitesi üyeleri ve benzer nitelikteki kredilerin 
kullandırılmasında görev alan ekiplerimize, IFC 
tarafından çevresel ve sosyal performans standartları 
hakkında bir eğitim sunulmuştur.

EBRD Kriterleri
EBRD aracılığıyla müşterilerimize sunduğumuz 
krediler, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu 
projelerine finansman sağlayarak enerji kaynaklarının 
sürdürülebilirliğini sağlamakta ve çevre kirliliğini 
önlemektedir. Bunun yanı sıra, kredi sözleşmelerinde, 
söz konusu projelerin bulundukları bölgede 
oluşturabilecekleri çevresel ve sosyal etkilerin belirlenip 
azaltılmasına yönelik kriterler de bulunmaktadır. Bu 
krediyi kullandırdığımız projelerde hem ulusal çevre, 
sağlık ve güvenlik mevzuatının gereklerine hem de 
EBRD’nin belirlediği çevresel ve sosyal performans 
kriterlerine uyum zorunluluğu aranmaktadır. Bu kriterleri 
sağlamaları için EBRD tarafından müşterilerimize 
bağımsız proje danışmanlığı olanağı sunulmaktadır. Bu 
anlaşmalı danışmanlık şirketi ayrıca çevresel ve sosyal 
kriterlere uyum denetimi de yapmaktadır. 
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Sektörlere göre 2011 yıl sonu itibarıyla konsolide nakdî krediler sektör dağılım oranları aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Proje Finansmanı
Akbank olarak, bugüne dek uyguladığımız ihtiyatlı kredi politikaları sayesinde sektörün en düşük sorunlu kredi 
oranlarından birine sahibiz. İhtiyatlı yaklaşımımız kapsamında proje finansmanı kredilerini tek bir sektörde 
yoğunlaştırmak yerine enerji, gayrimenkul, telekomünikasyon, altyapı, ulaşım, petrokimya gibi sektörlere dengeli 
olarak dağıtmaktayız. Sektörlere göre proje finansmanı dağılım oranları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Müşterilerimize Sunduğumuz Kredilerin Sektörlere Göre Dağılımı   
Müşterilerimize şirketlerini büyütmek, satış hacmini artırmak, yurtdışına açılmak, şirket satın alımları ve birleşmeleri 
ve proje finansmanı gibi geniş bir yelpazede krediler sunmaktayız.

Proje Finansman Kredi Büyüklüğü
milyon USD

Sektör Bazında 
Dağılım

Satın Alım Sendikasyonlar Gayrimenkul Enerji Altyapı ve

Üretim

Toplam Risk Bakiyesi          Taahhütler Enerji          Gayrimenkul          Altyapı ve Üretim

Not: Sektör Bazında Dağılım, Satın Alım ve 
Sendikasyon Kredileri hariç tutularak hesaplanmıştır.

1.689
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7

2.081
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İklim Dostu Krediler
Bankamız enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
finansmanı için hem kendi kaynaklarından hem de 
uluslararası finans kuruluşlarından borçlanarak 
müşterileri için çeşitli kredi imkânları oluşturmaktadır. 

Enerji Dostu Kredi 
Akbank Enerji Dostu Kredisi, genellikle fabrika gibi 
ticari gayrimenkullerin ısıtma, soğutma, aydınlatma 
sistemlerini yenilenmek, dış cepheleri yalıtmak 
ve çevreci enerji kaynaklarına yönelmek isteyen 
müşterilerimize sağladığımız bir kredidir. Akbank 
Enerji Dostu Kredisi yatırım ve işletme sermayesi 
kredisi şeklinde kullandırılmaktadır. Özellikle alışveriş 
merkezleri, hastaneler, oteller, soğuk hava depoları, 
çamaşırhaneler, restoranlar ve fırınlara sağlanabilecek 
bu kredi türü, işletmelerin çevre koruması ve ıslahı, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve 
enerji verimliliğinin artırılması açısından ilerleme 
kaydetmeleri için ciddi bir destektir. 

Akbank olarak ülkemizin enerji sektörünün gelişmesine 
katkıda bulunurken enerji üretim projelerinin çevreye 
olan etkilerini de gözetmekteyiz. Bu politikamız gereği, 
yenilenebilir enerji üretim projelerini finanse etmeye 
2011 yılında da devam ettik. Rüzgâr Enerjisi Santrali 
(RES) ve Hidroelektrik Santrali (HES) projeleri kredi 
portföyümüzde önemli bir yere sahiptir. 2011 yılında 
KOBİ ve Kurumsal müşterilerimizin bu özellikteki 
projeleri için sağlanan finansman desteği toplam enerji 
projeleri kredileri içerisinde %70’lik paya sahiptir. 

EBRD MidSEFF ve TurSEFF Kredileri 
Ağustos 2011 tarihinde, Avrupa Kalkınma ve İmar 
Bankası’ndan (European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) Türkiye’deki orta büyüklükteki 
yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu projelerinin 
finansmanına aktarılmak üzere USD 100 milyon 
tutarında kredi sağladık. Azami vadesi 12 yıl olan, 
Mid-size Sustainable Energy Financing Facility 
(MidSEFF) adlı bu krediyle KOBİ’ler yenilenebilir enerji 
yatırımlarına özendirilmektedir.

Yine EBRD’den, 2010 yılında sağladığımız USD 60 milyon 
tutarındaki Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Kredisi 
(TurSEFF), firmalarda enerji verimliliğinin arttırılmasına 
ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasına yönelik 
finansal destek programı olup, en fazla 7 yıl vadeli 
olarak kullandırılabilmektedir. 

IFC Seküritizasyon Kredisi
IFC Seküritizasyon kredisi; IFC ile Akbank arasında 
2010 yılında yapılmış olan USD 75 milyon tutarındaki 
anlaşma kapsamında kullandırılan bir kredidir. 

Segment ayrımı gözetmeksizin Kurumsal, Ticari ve KOBİ 
müşterilerimizin, yenilenebilir enerji üretim projelerinin 
finansmanının yanı sıra, enerji verimliliği yatırımları 
ve enerji tasarrufu sağlayan ekipman yatırımlarının 
finansmanı için yararlanabildikleri bir kredi türüdür.

KOBİ’lere Özel Hizmet ve Ürünlerimiz   
Girişimcilik kültürünün güçlü olduğu ülkemizde 
KOBİ’ler, toplam firma sayısının %99’unu 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu işletmelerin gelişmesi, 
ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından 
son derece önemlidir. KOBİ Bankacılığı hizmetlerimizi 
bu gerçekten hareketle ve uzun vadeli hedeflere 
odaklanarak, değer yaratmak ve sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yürütmekteyiz. 

KOBİ’lere temel finansal hizmetler sağlamanın yanı 
sıra, onlara “Sizin İçin” felsefemiz doğrultusunda 
katma değer yaratacak projelerle ulaşırız. Örneğin, 
finansman kaynaklarına erişmeleri için gerekli olan 
bilgi akışı ve danışmanlık desteğinin sağlanması için 
çalışırız. KOBİ’leri “İş Ortağı”mız olarak görerek, onların 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiriz.

KOBİ’lere Özel Paketler ve Fonlar  
KOBİ’lere mevcut ürünlerimizin yanı sıra; farklı 
segment, sektör ve bölgelerdeki müşterilerimize 
yönelik, Toptancı Destek Paketi, Turizm Destek Paketi, 
İmalat Destek Paketi ve Lojistik Sektör Paketi gibi 
20’ye yakın hizmet ve ürün paketi sunmaktayız. Ayrıca 
çeşitli kurumlarla da iş birliği yaparak, düşük maliyetli 
kaynaklardan fon temin etmeye ve uygun maliyetli, uzun 
vadeli kredi kaynakları geliştirmeye devam etmekteyiz. 
Aşağıda 2011 yılında sunduğumuz bu tür bazı özel 
fonlara örnekler yer almaktadır.

KOSGEB İş birliği - “Acil Destek Kredisi Protokolü” 
Bu yıl KOSGEB ile ülkemizde yaşanabilecek doğal 
afet, savaş, genel grev, yangın, halk hareketleri, 
terör gibi durumlardan etkilenebilecek işletmelere 
yönelik bir “Acil Destek Kredisi Protokolü” ve Van İli ve 
Erciş İlçesinde meydana gelen depremden etkilenen 
KOBİ’lere özel “Van İli Acil Destek Kredisi Protokolü” ve 
“Van İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi Protokolü” 
imzaladık. Bu iş birliği ile kredi faiz tutarının tamamı 
KOSGEB tarafından karşılanarak KOBİ segmentindeki 
müşterilerimize %0 faizli kredi olanağı sunulmaktadır. 
“Acil Destek Kredisi Protokolü” ile KOBİ’lere ilk 6 
ayı ödemesiz kalanı eşit taksit ödemeli, 24 ay vadeli 
finansman desteği sağlamaktayız. Bu kapsamda 
Van’daki KOBİ’lere ilk 12 ayı ödemesiz kalanı 3 ayda bir 
eşit taksitler halinde ödemeli 36 ay vadeli “Van İli Acil 
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Destek Kredisi” ve “Van İli İşletme Sermayesi Destek 
Kredisi” sunmaktayız. 

Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK)
“Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları” (BAKK) 
Türkiye’deki bölgeler arası gelişmişlik farklarını 
azaltmak amacıyla, 43 ilimizi kapsayan az gelişmiş 
bölgelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
ihtiyaç duyduğu finansmana erişim olanaklarını 
artırmaya yönelik bir programdır. Avrupa Yatırım 
Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu tarafından oluşturulmuş 
BAKK Programı kapsamında, söz konusu firmalar 
için kredi amaçlı garanti, kapasite artırma ve tanıtım 
olanakları mevcuttur. Bu programa aracılık eden beş 
banka arasında yer alan Akbank, yeni yatırım, işletme 
sermayesi, ihracat gibi konularda finansal destek arayan 
hedef kitledeki firmalara destek sunmaktadır.

KOBİ’lere yönelik yeni Çözümler  
2011 yılında, geçmiş yıllarda olduğu gibi, KOBİ 
segmentindeki müşterilerimizin değişen ve gelişen 
ihtiyaçlarına yönelik yeni ve inovatif ürün ve hizmetleri 
hayata geçirmekteyiz. 

Konusunda Uzman Müşteri İlişkileri Yöneticileri     
(Ben Bilirim) 
KOBİ’lerin ihtiyaçları faaliyet gösterdikleri 
sektörlere göre farklılık gösterdiği için, Müşteri 
İlişkileri Yöneticilerimizin de (MİY) sektör bazında 
uzmanlaşmalarını sağlayarak, müşterilerimize 
finansman dışında da işlerini büyütmeleri ve 
geliştirmeleri için destek olmaktayız.

Yenilenen “Toptancı Destek Paketi” ve                     
“Turizm Destek Paketi”
Bankamız KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve 
hizmetlerin yer aldığı, avantajlı destek paketleri 
sunmaktadır. Bu paketlerde, nakit akışına uygun 
hazırladığımız kredi ürünleri başta olmak üzere çek 
karnesi, teminat mektubu, ticari artı para kredisi, 
şirket kredi kartı, POS, sigorta gibi hizmet ve ürünler 
bulunmaktadır. 

2011’de otel, cafe, restoran, acente, mağaza gibi 
turizm sektörünün ülkemizdeki oyuncularını içine alan 
kapsamlı bir sektör araştırması yaptırarak, mevcut 
durumu ve sektörün geleceğe ilişkin beklentilerini tespit 
ettik. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak Turizm 
Destek Paketimizi daha da geliştirdik. Turizmci KOBİ 
müşterilerimiz hem yeni yatırımları için, hem de yeni 
sezon ihtiyaçları için işletme kredisi olarak kullanmak 
üzere Turizm Destek Kredisi’nden faydalanabilecekler. 
Gıda ürünlerinin toptan ticaretini yapan firmaların 

finansman gereksinimlerinin Ramazan ayı öncesinde 
artmasını dikkate alarak “Toptancı Destek Paketi”mizi 
yeniledik. Bu paketten yararlanan, müşterilerimize özel 
faiz oranları ve çeşitli avantajlar sunulmaktadır. 

LUCA Muhasebe Programının Banka Hesap 
Hareketlerine Entegrasyonu 
LUCA, Türkiye’de SMMM (Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler) tarafından yaygın bir şekilde 
kullanılan muhasebe bilişim sistemidir. 2011’de 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile 
“LUCA – Banka Hesap Hareketleri Entegrasyonu” 
protokolünü imzaladık. Bu girişim ile amacımız 
müşterilerimiz arasındaki LUCA üyesi mali müşavirlerin 
ve onların müşterilerinin onay verdikleri banka hesap 
hareketlerini muhasebe programlarına otomatik olarak 
aktarmaktır. Bu hizmetten yararlanacak mali müşavirler 
muhasebeleştirme işlemlerini, çok daha hızlı, güvenli 
ve hatasız bir şekilde gerçekleştirerek müşteri hizmet 
kalitelerini arttırabilecekler.

Tedarikçi Finansmanı 
Tedarikçi Finansmanı, kurumsal firmaların bayileri veya 
distribütörleri olan tedarikçi KOBİ müşterilerimiz için 
herhangi bir masraf, ücret veya komisyon içermeyen 
web tabanlı bir finansman modelidir. Yoğun ilgi gören 
Tedarikçi Finansmanı ile tedarikçi KOBİ’ler, aynı 
zamanda Bankamızın da müşterisi olan kurumsal 
müşterilerinden alacaklarını vadesinden önce tahsil 
edebilmektedirler. 

Sigorta Hizmetlerinde Yenilikler 
Bu yıl KOBİ segmentindeki müşterilerimize sunduğumuz 
yenilikler arasında, Aksigorta iş birliği ile sigorta ürün 
gamına eklediğimiz yeni ürünler yer almıştır. Üye iş 
yerlerinde (POS makinelerimizi kullanan iş yerleri) üye 
iş yerinin bazı spesifik risklerini teminat altına alan 
“POS Plus Sigortası” ürünü bunlardan biridir. Bankamız 
müşterisi olan diğer iş yeri sahiplerine de, işyerlerinde 
bulunan temel riskleri belirli bir limit dâhilinde teminat 
altına alan sabit fiyatlı “İş yeri Sigortası” ürününü 
sunmaya başladık. 

Esnafa Web&Cep Kredi 
Esnaf müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak üzere 
birçok yeni kanal açarak kredi süreçlerinde kolaylık 
sağladık. Esnafa Web Kredi ile artık tüm şahıs firmaları 
kredi başvurularını birkaç dakika içinde internetten 
kolaylıkla yapabilmektedir. Ayrıca Esnafa SMS Kredi 
uygulamamızla, müşterilerimiz SMS göndererek kredi 
başvurusunda bulunabilmekte ve bir dakika içinde 
başvurularına cevap alabilmekteler. Esnafa SMS Kredi 
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ürünümüz uluslararası bir platform olan Financial 
World Innovation Awards tarafından  ödüle layık görüldü.

Arife Tarife Esnaf, Esnafa Tasarruf Etme              
Olanağı Sağlıyor
Esnafların yaptıkları her bankacılık işlemi için ayrı 
ayrı masraf ödememeleri böylelikle nakit yönetimi 
masraflarını daha uygun koşullarda karşılamaları için 
Arife Tarife Esnaf paketini hayata geçirdik. Arife Tarife 
Esnaf ile yıllık ücret karşılığı esnaf müşterilerimiz ister 
şubeden, ister internetten, ister telefon şubesinden 
işlemlerini avantajlı olarak yapabilmekteler. 

Girişimciliğe Destek  
Ülkemizde girişimcilik kültürünün daha da 
yaygınlaşmasına, daha fazla girişimci yetiştirilmesine 
ve girişimciler için fırsatların artırılmasına yönelik 
çalışmaları desteklemeye 2011 yılında da devam 
ettik. Bunlardan biri Endeavor Derneğiyle birlikte 
yürüttüğümüz “Endeavor Girişimcilerine Özel Kredi” ve 
“İyi Yatırım” ile “İyi Girişim” zirveleri; diğeri ise Akbank’ın 
da katkılarıyla gerçekleşen “Üniversiteli Girişimci 
Yarışması” oldu.

Girişimcilere Destek - Endeavor Programı ve 
Toplantıları 
Endeavor, gelişmekte olan ülkelerdeki etkin girişimcileri 
destekleyerek, ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak 
amacıyla kurulmuş uluslararası bir sivil toplum 
kuruluşudur. Bankamız, Endeavor Derneği ile iş 
birliği kapsamında Endeavor Türkiye’nin seçtiği etkin 
girişimciler için ilk etapta 20 milyon TL tutarında bir 
kredi havuzu açmıştır. Uygun teminat koşulları, uzun 
vade ve düşük faiz gibi avantajlar sunan bu kredi 
havuzundan Endeavor tarafından seçilen girişimciler 
yararlanabilmektedir. 

2011’de girişimcilere özel finansal hizmetlerimizin yanı 
sıra Endeavor Derneği ile birlikte destek sunmak üzere 
iki toplantı gerçekleştirdik. TÜSİAD’ın da katkıları ile 
gerçekleşen “İyi Girişim Zirvesi”nde, özel sektör, risk 
sermayesi ve yatırım firmalarının temsilcileri, iş liderleri 
ve akademisyenlerden oluşan seçkin konuşmacılar ile 
yüksek büyüme potansiyeli olan girişimciler bir araya 
gelerek liderlik, yönetim, girişimci finansmanı gibi 
konularda söyleşiler ve atölye çalışmaları yaptılar. “İyi 
Yatırım Zirvesi” sırasında ise, girişimcilere sermayenin yanı 
sıra bilgi birikimi, koçluk ve network desteği de sağlayan 
“Melek Yatırımcı” modeli anlatıldı. 2012 yılında da benzer 
toplantıları yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. 

KOBİ’lerde İş Geliştirme 
KOBİ segmentindeki müşterilerimize ürün ve 
hizmetleri için yeni pazarlar bulmalarında ve talep 
yaratmalarında da destek olmaktayız. Aşağıda örnekleri 
yer alan, KOBİ’lere özel iş geliştirme program ve 
bilgilendirmeleri, KOBİ’lere kendilerine yol haritası 
çizmelerinde yardımcı olmaktadır.

İhracatta İlk Adım KOBİ İhracat Okulu 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle 
başlatılan, “İhracatta İlk Adım KOBİ İhracat Okulu” projesi 
ile bu yıl da dış pazarlara açılarak büyümek isteyen 
KOBİ’lere desteğimizi sürdürdük. Hâlihazırda ihracat 
yapmayan veya ihracata yeni başlamış KOBİ’lere yeni 
pazarlar, iş fırsatları, ihracatta devlet teşvikleri, pratik 
ihracat uygulamalarını kolaylaştırıcı konular hakkında 
bilgilendirme sağladık. Proje kapsamında 2011’de Denizli, 
Afyon, Dudullu, Adana ve Mersin’de “İhracatta Fırsatlar: 
Yeni Sektörler, Pazarlar, İş Modelleri ve Teşvikler” konulu 
toplantılar gerçekleştirildi.

KOBİ’lere Yönelik Web Portalı
“kobilersizinicin.com” Mart 2011’de hayata geçirdiğimiz, 
KOBİ’lere özel bir bilgi portalıdır. Sitede finansal, 
sektörel analizler ve haberler yer almaktadır. KOBİ’ler 
bu portal üzerinden dış ticaret, girişimcilik, marka ve 

Endeavor Projesi Örneği: Vistek ISRA Vision
Vistek ISRA Vision 2006’da kurulmuş bir teknoloji 
şirketi ve Akbank “Endeavor Girişimcilerine Özel Kredi” 
ürününden yararlanan firmalardan biridir. Yapay 
görme tabanlı otomasyon sistemleri geliştiren Vistek 
ISRA Vision’ın ürünleri arasında ayrıştırma (sorting) 
sektöründe, gıda ve cam ürünlerine karışan yabancı 
maddeleri optik prensiplere dayalı sistemlerle ayıran 
makineler yer almaktadır.

“Akbank ve Endeavor Derneği iş birliği çerçevesinde 
sunulan özel kredi paketinden yararlanarak 
sağladığımız finansman, şirketimize pek çok açıdan 
katma değer sağladı. Vistek ISRA Vision, emin 
adımlarla büyüyen ve büyürken AR-GE odaklı yaklaşım 
sergileyen bir şirkettir. Sağladığımız finansmanla 
AR-GE yatırımlarımızı hızlandırdık. Proje bazlı çalışma 
prensibinden ürün geliştirme hedefine doğru gitmemiz 
sürecinde gereken AR-GE maliyetinin karşılanması 
için destek almış olduk. Hem Vistek ISRA Vision’ın 
büyümesine hem de katma değeri yüksek ürün 
geliştirmek için yüksek teknoloji odaklı istihdama katkı 
sağladık.”
Prof. Dr. Aytül Erçil, CEO - VISTEK ISRA VISION A.Ş.
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vergi gibi konularda uzmanlara sorular sorabilmekteler. 
Sitenin ziyaretçileri Akbank KOBİ TV üzerinden işlerine 
yararlı olacak konularda Bankamız dışından uzmanların 
yer aldığı videolar seyredebilmektedir. İlanlar 
bölümünde ise yeni müşteri, eleman, ham madde, 
makine-ekipman gibi alanlardaki ihtiyaçları paylaşmak 
mümkündür. “kobilersizinicin.com” interaktif dünyanın 
en saygın yarışmaları arasında yer alan uluslararası 
Interactive Media Awards tarafından Financial Services 
kategorisinde Outstanding Achievement Award ödülüne 
layık görülmüştür. 

KOBİ’lerle iletişimimizi güçlendiren bir çalışma da 
2011’de yaklaşık dört ay boyunca www.kobilersizinicin.
com ve Akbank facebook sayfasından erişim olanağı 
olan KOBİ’ler İçin Sanal Firma Kurup Büyütme Oyunu 
- “Kur Yönet” oldu. “Kur Yönet” KOBİ'lere özel olarak 
geliştirilen bir oyun. Finansmana ulaşmak için gerekli 
olan bilgilerin yanı sıra Akbank ürün ve hizmetlerini 
kullanarak şirket kurma, yönetme ve büyüme modelleri 
oluşturma deneyimi sağlıyor. Akbank’a özel olarak 
geliştirilen “Kur Yönet”, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi 
gördü ve dünyanın prestijli uluslararası web ödülleri ve 
platformları tarafından ödüle layık bulundu.

Kobiler Sizin İçin Portalı: 

 www.kobilersizinicin.com

KOBİ’ler İçin İş Birlikleri  
KOBİ’lerin geleceğe hazır olmalarına katkıda 
bulunmak amacıyla çeşitli iş birliklerine aracı olur, 
KOBİ müşterilerimizin yenilikleri takip etmelerini 
kolaylaştıracak toplantılar düzenleriz. 

Sanayi ve Ticaret Odalarıyla İş birliği  
Ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla yerel ekonomilere 
bölgesel kalkınmada destek olmak amacıyla 
geliştirdiğimiz hizmetlerden bir diğeri de; farklı şehir ve 
bölgelerde yer alan sanayi ve ticaret odalarıyla anlaşmalar 
yaparak, özellikle KOBİ’lere kredi ve diğer bankacılık 
hizmetlerimizi avantajlı koşullarda sunmaktır. Bu 
anlaşmalar kapsamında, oda üyesi firmaları uygun vade 
ve ödeme koşullarıyla yatırım ve ham madde finansmanı 
için Makine ve Ekipman Kredisi, Ham Madde Alım Kredisi, 
Taşıt ve Filo Kredisi, Taksitli Ticari Kredi, İş yeri Kredisi, 
İş yeri Yenileme Kredisi gibi ürünlerimizi kullanabilirler. 
Bahsedilen iş birliklerine bir örnek İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Çevre Dostu 
Ürün ve Uygulama Ödülleri” programıdır. Bankamız 
tarafından da desteklenen bu programda İSO üyelerinin 
örnek çevresel performanslarının ödüllendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Ödüle layık görülen KOBİ’lere çeşitli 
avantajlar sunulmaktadır.

“KOBİ’ler İçin Yeni Fırsat - KOBİ’lerin Halka Arzı” 
Toplantıları 
Bu yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası - Gelişen 
İşletmeler Piyasası (İMKB-GİP) iş birliği ve KOSGEB’in 
katılımıyla “KOBİ’ler İçin Yeni Fırsat - KOBİ’lerin 
Halka Arzı” temalı toplantılar gerçekleştirdik. Ankara 
ve Kayseri’de düzenlenen bu toplantılarda, İMKB - 
Gelişen İşletmeler Piyasasının amacı, burada işlem 
görme şartları, iş akışları gibi konular hakkında bilgi 
aktarılırken bu piyasaya kote olmanın KOBİ’lere 
getirdiği fon temini, sürdürülebilir büyüme, bilinirlik 
gibi avantajlar üzerinde de duruldu. Ayrıca KOSGEB’in 
Finansman Destekleri, Girişimcilik Destek Programı,  
KOBİ Proje Destek Programı, AR&GE, İnovasyon ve 
Endüstriyel  Uygulama Destek Programı gibi genel 
olarak KOBİ’lere verdiği destekler GİP’e özel olarak 
sunulan destekler hakkında  bilgi aktarıldı.

“Gelecek İçin Hazırlıklı mısınız?” Toplantıları  
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikleri 
müşterilerimizle paylaşmak ve uygulama safhasına 
kadar bu yeni döneme hazır girmelerini sağlamak 
üzere Deloitte Türkiye ile birlikte “Gelecek için 
hazırlıklı mısınız?” temalı toplantılarla müşterilerimizi 
bilgilendirmeye başladık. Ticaret hayatını kökten 
değiştirecek Yeni Türk Ticaret Kanunu müşterilerimizin 
kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve rekabet gücü 
açısından önemli gelişmelere yol açacaktır. 2011’de 
İstanbul, Denizli, Antalya, Gaziantep ve Bursa’da 
gerçekleşen ve yoğun ilgi gören bu toplantılara 2012 
yılında da devam etmeyi planlamaktayız. Amacımız 
özellikle KOBİ segmentindeki müşterilerimize bu yeni 
ticari ortama hazırlanmalarında destek vermektir.

Dış Ticarete Destek ve Teşvik
Çeşitli finansal araçlar yoluyla dış ticaret ve ödeme 
işlemleri ile yatırım projelerinde müşterilerimize özenli 
ve hızlı şekilde destek vermeye devam etmekteyiz. 
Farklı ülkelerin ihracat kredi kuruluşları ile yaptığımız 
anlaşmalar aracılığıyla Bankamız uygun koşullarda 
uzun vadeli finansman olanakları sağlamaktadır. 

Dış ticaret yapan KOBİ’lerin ithalat ve ihracat işlemleri 
ve finansman ihtiyaçları için hazırladığımız “Dış Ticaret 
Destek Paketi” mevcut ve yeni kredi, nakit yönetimi ve 
sigorta ürünleri içermektedir. Paket’ten yararlanan 
firmalara pek çok fırsatlar tanırız. Bunlar arasında 
SWIFT masraflarında özel indirim, ücretsiz döviz alım/
satım işlemleri, Kurumsal İnternet Şube ve Kurumsal 
Telefon Şube’den ücretsiz havale işlemleri ve indirimli 
EFT işlemleri, indirimli Nakliyat Sigortası dâhil pek 
çok avantajı saymak mümkündür. Bankamız “Dış 
Ticaret Destek Paketi” ile KOBİ’lerin dış ticaretlerinin 
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finansmanı ihtiyaçları için 24 aya varan vadelerle 
Döviz Kredisi ve çok uygun faiz ve ödeme koşullarıyla 
Eximbank Kaynaklı İhracat Kredisi de sunmaktadır. Öte 
yandan 2011’de Çin para birimi Yuan üzerinden kambiyo 
ve mevduat  işlemlerine başlanmıştır.

Diğer taraftan, müşterilerimiz dış ticaret işlemleri 
hakkında genel bilgi, alternatif finansman teknikleri, dış 
ticaret mevzuatına ilişkin her türlü yasal bilgi ve sıkça 
sorulan soru ve cevaplarına aşağıdaki adresten erişim 
sağlayabilirler. 

Akbank mevzuat:  

 www.akbankmevzuat.com 

Bireysel Bankacılıkta Sorumluluk 
Uygulamaları
Her bireyin bankacılık hizmet beklentisi birbirinden 
farklılık gösterir. Farklı yaş ve meslek gruplarına göre 
alışkanlıklar ve bankacılık ihtiyaçları değişebilmektedir. 
Bu gerçekten yola çıkarak, müşterilerimizin farklı 
ihtiyaçlarına yönelik farklı hizmetler sunmaktayız.

Müşterimize Değer Katan Bireysel Bankacılık 
Hizmetlerimiz
Yaygın Mevduat Hizmetleri
Ülkemizin her yerindeki müşterilerimize mevduat 
ürünlerimize her kanaldan erişim sağlayarak, 
yatırımlarını değerlendirebilmeleri için yaygın mevduat 
hizmetleri sunmaktayız. Bankamızdaki toplam mevduat 
miktarının %70’e yakını tasarruf mevduatından 
oluşmaktadır. Küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerinin 
ekonomiye kazandırılmasını teşvik eden ürünler ve 
rekabetçi fiyatlama politikamız ile bu alanda öncü 
rolümüzü korumaktayız. 

Tabana yaygın mevduatın artması hem ülkemiz, hem 
de Bankamız açısından önem taşımaktadır. 2011 yılında 
tutarı 10-50 bin TL arasındaki mevduat sahiplerine 
yönelik düzenlediğimiz kampanyalarla bu alanda 
bir önceki yıla göre %2 oranında büyüme sağladık. 
Ayrıca tasarrufu teşvik amaçlı Fon Birikim ve Mevduat 
Birikim hesaplarıyla da hizmet vermekteyiz. Bireylere 
ülkemizde çok yaygın olmayan tasarruf alışkanlığını 
kazandırabilmek adına farklı meslek gruplarına, 
yurtdışında çalışan işçi ailelerinin yoğun olarak yaşadığı 
bölgelere, emeklilere ve şehirlere özel kampanyalar 
hazırlamaktayız.

Şeffaf Bankacılık Hizmetleri: aRife taRife
aRife taRife müşterilerimizin en sık kullandıkları para 
transferi, çek tahsilâtı, cüzdan ve ekstre yazdırma gibi 

işlemler paketlenerek, aylık tek bir ücret karşılığında, 
ihtiyaç kadar işlem yapabilme olanağı sağlayan bir 
üründür. Bireyler ve şirketler için hazırlanan toplam 
6 farklı tarife ile internet dâhil pek çok kanaldan bu 
işlemleri çok uygun koşullarda gerçekleştirmek 
mümkündür. aRife taRife ürünü “Herkes ne ödediğini 
bilsin diye” ve “Arif olan birini seçer” sloganlarıyla 
müşterilerimizi bilinçli seçim yapmaya teşvik etmektedir.

Gençler İçin Bankacılık Hizmetleri: exi26   
Gençlerin finansal gereksinimlerine yönelik olarak 
tasarlanmış özel ürün ve hizmetlerimizi, 18-26 yaş 
arasındaki gençler için geliştirdiğimiz exi26 markası 
ile sunmaktayız. Nispeten düşük limitli kredi kartı olan 
Exi26 uygulaması, üniversite öğrencilerinin harcama 
disiplini kazanmalarına aracı olmaktadır. Exi26 sahipleri 
yıl boyu devam eden taksit ve indirim kampanyalarından 
da faydalanabilmektedir.

Afet Durumunda Müşterilerimize Destek 
Bankamız 2011 Ekim ayında Van’da yaşanan şiddetli 
depremin ardından ivedilikle bölge halkına destek 
amaçlı adımlar atmıştır. 2012 yılının sonuna kadar Van’a 
ve Van’dan yapılan para transferleri üzerinden ücret 
tahsil edilmemektedir. Ayrıca depremden dolayı bireysel 
kredilerini ödeme güçlüğü çeken müşterilerimize de 
ek ücret ya da faiz koşulu olmaksızın taksit erteleme 
olanağı sunulmaktadır.

Birebir Bankacılıkta Yatırımcıları Bilinçlendirme  
Birebir Bankacılık, Bankamızdaki varlıkları 100 Bin TL 
tutarına ulaşmış, yatırım ürünlerinde uzmanlaşmış 
hizmet bekleyen müşterilerimize, özel Müşteri İlişkileri 
Yöneticileri aracılığıyla sunduğumuz bir hizmettir. 
2010’da 186 şubemiz Birebir Bankacılık hizmeti 
sunarken bu rakam 2011’de 200 şubeye çıkmış, bu 
hizmeti sunduğumuz müşterilerimizin sayısı da 160 
binden 190 bine ulaşmıştır. 

Müşterilerimiz yatırımları doğru ve güncel bilgi 
ve hizmetlere, Akbank Yatırımcı Portalı, Birebir 
Uzman Hattı, Akbank Yatırımcı Merkezi aracılığıyla 
ulaşabilmektedir. Ayrıca Ak Portföy tarafından 
hazırlanan Yatırım Fikirleri ve Ak Yatırım’ın portföy 
önerileri e-posta ile kendilerine iletilmektedir. Yatırım 
Fikirleri’nin müşterilerin farklı risk ve getiri özelliklerine 
sahip yatırım ürünleri hakkında bilgilendirilmesi için 
önemli bir katkısı olmaktadır. Müşterilerin uzman 
görüşlerinden faydalanmalarını ve yatırım kararlarını 
daha doğru bir bakış açısıyla almalarını sağlamak 
amacıyla düzenlediğimiz Yatırımcı Seminerleri ile değerli 
piyasa yorumcuları, Dünya çapında fon yöneticileri ve 
ekonomistler müşterilerimizle bir araya gelmiştir. 
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Bireysel Kredi Borçlarının Yapılandırılması 
Bireylerin borçluluk oranının giderek arttığı son yıllarda, 
yaşanan ekonomik dalgalanmanın da etkisiyle, bireysel 
kredisini veya kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü 
yaşayan müşterilerimize yasal otoritenin koyduğu 
sınırlar dikkate alınarak bazı kolaylıklar sağlamaya 
çalıştık. Ödeme planı değişikliği talep eden veya 
ödemede geciktiği için yeni ödeme planıyla gecikmesini 
gidererek düzenli ödeme yapabileceği düşünülen 
müşterilerimizin talepleri Bankamız tarafından 
değerlendirmeye alınmıştır. Bu niteliklerdeki kart 
sahiplerinin ve kredi kullanmış bireylerin bir kısmına, 
kullanmış oldukları krediler yasal takibe alınmadan 
önce borçlarını ödeme olanağı sunduk. 

İlişkili Kuruluşlar Aracılığıyla Sunulan 
Hizmetler 
Sigortalı Olmak Bir Lüks Değil, Gerekliliktir
Banka sigortacılığı alanında temel prensibimiz, sigortalı 
olmanın bir lüks değil gereklilik olduğunu geniş kitlelere 
anlatmaktır. Akbank yaşam boyu karşılaşılabilecek 
riskleri dikkate alarak, her müşteri segmentine uygun 
fiyat ve teminat alternatifi olan ürünler sunmaktadır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin bireysel emeklilik 
sistemi ve Ak Sigorta A.Ş.’nin çeşitli sigorta ürünleri Akbank 
aracılığıyla daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmaktadır. 
Müşterilerimiz Akbank ATM’leri ve Çağrı Merkezimiz 
dâhil olmak üzere tüm dağıtım kanallarından bireysel ve 
kurumsal sigorta ürünlerimize ulaşabilmektedir.

Kolay Anlaşılır Yatırım Hizmet ve Ürünleri
Akbank hem geniş yatırım fonları yelpazesi, hem de 
farklı kanallardan alım satıma aracılık hizmetleriyle 
yatırımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
etmektedir. 2011’de toplam 19 adet anapara korumalı 
fon ihracı gerçekleştirerek borsadan dövize, altından 
gümüşe, faizden emtiaya kadar farklı fon yatırımı 
ürünleri, yatırımcının anlayabileceği ve karmaşıklıktan 
uzak bir şekilde Akbank müşterilerine sunulmuştur. 
Anapara korumalı fonlara ilk kez yatırım yapan 
müşterilerimizin sayısı 20 bin kişiye ulaşmıştır.

Tüketici Kredilerinde Sorumluluk Uygulamaları 
Akbank’ın bireylere sağladığı tüketici kredileri Konut, 
İhtiyaç ve Taşıt olarak üç ana gruptan oluşmaktadır. 
Ayrıca, kredi kartları kullanımı sırasında sağlanan 
krediler de yine tüketicilere sağlanan hizmetler 
arasındadır. Son üç yıla ait bireysel tüketici kredi 
portföyümüzü gösteren tablo aşağıdadır. 

Konut Kredisi
Bankamız, konut kredisini, satın alınacak konutu teminat 
olarak almak koşuluyla, konut değerinin %75’ine kadar, 
120 aya varan vadeler ile, BSMV ve KKDF’den muaf olarak 
müşterilerine kullandırmaktadır. Mortgage pazarının 
büyük bir ivme gösterdiği 2005 yılından bu yana 200 
binden fazla müşterimiz ev sahibi olmuştur. 

Özel çağrı merkezimize (Büyük Kırmızı Hat – 44 44 253)  
başvuran müşterilerimiz hem danışmanlardan yasal 
ve teknik konularda görüş alabilmekte, hem de konut 
kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Konut 
edinmede finansal sektörün önemini bilen Bankamız, 
bazı büyük inşaat firmaları, TOKİ ve Emlak GYO ile 
iş birlikleri yaparak sadece büyük şehirlerde değil, 
Anadolu’daki konut projelerine ve depreme dayanaklı, 
altyapısı sağlam, seçkin mimari projelerle kentsel 
dönüşüm faaliyetlerine de destek olmaktadır.
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İnsan Sağlığına Duyarlı Bankacılık 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına nakit yatıran 
22 banka içerisinde nakit hacminde 2. sırada yer 
alan Bankamız, fersude olarak tanımlanan eskimiş 
ve yıpranmış kirli paraları TCMB’ye iletmeden önce 
ayıklamakta, böylelikle toplum sağlığı açısından 
önemli bir tehdit oluşturan mikropların yayılmasını 
engellemeye katkı sağlamaktadır. Mikropların 
yayılmasını engellemek için ATM cihazlarımıza yeni 
basılmış veya çok temiz para konmasına özel önem 
verilmektedir (oran % 80 seviyesindedir). Ayrıca ATM 
cihazlarımız profesyonel ekiplerce düzenli olarak 
dezenfekte edilmektedir. 
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Müşterilerimize Değer Katan Banka ve 
Kredi Kartları 
yenilikçilik Uygulamaları
Kredi kartları portföyümüz Axess, Axess Business, 
Wings, Wings Business, Fish, Carrefour Axess ve 
Axess exi26 markalarından oluşur. 

Özellikle üç öncü kredi kartı markamız olan Axess, 
Wings ve Fish’ten oluşan 5,4 milyon adet kredi kartı, 
5,9 milyon adet banka kartı (Neo) portföyümüz ve 9,6 
milyar TL tutarındaki bireysel kredi kartı portföyümüz 
ile 223 bin üyeli üye iş yeri (POS makinelerimizi kullanan 
iş yerleri) ağımızla 2011 yılında da, bir önceki yıla göre 

artan sayıda müşterimize gereksinim ve beklentileri 
doğrultusunda yenilikçi hizmetler sunduk. 

Diğer kredi kartlarımızdan Carrefour Axess, Axess’in 
sağladığı kolaylıkların yanı sıra CarrefourSA’larda 
kullanıcıya özel fırsatlar sunmaktadır. Axess Business 
ve Wings Business küçük, orta ve büyük ölçekli 
firmaların akaryakıt ve toplu mal alımı, iş seyahatleri, 
konaklama ve ofis malzemeleri gibi ihtiyaçlarına yönelik 
ticari kredi kartlarımızdır. Ticari kartları ile firmalar 
ödemelerini düzenli takip edebilir, mil puan ve chip-para 
kazanımının yanı sıra kampanyalardan faydalanabilirler. 
Ayrıca üniversite öğrencilerine ve genç profesyonellere 
yönelik Axess exi26 kredi kartımız mevcuttur.

Markalarımız Yeni Avantajlara Örnekler Kartın Özellikleri

Kart sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun Axess tarifelerini 
uygulaması sayesinde Axess müşterimiz kendi limit ve harcama 
alışkanlıklarına uygun harcama planlarını önceden belirlemesi 
durumunda ücretsiz kart, bedava internet, chip-para biriktirme ve 
faiz indirimlerinden faydalanırlar.  

Wings ile yapılan tüm alışverişlerden Mil Puan kazanımı ve bu 
puanlar ile bedava uçak bileti alabilmenin yanı sıra geliştirilen 
yeni uygulama ile Wings Style üye iş yeri ağında bulunan çeşitli 
restoran, otel,  spor ve spa merkezlerinde  ödeme yapılabilir.

Bankamızla ilişkisi kuvvetli müşterilerimizi ödüllendirmek 
anlayışıyla, Bankamızdaki toplam varlığı ve/veya konut kredisi 
tutarı 100.000 TL ve üzerinde olan kart sahiplerine %25 daha fazla 
mil puan kazandırılmaktadır.

Citibank ile yapılan iş birliği çerçevesinde Wings sahipleri, 
yurtdışındaki Citibank ATM’lerinden nakit avans işlem ücreti 
ödemeksizin nakit avans çekebilme, Citi World Privileges'la 
yurt dışında 4.000’i aşan noktada özel indirim ve fırsatlardan 
faydalanabilme, Citi Mil Transfer programı ile mil puanlarını 
anlaşmalı havayolu programlarına aktarma gibi olanaklardan 
faydalanmaktadır.

Aylık ödül çekilişi ile hayalleri gerçeğe dönüştüren Fish, 2011‘de 
ödül sayısını 254’e çıkararak ev, araba vb. birçok ödül vermeye 
başladı. Kasım ayında 10 TL‘lik alışverişi ile çekilişimize katılan 
bir müşterimiz bir ev kazandı.

Sosyal medyanın en büyük ödüllü yarışması olan “Hayal 
Yarışması” facebook/Fishcard sayfasında gerçekleşti. 3.000’in 
üzerinde kişinin katıldığı yarışmada bir kişiye 100.000 TL 
değerindeki dünya turu hayalini  hediye ettik. 

Axess kredi kartı markamız, 
kullanıcıya çeşitli avantajlar 
sunarak kazandırır, yeni ürün 
özellikleri ve finansal çözümler 
açısından sürekli gelişen bir 
üründür. Kullanışlı web sitesi, 
facebook ve twitter gibi sosyal 
medya mecralarında kart sahipleri 
ile etkin iletişim olanağı sağlar.

Daha fazla bilgi için;
 http://www.axess.com.tr

Sosyal yaşamı hareketli, iş veya tatil 
amaçlı seyahatleri fazla olan üst 
gelir grubundaki müşterilerimize 
yönelik bir kredi kartıdır. 

Daha fazla bilgi için;

 http://www.wingscard.com.tr

Perakende pazarıyla Bankamızın 
yakınlaşmasını sağlayan, 
kullanıcıya cazip ödüller kazandıran 
bir kredi kartıdır.

Daha fazla bilgi için;

 http://www.fishcard.com.tr

Hayal dükkânı web sitesi 

 http://www.hayaldukkani.com
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Banka ve Kredi Kartlarında Sorumluluk 
Uygulamaları 
Kredi Kartlarında Sigorta Hizmetleri
Kredi kartı müşterilerimize kaza, kayıp ve hırsızlık 
gibi durumlara yönelik çeşitli sigorta ürünleri de 
sunmaktayız. Kart sahibinin vefatı veya maluliyeti 
halinde, kredi borcunun tahsil edilebilmesi ve 
mirasçılarına maddi yükümlülük oluşturması için, Hayat 
Sigortası hizmetimiz mevcuttur. İşsizlik halinde Ak 
Sigorta’nın Kredi Kartı İşsizlik Sigortası ürünü devreye 
girebilir. Bodycard Koruma Sigortası kayıp ve çalıntı 
hallerinde Akbank Telefon Şubesi aracılığıyla tüm 
bankalardaki kredi ve banka kartlarının kapattırılması 
ve mağduriyeti önlemek için teminat, ulaşım, iletişim ve 
nakit yardım hizmetleri sunar.

Üye İş Yeri (*) Kampanyalarıyla Anadolu’da Ticaretin 
Gelişmesine Katkı
Akbank üye iş yeri adedi açısından pazardaki ilk dört 
büyük banka arasındadır. 2008’den bu yana devam eden 
Anadolu’ya özel “şehir bazlı üye iş yeri kampanyaları” 
ile üye iş yeri sayısında toplam %92 oranında 
artış kaydedilmiştir. 2011 yılında 20 ayrı şehirde 
düzenlediğimiz bu kampanyalar şehirdeki ticaretin 
gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal hayata farklı bir 
canlılık getirmek de amaçlanmaktadır. 

Karbon Ayak İzi Bilgilendirme Girişimi
Müşterilerimizi iklim değişikliği ve karbon salımı 
konusunda bilinçlendirmek üzere 2011 yılında 
karbon ayak izi adlı bir web sayfasını hayata geçirdik. 
Özellikle iş veya tatil amaçlı seyahatleri fazla olan 
müşterilerimize yönelik kredi kartımız olan Wings’in 
web sitesinden ulaşılabilen karbon ayak izi sayfası, tüm 
vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Ayda ortalama 

bine yakın ziyaretçi alan sayfada “Karbon ayak izi nedir? 
Nasıl hesaplanır? Karbon ayak izi hesap makinesi; 
Karbon ayak izimizi azaltmanın yolları” gibi başlıklar 
altındaki  detaylı bilgilere yer verilmektedir. 

Daha fazla bilgi için:

 http://www.wingscard.com.tr/wings-dunyasi/
karbon-salimi

Akbank’ta yenilikçilik Uygulamaları
Değişen ve çeşitlenen müşteri taleplerini 
karşılayabilmek ve müşterilerimize daha iyi hizmet 
sunabilmek amacıyla süreç, ürün ve hizmetlerimizin 
yanı sıra, ürün dağıtım ve iletişim kanallarımızı da 
yenilemeye ve çeşitlendirmeye devam etmekteyiz. Bu 
amaçla, müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler 
başta olmak üzere, çalışanlarımızın da yaratıcı fikir ve 
önerilerine önem veririz. 

Sürekli gelişim ve yenilikçilik fırsatlarının belirlenip 
hayata geçirilmesine destek vermek amacıyla 2010 
yılında Strateji Bölümümüz altında Akbank Ürün ve 
Kanal Geliştirme Bölümü kurulmuştur. Bankacılık 
ürünlerinin çevresel ve sosyal etkilerini yönetme 
amaçlı girişim ve uygulamalar da dâhil, dünyadaki 
yeni trendleri takip ederek bu trendlere uygun 
ürünler geliştirilmektedir. “Anne Baba Bankacılığı” bu 
çalışmalar sonucu ortaya çıkmış bir ürünümüzdür. 

2011 yılında yenilikçi yaklaşımımız özellikle finansal 
hizmetlerimize erişimi kolaylaştıracak uygulamalara 
odaklandı. Bu örneklere raporun ilerleyen bölümlerinde 
yer verdik. 

Markalarımız Yeni Avantajlara Örnekler Kartın Özellikleri

Neo Banka kartı 2011’de geliştirilmiş, “İnternette Alışveriş 
Yapma” ve “Otomatik Fatura Ödeme” özelliklerini kazanmıştır. 

Neo Hediye markası kurumsal firmaların ön ödemeli kart 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Para yüklenebilen Neo Hediye 
kartlar sayesinde kurumsal firmalar, çalışanlarına, iş ortaklarına, 
bayilerine, müşterilerine çeşitli formatlarda prim ve hediye 
sunabilmektedir.

2011’de “Hesabını Bilen Alışveriş Kartı” sloganı ile yürütülen 
kampanyalar nakit kullanan müşterilerimizi banka kartına 
yönlendirmiştir. Bu yıl Neo adedi bir önceki yıla göre 680 bin 
artarak 5,9 milyona çıkmış ve alışverişte kullanım oranında 
%35’lik büyüme gerçekleşmiştir.

Yurt içi ve yurt dışında alışveriş 
ve nakit çekme özellikli, Maestro 
markalı banka kartıdır. 

Daha fazla bilgi için;

 http://www.akbank.com/bireysel/
kartlar/neo.aspx

*Not: Kredi kartı işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gereken POS cihazlarımızın bulunduğu tüm işletmelere üye iş yeri adını vermekteyiz.
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Müşteri ve Çalışanlarımızın yenilikçi   
Fikirleri
Yenilikçilik Elçileri

Bankamız bünyesinde yenilikçi fikirlerin gelişmesi, 
bunların objektif biçimde değerlendirilmesi ve 
projelendirilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. 
Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Şube 
çalışanlarımızdan oluşan 139 kişilik Yenilikçilik Elçileri 
ekibimiz bulunmaktadır. Yenilikçilik Elçileri aldıkları 
yaratıcı ve yenilikçi düşünme teknikleri ve kurum 
içerisinde yenilikçilik liderliği eğitimleriyle dönemsel 
olarak düzenledikleri çalıştaylarda Bankamızın stratejisi 
doğrultusunda ve iş birimlerimizin ihtiyaçlarına göre 
belirlenen konularda fikir üretmektedirler. 

Bankamızın tüm çalışanlarını yenilikçilik konusunda 
bilinçlendirmek üzere “1001 Haber” adlı aylık bülten 
yayınlanmaktadır. 1001 Haber, hem bankacılık hem de 
diğer sektörlerdeki yenilikçi uygulamalara yer veren, 
konu hakkında yazılmış makaleleri ve dünyadan başarılı 
örnekleri içeren bir yayındır. 

Öneri Sistemi 
Hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi sürekli iyileştirmek 
amacıyla, müşteri ve çalışanlarımızın önerilerini sistemli 
bir şekilde toplayıp değerlendirmek için kurduğumuz bir 
başka sistem de “Aklınla 1001 Yaşa” platformudur.

Tüm çalışanlarımız “1001 Fikir Öneri Sistemi” adını 
verdiğimiz uygulama aracılığıyla ilgili iş birimlerine 
öneriler sunabilmektedir. Bir ön değerlendirmeden 
geçtikten sonra seçilen, uygulanabilir önerilere 

yönelik eylem planı geliştirilir. Her ay “ayın önerisi” 
seçilerek, öneri sahibi ve fikri bir duyuru aracılığıyla 
tüm çalışanlarımızla paylaşılmaktadır. Ayrıca web 
sitemiz, Akbank Çağrı Merkezi ve sosyal medya kanalıyla 
müşterilerimizden gelen önerileri de düzenli bir şekilde 
Öneri Sistemine dâhil ederek aynı şekilde değerlendiririz. 

Ocak - Aralık 2011 faaliyet döneminde 10.240 çalışan, 
1.631 müşteri önerisi olmak üzere toplam 11.971 fikir, 
Öneri Sistemimize ulaşmıştır. Bir önceki faaliyet yılına 
göre toplam öneri sayısı yaklaşık %8 oranında artmıştır.  

Sisteme gelen ve hayata geçirilen fikirlerden bazıları:
• SSK ödemelerinin kredi kartı ile otomatik ödemeye 

bağlanabilmesi 
• Kurumsal müşterilerden faksın yanı sıra e-posta ile 

de talimat alınarak işlemlerin gerçekleştirilmesi 
• Fazla mesai yapacak çalışanlarımızın servis 

araçlarına önceden bilgi vermeleri sayesinde, sadece 
ihtiyaç olan güzergâhlara servis tahsis edilmesi ve 
bu sayede en etkin taşıma planlamasının yapılması. 

Hizmetlere Erişimi Kolaylaştıran 
Bankacılık Anlayışımız
2011 yılında da müşterilerimiz dâhil toplumun 
her bireyinin, bankacılık hizmetlerine erişimlerini 
kolaylaştıracak pek çok yeniliği hayata geçirdik; Şube ve 
ATM ağımızı yaygınlaştırmaya devam ettik.

yaygın şube ve ATM Ağı   
2011 yılında gerçekleştirdiğimiz şube açılışlarıyla birlikte 
Türkiye nüfusunun yaklaşık %99,9’unun yaşadığı 79 ilde, 
926 şubesi, 3.695 adet ATM’si ve anında para yatırma 
özelliğine sahip BTM’ler ile Türkiye’nin en yaygın ATM 
ağlarından birine sahibiz.

2011 yılında odaklandığımız ATM parkurunu genişletme 
politikasıyla Bankamız özel bankalar arasında en büyük 
2. ATM parkuruna sahip banka haline gelmiştir. Nakit 
çekme işlemlerinin %88’i, nakit yatırma işlemlerinin 
%65’i ATM’ler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Aynı 
zamanda Türkiye’deki ortak ATM paylaşımına dâhil 
olan ATM ve BTM’ler, Akbank müşterilerinin yanı sıra 
Türkiye’deki tüm kredi ve banka kartı sahiplerinin 
kullanımına açıktır. ATM’lerimizden temel bankacılık 
işlemleri dışında, vadeli mevduat, yatırım fonu 
işlemleri ile havale, EFT gibi para transferi işlemleri 
gerçekleştirilebilir.

Şube ve ATM yapılanmasında hizmet noktaları 
değerlendirilirken, görünürlük ve ulaşılabilirlik 
açısından, öncelikli olarak toplu taşımanın bulunduğu 

Anne Baba Bankacılığı, anne ve babaların zorlu 
hayat koşullarındaki ihtiyaçlarına yönelik hizmetler 
sunduğumuz bir bankacılık yaklaşımıdır. Amacımız 
anne babaların çocukları adına tasarladıkları “daha 
iyi bir gelecek” hayalini gerçekleştirmeye destek 
olmaktır. Bu yaklaşımın temel ürünlerinden biri 6-16 
yaş aralığındaki çocuklara yönelik sunduğumuz Neo 
ek kart, “Neo Süper”dir. Bunun yanı sıra, Mevduat 
Birikim Hesabı ve Hayata Devam Sigortası ve Acil Sağlık 
Paketi ürünleri de pakette sunulan diğer ürünlerdir. 
Neo Süper kart, önceden belirlenen günlük limitler 
ve düzenli harçlık talimatı sayesinde çocukların para 
harcama disiplini kazanmalarına yardımcı olabilecektir. 

Bu ürün paketi hakkında daha fazla bilgi için şu internet 
sitesi ziyaret edilebilir: 

http://www.akbank.com/anne-baba-bankacilik.aspx
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ana arterler ve/veya yaya trafiğinin yoğun olduğu 
lokasyonlar dikkate alınmaktadır. Bu sayede 
vatandaşların finansal hizmetlere daha kolay 
erişmelerini sağlamaktayız.  

Bir yandan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde finansal 
hizmetlere erişimi kolaylaştırırken, bir yandan da, 
özellikle ilk kez şube açılan il ve ilçelerde hem istihdam 
yaratmakta, hem de sunduğumuz bankacılık hizmetleri 
aracılığıyla dolaylı olarak ekonominin canlanmasına 
katkıda bulunmaktayız. 

ATM’de yenilikler 
ATM’den Cebe Havale, Akbank müşterisi olsun 
olmasın herkesin, yine Akbank müşterisi olsun 
olmasın herkese, TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası) ve cep telefonu numaralarını tuşlayarak para 
gönderebilecekleri bir uygulamadır. 

ATM’de Başka Bankaya Para Gönderme (EFT) ise, 
Akbank müşterilerinin, başka bankalardaki hesaplara 
alıcının TCKN’si ve IBAN/Hesap no’su ile ATM’lerden 
para gönderebilmelerine olanak sağlayan uygulamadır. 
Diğer bankalar, ATM’lerinden sadece, önceden 
tanımlı EFT yapılmasına olanak sağlarken, Akbank, 
önceden herhangi bir tanımlamaya gerek olmaksızın 
ATM’lerinden EFT yapılmasına olanak tanıyarak 
sektörde bir ilke imza atmıştır.

ATM İstiyorum, ile Akbank müşterisi olsun olmasın tüm 
kullanıcıların ATM ihtiyacı duydukları yeri online harita 
üzerinden talepte bulunmaları sağlanmaktadır. Sektörde 
bir ilk olan bu uygulamamız ile bugüne kadar yaklaşık 
200 adet kullanıcı talebi olan noktaya ATM kurulumu 
gerçekleştirerek kullanıcılarımızın olduğu yerde olma 
söylemimizi bir kez daha yerine getirmiş olduk.

İnternet Bankacılığında yenilikler
Akbank İnternet Bankacılığı hizmetlerimizden 1 milyonu 
aşkın müşterimiz  faydalanmaktadır. 2011’de yenilenen 
Akbank İnternet Bankacılığı, kolay ve kullanışlı menü 
ve yüksek hizmet kalitesiyle ile, müşterilerimize para 
transferleri, hesap ve kredi kartı işlemleri, döviz ve 
yatırım işlemleri, fatura ödemeleri gibi temel bankacılık 
işlemlerini şubeye gitmeden, hızla gerçekleştirme 
olanağı sağlamaktadır. 

İnternet ve Mobil Bankacılıkta Bütçe yönetimi 
Müşterilerimizin kişisel bütçelerini planlamalarını 
sağlayan, harcamalarını, nakit akışlarını grafiklerle takip 
edebilecekleri, hedef girişi yapıp hedeflerine ne kadar 
kaldığını takip edebilecekleri bir uygulama olan Bütçe 

Planlamayı internet şubesi müşterilerimizin kullanımına 
sunduk. Benzer bir uygulama olan Cep Bütçem de cep 
telefonlarını kullanan müşterilerimize hitap etmektedir. 

Mobil Bankacılıkta yenilikler 
Mobil bankacılık alanında 2011 yılında da sektörde 
öncülük eden uygulamalar sunarak ve müşterilerimizin 
olduğu her yerde olarak, onların hayatlarını kolaylaştıran 
projelere imza attık. Gerek cep telefonundan para 
transferi olanağı sağlayan Para Gönder uygulamasını 
gerekse NFC teknolojisini müşterilerimizin hayatlarına 
katarak büyük bir başarı elde ettik.

Mobil Bankacılıkta “Para Gönder” Uygulaması, cep 
telefonlarına yüklenen bir uygulama ile 20 saniyede 
müşterilerimizin para transferi yapmasını sağlayacak 
bir uygulama geliştirdik. Para Gönder uygulaması 
ile müşterilerimizin para gönderme alışkanlıklarını 
değiştirmekte ve mobil bankacılığa önemli bir yenilik 
katmaktadır. 

Cep Telefonu ile Ödeme
Avrupa’da bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz Micro SD 
bazlı NFC (Yakın Saha İletişim) uygulamamız sayesinde, 
kredi kartı sahipleri telefon operatöründen bağımsız 
şekilde cep telefonları ile ödeme imkânına kavuştu.
 
Benzer bir hizmeti de, Turkcell ortaklığında 
gerçekleştirilen Cep-T Cüzdan ile müşterilerimize 
sunduk. Bu ürün, Axess MasterCard sahiplerinin,  
NFC özellikli telefonların içine entegre edilen bir 
sistem sayesinde, kart taşımadan, sadece cep 
telefonu ile ödeme yapabilmesini sağladı. Bu yenilikçi 
uygulamanın 2012 yılında yaygınlaşması beklenmekte 
ve Wings MasterCard’ların da sisteme dâhil olması 
hedeflenmektedir.

Farklı teknolojiler kullanılarak hayata geçirilen 
“Cep telefonu ile ödeme” çözümlerimiz sayesinde 
müşterilerimizin  -ödeme yapılacak mağazada 
temassız kart okuyucu olması ön koşulu ile-  hızlı ve 
temassız ödemeyi sadece cep telefonları ile kolayca 
yapabilmelerini sağlamış olduk.

Telefon Bankacılığı (Çağrı Merkezi) 
Bireysel ve kurumsal müşterilerimiz, 444 25 25 Akbank 
Telefon Şubesi ve Sesli Yanıt Sistemini kullanarak 
birçok temel bankacılık işlemini hızlı ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirebilmektedir. Bankacılık sektöründeki en 
büyük çağrı merkezlerinden biri olan Akbank Çağrı 
Merkezi, 1.000 kişiden fazla çalışanıyla 2011 yılında da 5 
milyona yakın farklı müşteriye hizmet vermiştir. 
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Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için, 
müşterilerimiz ile daha iyiye ulaşmak amacından yola 
çıkarak öncelikli hedefimiz olan müşteri memnuniyetinin 
sağlamasına büyük önem veririz. “Müşterilerimizle 
her temas anında maksimum müşteri memnuniyeti 
sağlamak” hedefimize yönelik Bankamız bünyesinde 
çeşitli ölçme, değerlendirme ve iyileştirme süreçleri 
uygulamaktayız. 2011 yılında Şube çalışanlarımıza 
yönelik geliştirdiğimiz “Müşteri Memnuniyeti” odaklı 
eğitimlere 1.500’ün üzerinde çalışanımız katıldı. Bu 
eğitimlere,  bu raporun ‘Çalışanlarımız’ bölümü altında 
detaylı olarak yer verdik. 

şikâyet yönetimi   
Bankamızdan aldıkları hizmetler hakkında Müşterilerimizin 
geri bildirimlerini alır, bunları memnuniyet seviyesini 
artırmak için bir fırsat olarak değerlendiririz. Onların 
değişen ve çeşitlenen ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak 
amacı ile tek bir platformdan takibini yaptığımız geri 
bildirimlerini kapsamlı bir şekilde ele alarak sonuç odaklı 
çözümlerle müşterilerimize döneriz.

Bankamız sistemine entegre edilmiş merkezi bir 
platformdan, Çağrı Merkezimiz, şubelerimiz, web 
sitemizdeki Bize Ulaşın İletişim Formu, e-posta, faks 
ve posta kanalları ile müşterilerimizin görüşlerini alırız. 
Bunun yanında Akbank olarak günümüzün değişen 
koşullarına uyumlu ve her kanalda müşteri memnuniyeti 
bakış açısı ile facebook, twitter gibi sosyal mecralarda 
ya da şikâyet sitelerinde dile getirilen müşteri beklenti 
ve taleplerini de öngörülü davranarak ele alırız. 

2007 yılında Bankamızda tek bir platformdan bildirim 
oluşturulabilen ve sorgulanabilen, kâğıtsız bir ortamda 
çalışma olanağı sağlayan bir teknik altyapı oluşturuldu.  
Bu altyapı projesi, SAP’ın Mart 2009 bülteninde, dünyadaki 
finans kuruluşlarına örnek gösterilen bir başarı hikâyesi ve 
en başarılı Banka uygulaması olarak yayımlandı. 

Süreçlerin başından sonuna bir bütün olarak ele 
alındığı ve bildirimin izinin sürülebildiği, müşteri 
bilgilendirme sürecinin her aşamada takip edilebildiği 
altyapı sonrası Bankamızın Müşteri Şikâyet Yönetimi 
uygulama ve süreçleri, Eylül 2007’de British Standards 
Institution (BSI) tarafından ISO 10002 Kalite Standardı 
ile belgelendirildi. Yılda iki kez Bankamızın kalite elçileri 
tarafından iç denetimin yapıldığı, bir kez de bağımsız 
bir denetleme firması tarafından denetlenen Müşteri 
Şikâyet Yönetimi Bankamız üst yönetimi katılımında 
“Müşteri Memnuniyet Komitesi” kanalı ile kalıcı çözüm 
önerilerini hayata geçirme olanağı buldu.

Müşteri Şikâyet Yönetimi kapsamında; ortalama çözüm 
süresi, müşterimize verdiğimiz hizmet sonrası oluşan 
servis seviyesi uyumu, müşteri bildiriminin ilk temas 
ettiği noktada çözümlenme oranı ve çözüm süresi beş 
iş günü üzerinde olan bildirimlerin diğer bildirimlere 
oranı gibi kriterler üzerinden öz değerlendirme 
yapmaktayız. Bunlara ek olarak, işleme alınan 
bildirimlerin sahiplerine her ay telefon anketi yaparız. 
Bu ankette müşterilerimiz işlem süresi, ulaşılabilirlik, 
ilgi ve davranış, sorun çözme becerisi gibi kriterleri 
değerlendirmektedirler. Anket ile ölçülen müşteri 
memnuniyeti performans sonuçları her ay Kanal 
Karnesi adı ile değerlendirilir ve altı aylık dönemsel 
performans şeklinde Banka genelinde yayımlanır.

Elektronik ortamda şikâyetleri toplayıp 
değerlendirmemizi sağlayan Müşteri Şikâyet Yönetimi 
Sistemi, iş gücünü etkin kullanarak yüksek operasyonel 
verimlilik sağlamaktadır. Segmentasyon ve bildirim 
önceliklendirmenin manüel yapılmasının yanı sıra 
bildirimin geliş kanalı ve konunun önem derecesine göre 
sistem altyapısı ile önceliklendirme yapabilme olanağı 
sağlar. Müşterilerimize Bankamızla temas ettikleri 
her kanaldan görüşlerini iletme ve sorgulama imkânı 
sunarız. Bir bildirim Bankamıza ulaştığı zaman, çözüm 
aşamasında ve sonuçlandırıldığında, ilgili kişiye sürece 
dair bilgilendirme yapılır.

Bankamız müşterilerimizden alınan geri bildirimleri 
fırsat olarak değerlendirerek daha memnun müşteri 
yaratabilmek için şikâyetlerden yola çıkarak pek çok 
iyileştirme çalışmasını hayata geçirmektedir. 

Hizmet Kalitesini Ölçme, Değerlendirme              
ve İyileştirme 

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerimize 
mükemmel bankacılık deneyimini yaşatmak amacıyla 
Bankamız bünyesinde gelişmiş ölçme ve değerlendirme 
sistemleri kullanmaktayız. Şubeler ve Alternatif 

Sosyal Medya ile Müşterilerimizle Diyalog 
Hızla gelişmekte olan sosyal medya kanallarında 
oluşturduğumuz, 800 bin kişinin üzerindeki takipçi 
topluluğumuz ile, müşterilerimizin olduğu yerde 
olarak, ihtiyaç duydukları ürün, hizmet veya bilgiye 
en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktayız. 
Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili soru 
ve sorunlarını anlık olarak bulundukları sosyal medya 
kanalında çözümleyebileceğimiz bir altyapıyı 2011 
yılında oluşturarak şikâyet yönetimi ve sosyal medya 
entegrasyonu sağladık.
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Dağıtım Kanallarında verilen hizmetin kalite seviyesini 
periyodik olarak ölçerek, iyi ve gelişime açık alanları 
tespit etmekteyiz. Müşterimizin Bankamız ile teması 
sonrasında memnuniyetlerinin ölçülmesi de bu 
çalışmalarımıza dâhildir. Ölçüm sonuçlarını tüm 
banka çalışanları ile şeffaf bir şekilde paylaşarak, ilgili 
ekiplerle birlikte aksiyon planları geliştirip, şube bazında 
verilen geri bildirimlere dayanarak iyileştirmeler ve 
sürekli gelişimi sağlamaktayız. 

Bankamızda Şube ve ADK’nın yanı sıra, bu kanallara 
verilen sistem altyapısı, işlem onayları gibi destek 
hizmetlerinin kalite seviyesi de servis seviyesi 
anlaşmaları (SLA) ile teminat altına alınmaktadır. 
SLA’ların durumu düzenli olarak raporlanmakta; verilen 
hedefin altında kalınan alanlarda iyileştirici aksiyonlar 
alınırken, hedefin üzerinde performans gösteren 
SLA’larda hedefler yükseltilmektedir.

Süreç yönetimi ve İş Geliştirme 
Müşteri isteklerini daha iyi karşılayabilmek için 
işletmeye ve süreçlere farklı bir gözle bakabilmek 
gerekir. Bunun için ise öncelikle işletmedeki mevcut 
işleyiş ortaya konmalıdır. Bu amaçla Akbank’ta 
iş süreçleri yönetim metodolojisi olarak İş Akış 
Yönetimi (BPM – Business Process Management) 
yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımla başta bilgi 
teknolojileri, veri, organizasyon ve ürün olmak üzere 
bütünsellik içinde değerlendirilen unsurlar sayesinde 
müşteri ihtiyaçları daha etkin ve hızlı bir biçimde 
karşılanmaktadır.
 
Mevcut işleyişin tanımlanmasını takiben, iş yapış 
biçimlerinin Banka içine yönelik olduğu kadar müşteri 
gözüyle de gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bunun için öncelikle ürün ve hizmetlerin 
müşteriler tarafından nasıl algılandığı tespit edilir. 
Akbank’ta iş geliştirme çalışmaları Yalın Altı Sigma 
teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Yalın Altı Sigma, 
müşteri memnuniyeti anketlerinin sonuçlarına göre iş 
yapış biçimlerinin müşteri gözüyle de gözden geçirilerek 
geliştirilmesi ve mevcut süreç, ürün ve hizmetlerimizi 
müşteri beklentilerini en verimli şekilde karşılayacak  
şekilde süreç iyileştirme metodolojisidir. 
 
Akbank müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurabilmek 
için müşteri deneyimini ve deneyimin kalitesini 
iyileştirmeye odaklanır. Müşteri deneyimi bakış açısını 
Bankamızı, müşterinin perspektifinden yönetmeyi 
sağlayan bir iş stratejisi olarak benimseyip; şirketin 
müşteri stratejileri ile süreç iyileştirme/geliştirme 
çalışmalarını entegre olarak şekillendirmekteyiz.

Krediler öncelikli olmak üzere müşteriye temas eden 
noktalardaki süreç iyileştirme faaliyetlerine örnek 
olarak; Alternatif Dağıtım Kanalları erişimi süreçleri, 
maaş müşterileri süreçleri, müşteriye temas eden 
operasyonel iç süreçleri ve şubelerden alınan geri 
bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilen şube 
süreçleri iyileştirme çalışmalarımızdan bahsedebiliriz.

Müşteri Memnuniyeti Anketi 
Müşterilerimiz hizmetlerimizle ilgili beklentilerini 
farklı kanallardan bize iletebilirler. Düzenli olarak 
yürütülen müşteri memnuniyeti anketlerimiz de 
etkin bir geri bildirim platformu niteliğindedir. Aylık 
ve yıllık müşteri memnuniyeti araştırmaları, hem 
farklı segmentlerdeki müşterilerimizin Bankamızdan 
beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini ölçmek, hem 
de güçlü olduğumuz ve geliştirmemiz gereken alanları 
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. 
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Akbank olarak amacımız, çalışanlarımızın yetenekleri 
ölçüsünde gelişmelerine katkıda bulunacak kaynakları 
sunmak; fikirlerini paylaşabileceği iletişimi sağlamak; 
mükemmellik, yaratıcılık ve kaliteyi destekleyen 
ortamı yaratmaktır. Uyguladığımız insan kaynakları 
yönetimimizle hedefimiz çalışkan, dinamik, yaratıcı, 
inisiyatif sahibi, yasalara uyan, etik Akbanklı profilini 
desteklemektir.

İnsan Kaynakları Politikamız 

Bankamızın vizyonuna hizmet edecek, 
hedeflerimizle uyumlu insan kaynağı 
yönetimi stratejilerini belirlemek ve 
kurumsal yapımıza, işleyişimize ve 
insan kaynağımıza yön verirken iş 
birimlerimizin stratejik iş ortağı olmaktır. 

Bankamızın vizyonuna hizmet ederken “sürekli 
kurumsal başarı için” odak alanlarımız şunlardır:

• Başarı odaklı, gelişime açık, en iyi adayları 
Bankamıza kazandırmak,

• Çalışanlarımızın potansiyellerini tespit ederek 
yetkinliklerini sürekli geliştirmelerine fırsat 
yaratmak,

• Kurum kültürünü ve iş yapma anlayışını sürekli 
geliştirmek,

• Hedef ve stratejiler paralelinde insan kaynağına etkin 
ve doğru yatırım yapmak,

• Katılımcı kariyer planlaması yapmak,

• Hedef ve yetkinlik temelli, şeffaf ve adil performans 
yönetimi ile teşvik edici ve üstün performansı 
ödüllendirmek.

Bankamız insan kaynakları politikasını geliştirip 
uygularken fırsat eşitliğini öncelikleri arasına alır; ayrıca 
aldığı tedbirlerle ayrımcılık sayılabilecek davranışların 
önüne geçmeyi hedefler.  İnsan kaynakları politikamız 
gereği ayrıştırıcı değil bütünleştirici bir tutum 
izlediğimizden dolayı sadece azınlıklara yönelik bir 
politikamız yoktur. 

İnsan Kaynakları sistemlerini ve uygulamalarını 
geliştirmek konusunda Bankamızın çıkış noktası 
çalışanlarımızın memnuniyeti ve motivasyonudur. 
Dolayısıyla her aşamada çalışanlarımızın geri 
bildirimleri süreçleri yönlendirmektedir. Bu 

anlayışımızın bir sonucu olarak 2011 yılında prim sistemi 
ile kariyer ve yetenek yönetimi uygulamalarımız yeniden 
yapılandırıldı.

İşe Alım Politikamız: “En İyi”lerle                 
Birlikte yürümek
Sürdürülebilir başarı yolunun insan kaynakları 
yönetiminden geçtiğinin bilinciyle; Akbank 
çalışmalarındaki en iyi sonuçları “en iyi”lerle 
birlikte yürüyerek almaktadır. İnsan kaynakları 
uygulamalarımızla, nitelikli, özgüveni yüksek, değer 
yaratabilen bireylerin çalışmak istediği şirketler arasında 
en ön sırada yer almak ve bünyesinde çalışmaktan dolayı 
gurur duyulan bir kurum olmayı hedefleriz. 

İstihdam yaklaşımımız, nitelikli ve iyi eğitimli, sürekli 
öğrenmeye ve gelişime açık, paydaşlarımıza ve Akbank’a 
katma değer katmaya hevesli, yenilikçi kişileri, ırk, 
dil, din, cinsiyet ve yaş dâhil hiçbir ayrım olmaksızın 
bünyemize katmaktır. Bu doğrultuda Bankamız, tanımlı 
işe alım ölçütlerini kullanarak adil ve fırsat eşitlikçi bir 
yaklaşımı hedefler. En uygun adaylar uluslararası alanda 
kabul görmüş nesnel ölçüm ve değerlendirme yöntemleri 
kullanılarak iş gücü ihtiyacı duyulan birimlerde göreve 
getirilir. Yeni mezun ve iş deneyimi olmayan adayları 
bünyemize katmak, geleceğin liderlerini yetiştirebilmek 
ve onlara bankacılık sektöründe kariyer fırsatı sunmak da 
önceliklerimiz arasındadır.

Hedefimiz, hizmet verdiğimiz her alanda tüm 
müşterilerimize en iyi müşteri deneyimini yaşatmaktır. 
Tüm hizmet noktalarımız eşit öneme sahiptir; dolayısıyla 
hem müşterimize verdiğimiz hizmette hem de 
çalışanlarımıza yönelik uygulama ve yaklaşımlarımızda 
farklılık gözetilmez. Hizmetlerimizde yeknesaklığı 
sağlamak üzere göreve yeni başlayan çalışanlarımıza 
kapsamlı eğitim programları sunulmaktadır. 

Diğer taraftan, genel müdürlük ve şubelerimizde 
işe alımlarda, çalışılacak yere coğrafi açıdan yakın 
bölgelerden işe alım yapmaya dikkat ederiz. Türkiye 
sınırları dışındaki Malta şubemizde de yerel istihdam 
yaratmaktayız.

Bankamızda oluşan açık pozisyonlar, iş performansımız 
ve verimliliğimiz doğrultusunda öncelikli olarak 
çalışanlarımıza ilan edilir. Çalışanlarımızın başvuruları 
İnsan Kaynakları Birimi tarafından değerlendirmeye 
alınarak uygun durumlarda atamalar en kısa süre içinde 
yapılır.
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SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011



Ücret Politikamız 
Bankamızın ücret politikasına göre alınan en düşük 
ücret, yasal asgari ücretten başlayarak kademelendirilir. 
Performansa dayalı değerlendirme sistemi yürütülerek 
adil bir insan kaynakları yönetimini hedefleriz. Tüm 
şube ve hizmet noktalarımızda işe giriş seviyesi için 
ücret politikamız aynıdır. İş deneyimi olmayan personel 
alımlarının yapılabildiği Özel Güvenlik Görevlisi 
fonksiyonu için giriş ücreti asgari ücret kadar, Asistan 
işe giriş ortalama ücreti asgari ücretin %47 üzerinde, 
Yönetici Adayları işe giriş ücreti ise ortalama asgari 
ücretin iki katıdır.

Ayrıca, kişisel gelişim ve yetkinliklerin gelişimini teşvik 
etmek anlayışıyla, yabancı dil bilen çalışanlarımıza ek 
ücret sağlarız. Bununla birlikte; yabancı dil bilmeyenlerin 
çeşitli eğitim kurumlarında sağlanan olanaklar ölçüsünde 
yabancı dillerini geliştirmelerini özendiririz.

Çalışanlarımızı Etkileyecek Önemli 
Operasyonel Değişikliklerde Bilgilendirme  
Bankamızda önemli operasyonel değişiklikler olduğu 
takdirde, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi’nde belirtilen 
ihbar süreleri uygulanmaktadır. İhbar süreleri, çalışanların 
kıdemlerine göre değişir. Hizmet süresi üç yıldan daha 
uzun olan çalışanlar için bu süre, toplu iş sözleşmesi 
kapsamındakiler için 11 hafta diğer çalışanlarımız için 
ise 8 haftadır. Nakillerde çalışanlarımıza, yeni görev 
yerlerinde işe başlamaları için aynı şehirde ise 3 gün, 
farklı şehirde ise 15 gün nakil izni süresi tanınır.

Çalışan Profilimiz 
Bankamız bünyesinde çalışanların yaklaşık 2/3’ünü, 
müşterimizle birebir temas noktamız olan şubelerimizde 
görevli takım arkadaşlarımız oluşturmaktadır. 
Çalışanlarımızın %92,7’sini (güvenlik görevlileri hariç) 
üniversite mezunları oluşturmaktadır ki özel ve kamu 
sermayeli bankalar arasında bu en yüksek orandır. 
Akbank çalışanlarının kurum kıdem ortalaması 6,9 yıl, 
bankacılık sektöründe kıdem ortalaması ise 7,4 yıldır.

Sayılarla Çalışanlarımız
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Bankamızda Genel 
Müdürümüz hariç sekizi Yönetim Kurulu üyesi ve 
15.339’u diğer çalışanlar olmak üzere toplam 15.347 kişi 
çalışmaktadır. 

Akbank’ta, bir danışman dışında yarı zamanlı çalışan 
yoktur. Üniversite öğrencisi gençlerin bir ila üç ay 
arasındaki staj uygulamaları da dâhil olmak üzere tüm 
çalışanlarımız kadroludur ve “tam zamanlı” statüsünde 
değerlendirilmektedir. Tam zamanlı çalışanlarımıza 
sağlanan katkılar sadece kişinin performansına göre 
farklılık gösterebilir. 

Akbank’taki iş gücünün hizmet noktalarına göre dağılımı 
aşağıdaki tabloda görülebilir. Bu tablodan da anlaşılacağı 
gibi 2009’dan bu yana, norm ve fiili kadrolarımız 
ihtiyaçlarımız paralelinde planlı bir artış olmuştur.
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2.269

2.584

398

9.463

14.714

2.249

2.971

434

9.676

15.330

2.297

2.810

431

9.801

15.339

2009Çal›flanlar›m›z›n Say›s› 2010 2011

Genel Müdürlük*

Akbank Bankac›l›k Merkezi

Bölge Müdürlükleri

fiubeler**

Banka Geneli

  * Yönetim Kurulu üyeleri dâhil değildir.
** Malta’daki şube çalışanları dâhildir.
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İhtiyaçlar doğrultusunda özellikle Operasyon-Çağrı Merkezi, Bireysel Bankacılık ve Bilgi Teknolojileri İş Birimlerimiz 
Banka dışındaki iş gücünden de faydalanır. “Dışarıdan Hizmet Alımı” (outsource) kapsamında çalışanlarımızın sayısı 
aşağıdaki tabloda gösterilebilir.

3.882 1.575 1.369

2009 2010 2011

Dışarıdan Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan Sayısı
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Cinsiyet Dağılımı
Bankamız herhangi bir cinsiyet ya da yaş ayrımcılığı olmaksızın, eşitlikçi bir kadro dağılımı prensibini benimser. 
Yıllar içinde Bankamız genelinde kadın ve erkek çalışanların oranı yaklaşık aynı kalmıştır. Üst ve orta yönetim 
kadrolarındaki kadın çalışanlarımızın oranı, pek çok ülkedeki bankalara göre yüksektir.

ÇALIŞANLARIMIZ
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2011 
Toplam Çal›flan Say›s›

2010 2011 2009

ErkekErkek ErkekErkekKadrolar

Cinsiyet Da€›l›m›
(%)

KadınKadın KadınKadın

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

Orta Yönetim

Denetçiler

Yönetici Yard›mc›lar›

Di€er*

Güvenlik

Banka Toplam›

88,9

68,1

43,5

70,9

42,1

73,1

99,8

48,9

11,1

31,9

56,5

29,1

57,9

26,9

0,2

51,1

87,5

66,0

43,3

72,1

42,3

73,4

99,6

49,1

87,5

65,8

44,1

72,9

41,7

72,8

99,7

49,1

12,5

34,0

56,7

27,9

57,7

26,6

0,4

50,9

12,5

34,2

55,8

27,1

58,3

27,2

0,3

50,9

7

749

712

183

4.587

126

1.173

7.537

1

389

900

68

6.401

47

4

7.810

*Avukatlar, mimarlar, mühendisler, destek elemanları ve teknisyenler gibi bankacılık dışındaki fonksiyonları içermektedir.
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yaş Dağılımı
Çalışanlarımızın yaş ortalaması 2011 yıl sonu itibarıyla 32,6’dır. Hemen her kadro kategorisinde 30-50 yaş grubu 
çalışanları ağırlıklı olarak temsil edilir. 

Akbank’ın çocuk çalışan (zorunlu eğitimin sona erdiği ortalama yaş olan 15 yaşın altındaki çalışanlar) ya da genç 
çalışan (minimum çalışma yaşının üzerinde ve 18 yaşın altındakiler) kategorisinde personeli yoktur. İşe alım 
politikamız gereği, sadece reşit olan kişiler Bankamızda çalışabilir. Staj başvurusu yapan öğrenci ve genç çalışanlarda 
lise öğrencisi ise 4. sınıf, üniversite öğrencisi ise 2. ya da 3. sınıfta olma koşulu aranır. Kadromuzdaki stajyer öğrenci 
sayısı dönemsellik gösterir, 2011 yılı sonu itibarıyla kadromuzda stajyer öğrenci yoktur. 

2011 2010 2009 

30-50 Yafl 
Aras›

30 Yafl
Alt›

50 Yafl ve 
Üzeri

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

Orta Yönetim

Denetçiler

Yönetici Yard›mc›lar›

Di€er*

Güvenlik

Banka Toplam›

-

0,1

5,2

69,1

56,2

28,0

48,9

47,0

11,1

91,9

93,4

30,9

43,6

68,7

50,1

52,0

88,9

8,0

1,4

0,0

0,2

3,3

1,0

0,9

30-50 Yafl 
Aras›

30 Yafl
Alt›

50 Yafl ve 
Üzeri

-

0,1

4,6

65,7

51,3

23,7

47,0

42,9

25,0

92,6

93,7

34,3

48,5

72,9

52,9

56,2

75,0

7,3

1,7

0,0

0,2

3,4

0,1

0,9

30-50 Yafl 
Aras›

30 Yafl
Alt›

50 Yafl ve 
Üzeri

-

-

2,9

53,4

44,8

20,2

46,2

37,0

12,5

93,8

95,2

46,6

54,9

76,3

53,8

62,0

87,5

6,2

1,9

-

0,2

3,5

-

0,9

*Avukatlar, mimarlar, mühendisler, destek elemanlar›, teknisyenler gibi bankac›l›k d›fl› görevleri içermektedir.

Kadrolar

Yaş Da€›l›m› (%)



İş Gücü Devir Hızı 
Görev yerlerine göre Bankamızdaki  iş gücü devir hızı ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. İş gücü devir 
hızımız 2011 yılında %8,76 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre bu oran piyasalardaki olumlu gelişmeler 
nedeniyle artış gösterse de, itibarlı bir kuruluşun araştırmasına katılan 7 bankanın ortalaması olan %9,4 oranının 
altındadır. Görevden ayrılan çalışanlarımız ile görüşerek ayrılma nedenleri irdelenip, verdikleri geri bildirimi 
değerlendirmekteyiz.
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* Bankamızdan ayrılanlar (emekli olanlar, işten ayrılan ve iş akdi feshedilenler dâhil) 

6,04

6,08

2,61

5,75

5,74

8,46

9,58

4,33

6,49

7,31

9,58

10,36

3,45

8,31

8,76

136

157

11

556

860

191

266

18

621

1.096

198

328

15

812

1.353

2009

Oran (%) Oran (%) Oran (%)Sayı Sayı Sayı

2010 2011

İş Gücü Devir Hızı *

Genel Müdürlük

Akbank Bankac›l›k Merkezi

Bölge Müdürlükleri

fiubeler

Banka Geneli (ortalama)
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İş sözleşmesindeki hükümlere bağlı kalmak koşuluyla çalışanlarımız istifa etmek konusunda özgürdür. Herhangi bir 
kişinin çalışmaya zorlanması Bankamızın çalışma prensipleri dışındadır. 

yaş grubuna göre iş gücü devir hızı oranları ve görevden ayrılanların sayıları aşağıdaki tablodaki gibidir. Piyasada 
açık iş olanaklarının fazla olması nedeniyle işten ayrılan çalışanlarımızın büyük bölümü özellikle 30 yaş altındaki 
çalışanlarımızdır.

Not: Tablonun daha kolay anlaşılır olması için 2009 ve 2010 yıllarına ait çalışan sayıları verilmemiştir. Bu sayılar 2010 yılı Sürdürülebilirlik 
Raporumuzda mevcuttur.

11,4

13,2

4,5

6,4

7,7

6,5

4,8

3,6

6,0

5,8

22,9

20,0

28,6

55,6

39,2

8,81

7,27

1,54

5,98

5,94

4,38

4,07

3,64

4,90

4,65

6,25

7,14

-

46,04

28,69

13,2

15,0

3,0

9,8

11,3

7,5

6,0

3,4

6,9

6,7

12,1

20,0

14,3

48,4

31,3

97

222

4

375

698

97

100

10

406

613

4

6

1

31

42

2009 2009 20092010 2010 20102011 2011 2011

30 Yaş Altı 30-50 Yaş Arası 50 Yaş ve Üzeri

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
(%)

Sayı Sayı Sayı

Yaş Grubuna Göre 
İş Gücü Devir Hızı

Genel Müdürlük

Akbank Bankac›l›k Merkezi

Bölge Müdürlükleri

fiubeler

Banka Geneli (ortalama)
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Cinsiyete göre iş gücü devir hızı oran ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Görevden ayrılan kadın ve erkek 
çalışanlarımızın oranı birbirine yakındır. Akbank Bankacılık Merkezinde kadın çalışanların iş gücü devir sayısının 
erkek çalışanlarımıza göre daha yüksek olmasının nedeni buradaki kadın çalışanlarımızın sayısının yüksek olmasıdır.

80

40

10

290

420

56

117

1

266

440

5,60

4,91

3,33

6,13

5,77

6,79

6,62

0,83

5,40

5,76

7,94

7,03

4,89

6,20

6,59

9,34

10,85

3,09

6,77

7,97

9,26

9,74

4,07

8,61

8,73

10,02

10,78

2,14

8,01

8,79

114

65

14

292

485

77

201

4

329

611

112

124

12

414

662

86

204

3

398

691

2009 20092010 20102011 2011

Erkek Kadın

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
(%)

Oran
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Oran
(%)

Oran
(%)

Sayı SayıSayı SayıSayı Sayı

Cinsiyete Göre 
İş Gücü Devir Hızı

Genel Müdürlük

Akbank Bankac›l›k Merkezi

Bölge Müdürlükleri

fiubeler

Banka Geneli (ortalama)
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Performans yönetim Sistemi (PyS) 
Bankamızda, çalışanlarımızın performanslarının 
değerlendirilip yönetilmesine yönelik bir performans 
yönetim sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem, adil 
değerlendirme unsurlarını ön planda tutan, şeffaf, 
değişen gereksinimlere yanıt verebilen, gelişime açık ve 
esnek bir sistemdir. Başarılarımızın sürdürülebilirliği 
ve bireysel gelişim için, tüm çalışanlarımız yılda bir 
kez performans değerlendirmesine tabi tutulur. Bu 
değerlendirmelerinin sonucunda; çalışanlarımızın 
gelişim göstermeleri gereken alanları tespit eder, 
bu alanlara yönelik çeşitli eğitimler düzenleyerek 
kariyer gelişimlerini destekleriz. Performans 
değerlendirmeleri sonucunda çalışanlarımızın farklı 
görev ve sorumluluklara ait yetkinlikleri saptanır. Bu 
şekilde çalışanlarımız mevcut görevlerinden farklı iş 
birimlerinde de görev alabilirler.

Üstün performansı destekleyen ve teşvik eden yönetim 
anlayışıyla geliştirilen bu sistemin amacı;

• Çalışanlarımızın hedeflerini gerçekleştirmesini 
sağlamak ve kurumun performansını arttırmak,

• Çalışanlarımızın değişen ve gelişen gereksinimlerini 
daha iyi karşılamak üzere onları yönlendirmek ve 
geliştirmek,

• Bankamız hedeflerini çalışanlarımızın kişisel 
hedefleriyle uyumlandırmak,

• Çalışanlarımızın kendilerinden beklenenleri daha iyi 
anlamalarını, işlerini sahiplenmelerini ve hedeflerine 
ulaşmaları için motive olmalarını sağlamak,

• Açık iletişim ve düzenli geri bildirimlerle gelişimi 
sürekli teşvik etmek ve motivasyonu artırmak,

• Çalışanlarımızın katkı ve performanslarını adil 
ve objektif olarak değerlendirmek, yetkinliklerini 
Akbank’ın gereksinimleri doğrultusunda 
şekillendirmek,

• Çalışanlarımızla ilgili kariyer planlaması, eğitim ve 
diğer İnsan Kaynakları süreçlerinde doğru kararlar 
almak ve bu doğrultuda çalışanlarımızın bireysel 
gelişimini sağlamaktır.

Akbank Performans Yönetim Sistemi’nin ölçütleri 
kişisel hedefler ve yetkinlikler üzerine kurulmuştur. 
Performans formlarındaki hedef ve yetkinlik çeşitleri, 
ağırlıkları ve adetleri Akbank İş Birimleri ve İnsan 
Kaynakları Biriminin ortak çalışması sonucunda 
kararlaştırılır. Performans dönemi bir yıllık süreyi 
kapsar. Performans Yönetim Sistemi ile entegre 
Operasyon ve Rakamsal Skor Kart ölçümleri ise altı 
aylık dönemler halinde yılda iki kez yapılır.

Bankamız Üst Yönetiminin performans değerlendirmesi 
hem Bankamızın genel yıl sonu performansı, hem de 
uzun vadeli sürdürülebilir performansı destekleyen 
başarı ölçütleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu 
doğrultuda; Bankamızda Kurumsal Karne (Balanced 
Scorecard) uygulaması kullanılır. Üst Yönetimin 
performansı ise; Finansal, Müşteri, İç Süreçler ve 
İnsan Kaynakları gibi perspektifler temel alınarak 
ölçülür. Dolayısıyla; Üst Yönetimimizin hedef ve başarı 
göstergelerinde, finansal ölçütlere ek olarak, müşteri 
memnuniyeti, çalışan memnuniyeti oranı, iş gücü devir 
hızı oranı gibi sosyal performans ölçütleri de yer alır.
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Çalışanlarımıza Sağlanan Faydalar   
Akbank T.A.ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı 
(AKSandık)
Mevcut ve emekli olmuş çalışanlarımız ile onların 
bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, Sosyal 
Güvenlik Kurumundan bağımsız olarak Akbank 
T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfına (AKSandık) 
bağlıdır. AKSandık üyelerinin emekli maaşı ve sağlık 
ihtiyaçlarının karşılanmasında devletin sağladığı temel 
hizmetlerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun) daha iyi 
şartlarda imkân sağlanmaktadır. 

Emeklilik  
AKSandık çalışanlardan ve işverenden tahsil ettiği 
sigorta primleriyle, Sosyal Güvenlik Kurumunun 
sağladığı haklardan az olmamak üzere, üyelerinin sosyal 
sigorta yardımlarını yapan ve kendi tüzel kişiliğine sahip 
bir sosyal güvenlik kurumudur. Sigorta yardımlarına 
hak kazanma koşulları, yasal mevzuat paralelinde 
olmakla birlikte; sunulan hizmetlerde AKSandık’ın kendi 
statüsünde yer alan ilave haklarla bu yardımlar daha da 
arttırılmaktadır. 

AKSandık’ın prim gelirleri, her yıl yasayla belirlenen 
sigorta primlerine esas aylık kazanç tavanı dâhilinde 
olmak kaydıyla, çalışan maaşının %33,5’idir. Bunun 
%14’ü çalışanın maaşından kesilir; %19,5’i ise Akbank’ın 
katkısıdır. Ayrıca, yine aynı sınır dâhilinde olmak 
kaydıyla, çalışanların yıl içindeki toplam kazançlarının 
%2’si oranındaki prim tutarı Akbank tarafından Vakıf 
hesabına yatırılır.

Emeklilik hakkını kazanmak için, belirli bir sigortalılık 
süresini tamamlamak, prim ödeme gün sayısını 
doldurmak ve belirli yaşta olmak gibi şartların 
yerine getirilmesi gerekir. Bu şartları yerine getiren 
çalışanlarımıza, istekleri doğrultusunda AKSandık 
tarafından emekli aylığı bağlanır. Emekli aylığının 
hesaplanmasında çalışanın; çalışma süresi, bu süre 
içerisindeki kazançları ve yaşı, tüketici fiyat indeksi 
değişim oranı ve gelişme hızı temel değişkenlerdir. Bu 
değişkenler nedeniyle hak kazanılan emeklilik aylığı 
kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Akbank Kurum Katkılı Bireysel                     
Emeklilik Sistemi  
Bankamız, çalışanlarına AKSandık emekliliğine ek 
olarak, kurum katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 
hizmetleri sunmaktadır. Üst ve orta düzey yöneticiler 

ile denetçiler söz konusu kurum katkılı BES planına 
dâhildir. Bu niteliklerdeki çalışanlarımıza, aylık brüt maaş 
tutarının belirli bir oranında ek katkı payı ödemesi yaparız. 
Böylelikle Akbanklıların tasarruf yapmalarına ve mevcut 
yaşam standartlarını emekliliklerinde de sürdürmelerine 
katkı sağlamış oluruz.

BES planına katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. 
Planın amacı çalışanların mevcut yaşam koşullarına 
emeklilik dönemlerinde de sahip olmalarını sağlamaktır. 
Çalışanlarımızın kuruma bağlılık ve motivasyonunu 
pekiştirmek açısından, kurum katkılı BES’e önem 
vererek plana dâhil olan çalışanlarımızın sayısının 
artması için çalışmaktayız.

Toplu İş Sözleşmesi 
Tüm çalışanlarımız tercih ettikleri takdirde BANKSİS’e 
(Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası) üye olabilir ve 
toplu sözleşme yapma haklarını kullanabilirler. 2011 yılı 
sonu itibarıyla çalışanlarımızın %51’i (7.793 kişi) toplu iş 
sözleşmesi kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Kapsam 
dışı çalışanların parasal hakları ve idari ilişkileri 
Bankamız tarafından, kapsam içi çalışanların ise Toplu 
İş Sözleşmesi ile belirlenir. 

Kapsam dışı görevlerden oluşan üst yönetim ve orta 
yönetim pozisyonlarımıza kapsam içi görevlerden 
terfi olması nedeniyle, 2011 yılında kapsam içi görev 
sayılarında geçtiğimiz yıla göre artış olmadı. Kapsam içi 
görevlerde çalışanlara toplu iş sözleşmesi kapsamında; 
ölüm yardımı, doğal afet yardımı, maluliyet tazminatı, 
ölüm ve yaralanma tazminatı, şehirlerarası nakli 
durumunda göç tazminatı gibi haklar sağlarız.  

Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Projesi
2011 yılında Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile 
ön hazırlığını tamamladığımız Fırsat Eşitliği Modeli 
(FEM) projesi, 2012’de Dünya Bankası teknik desteği 
ile Türkiye’de uygulanmak üzere hayata geçti. İlk 
aşamada  projeye dâhil olmayı kabul eden 11 şirket 
arasında Akbank olarak yer alıyoruz. Akbank bu 
proje kapsamında bağımsız bir kuruluş tarafından 
denetime tabi tutulacaktır. Denetimde, kurum politika 
ve prosedürlerimiz, işe alım ve seçme süreçlerimiz, 
eğitim, performans değerlendirme, terfi, kariyer destek 
uygulamalarımız ve kurumsal iletişim çalışmalarımız 
gibi konuların fırsat eşitliğini destekleyip desteklemediği 
araştırılacaktır. 2012 yılında Fırsat Eşitliği Modeli 
Projesinin sonuçlarına göre yeni adımlar atacağız.
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Çalışan Sağlığı ve Güvenliği  
Bankamız kurulduğu yıldan itibaren çalışanlarına güvenli 
bir çalışma ortamı sağlamak ve sağlık ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere çeşitli imkânlar sunmaktadır. 

AKSandık
AKSandık tarafından sağlanan sağlık hizmetleri 
arasında, bazı illerimizde bulunan sağlık merkezlerimiz 
gelmektedir. Çalışanlarımız öncelikle bu merkezlerde 
gerekli tedaviyi görebilmektedirler. Diğer illerdeki 
çalışanlarımız ise, istihdam ettiğimiz hekimlerden 
faydalanabilirler. Uzmanlık ya da operasyon gerektiren 
hallerde ise, Vakfımızın anlaşmalı olduğu sağlık 
kuruluşlarından hizmet alabilirler.   

Sağlık Konusunda Bilgilendirme ve Eğitimler
AKSandık’ın internet sayfasındaki “Sağlık Köşesi”nde 
salgın ya da önemli hastalıklarla ilgili düzenli 
bilgilendirmeler yapar, acil durumlarda ise e-posta 
aracılığıyla bu tür bilgilerin duyurulmasını sağlarız. 
Çalışanlarımıza sınıf içi ve e-öğrenme yoluyla sağlık ve 
güvenliğe yönelik ilk yardım eğitimleri veririz.

Doğum İzni 
Kadın çalışanlarımıza doğum öncesi ve sonrasında 
sekizer hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli 
doğum izni vermekteyiz. Eşi doğum yapan çalışanımızın 
ise üç gün ücretli izin imkânı vardır. Buna ek olarak, 
AKSandık tarafından çalışanlarımızın doğum masrafları 
karşılanarak çeşitli yardımlar sağlanır.
 

Kayıp İş Günü
Faaliyet konumuz ve dikkatli uygulamalarımız gereği, 
Bankamızda meslek hastalığı ya da kazası şeklinde 
nitelendirilebilecek durumlar yaşanmamaktadır. Diğer 
taraftan 2011 yılında sağlık raporu alarak hastalık 
nedeniyle 5.966 çalışanımızın kullandıkları izinlerin 
toplamı (kayıp iş günü) 48.282 takvim günüdür. Bu sayının 
ortalama çalışan sayısına oranlanması ile hesaplanan 
kişi başına düşen ortalama sağlık izinli gün sayısı yılda 
3.14 gündür. 2010 yılında bu sayı 2,61 gün, 2009’da ise 
2,72 gün olarak kayıt edilmiştir. 

Öğrenenlerin ve Öğretenlerin Bankası: 
Akbank’ta Kariyer Gelişimi ve Eğitim 
Bankamızda, insan kaynakları politikamızın bir 
gereği olarak stratejik bir öneme sahip olan eğitim 
sistemimizle tüm çalışanlarımızın gelişimlerini 
destekler, çalışanlarımızın motivasyon ve iş 
tatminlerinin arttırılmasını hedefleriz.

Bilginin önemli bir değer, donanımlı insan kaynağının 
ise ciddi bir rekabet unsuru olduğunun bilinciyle 
çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı 
sağlamayı amaçlayan eğitim faaliyetler düzenleriz. 
Eğitimleri Bankamızın hedef ve stratejilerine, sektörün 
ihtiyaçlarına ve çalışanlarımızın potansiyelleri ve 
tercihleri doğrultusunda belirlediğimiz gelişim 
alanlarına göre geliştirmekteyiz.

Akbank Eğitim Sistemi   
Akbank Eğitim Sisteminin amacı; çalışanlarımızın 
mevcut işlerini başarılı bir şekilde yerine getirmelerine 
destek vermek ve aday oldukları pozisyona gelmeden 
önce o görevin getirdiği sorumluluklara hazır olmalarını 
sağlamaktır.

Akbanklılar mevcut görevleri için kariyer ve sertifikasyon 
eğitimlerine katılmakta, aday oldukları görev için ise özel 
olarak tasarlanmış Aday Havuzu eğitimleri almaktadırlar. 
Bunun yanı sıra Akbank’ta işe yeni başlayan ve bankacılık 
sektöründeki ilk deneyimini yaşayacak olan Yönetici 
Adayları ile Asistan görev seviyesindeki şube ve Genel 
Müdürlük çalışanları “Yönetici Adayı” ve “Temel 
Bankacılık” programlarına katılırlar. 

Çalışanlarımızın aldıkları eğitimler hakkında geri 
bildirimleri eğitimlerimizin etkinliği ve başarısı 
açısından son derece önemlidir. Bu geri bildirimler 
online anket yoluyla Eğitim Birimimize iletilir. Bunun 
yanı sıra tüm eğitimlerle ilgili soru, talep, öneri 
ve görüşler egitim@akbank.com e-posta adresine 
gönderilebilir. Çalışanlarımız e-öğrenme çalışmaları 

İş Yerinde Sağlık ve Dinlenme
Gününün büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında 
aynı pozisyonda kalarak geçiren çalışanlar için en büyük 
sağlık riskleri arasında sırt, bel, boyun ve bilek ağrıları 
gelir. Bu türden risklerin önüne geçmek amacıyla, 
Bankamızın Hazine ve Sermaye Piyasaları Bölümü 
2011’de ‘Ofis Sporu’ uygulamasını başlatarak, uygulamayı 
Bölüm içinde hemen herkesin katılımıyla yürütmektedir. 
Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 7-8 dakikalık fiziksel 
egzersiz yapan bölüm çalışanlarımız hem ‘stres atıyorlar’ 
hem de ağrı sorunlarından kurtulmuş oluyorlar. 

Sabancı Center’daki hizmet binamızda çalışanlarımız, 
Sabancı Holding bünyesindeki spor merkezinden mesai 
saatleri dışında ve öğle tatilinde faydalanabilmektedirler.

Akbank Bankacılık Merkezindeki çalışanlarımızın mola 
ve öğle tatillerinde kaliteli vakit geçirebilecekleri bir 
kütüphane 2011 yılında kuruldu. Operasyon İş Birimi 
çalışanlarının girişimleriyle 2.400’ye yakın kitap ile 
donatılan kütüphane, yaklaşık 3.500 çalışanımıza sürekli 
hizmet vermektedir. Sabancı Center binamızda da 
kütüphane mevcuttur.
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ile ilgili düşüncelerini eğitim portalımızdaki “mesaj” 
gönderme işlevi sayesinde paylaşabilirler. İlgili eğitim 
yöneticileri tarafından değerlendirilen anket sonuçları 
doğrultusunda gerekli adımları atarız.

Eğitim Programlarımız 
Eğitim programlarımız işe giriş, aday havuzu, kariyer, 
sertifika programları, yeniden yapılanma eğitimleri, 
proje temelli eğitimler ve yönetici geliştirme 
eğitimlerinden oluşmaktadır. Çalışanlarımızın 
yetkinlik düzeylerini, sınıf içi eğitim, kişisel ve mesleki 
gelişimi destekleyen uzaktan eğitim (e-öğrenme ve 
video konferans) ve iş başında eğitim yöntemleri ile 
desteklemekteyiz.  

2011 yılında Bankamızda toplam 1.019.816 saat ve 
kişi başı ortalama 9,46 iş günü eğitim düzenledik. Son 
üç yılda kişi başına düşen yıllık ortalama eğitim saati 
ve çalışanlarımızın aldıkları toplam eğitim gün sayısı 
aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Bankamızda e-öğrenme yöntemini yoğun olarak 
kullanırız. Kredi mevzuatı, dış ticaret, bireysel ve ticari 
krediler, temel hukuk bilgileri, temel muhasebe bilgileri, 
banka ve kredi kartları gibi alanlarda e-öğrenme 
içerikleri sınıf içi kariyer eğitimlerini destekleyecek 
şekilde sunulmaktadır. Ayrıca kamuoyuna tanıtımı 
yeni yapılan ürün ve süreçlere çalışanlarımızın hızlıca 
uyum sağlayabilmeleri için 2011’de çeşitli alanlarda 
e-öğrenme programları gerçekleştirdik: IFC Kaynaklı 
Krediler, Ücret ve Komisyon Gelirleri, Ticari Kredi 
Kartları, Yeni Bütçe Uygulaması – Hedef Giriş Ekranları, 
Sigorta Satışındaki Yasal Yükümlülükler, İş Zekası 
Raporlama Aracı. 

Bankacılıkla ilgili eğitimlerin yanı sıra çalışanlarımıza 
yönelik müşteri odaklı ilişki yönetimi, telefonla iletişim, 
sunum teknikleri, rapor yazma teknikleri, proje yönetimi, 
toplantı yönetimi, zaman yönetimi, stres yönetimi ve 
yönetim becerileri gibi kişisel gelişim odaklı eğitimler de 
düzenlemekteyiz.

2010

2010

2011

2011

Görev Seviyesi

Görev Seviyesi

Toplam Eğitim Gün Sayısı (1 gün = 7 saat)

Kişi Başına Verilen Ortalama Eğitim Gün Sayısı (1 gün = 7 saat)

2009

2009

Müdür ve Üstü

Yönetici*

Yönetici Alt›*

Toplam

Müdür ve Üstü

Yönetici*

Yönetici Alt›*

Toplam

18.974

11.600

102.094

132.667

19,0 

8,5 

8,3 

9,0

12.962

10.052

118.844

141.858

11,7

7,2

9,5

9,5

14.454

10.839

120.393

145.688

12,4

6,7

9,6

9,5

(*) Yönetici ve BT Yönetici görev seviyeleri “Yönetici”, diğer tüm görev seviyeleri “Yönetici Altı” olarak (destek kadroları dâhil) değerlendirilmiştir.

(*) Yönetici ve BT Yönetici görev seviyeleri “Yönetici”, diğer tüm görev seviyeleri “Yönetici Altı” olarak (destek kadroları dâhil) değerlendirilmiştir.
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Akbank Gelişim Merkezi 
Akbank Gelişim Merkezi Portalı ile çalışanlarımızın 
gelişimini sürekli desteklemekteyiz. Merkezde 
çalışanlarımız kendilerine atanmış veya 
serbest etkinlikteki e-öğrenme programlarına 
katılabilmektedirler. Ayrıca çalışanlarımız yıl içinde 
alacakları eğitimleri gösteren “Eğitim Kataloğu” ve 
eğitim içeriklerine de ulaşabilmektedir. Portalda sayıları 
100’ü bulan, Banka ve Kredi Kartları, Temel Hukuk, 
Dış Ticaret Mevzuatı gibi teknik eğitimlerin e-öğrenme 
belgeleri yer almaktadır. Ayrıca finans, bankacılık, 
yönetim ve kişisel gelişim alanlarındaki güncel makale 
ve süreli yayınlar da mevcuttur.

Sertifikasyon Sistemi (Hayat Boyu Öğrenme)         
Akbanklılara sağlanan eğitimlerden bazıları başarı 
sertifikası sistemine tabidir. Başarı Sertifikası 
Sistemi’nde, çalışanlarımız belirlenmiş eğitim 
programlarına, program öncesinde ve sonrasında 
yapılan sınavlara katılırlar. Bunlara ek olarak 
çalışanlarımız bazı sertifika programlarında ödev 
hazırlayarak, bazılarında da eğitim sonrası yaptıkları 
online simülasyonlarla, eğitimde kazandıkları bilgileri 
pekiştirirler. Sertifika programlarında başarılı olan 
katılımcılar, mesleki ve kişisel gelişimlerinde önemli bir 
gösterge olan ve her alanda kullanabilecekleri başarı 
sertifikasını alarak, kariyer gelişimlerinde önemli bir 
kazanım elde ederler. Sertifika programları, sonunda 
hazırladıkları ödevler ve online simülasyonlar kişilerin 
yaptıkları işle doğrudan ilgili olduğu için eğitimdeki 
başarıları iş kalitelerine birebir yansımaktadır.

Bu sistem;

• Çalışanlarımızın, katıldıkları programlara ilişkin 
başarılarını belgelendirmeleri, böylece kişisel kariyer 
yönetimlerinde öngörülü hale gelerek söz sahibi 
olmalarını sağlamayı,

• Mesleki ve yönetsel açıdan donanımlı, yetkin, 
yenilikçi ve işinin lideri çalışanlar yetiştirerek 
“kendi liderlerini yaratan” bir kültür oluşturmayı 
hedeflemektedir. 

Çalışanlarımıza Sağladığımız Diğer Eğitim 
Imkânları            
Çalışanlarımızın uzmanlık alanlarıyla ilgili, özellikle 
uluslararası geçerliliği olan sertifikaları almalarını 
destekleriz. Belirli ölçütlere göre çalışanlarımızın 
söz konusu sınav ve sınava hazırlık eğitim ücretlerini 
karşılarız. 2010 yılında uzmanlık alanlarına göre bu tür 
sınavlara katılan çalışanlarımızın sayısı 23 iken, Aralık 
2011 itibarıyla bu sayı 35 kişiye çıkmıştır.

Desteklediğimiz sınavlardan bazıları şunlardır: 
• CFA Institute tarafından düzenlenen Chartered 

Financial Analyst (CFA) sınavı: hazine işlemlerine 
yönelik.

• CIA Institute tarafından düzenlenen CIA (Certified 
Internal Auditor) ve ICMA tarafından gerçekleştirilen 
CMA (Certified Management Accountants) sınavları: 
iç denetime yönelik.

• PMI (Project Management Institute) tarafından 
verilen ve proje yönetimi konusunda en yaygın kabul 
gören sertifika özelliğine sahip Proje Yönetimi 
Profesyonellik (Project Management Professional - 
PMP) sınavı.

• ICC TÜRKİyE Mİllİ KOMİTESİ tarafından 
düzenlenen CDCS (Certified Documentary Credit 
Specialist- Vesikalı Krediler Uzmanlık) sınavı: 
akreditif konusuyla ilgilenen kişiler için dünya 
çapında kabul gören Diplomalı Akreditif Uzmanı 
unvanını almaya yönelik.

• ISACA tarafından düzenlenen CISM (Certified 
Information Security Manager) sınavı: bilgi 
teknolojileri güvenlik yönetimine yönelik.

• New York merkezli GARP (Global Association of Risk 
Professionals) tarafından verilen  FRM (Financial 
Risk Sertifikası) sınavı.

• ISTQB (International Software Testing Qualifications 
Board) Türkiye temsilcisi Turkish Testing Board 
tarafından koordine edilen “Yazılım Testi Uzmanlığı 
Sertifikasyon” sınavı.

• Oracle ve Microsoft tarafından belirli teknik 
konularda verilen eğitim ve sertifikalar.

 
Ayrıca, her yıl belirli sayıda çalışanımızın, eğitim 
ücreti Akbank tarafından karşılanmak üzere, Sabancı 
Üniversitesi Executive MBA programına katılmalarını 
sağlamaktayız. MBA Programına özellikle Bankamız üst 
yönetiminde görev almaya aday, performansı yüksek 
olan çalışanlarımız dâhil edilmektedir. 2010’da 3 ve 
2011’de 4 Akbanklı bu master imkânından faydalandı. 

Öğretenlerin Bankası 
Emekli ve Banka İçi Eğitmen Uygulaması
Emekli olan Akbanklıların bilgi ve tecrübeleri Bankamız 
için son derece değerlidir. Alanında başarılı ve eğitmenlik 
becerisi ve ilgisi olan emekli çalışanlarımız, belirli bir ücret 
karşılığında Bankamızda eğitmenlik yapabilmekteler. 
Özellikle göreve yeni başlayan çalışanlarımıza yönelik 
Temel Bankacılık eğitimlerinin hemen hemen tamamını 
Emekli Eğitmenlerimiz vermektedir.

Alanında uzman ve eğitmenlik becerisi olan mevcut 
çalışanlarımız da banka içi eğitmen olabilirler. Banka 
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içi eğitmen olmak için belirlenen kriterlere uymak ve 
eğiticinin eğitimi programını başarıyla tamamlamak 
gerekir. Sabit görevlerinin yanı sıra banka içi 
eğitmenlere, verilen eğitim saati başına belirli bir ücret 
ödenmektedir.

Koçluk Sistemi 
Şubelerimizde satıştan ve operasyondan sorumlu 
çalışanlarımızın profesyonel ihtiyaçlarını yakından takip 
edecek, onlara yaptıkları işler ve kariyer gelişimi gibi 
geniş bir yelpazede her türlü konuda destek verecek bir 
koçluk sistemi oluşturduk. Şubelerde görevli operasyon 
personelimizin Akbank’ın süreç ve değerlerini en iyi 
şekilde uygulamalarına destek vermek amacıyla 2008 
yılında Akbank çalışanlarından oluşan Operasyon 
Koçluk ekipleri kurduk. Operasyon Koçları 2011 yılında 
bu kapsamda toplam 3.000 kez şube ziyareti yaparak 
şube operasyon personelinin gerekli eğitimleri almasını 
ve mevzuat bilgisi, risk bilinci, kalite, hedef ve müşteri 
odaklılık konularında iyileşmeler kaydedilmesini 
sağlayacak iş birlikleri yapmıştır.  

Ayrıca Bölge Müdürlükleri organizasyonumuzda 
şubelerimizde satış fonksiyonlarından sorumlu 
çalışanlarımız için de aynı şekilde geliştirici, kariyer 
gelişimlerine destek olan “pazarlama koçları” sistemini 
kurduk. Pazarlama koçları gerektiğinde koçu oldukları 
satış çalışanları ile müşteri ziyaretleri yaparak da 
onların gelişimlerine destek olmaktadırlar.

yolsuzluğu Önleme Konusundaki Eğitimler
Bankacılık sektörü, büyüklüğü ve parasal işlemlerin 
yoğunluğu nedeniyle yolsuzluk riski ile karşı karşıyadır. 
Yolsuzluğun, denetim ve eğitimle büyük ölçüde 
önlenebileceği gerçeğinden hareketle; çalışanlarımızı 
hem teknik konularda hem de yapılması ve yapılmaması 
gerekenler hakkında bilgilendirmek için sınıf içi ve 
e-öğrenme eğitimleri düzenlemekteyiz.

Amacımız, bu eğitimleri hedef kitlenin ihtiyaçlarına 
göre belirleyerek, hedef kitle içinde yer alan her 
çalışanımızın bu eğitimleri almasını sağlamaktadır. 
Yolsuzluğu önleme konusunda sağladığımız eğitimlerin 
büyük bir bölümü şubelerimizde ve özellikle gişelerde 
çalışan personelimize yönelik olmakla birlikte, tüm 
çalışanlarımızın tamamlaması gereken, Etik İlkeler ve 
Bilgi Güvenliği gibi eğitimler de gerçekleştirmekteyiz.

Yolsuzluğu önleme konusunda çalışanlarımıza 
sağladığımız eğitim konu ve içeriklerini gelişmelere ve 
ihtiyaçlara göre yeniden değerlendirmekteyiz. 2011’de 
çalışanlarımıza yeni sunulan üç eğitim aşağıdaki gibidir. 
Süregelen diğer eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgiye 
2010 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan ulaşılabilir. 
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2011’deki Yeni Eğitimler
Bilgi Güvenliği Standartları (E-öğrenme) 
Bilgi güvenliği standartları (PCI / DSS) koşul ve 
süreçleri, kart bilgilerinin korunması, kart bilgi 
güvenliği politikası konuları ile ilgili bilgilendirme 
ve farkındalık yaratma amaçlı “Bilgi Güvenliği 
Standartları” e-öğrenme programını tüm 
çalışanlarımızın tamamlaması zorunludur. 

Güvenlik Farkındalığı (E-öğrenme)
Akbank Şubesi, Akbank ATM’si ve Akbank müşterisi 
küçük işletmelerde oluşabilecek güvenlik riskleri 
konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratma 
amacıyla hazırlanan “Güvenlik Farkındalığı” e-öğrenme 
programını tüm şube çalışanlarımızın tamamlaması  
zorunludur.

Çağrı Merkezi Güvenlik Farkındalığı (E-öğrenme)
“Çağrı Merkezi Güvenlik Farkındalığı” e-öğrenme 
programını, Çağrı Merkezi Bölümünde görev yapan 
müşteri temsilcilerine yönelik olarak hazırladık. Bu 
eğitim tüm işlemlerin güvenlik iş akışlarına uygun 
olarak yapılmasının sağlanması ve güvenlik önlemleri 
alınırken akışların eksiksiz ve doğru uygulanması için 
farkındalık yaratmayı amaçlar. Programın tüm müşteri 
temsilcileri tarafından tamamlanması zorunludur.
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E€itim Ad›/ 

‹çeri€i

Yolsuzlu€u Önleme Konusundaki E€itimler 

Hedef Kitle 2010 2011

E€itim
Türü

E€itim
Türü

Kat›l›mc› 
Say›s›

Kat›l›mc› 
Say›s›

Yıl Sonu 
İtibarıyla
Kapsama
Oranı (%)

Yıl Sonu 
İtibarıyla
Kapsama
Oranı (%)

Toplam

Nakit Yetkilileri ve 
Bankam›za Yeni Al›nan 
Asistan-Yetkili 4

Nakit Yetkilileri ve 
Bankam›za Yeni Al›nan 
Asistan-Yetkili 4

Tüm fiube 
Çal›flanlar›m›z

Tüm Çal›flanlar›m›z

Tüm Çal›flanlar›m›z

Tüm Çal›flanlar›m›z

Operasyon Yetkilileri, 
Gifle Yetkilileri

Tüm fiube 
Çal›flanlar›m›z

Bankam›za yeni Al›nan 
Asistan-Yetkili 4, Ça€r› 
Merkezi Yetkilileri, 
Müfettifl Yard›mc›lar›, 
Yönetici Adaylar› 

Tüm Çal›flanlar›m›z

Tüm Çal›flanlar›m›z

Tüm Şube 
Çal›flanlar›m›z

Tüm Müşteri 
Temsilcileri

Ankes Yönetimi 
Sahtecilik ve 
T›rnakç›l›k

Belge Güvenli€i ve 
Sahtecilik

Doland›r›c›l›k 
Suçunu Tespit ve 
Önleme

Etik ‹lkeler

Disiplin Yönetmeli€i

Bilgi Güvenli€i

Operasyonel Risk

Suç Gelirleriyle 
Mücadele

Bilgi Güvenliği 
Standartları

Güvenlik 
Farkındalığı

Çağrı Merkezi 
Güvenlik Farkındalığı

787

1.015

24

7.352

1.090

2.105

794

810

1.695

1.740

11.762

-

-

-

5.146

24.028

1.055

1.201

2.957

3.405

3.940

1.832

1.113

257

4.401

1.672

11.834

10.593

4.255

650

5.298

43.867

100

100

83*

100

97*

100

70*

48*

100

100

85*

-

-

-

100

100

99

85

100

100

100

100

40***

100

85

76

47***

98

S›n›f içi

S›n›f içi

E-ö€renme

E-ö€renme

E-ö€renme

E-ö€renme

S›n›f içi**

S›n›f içi

E-ö€renme

S›n›f içi

E-ö€renme

-

-

-

S›n›f içi

E-ö€renme

S›n›f içi

S›n›f içi

E-ö€renme

E-ö€renme

E-ö€renme

E-ö€renme

S›n›f içi**

S›n›f içi

E-ö€renme

S›n›f içi

E-ö€renme

E-ö€renme

E-ö€renme

E-ö€renme

S›n›f içi

E-ö€renme

   * Hedef kitlenin tümünün bu eğitimleri alması planlanıyor. 
 ** Sınıf içi “bilgi güvenliği eğitimleri” 2010 yılında geliştirilmiş olup hedef katılımcı kitlesi Akbank’ta görev yeni başlayan Asistan-yetkili 4, Çağrı 
 Merkezi çalışanları ve Yönetici adaylarıdır. 
*** Eğitim, tüm Şube çalışanlarına 2011 yılı sonunda açılmış olup 2012 yılında hedef kitlenin tümünün bu eğitimi tamamlaması planlanmaktadır. 
 Not: Yukarıdaki “yıl sonu itibarıyla kapsama oranı” eğitimi alması planlanan hedef kitle ile eğitimi bizzat almış çalışan sayısının oranıdır.
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Sürdürülebilirlik Eğitimleri
“Sizin İçin” yaklaşımının şube personelimiz tarafından 
içselleştirilmesi ve onları “gönüllü marka elçilerimiz” 
olmaları yolunda desteklemek üzere, 2011 Ekim ayında 
“Bumerang” adlı geniş kapsamlı bir eğitim programı 
başlattık. Şube müdürleri ve güvenlik görevlileri de dâhil 
tüm şube çalışanlarımıza yönelik program; kendisini, 
işini ve müşterisini iyi yöneterek “müşteri  sadakati” 
oluşturan Akbanklı profilini tanımlayan altı özellik 
üzerine kurgulanmıştır. 

Bumerang Eğitim Programı’nın önemli bir bölümünü, 
çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlı, etik değerlere 
sahip çıkan Akbanklı profilini yaratmak amacıyla 
geliştirilen Sürdürülebilirlik Modülü oluşturmaktadır. Bu 
modül, sürdürülebilirlik kavramı, Bankacılık sektöründe 
ve Bankamızda uygulamalarına örnekler ve etik konularını 
kapsamaktadır. Ayrıca imzacısı olduğumuz Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) İkilem Oyunu 
baz alınarak Bankamıza özel olarak geliştirilen masa üstü 

“sürdürülebilirlik oyunu” ile katılımcılara son derece etkin 
bir uygulamalı öğrenme deneyimi sunmaktayız. 

Sürdürülebilirlik eğitimin hedefleri:
• Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisinin tüm 

çalışanlar tarafından öncelikle anlaşılması daha 
sonra benimsenmesine katkıda bulunmak, 

• Sürdürülebilirlik kavramının iş süreçlerine entegre 
edilmesi için farkındalık yaratmak,

• Sürdürülebilirlik kavramının kurum kültürüne 
yerleşmesini sağlamak ve bu konuda bir ortak dil 
oluşturmaktır. 

2011 yılında Bankamız bünyesinde sürdürülebilirliği 
kurum kültürümüze yerleştirmek yolunda önemli 
adımlar atarak çeşitli sürdürülebilirlik eğitimleri 
gerçekleştirdik. Bu eğitimlere 2012 yılında da devam 
etmeyi planlamaktayız.

Aşağıdaki tabloda 2011’de gerçekleşen sürdürülebilirlik 
eğitimlerine katılıma dair bilgi yer almaktadır.

Akbank’ta Kurum İçi İletişim ve Etkinlikler 
Bankamız, çalışanlarımız arasında iletişimi 
kolaylaştırmak, ekip ruhunu geliştirmek, çalışan 
motivasyonunu arttırmak ve aidiyet duygularını 
güçlendirmek, banka yönetiminin mesajlarını ve ortak 
hedefleri paylaşmak gibi amaçlara hizmet eden kurum 
içi iletişim ve etkinlik faaliyetlerine önem vermektedir. 

Kurum İçi İletişim ve Etkinliklere yönelik 2012 yılı 
hedeflerimiz:

• Kurum içinde iletişimi kuvvetlendirme ve geliştirme 
amaçlı iç iletişim kanallarının arttırılması;

Tüm çalışanlarımıza doğrudan ulaşabilmek amacıyla 
bir dijital derginin hayata geçirilmesi,

• Çalışanların bir araya gelerek hoş vakit geçirmelerini 
sağlayan, motivasyonlarını ve aidiyet duygularını 
güçlendiren, takım ruhunu yaşatan proje ve sosyal 
etkinliklerin çoğaltılması, 

• Kurum içi sinerjinin şube çalışanlarımız dâhil, 
devamlı dinamik tutulması ve çalışanların gerek 
yönetim ekibiyle, gerekse birbirleriyle iletişimlerinin 
belirli bir düzeyde devamlılığının sağlanmasıdır. 

Kurum İçi İletişim 
Kurum içi iletişim faaliyetleri, çalışanlarımızın Bankamız 
hakkında doğru ve tutarlı bilgileri edinebilmelerine, şirket 
kültürünü anlamalarına ve Bankamızdaki gelişmeler 
hakkında güncel bilgileri takip etmelerine yardımcı olur. 

Eğitim Adı/ 
İçeriği

Hedef 
Kitle

Hedef 
Kitle

Katılımcı
Sayısı

Eğitim
Saati

Yıl Sonu İtibarıyla 
Kapsama Oranı  %

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik 
Yaklaşımı

Tüm Şube Çalışanlarımız

Tüm çalışanlarımız

Bankamıza yeni alınan 
asistan-yetkili 4, 
Müfettiş Yardımcıları

Sınıf içi

E-öğrenme

Sınıf içi

1.598

11.500

274

5.016

5.750

307

%100

%75

%100

Not: Yukarıda bahsi geçen “yıl sonu itibarıyla kapsama oranı”, eğitimi alması planlanan hedef kitle ile eğitimi bizzat almış çalışan 
sayısının oranıdır.

2011
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Kurum içi iletişim faaliyetlerimiz kapsamında; kurumsal 
portal, kurumsal TV, e-posta gönderimi ve belirli 
aralıklarla düzenlenen müdürler toplantısı en sık 
kullandığımız kanallardır. Müşterilerimize de ulaştığımız 
kurumsal TV ile mesai saatleri dışında çalışanlarımıza 
ulaşılmaktadır. Akbanklılara özel fırsatlar e-postayla 
çalışanlarımıza duyurulmakta ve Kurumsal Portalda 
yayınlanarak istendiğinde ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, çalışanlarımızın görüş ve önerilerini 
bildirebilecekleri etik hattı ve çalışan memnuniyeti 
anketi gibi mekanizmalar da kurum içi iletişimi 
pekiştirmektedir.

Kurumsal Portal 
1000’e yakın şubemizdekiler de dâhil, tüm 
çalışanlarımızın bilgiye etkin şekilde erişimlerini 
sağlamak ve iç iletişimi artırmak amacıyla Bankamız 
bünyesinde Kurumsal Portal Sistemi kullanmaktayız. 
Kurumsal Portal tüm duyuru ve bilgilerin kâğıt 
ortamından intranet sistemine taşınmasını sağlamakla 
beraber, çalışanlarımızın aradıkları bilgiye farklı 
noktalardan, anında ve etkin şekilde ulaşabilmelerini de 
kolaylaştırır. 

Kurumsal Portal aracılığıyla çalışanlarımıza ait erişim 
bilgileri, organizasyon yapımız ve bundaki değişiklikler 
güncel olarak takip edilebilir. Ayrıca görev tanımları ve iş 
süreçlerine de Portalda yer vermekteyiz. Çalışanlarımız, 
iş süreçlerine destek olacak ve bilgi sağlayacak belge, 
duyuru ve e-öğrenme modüllerine, Etik İlkelerimize, 
ilgili yasal mevzuata, Banka içinde kullanılan form ve 
şablonlara ve Öneri Sistemi’ne de Kurumsal Portal’dan 
kolayca ulaşılabilirler. Kurumsal Portal’daki Yönetimden 
Mesajlar ve Konuğumuz bölümlerinde, her ay üst 
yönetimden mesajları paylaşmaktayız. Kurumsal 
Portalımızın teknolojik alt yapısı ve kapsamını 2012 
yılında yenileyeceğiz.

Bizim İçin
Müşterilerimizle ilişkilerimize yeni bir boyut 
kazandırmak amacıyla başlattığımız “Sizin İçin” 
yaklaşımını çalışanlarımıza uygulamanın faydalı 
olacağını düşünerek, Kurumsal Portalımızda yer alan 
“Akbanklı Olmak” adlı iletişim platformunu “Bizim İçin” 
adıyla yeniledik. “Bizim İçin” çalışanlarımız arasında 
iletişimi güçlendiren önemli kanallardan biridir. 
“Bizim İçin” Portalında yer alan konulara örnekler: 

• Bankamızın aldığı önemli ödüller,

• Çalışanlarımızla ilgili olarak müşterilerimizin ilettiği 
olumlu geri bildirimler,

• Çalışanlarımızın katıldığı sosyal etkinlikler,

• Başarılı çalışanlarımızın tanıtıldığı “Gurur Tablomuz”,

• Akbanklılara çeşitli firmalarca sunulan özel 
avantajlar,

• Bankamızın basına yansıyan haberleri.

Çalışanların Görüş ve Önerilerini Bildirme 
Mekanizmaları
Bankamızda kurum içi iletişimi güçlendirmeye yönelik 
çeşitli görüş ve öneri bildirme mekanizmalarından 
yararlanmaktayız. Çalışan Memnuniyeti Anketi ile 
çalışanlarımız beklenti, görüş ve önerilerini üst 
yönetime ulaştırırken, Kurumsal Portalımızdaki 
Öneri Sistemi üzerinden iş süreçleriyle ilgili önerileri 
paylaşabilmekteler. Etik Hattı, çalışanlarımızın görev 
yaptıkları birimlerde çözümlenmesi gerektiğini ancak 
birim yöneticisiyle paylaşamayacaklarını düşündükleri 
konuları dile getirmeleri, gerektiğinde destek ve 
danışmanlık almaları için sunduğumuz bir hizmettedir.

Kurum İçi Etkinlikler 
Çalışanlarımızın aralarında etkin ve verimli ilişkiler 
kurmalarını desteklemek amacıyla sosyal etkinlikler 
ve spor müsabakaları düzenleriz. Bu tür etkinlikler 
takım ruhunu güçlendirmekte ve kuruma bağlılığı 
arttırmaktadır. Diğer taraftan Bankamızın sponsor 
olarak desteklediği sanat ve kültür etkinliklerine 
çalışanlarımızın indirimli veya ücretsiz olarak 
katılmalarını sağlarız. 

2011 yılında çalışanlarımızın katıldığı spor 
müsabakalarından bazıları aşağıdaki gibidir.

• Temmuz 2011: Akbank çalışanlarının oluşturduğu 
sekiz kişilik tenis takımı 1. Bankalar Birliği Tenis 
Turnuvasında ikinci oldu. 

• Eylül 2011: Üç erkek ve bir bayan takımıyla 
Akbank çalışanları 3x3 Şirketler Arası Basketbol 
Turnuvası’na katıldılar ve bayan takımımız üçüncü 
oldu. 

 
Çalışan Memnuniyeti  
Çalışanlarına değer vermeyi kendine ilke edinmiş 
Akbank için sürdürülebilir başarının ön koşullarından 
biri de kalıcı çalışan memnuniyetidir. Akbanklıların 
memnuniyet ve kuruma bağlılık düzeylerini daha 
yakından izleyebilmek, geri bildirimlerini sağlıklı bir 
şekilde alabilmek  ve gelişmeye açık yönlerimizle ilgili 
yol haritalarını belirlemek amacıyla Bankamızda her yıl 
“Çalışan Memnuniyeti Anketi” yürütürüz.

Çalışan Memnuniyeti Anketi 2011’de de önceki 
yıllarda olduğu gibi, bağımsız bir firma aracılığıyla 
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gizlilik esasına dayalı olarak, elektronik ortamda 
uygulandı. Çalışanlarımızın yoğun katılım sağladığı 
anketin sonucunda hem olumlu, hem de gelişime 
açık yönlerimizi tespit ettik. Anket sonuçlarını 
değerlendirmek amacıyla Bankamızın tüm birimlerinden 
(şubeler, bölgeler ve genel müdürlük) seçilen 
çalışanlarımızdan oluşan karma gruplarla “fokus ve 
öneri grupları çalışmaları” yaptık. Hedefimiz, iyileştirme 
ve geliştirmeye açık alanlarda daha da yoğunlaşmak, 
çalışan gözüyle çözüm önerilerinin geliştirilmesini 
sağlamak ve bu anlamda farkındalık yaratmaktır. 
Böylelikle çalışanlarımıza anket ile sınırlı kalmayıp 
görüşlerini açıkça dile getirme olanağı sağlayan bir 
platform sunduk.

2011 Anketinde; çalışanlarımızın ilettiği gelişime 
açık alanların başında kariyer yönetimi ve başarıyı 
ödüllendirme konuları öne çıktı. Bu kapsamda 
etkin kariyer yönetimi ve kişisel yeteneklerin 
tespiti amacıyla “Yetenek Yönetimi” ve “Mentorluk” 
uygulamalarına ağırlık vermeyi planlanmaktayız. 
Başarıyı ödüllendirme kapsamında ise, prim sistemimizi 
yeniden yapılandırarak altyapı çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. 2012 yılı başında çalışanlarımızla bu 
sistemi paylaşarak, performans değerlendirme ve prim 
ödemelerini bu sisteme göre gerçekleştireceğiz.

ÇALIŞANLARIMIZ
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Çevre Politikamız ve Taahhütlerimiz

Akbank olarak faaliyetlerimizden 
kaynaklanan çevresel etkilerimizi 
mümkün olduğunca en aza indirmek 
ve doğal kaynakları daha tasarruflu 
kullanmak için çaba gösteririz. 

Önemli ve öncelikli gördüğümüz çevresel unsurlar 
arasında enerji tüketimi ve buna bağlı olan karbon 
salımı gelmektedir. Ayrıca kâğıt kullanımı ve teknolojik 
atıkların bertarafı da önemseyip takip ettiğimiz çevresel 
göstergeler arasında yer almaktadır. 

Çevresel unsurları uluslararası kabul görmüş sayısal 
gösterge kriterlerine göre ölçüp, iyileşme kaydetmek 
amacıyla çeşitli uygulamaları hayata geçiririz. Bu 
raporun “Çalışanlarımız” bölümünde detaylı olarak 
yer verildiği üzere, güvenlik görevlilerinden şube 
müdürlerine kadar her kadrodaki çalışanımıza 
e-öğrenme ve sınıf içi eğitimler aracılığıyla 
sürdürülebilirlik eğitimleri vermekteyiz. 

Çevre politikamızı hayata geçirmek amacıyla aşağıdaki 
taahhütleri benimseriz:

• Çevresel yasa ve yönetmeliklere tam uyumun 
sağlanması yönünde gerekli adımları atmaya ve 
önlemleri almaya devam edeceğiz. 

• Enerji, su ve kağıdın tasarruflu kullanımını sağlayarak 
sınırlı doğal kaynakların korunmasına katkıda 
bulunacağız. 

• Süreçlerimizden kaynaklanan atıklarımızı mümkün 
olabilecek en az düzeye indirmek için çalışmalar 
yürüteceğiz. Atık miktarının azaltılması mümkün 
olmayan durumlarda atıkların akılcı yöntemlerle 
yeniden kullanım ve geri dönüşümlerini sağlayacağız.

• Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla 
çalışanlarımıza sağladığımız eğitim programlarına 
çevresel sürdürülebilirlik konularını dâhil etmeye 
devam edeceğiz.

• Toplumun, özellikle genç bireylerin çevre bilincinin 
artmasına katkıda bulunacak eğitim ve farkındalık 
projelerine destek vereceğiz. 

• Uluslararası iş birlikleri yaparak Bankamız dâhil 
kurumsal paydaşlarımızın sera gazı salımlarının 
azaltılmasında rol alacak şeffaflık politikalarını 
destekleyeceğiz.

Enerji Tüketimi ve Tasarrufu 
Enerji tüketimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan karbon 
salımı konusuna verdiğimiz önemin en iyi göstergesi, 
2009 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim 
Forumu tarafından hayata geçirilmesine destek 
olduğumuz “Karbon Saydamlık Projesi”dir. Bankamız 
Türkiye’de, uluslararası standartlara uygun iklim 
değişikliği stratejileri ve sera gazı salımı raporlaması 
taahhüdünü veren ilk şirketlerden birisidir.

Enerji Tüketimi 
Doğrudan ve Dolaylı Enerji Tüketimi
Çeşitli uluslararası standartlara göre derleyip 
raporladığımız enerji verileri iki ana gruba ayrılmaktadır. 
Birincisi Bankamızda çeşitli enerji kaynaklarından 
elde ettiğimiz enerji, ki bu ağırlıklı olarak ısınma 
amaçlı kullandığımız doğal gazdır. Bunun yanında 
şubelerimizde kullandığımız mazot, bütan (LPG), kok 
kömürü ve fueloil gibi yakıtlar da bulunmaktadır. 
Bu tür enerji kaynakları “doğrudan enerji” olarak 
adlandırılmaktadır. İkincisi ise, satın aldığımız elektrik 
enerjisidir, ki buna “dolaylı enerji” adı verilmektedir. 

2010 yılında binalarımızda kullanılan elektrik ve ısıtma 
amaçlı kullanılan yakıt tüketiminin hesaplanması ve 
bir enerji yönetimi sistemi kurulması amacıyla geniş 
çaplı bir çalışma yürüttük. Bu çalışma kapsamında 
şubelerimiz de dâhil olmak üzere tüm binalarımızın 
tüketim verilerini toplayarak bir temel hazırladık. Bu 
yılki raporumuzda yer alan tüketim verilerini, geçen 
yıl da kullandığımız temele dayandırarak, ısınma, 
elektrik ve su maliyetlerinden yola çıkarak hesapladık. 
2010 yılı içerisinde Gebze’deki Akbank Bankacılık 
Merkezinin (ABM) hizmete alınmasıyla, 2010 ve 2011 
yıllarında İstanbul’da hizmet veren bazı binalardan 
ABM’ye taşınıldı. Taşınma süreci boyunca ABM’ye geçiş 
yapan birimlerin yer aldığı binaların tüketim verilerini 
de, yıl içerisinde binaların kullanımda oldukları süreyi 
kapsayacak şekilde hesaplara dâhil ettik. Taşınma 
sonucunda daha önce kullanımda olan Maslak 
Operasyon Merkezi, Gümüşsuyu ve Ümraniye Hizmet 
binaları 2011 yılında kapatıldı. 
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Bankamızın büyümesine paralel olarak elektrik 
enerjisine duyulan ihtiyacın artmasına rağmen, 
Bankamız genelinde hayata geçirdiğimiz çeşitli enerji 
verimliliği ve tasarruf uygulamaları sayesinde elektrik 
tüketiminde düşüş kaydettik. Bankamız 2011 yılında 
toplamda 14 ilave şube ve 568 ilave ATM/BTM ile 
büyüdü. 

Öte yandan; bilgi teknolojileri altyapımızı güçlendirirken 
daha az enerji tüketen cihazları tercih ederek elektrik 
tüketimini azaltmaya özen göstermekteyiz. Sabancı 
Center bünyesindeki Genel Müdürlük binamızda 
müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesinin 
korunması ve artırılması amacıyla ana hizmet 

sunucularına (server) yenilerini ekledik. Söz konusu 
hizmet sunucuları ve hizmet sunucuların sağlıklı 
bir şekilde görev yapabilmesi için gerekli soğutma, 
elektrik tüketimini artırmaktadır. Sunucu sayısında 
%40 civarında bir artış olmasına rağmen bu kaleme 
ilişkin enerji tüketiminde sadece %10 civarında bir artış 
gerçekleşti. 

Enerji Tasarrufu Uygulamaları
Binalarda Enerji Tasarrufu  
Binalara yönelik enerji tasarrufu önlemlerinden biri, 
çevreci bir yaklaşımla ve enerji verimliliğine özen 
gösterilerek inşa edilen Akbank Bankacılık Merkezinin 
2011 yılında hizmete girmesidir. Yaklaşık 5.000 kişilik 

83

OPERASYONLARIMIZ VE ÇEVRE

08

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011

2010

2010

2011

2011

Yakıt Tüketimi 
(Gigajul/yıl)

Elektrik Tüketimi 
(Gigajul/yıl)

2009

2009

Akbank Sabancı Center

ABM ve Diğer Merkezler*

Şubeler

Toplam Doğal Gaz Tüketimi

Toplam Diğer Yakıt Tüketimi**

TOPLAM 

Akbank Sabancı Center

ABM ve Diğer Merkezler*

Şubeler ve ATM/BTM’ler**

TOPLAM 

9.359

13.217

47.274

69.850

47.214

47.236

221.156

315.606

7.137

16.936 

48.652

72.725

32.926

105.651

49.327

75.855

224.362

349.544

9.464

16.536

63.734

89.734

43.133

132.867

56.864

69.245

216.755

342.864

  * Diğer Merkezler: Zincirlikuyu ve Silivri Hizmet Binalarını kapsamaktadır.
** Diğer yakıtlar: mazot, bütan (LPG), kok kömürü ve fueloil
 Not: Raporlama esnasında verilerin kontrolleri devam etmektedir. 

  * Diğer Merkezler: Zincirlikuyu ve Silivri Hizmet Binalarını kapsamaktadır 
** 2010 yılı raporunda elektrik tüketimlerine ATM/BTM’lerde tüketilen enerji de dâhil edilmiştir, 2009 yılı raporundaki şubeler elektrik
 tüketiminde ATM/BTM’lere ait tüketimler dâhil değildir.  
 Not: Raporlama esnasında verilerin kontrolleri devam etmektedir.

“Doğrudan ve dolaylı” enerji tüketimi miktarları aşağıdaki tablolardaki gibidir.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, Bankamızın yakıt tüketimlerinde artış gözlenmektedir. Bu artışa sebep olan 
faktörler arasında, geçen yıla göre şubelerimizin sayısının artması ve 2011 yılı kış koşullarının daha sert geçmiş 
olması yer almaktadır. 



kapasitesiyle 2011 yılında faaliyete geçen ABM sayesinde 
elektrik enerjisi kullanımında tasarruf sağladığımızı 
düşünmekteyiz. 

900’ün üzerinde şubesi olan bir banka olarak 
kullandığımız enerjiyi yönetmek için ölçüm ve takibin 
önemli bir etken olduğunun bilincindeyiz. Bu amaçla 
2011 yılında, şubelerimizde kullanılan elektrik 
enerjisinin uzaktan ölçümü ve takibi için gerekli altyapıyı 
oluşturduk. Bu altyapı elektrik enerjisinin sistemsel 
kayıplarını mümkün olan en az seviyeye indirecek 
bir uzaktan takip sistemi ve bir acil önlem planını 
içermektedir. İlk aşamada yaklaşık 300 şubemizde 
devreye giren sistem, 2012 yılı sonunda tam kapasite 
ile çalışmaya başlayacaktır. Elektrik enerjisinin daha 
verimli kullanılmasını sağlayacak olan sistemin hem 
karbon emisyonlarının, hem de operasyonel giderlerin 
azalmasına katkıda bulunacağını öngörmekteyiz.
 
Ayrıca, 2010 yılı son çeyreğinde başlattığımız, 
şubelerimizde bulunan ısıtma-soğutma-havalandırma 
(HVAC) sistemine ait mekanik otomasyonun iç hava 
kalitesine bağlı olarak çalışacak şekilde yenilenmesi 
çalışmalarına 2011 yılında da devam ettik. Bu uygulama 
2010 yılında 26, 2011 yılında 36 olmak üzere toplam 62 
yeni açılan şubemizde hayata geçti. Ayrıca 2011 yılında 
hâlihazırdaki 150 şubemizin mekanik otomasyon sistemini 
yeniledik. 2012 yılında 150 şubenin mekanik otomasyon 
sisteminin yenilenmesi ve yeni açılacak şubelerde, uygun 
olduğu takdirde 70 adet şubenin mekanik otomasyon 
sisteminin yeni olarak yapılması planlanmaktadır. Bu 
uygulama ile elektrik enerjisinde yaklaşık olarak %30, 
doğal gaz tüketiminde %14 tasarruf sağlanabilecektir.

Bilişim Teknolojilerinde Enerji Tasarrufu
Gelişen teknolojilere ayak uydurarak, her geçen yıl 
bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için bilişim 
teknolojilerinin (BT) kullanımına daha da ağırlık 
vermekteyiz. BT kullanımı bankacılık sektöründe önemli 
enerji tüketimine yol açan unsurlardan birisidir. Bu 
nedenle, özellikle Data Center’larımızda kullandığımız 
enerjiden tasarruf etmeyi önemsemekteyiz. Bu yönde 
attığımız en önemli adım, 2007 yılında Sanallaştırma 
(Virtualization) teknolojisinin kullanımına geçmiş 
olmamızdır. Bu teknoloji uygulaması sayesinde, Data 
Center’daki sunucuların çalışması ve çalıştıkları sistem 
odalarının soğutulması için gereksinim duyulan enerji 
miktarında, artan ihtiyaca karşın, önemli bir düşüş 
sağladık. 

Sanallaştırma teknolojisinin uygulamasıyla, 2011 
yılında toplam 12.550 GJ enerji tasarrufu sağladık. 
Sanal ortamdaki makinelerin enerji harcaması ile 
eğer sanallaştırma teknolojisi kullanılmasaydı (fiziksel 
makineler) harcanması gerekecek enerji miktarı 
karşılaştırılması, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Data Center’larımıza yönelik aldığımız diğer bir önlem 
ise, artan cihaz ihtiyacına karşılık enerji tüketiminin aynı 
hızla artmaması için yeni satın aldığımız tüm sistemlerin 
daha az enerji tüketiyor olmasına dikkat etmemizdir. 
Bu prensip paralelinde 2011 yılında satın alınan yeni 
ana bilgisayar makinemizin enerji tüketimi, bir önceki 
makinenin enerji tüketiminden yaklaşık %20 daha az 
olup, aynı şekilde Unix makinelerimizin enerji tüketimi 
de bir önceki modellerine göre 4 kat daha azdır.
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Yıllık Toplam 
Elektrik 
Tasarrufu 
(Gigajul/yıl)

Sanal Sunucu Kullanımına 
Karşılık Gelen Fiziksel Sunucu 

Kullanımı 
Tasarruf Edilen Miktar Kullanılan Sanal Sunucu 

TOPLAM 

(Soğutma+Elektrik)

2.152 6.793 4.6413.042 10.297 7.2553.478 16.037 12.550

Aralık
2009

Aralık
2009

Aralık
2009

Aralık
2010

Aralık
2010

Aralık
2010

Aralık
2011

Aralık
2011

Aralık
2011



Karbon Salımları ve Azaltımları 
Karbon Salımları
Bankamızın faaliyetleri sırasında kullandığı yakıt ve 
üçüncü şahıslardan satın aldığımız elektrik enerjisi, 
küresel iklim değişikliğine sebep olduğu düşünülen 
sera gazları salımına neden olmaktadır. Ayrıca personel 
ulaşımını sağlayan servis araçlarında ve üst yönetime 
tahsis edilen makam araçlarında kullanılan yakıtlar da 
sera gazı salımına yol açmaktadır.

Faaliyetlerimiz sırasında yol açtığımız sera gazı salımını 
en aza indirmek için Bankamız bünyesinde çeşitli 
önlemler almaktayız. Aldığımız önlemlerin sonuçlarını 
takip etmek amacıyla her yıl düzenli olarak karbon ayak 
izimizi hesaplamaktayız. Hedefimiz, tükettiğimiz enerji 
kaynakları bazında, uluslararası standartları kullanarak 
hesapladığımız karbon ayak izimizi her yıl azaltmaktır.  

Birincil Enerji Kaynaklı Karbon Salımı
Bankamızda ısınma amaçlı olarak kullanılan yakıtlardan 
kaynaklanan CO2-eşdeğer karbon salımı aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır.

Nakit Operasyon’da Yakıt Tasarrufu
Türkiye genelinde beş Banka ile 2.500’ü aşkın müşteriye temel olarak nakit ve nakdî kıymet taşıma hizmeti veren 
Nakit Operasyon birimimizde, coğrafi konumlandırma teknolojisinin en son olanaklarından faydalanmaya başladık. 
Etkin rota planlaması sayesinde, 2008 yılında iş başına 10 km kat eden ekiplerimiz, 2011 yılında iş başına 8,6 km kat 
etmeye başladılar. Bu da yapılan her bir iş için %18 verim artışı ile 0,2 lt daha az yakıt tüketilmesine olanak sağladı. 
Karbon salımlarımızın önemli kaynaklarından olan Nakit Operasyon faaliyetlerimizdeki bu verimlilik artışı ile yılda 130 
bin litre yakıt tasarrufu sağladık.

Video Konferans ve Telepresence ile Yakıt Tasarrufu 
İstanbul 4. Levent’teki Sabancı Center ile Gebze’deki 
Akbank Bankacılık Merkezi arasında kullanılmak 
üzere kurulan Sanal Toplantı Masası tipindeki 
Telepresence Sistemi ile yurt içi ve yurt dışı 
görüşmeler için kurulan video konferans cihazlarının 
kullanımı Bankamızda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu 
sistemler aracılığıyla yapılan görüşmelerde görüntülü 
iletişimin yanı sıra, karşılıklı belge ve sunum paylaşımı 
da mümkündür. Böylelikle iş amaçlı seyahatlerde 
yakıt tüketimi ve dolayısıyla sera gazı salımında 
azalma sağladık ve yolculuk sırasında kaybolan iş 
gücü zamanından da tasarruf ettik. 2011 yılında 
sekiz adet video konferans sistemi kurarak Bölge 
Müdürlüklerimiz, bazı Özel Bankacılık şubelerimiz ve 
Genel Müdürlüğümüzde kullanılan cihazların sayısını 
arttırdık. Banka genelinde Sanal Toplantı Masası 
kullanma süresi ayda yaklaşık 110 saate ulaştı. 2012 
yılında ikinci Sanal Toplantı Masasının kurulması ve 
video  konferans cihazlarının sayısının artırılmasını 
planlamaktayız.
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2010 2011Açıklama 2008 2009

Birim İş İçin Harcanan Kilometre

Birim İş İçin Harcanan Yakıt

10,00

1,09

9,8

1,0

10,2

1,0

8,6

0,9

2010 2011Birincil Enerji Kaynaklı Karbon Salımı 
(tonCO2-e)

2009

Akbank Sabancı Center

ABM ve Diğer Merkezler*

Şubeler

TOPLAM Doğal Gaz Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı 

TOPLAM Diğer Yakıtlardan** Kaynaklanan Karbon Salımı

TOPLAM

   608

   859

3.073

4.540

   464

1.101

3.162

4.727

2.966

7.693 

612

1.075

4.142

5.829

3.885

9.714

* Diğer Merkezler: Zincirlikuyu ve Silivri Hizmet Binalarını kapsamaktadır.
 Not: Raporlama esnasında verilerin kontrolleri devam etmektedir.



Personel Ulaşımından Kaynaklanan Karbon Salımları  
Genel Müdürlük birimlerimizin faaliyet gösterdiği Sabancı Center ve Gebze ABM binalarında görev yapan 
çalışanlarımızın ulaşımı toplu taşıma yönetimi olan servis uygulaması ile sağlanmaktadır. Ayrıca üst yönetime tahsis 
edilen makam araçları mevcuttur. Bu araçlar tükettikleri yakıt nedeniyle karbon salımına neden olur. Ulaşım amaçlı 
tükettiğimiz yakıttan kaynaklanan CO2-eşdeğer karbon salımı aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Bankamızın elektrik tüketiminden kaynaklanan toplam karbon salımında geçen yıla oranla yaklaşık %19’luk bir 
düşüş görülmektedir. Artan şube sayımıza rağmen, şubelerimizden kaynaklanan karbon salımı, %28 oranında 
düşmesi önemli bir sonuçtur. Toplam karbon salımındaki düşüşte temel olarak; enerji verimliliği ve tasarrufu 
uygulamalarımızın ve bilinçlendirme çalışmalarımızın yanı sıra, 800’ün üzerindeki binamızda, düşük salımlı 
otoprodüktöre geçiş yapmamız etkili oldu. 2011 yılında karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla daha düşük salım ile 
üretim yapan özel otoprodüktörden enerji alımına başladık.

Bankamızda emisyon azaltımı, enerji verimliliği ve tasarrufu uygulamaları ile çalışanlarımızı bilinçlendirme faaliyetleri 
devam etmektedir. Buna karşın, birincil enerji kaynaklı karbon salımında geçen yıla göre artış gözlemlemekteyiz. 
Toplam şube sayımızda gerçekleşen artışın ve geçen yıla göre oldukça sert geçen 2011 yılı kış koşullarının birincil enerji 
kaynaklarına olan ihtiyacı ve dolayısıyla karbon salımını arttıran faktörler olduğunu düşünmekteyiz. 

Elektrik Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı
Bankamızın elektrik tüketimi kaynaklı CO2-eşdeğer karbon salımı verileri aşağıdaki tablodaki gibidir.
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2010

2010

2011

2011

Elektrik Tüketimi Kaynaklı Karbon Salımı 
(ton CO2-e /yıl) 

Personel Ulaşımından Kaynaklanan Salımlar  
(ton CO2-e /yıl) 

2009

Akbank Sabancı Center

ABM ve Diğer Merkezler*

Şube ve ATM/BTM’ler**

TOPLAM

Servis kullanan personel sayısı

Kat edilen yol (km)

Toplam ton CO2-e

     5.743 

  6.563

37.796

50.102

     6.000 

  9.227

37.880

53.107

    4.650

8.269.344

3.308

6.916

8.423

27.540

42.879

4.634

9.100.410

3.640

  * Diğer Merkezler: Zincirlikuyu ve Silivri Hizmet Binalarını kapsamaktadır.

** 2010 yılı raporunda elektrik tüketimlerine ATM/BTM’lerde tüketilen elektrik de dâhil edilmiştir, 2009 yılı raporundaki şubeler elektrik 
 tüketiminde ATM/BTM’lere ait tüketimler dâhil değildir. 
 Not: Raporlama esnasında verilerin kontrolleri devam etmektedir.



Kâğıt Kullanımı ve Tasarrufu   
Kâğıt Kullanımı
Müşterilerimize sağladığımız ürün ve hizmet 
sözleşmelerinden, faaliyetlerimizi yürütmek için gerekli 
yazışmalara ve tanıtım materyallerine kadar çeşitli 
amaçlarla, yüksek miktarlarda kâğıt kullanmaktayız. 

Bankamızda kullanılan toplam kâğıt miktarı 2009 
yılından bu yana düşüş göstermektedir. Bankamız 
içindeki çeşitli tasarruf uygulamaları sonucunda kâğıt 
tüketimimizde 2010 yılına kıyasla % 2 oranında azalma 
görülmektedir. 2011 yılında çalışan başına kullanılan 
kâğıt miktarı 73 kg olup, 2009’daki 90 kg miktarına göre 
önemli ölçüde düşüş gösterdi.  

2011 yılında Kurumsal İletişim Bölümü tarafından 
satın alması yapılan davetiye, broşür, afiş, föy, zarf 
ve poster gibi malzemelerin miktarı 2010 yılına göre 
önemli bir düşüş gösterdi. Bu düşüş, konuya gösterilen 
hassasiyetin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.  

Kâğıt Tasarrufu
Bankamızda kâğıt kullanımının azaltılmasına yönelik 
pek çok uygulamayı hayata geçirdik ve bunlara her 
yıl yenilerini eklemekteyiz. Müşteri fakslarının çıktı 

alınmadan Şubelerimiz ile Operasyon Merkezimiz 
arasında elektronik olarak hareket etmesini sağlayan 
“Operaktif Sistemi” 2004 yılında hayata geçti. Bankamız 
birimleri arasında ıslak imza gerektiren yazışmaların 
elektronik ortamda yapılmasını sağlayan Post@ 
uygulaması ise 2008 yılında kullanıma alındı. Bu 
kapsamda yılda 60.000 duyuru ve iç yazışma dolaşımı bu 
ortamlarda sağlanmaktadır. 

Bir diğer örnek ise Private Banking Bölümümüzden: 
müşterilerimizin ekstrelerinin basmak yerine ipad 
gibi teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırdık. Ayrıca 
müşterilerimize basılı olarak sağladığımız “Özel Bankacılık 
Bülteni”ni (Private Letter) elektronik ortama taşıyarak 2011 
yılında yaklaşık 22 bin A4 sayfasından tasarruf ettik. 

Yapılan Toplam Kâğıt Tasarrufu
Son yıllarda hayata geçirdiğimiz tasarruf önlemleri 
sayesinde, 2011 yılında yaklaşık 267 ton kâğıt kullanımını 
engellemiş olduk.

Yaptığımız kâğıt tasarrufunun projelerle yaygınlaşması 
ve miktar olarak artması için çalışanlarımızın bu alanda 
bilgi ve bilincinin artması gerektiğinin farkındayız. 
Bu doğrultuda banka içinde çeşitli bilgilendirme ve 
duyurularla çalışanlarımızın kâğıt tasarrufu yapmalarını 
özendirmekteyiz.
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2010 2011Kâğıt Kullanımı (ton)* 2009

Satın Alma Birimi**

Kurumsal İletişim Birimi

TOPLAM

Çalışan başına kullanılan kâğıt miktarı (kg)

     1.321 

      (0)***

1.321

90

     1.144

       6,5

1.150,5

75

1.118

3,5

1.121,5

73

    * Toplam kâğıt miktarına şubelerde kullanılan A4 fotokopi kâğıtları ve tedarikçiler tarafından basılan, rapor ve benzeri basılı materyaller
 dâhil değildir.

  ** Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Akbank Bankacılık Merkezine depomuzdan gönderilen kâğıt miktarı.

***  2009 yılı verileri geriye dönük toplanamamaktadır.
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2010 2011Kâğıt Tasarruf Miktarları 
(ton)

Uygulamaya     
Başlanan Yıllar

Uygulama
Alanı

Kâğıtsız Şube

Gün Sonu Raporları

ATM Raporları

E-Sorgulama

E-Ekstre*

2009

2009

2011

2009

2008

Şubeler

Şubeler

ATM cihazları

Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

Örnek uygulamalar sayesinde yıl bazında yapılan 
toplam kâğıt tasarrufu (ton)

21

27

-

0,6

114,9

163,5

26

33

66

0,7

141,2

266,9

*Not: 1 ekstre ortalama 1,1 adet A4 sayfası ve 1 zarfa karşılık gelmektedir, 1 A4 kâğıt: 5 gr., 1 zarf: 6 gr. olarak hesaplanmıştır. Toplam tasarruf 
miktarları E-ekstre talimatı veren müşterilerin bir bölümünün kartlarını etkin olarak kullanmadıkları göz önüne alınarak hesaplanmıştır.

Kâğıt Tasarrufu Uygulamalarımıza Örnekler 
Son üç yılda şubelerimizde, ATM cihazlarımızda ve 
Genel Müdürlüğümüzde uygulamaya aldığımız önemli 
kâğıt tasarrufu projelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.

Kâğıtsız Şube
Müşteri dokümanlarının sisteme aktarılması, kontrol ve 
teyit işlemlerinin ekran üzerinden yapılması sonucunda, 
şube işlemlerinde fotokopi amaçlı kullanılan kâğıt 
miktarını büyük ölçüde azalttık. Elektronik ortamda 
yapılan bu uygulamaların sayısı 2010 yılında 4 milyon 
350 bin adet iken, 2011 yılı içerisinde 5 milyon 275 bin 
adet işleme yükseldi.

Gün Sonu Raporlarının Kâğıtsız Ortama Alınması
Şubelerimizde gün sonu işlemlerinin yapılabilmesi 
için fiziksel olarak basılması zorunlu olan gün sonu 
raporlarının elektronik ortama alınması projesinin 
ilk aşaması Ekim 2008, ikinci aşaması Şubat 2009’da 
hayata geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla 
şubelerimizde günlük olarak çıktısı alınan ve arşivlenen 
gün sonu kontrol raporlarının elektronik ortamda 
kontrolü ve arşivlenmesi sağlandı. Böylelikle her yıl 
2,25 milyon adet çok sayfalı raporun basılması ile 
oluşan kâğıt tüketimi büyük ölçüde azaldı.

ATM Raporları
Mart 2011’e kadar ATM kullanıcıları tarafından yapılan 
tüm işlemler, ATM içerisine yerleştirilen rulo kâğıtlar 
üzerine not edilmekteydi. Bu tarihten itibaren söz 
konusu bilgiler elektronik ortamda saklanmakta ve 
kâğıt tasarrufu sağlanmaktadır.

E-Sorgulama
Mart 2009 itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde yürütülen E-haciz 
(E-sorgulama) projesi hayata geçmiştir. Bu proje ile 
vergi borcu bulunan mükelleflerin borçlarının tahsiline 
yönelik sorgulamalar sayısal ortamda yapılmaya 
başlandı. Bu uygulama, hem insan kaynağını daha 
verimli kullanmamızı, hem de Bankamız tarafından 
ilgili kuruma iletilen basılı yazı adedini azaltmamızı ve 
dolayısıyla kâğıt tasarrufu yapmamızı sağladı.

E-Ekstre
2008 yılı Ağustos ayından itibaren, kredi kartı 
müşterilerimizin hesap ekstrelerini elektronik ortamda, 
e-posta veya SMS şeklinde üretebilmekteyiz. Kâğıt 
yerine e-ekstre adını verdiğimiz bu ekstre türünün 
tercih edilmesini özendirmek için “Ağaçlara Hayat 
Verin” sloganı ile yapmakta olduğumuz iletişim ve chip-
para ödülleri kampanyası devam etmektedir. Ekstresi 
elektronik ortamda (e-ekstre) gönderilen kart sayısı 
kampanyanın ilk tam yılı olan Aralık 2009’da yaklaşık 
1,18 milyon iken, 2011 yıl sonu itibarıyla 1,62 milyonu 
aşmıştır. E-ekstre talimatı veren müşterilerimizle kredi 
kartı ekstrelerini elektronik ortamda paylaşarak, kart 
başına her ay ortalama 1,1 adet A4 sayfası ve 1 zarfı 
kullanmanın önüne geçtik. 



Kâğıtların Geri Dönüştürülmesi
Kâğıt tasarrufunun yanı sıra, kullanılması kaçınılmaz 
olan kâğıtların geri dönüştürülmesini sağlayarak da 
çevreye olan etkimizi azaltırız. Bankamızın tüm şube ve 
Genel Müdürlük arşivlerinin muhafaza edildiği Kınalı 
Arşiv Merkezinde, her yıl 300 ton kâğıt, yasal saklama 
süresi dolduktan sonra imha edilip, geri dönüşüme 
kazandırılmaktadır. 

Arşiv Merkezinde, tüm şubelerimiz ve Genel Müdürlük 
birimlerimizin evrak arşivleri saklanmaktadır. Yasal 
saklama sürelerini dolduran evraklar her sene düzenli 
ve güvenli bir şekilde imha edilmek üzere anlaşmalı 
bir kâğıt firmasına gönderilmektedir. İlgili firma kırpık 
şekilde balyalanmış kâğıtları, kimyasal işlemlerden 
geçirip hamur haline getirmekte ve yeniden kâğıt 
üretmek üzere işleme koymaktadır. Şubelerimiz, 
kendi arşivlerinde bulunan imhalık evrakları 
kendileri güvenli bir şekilde imha etmekte, bunun 
sağlanamadığı durumlardaysa Arşiv Merkezine imhaya 
göndermektedir.

Şubelerimizde bazı kıymetli evraklar kıyılarak, 
diğer kâğıtlar ise mümkün olduğunca arkalı önlü 
kullanıldıktan sonra belediyelerce ve TEMA gibi 
sivil toplum kuruluşlarının sağladığı geri dönüşüm 
kutularında biriktirilerek geri dönüşümleri 
sağlanmaktadır. 

Su Kullanımı ve Tasarrufu 
Su Kullanımı
Bankamızda su, çalışanların su kullanımı, temizlik 
faaliyetleri ve yeşil alanların sulanması şeklinde 
tüketilir. Bir üretim şirketine kıyasla Akbank’ın toplam 
su çekimi sınırlıdır ve kullandığımız su şebeke suyudur. 
Su kullanımımızdan önemli derecede etkilenen özel bir 
su kaynağı bulunmamaktadır.

Bankamızın toplam su tüketiminde 2011 yılında önceki 
yıla oranla %4’lük bir artış gözlenmektedir. Bununla 
birlikte şube sayımızda yaklaşık %2'lik bir büyüme 
gerçekleşmiştir. 

Su Tasarrufu Uygulamaları
Su tasarrufu amacıyla şubelerimizde ve Akbank Genel 
Müdürlük (GM) ve Akbank Bankacılık Merkezi (ABM) 
binalarındaki musluklarda basınç düşürülmesini 
sağlayan bir sistem ve suyu hava karışımıyla vererek 
tasarruf sağlayan perlatör uygulamaları mevcuttur. 
Ayrıca GM ve ABM binalarında suyun yoğun olarak 
kullanıldığı WC musluklarında fotoselli musluk 
kullanılarak su tasarrufu yapılmaktadır.
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Kâğıt Tasarrufu
1 ton tasarruf edilen kağıdın 17 ağacı ve 1 ton 
geri dönüştürülmüş kağıdın 8 ağacı kesilmekten 
kurtardığını göz önünde bulundurursak, 2011 yılında 
hem yaptığımız tasarruf ile, hem de ölçümünü 
yapabildiğimiz kâğıt geri dönüşümü ile yaklaşık 6.939 
ağacın kesilmesini önlemiş olduk. 

2010 2011Su Tüketimi 
(m3/yıl)

2009

Akbank Sabancı Center

ABM ve Diğer Merkezler*

Şubeler

TOPLAM

40.374

39.654

290.196

370.224

     34.591

54.176

284.012

372.779

30.664

69.370

289.181

389.215

* Diğer Merkezler: Zincirlikuyu ve Silivri Hizmet Binalarını kapsamaktadır.
Not: Raporlama esnasında verilerin kontrolleri devam etmektedir.
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Atık yönetimi
Bankacılık faaliyetlerinin doğası gereği, Bankamız 
tarafından çok sayıda ve çeşitli elektrikli ve elektronik 
cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazların içerisinde 
ekonomiye kazandırılacak değerli madenler bulunduğu 
gibi, çevreye zararlı bazı maddeler de bulunmaktadır. 
Bu nedenle, kullanım ömrü dolan, yenilenen cihazların 
ekonomiye geri kazandırılması veya çevreye olabilecek 
etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli uygulamalarımız 
mevcuttur.

Merkez binalarımızda atıkları ayrıştırarak toplayıp, 
atıkların geri dönüşümünü sağlayan aracı firmalara 
teslim etmekteyiz. Örneğin; kullanılmış kâğıt, 
plastikler, cam ve metaller, bu tür atıklar için 
ayrılmış özel kutularda toplanmakta ve geri kazanıma 
yönlendirilmektedir. Ayrıca, yemekhane mutfağına 
ait atık su hattı ile şehir kanalizasyon hattı arasında 
bulunan yağ tutucular sayesinde atık yağlar toplanmakta 
ve yağ geri kazanım istasyonuna gönderilerek 
dönüşümü sağlanmaktadır. 

Toner Kartuşu Geri Dönüşümü
Yazıcılarda kullanılan boş toner kartuşları, eğer doğru 
şekilde bertaraf edilmezse çevreyi olumsuz şekilde 
etkilemektedir. Bu etkiyi en aza indirmek için, Bankamız 
bünyesinde kullanılan yazıcılardan çıkan boş toner 

kartuşlarının geri dönüşümü için Ağustos 2010’da bir 
projeyi hayata geçirdik. Bu tarihten itibaren, gerek Genel 
Müdürlük binalarında gerekse tüm şubelerimizde ortaya 
çıkan boş kartuşların, elektronik atıkları değerlendiren 
bir kuruluşa gönderilerek geri kazanılmasını 
sağlamaktayız. Yeni kartuş siparişi veren çalışanlarımız, 
ekranda çıkan uyarı notunu takiben boş kartuşları ilgili 
adrese gönderebilmektedir. Geri kazanım firması, geri 
dönüştürülen kartuşları enerji üretimi amacıyla yakıt 
olarak kullanmaktadır. 

Projenin ilk yılında 5 ayında toplam 783 kartuşu firmaya 
iletmişken, 2011 yılında Genel Müdürlük’ten 1.102, 
Şubelerden 1.970 adet olmak üzere toplam 3.072 adet 
kartuşu geri kazanım için firmaya ilettik. 

Teknolojik Atıkların Değerlendirilmesi
Bankamızın standartlarına göre kullanımına devam 
edilmeyecek olan elektronik cihazlar, metal ve 
elektronik aksamın yeniden ekonomiye kazandırılması 
amacıyla, hurda veya ikinci el kullanım amaçlı olarak 
Türkiye’deki firmalara satılmaktadır. Ayrıca, bu 
cihazların bir kısmı da, Bankamıza gelen talepler 
değerlendirilerek hibe edilmektedir. Son 3 yılda okullar 
da dâhil toplam hibe edilen ekipman adetleri yıl bazında 
sırasıyla 401, 893 ve 1.296 olarak gerçekleşti. Örneğin, 
2011 yılında 56 okula 980 adet kullanılmış ancak çalışır 
durumda bilgisayar ve ekipman hibesi yaptık.

Teknolojik 
Atık Tipi

2009 2010 2011

Hurda Satış Hurda Satış Hurda SatışHibe Hibe Hibe

Bilgisayar

Ekran

Passbook Yazıcı

Dot Matrix Yazıcı

Lazer Yazıcı

POS Cihazı

ATM Cihazı

5.962

3.471

445

23

342

50.490 

164

964

2.195

676

130

404

6.592

273

31

1.215

736

42

707

59.626

414

197

188

-

1

13

2

-

433

436

-

-

24

-

-

636

638

-

-

22

-

-
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TOPlUMA KATKIMIZ
Çağdaş bir toplum için Akbank yanınızda...

Bugünkü paydaşlarımızın yanı sıra 
gelecek nesillerin de refahını gözeten 
kalıcı değer yaratmak kurumsal 
kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. 

İçinde yaşadığımız topluma katkımız her zaman 
öncelikli konularımız arasında yer alır. Bir taraftan 
faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini 
sorumluluk anlayışı içinde yönetmeye çalışırken 
diğer taraftan da toplumumuzun gelişmesine katkıda 
bulunmaya gayret göstermekteyiz. 

Akbank ve Sanat
Bankamız kuruluşundan bu yana, bankacılık 
faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizde kültür ve sanat 
aracılığıyla toplumsal hayatın zenginleşmesine destek 
vermektedir. Kültür ve sanata yaklaşımımız; sürekli 
ve kalıcı etkinliklere olduğu kadar yenilikçi ve güncel 
çalışmalara da destek vermek, sanatın yurt çapında 
geniş kitlelere ulaşmasına ve genç yeteneklere fırsatlar 
tanınmasına katkıda bulunmaktır.  

Bu yıl da Uluslararası İstanbul Film Festivali 
ve Contemporary İstanbul gibi çok özel kültürel 
etkinliklere destek vermeye devam ettik. İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile 2004 yılından bu yana 
sinemaseverleri dünya sinemasının en seçkin ve özgün 
filmleriyle buluştan Uluslararası İstanbul Film Festivali 
ülkemizde sinema kültürünün güçlenmesine katkıda 
bulunmaktadır. Diğer taraftan Türkiye’nin en geniş 
kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary 
İstanbul’u 2011 Kasım ayında 5 günde 62.000 sanatsever 
ve 2.100 koleksiyoner ziyaret etti. 

Akbank Sanat
Akbank Sanat’ın misyonu; sergilerden modern dansa, 
film gösterimlerinden tiyatrolara, klasik müzik 
resitallerinden caz konserlerine, panellerden ustalık 
sınıflarına kadar “değişimin hiç bitmediği yer” olmaktır.

1993 yılından bu yana faal olan Akbank Sanat 2003’ten 
itibaren çağdaş sanata yönelerek yeni bir yapılanmaya 
girmiş ve düzenlediği sergiler küreselleşen bir sanat 
çizgisinin yerel ve uluslararası niteliğine doğru eğilerek 
dinamiği hareketlendirmiştir. Sanatlardaki gelişim 
çizgisini her alanda yakalamaya doğru yapılan bu 

atılımla Akbank Sanat, sanatsal harekette İstanbul’un, 
hatta Türkiye’nin olduğu kadar, Ortadoğu’nun ve 
Balkanlar’dan başlayan bir çizgiyle Avrupa’nın en 
saygıdeğer sanat mekanlarından biri haline geldi.

İstanbul’un kültür ve sanat hayatında önemli bir yeri 
olan Beyoğlu’nda sürekli faaliyet gösteren  Akbank 
Sanat, yıl boyunca konserler, 700’ün üzerinde sergi, 
söyleşi, konferans ve film gösterimi etkinlikleri organize 
etmektedir. 

 http://www.akbanksanat.com

Akbank Sanat’ın emektar Akbank Çocuk Tiyatrosu, 
perdelerini açtığı 1972 yılından bu yana İstanbul başta 
olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmaya 
ve Anadolu turneleriyle, yüz binlerce çocuğa tiyatro 
heyecanını ve keyfini ulaştırmaya devam etmektedir. 
Hürriyet Gazetesi’nin “İnsan Hakları Treniyle” 2011’de 
Anadolu turnesini tekrar gerçekleştirerek on binlerce 
çocuğa ulaşan topluluk, “En Mutlu Kim?” oyunu ile 
11.000 kilometre, 51 gün ve 42 ayrı istasyonu geride 
bıraktı. 

Akbank Caz Festivali de 1991'den bu yana dünyanın 
en önemli caz müzisyenlerinin yanı sıra gelecek vaat 
eden genç kuşak sanatçılara ev sahipliği yaparken; 
bugün artık paneller, atölyeler, film gösterimleri, 
dinletiler ve sosyal sorumluluk projeleriyle çok yönlü 
bir organizasyon olarak emin adımlarla yoluna devam 
etmektedir. Her yıl farklı yeniliklerle izleyicilerin 
huzuruna gelen Akbank Caz Festivali, 2006 yılından 
itibaren gerçekleştirdiği “Kampüste Caz Konserleri” 
Türkiye'nin birçok kentine ulaşmaktadır. 2011'de toplam 
10 ilde Kampüste Caz Konseri gerçekleştirildi.

Akbank Sanat çatısı altındaki Akbank Kısa Film 
Festivali 2011’de 7. kez seyircileriyle buluştu. Festivali 
bu yıl yaklaşık 6.000 kişi ziyaret etti. 286’si yarışma 
için olmak üzere toplam 430 film başvurusu arasından 
yapılan değerlendirme sonucunda 21 ülkeden 92 film 
sinemaseverler tarafından ilgiyle izlendi. Diğer taraftan 
yine bir Akbank Sanat çalışması olan Çağdaş Sanat 
Haritası, İstanbul’daki sanat yaşamını en iyi şekilde 
yansıtmak için basılı olarak ve internet aracılığıyla 
yerli ve yabancı sanat izleyicilerine ulaşmaya devam 
etmektedir. Bu yıl 5 kez ve toplam 180.000 adet basılan 
harita ile, özellikle fuar ve bienal dönemlerinde daha 
fazla kişiye ulaştık. 

 www.akbanksanatharitasi.com
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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 
Kültür ve sanata destek verirken günümüz ihtiyaçları 
doğrultusunda izlediğimiz yeni yaklaşımı, “sanatı 
gençler ve üniversite öğrencileriyle buluşturmak ve 
genç sanatçılara daha fazla fırsat tanımak” şeklinde 
özetleyebiliriz. 

Bu bağlamda genç yeteneklerin gelişmesine katkı 
sağlamak amacıyla “Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni 
Orkestrası’nın” 2011 yılı çalışmalarının öncü 
sponsorluğunu üstlendik.  Orkestra yurt genelindeki tüm 
konservatuvarlardan sınavla seçilen yetenekli ve çok 
başarılı gençlerin gelişimine ve geleceğin sanatçılarının 
yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Şef Cem 
Mansur yönetiminde İstanbul’da yaz döneminde 
çalışmalarını gerçekleştiren Türkiye Ulusal Gençlik 
Filarmoni orkestrası yurt içinde ve yurt dışında çeşitli 
konserler vermektedir.

Cirque Du Soleil “Saltimbanco” Sponsorluğu
1980’lerin başında bir sokak tiyatrosu grubu olarak 
kurulan Cirque Du Soleil bugüne kadar dünyada 300’den 
fazla şehirde yaklaşık 115 milyon izleyiciye ulaşmıştır. 
Grubun dünyanın 75 farklı şehrinde yaklaşık 9,5 milyon 
izleyiciye ulaşan Saltimbanco adlı gösterisi, 2011 Şubat 
ve Mart aylarında Akbank’ın desteği ile Türkiye’ye 
gelerek 17 gösteri ile 85 bin izleyici ile buluştu. 

Eğitim ve Gençlik 
Gençlerin daha iyi eğitim almalarına ve geleceği daha 
donanımlı şekilde karşılamalarına katkıda bulunmak 
Bankamızın önemsediği bir konudur. 

Sakıp Sabancı Müzesi Eğitim Sponsorluğu 
2011'de Sakıp Sabancı Müze’sinin (SSM) Eğitim 
Sponsorluğunu üstlenerek eğitim alanındaki 
çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. Çocuk ve gençlerin 
kültür ve sanat bilincini güçlendirmeyi ve onları hem 
SSM koleksiyonları hem de dönemsel sergilerle 
tanıştırmayı amaçlayan SSM yıl boyunca çeşitli 
eğitim programları ve etkinliklerini sürdürmektedir. 
Akbank desteği ile gerçekleşecek bu etkinliklerde 
genç izleyicilerin; sanat eserleriyle tanışmaları, 
bunları yorumlamayı öğrenmeleri, müze ziyareti 
yapmaları, sanatçılar hakkında bilgi edinmeleri ve 
atölye çalışmaları ile tüm bu bilgileri pekiştirmeleri 
amaçlanmaktadır. Çocukların ve gençlerin ücretsiz 
olarak katılabildikleri eğitim atölyelerine bu yıl yaklaşık 
9.500 öğrenci yer aldı. Hedefimiz Mayıs 2012’ye kadar 
toplam 13.000 öğrenciye ulaşabilmektir.

Akbank Düşünce Kulübü 
Akbank Düşünce Kulübü, bugün edindikleri 
deneyimlerle yarının yenilikçi gücünü oluşturacak, 
Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacak gençlere 
kendilerini geliştirebilecekleri yeni bir platform 
yaratmak ve onlarla birlikte gelişmek amacıyla 2008’de 
kurulmuştur.

Akbank Düşünce Kulübü aracılığıyla;
• Akademik ve sosyal anlamda başarılı gençleri 

Akbank markası altında bir araya getirmek,

• Akbank Üst Yönetimi ile gençler arasında fikir 
alışverişi yapmak,

• Bu oluşumun sürekliliğini sağlayarak ülkemizin 
geleceğine yönelik bir değer ve prestij merkezi 
yaratmak,

• Ülkesine ve çevresine duyarlı üyelerin hayatları 
boyunca Akbank markasıyla beraber yürümelerini 
sağlamak,

• Gençlerin gelişimlerine destek olarak, bağlılık ve 
aidiyet duygusu yaratmak,

• Türkiye’nin yenilikçilik, yaratıcılık potansiyelinin 
gelişmesine katkıda bulunmak

hedeflenmektedir.

Dördüncü faaliyet yılına Eylül 2011’de giren Kulüp, yurt 
çapındaki 12 üniversite (Sabancı Üniv., Orta Doğu Teknik 
Üniv., Bilkent Üniv., Boğaziçi Üniv., İstanbul Teknik Üniv., 
Koç Üniv., Bilgi Üniv., Çukurova Üniv., 9 Eylül Üniv., 
Galatasaray Üniv., Eskişehir Anadolu Üniv. ve Marmara 
Üniv.) ile çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Akbank Düşünce Kulübüne her yıl akademik başarı not 
ortalaması 4 üzerinden 3 ve üzeri olan, yenilikçi, analitik, 
dışa dönük, iletişim becerisi güçlü, takım çalışmasına 
yatkın en fazla 30 öğrenci üye olarak seçilmektedir. 
Dördüncü dönem itibarı ile toplam üye sayısı 90 
kişiye ulaşmıştır. Kulüp, eğitim, seminer, Akbank 
yöneticileriyle beyin fırtınaları ve akademisyenlerle 
çalıştaylar gibi üyelerin gelişimine yönelik düzenli 
çalışmalar ve sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.

Kulüp faaliyetleri arasında her yıl, Bankamız 
yönetimi tarafından belirlenen bir tema üzerine 
düşünce çalışmasını içeren bir yarışma gelmektedir. 
Üyeler yılın teması çerçevesinde gruplar halinde 
çalışmalar yapmakta ve bunlar akademisyenler ve 
basın mensuplarından oluşan özel bir jüri tarafından 
gerçekleştirilen çalıştayların ardından her yıl ilkbahar 
döneminde değerlendirilmektedir. Yeni faaliyet yılının 
teması, müşteriyi kazanmak olarak belirlenmiştir. 
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Değerlendirmede en çok beğenilen çalışmayı hazırlayan 
öğrenci grubu Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursuna 
hak kazanmaktadır.

 www.akbankdusuncekulubu.com

Girişimcilik
Ekonominin dinamosu olarak kabul edilen KOBİ’leri 
desteklemek temel iş alanlarımızın başında gelir. 
Hedefimiz girişimcilik ruhunu yaygınlaştırmak, 
KOBİ’lere destek olmak, gelişen ve büyüyen işletmelerle  
istihdamın artmasına katkıda bulunmaktır.  

Üniversiteli Girişimci yarışması 
Global Students Entrepreneur Awards (GSEA) tarafından 
tüm dünyadaki üniversiteler arasında girişimciliği 
teşvik etmek amacıyla geliştirilen “Üniversiteli Girişimci 
Yarışması” 2011’de Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi. 
Genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin hayata geçmesi, 
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan bir faktördür. 
Bu bakış açısıyla 126 genç girişimcinin başvurduğu 
Üniversiteli Girişimci Yarışmasının co-sponsorluğunu 
üstlendik. 44 ülkeden seçilen girişimci gençlerin 
yarıştığı dünya finalinde ülkemizi temsil eden internet 
şirketi kurucusu olan girişimci, diğer girişimcilerle 
deneyimlerini paylaşma olanağı buldu. Akbank olarak, 
yarışmada başarılı olan kişilere bankacılık işlemlerinde 
kolaylıklar sağlayan bir avantaj paketi sunduk.

KAGİDER 
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından 
kurulan ve kadınların bir araya gelerek bireysel 
üretkenliklerini artırmayı hedefleyen Kadın Gelişim 
Merkezi “BİZ”, Bankamız ana sponsorluğunda 2009’da 
açıldı. Kadınların ekonomik hayata katılımlarını 
artırmak amacıyla yola çıkan BİZ başta KAGİDER üyeleri 
olmak üzere düşünen, üreten profesyonel kadınlar, 
akademisyenler, kadın sivil toplum örgütleri ve BİZ 
altyapısından yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşlara 
önemli imkânlar sunmaktadır.

KAGİDER’e sponsorluk sağlamanın yanı sıra, 2011 
yılında, Derneğin önem verdiği bir konu olan ‘kadın 
erkek eşitliği’ üzerine bir projenin ön hazırlıklarını 
tamamladık. Dünya Bankası’nın teknik desteği ile 
Türkiye’de uygulanmasını başlattığımız bu projenin 
adı Fırsat Eşitliği Modeli (FEM). Proje çerçevesinde  
şirketler, 2012’de prosedür uygunluk durum 
değerlendirmesine tabi tutulacak, belirlenen süreci 
tamamlayan şirketler “Fırsat Eşitliği” Sertifikası’na 
sahip olacaklardır. Model ile Türkiye genelinde 
şirketlerde fırsat eşitliği anlayışı ve uygulamalarının 
yaygınlaştırılması, kadın istihdamının artması, 

“kadın erkek eşitliğine duyarlı” iş yerlerinin 
sertifikalandırılmasıyla kamuoyunda konuyla ilgili 
farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. İlk aşamada  
projeye dâhil olmayı kabul eden 11 şirket arasında 
Akbank da yer almaktadır.

Çevre
Akbank olarak çevresel sorumluluğunun bilincindeyiz 
ve bu nedenle çevre konusunda toplumda farkındalık 
yaratacak projelere destek veririz. 

REC “Vakit yok” Projesi
Topluma katkı bilinciyle, 2010 yılında, çevre ve iklim 
değişikliği sorunlarına dikkat çekmek üzere, Regional 
Environment Center (REC) Türkiye ile birlikte “Vakit Yok” 
Projesine başladık. Bu girişimle öncelikle halkımıza 
çevre konusunda doğrudan ve pratik bilgiler sunmayı, 
ardından böyle bir projede ilk kez çalışanlarımızın 
da desteğiyle iklim değişikliği konusunda farkındalık 
uyandırmayı hedefledik. 

IPCC’nin (Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli) 
2001’de yayınladığı raporda, Türkiye’nin bulunduğu 
bölge, uluslararası otoriteler tarafından küresel iklim 
değişikliğinden öncelikli olarak etkilenecek yerler 
arasında gösterilmektedir. Hem hassas alanların 
çokluğu hem de önlemlerin yetersizliği bu süreci 
hızlandırır. “Vakit Yok” Projesi doğal alanlarımızın 
korunması ve bu alanlarda yaşayan halkımızın 
geleceğinin daha güvenli hale getirilmesi açısından 
atılan ilk adımlardan biridir.

Projede ilk aşamada uzman bilim adamları tarafından 
Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle risk altında 
bulunduğu belirlenen 15 alanda fotoğraf ve röportaj 
çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında, Akbank 
gönüllüleri 11 ilde toplam 93 ilköğretim okuluna giderek 
yaklaşık 7.500 öğrenciye çevre ve iklim değişikliği ile 
ilgili bir saatlik sunumlar yaptılar. Proje sırasında 
çalışanlarımız Eğitici Eğitimine toplam 540 saat, 
okullarda yapılan sunumlara ise toplam 829 saat olmak 
üzere 1.369 saat mesai ayırdılar.

Nicholas Stern “yaşanabilir Bir Gezegen 
Projesi”
İngiliz bürokrat ve ekonomist Lord Nicholas Stern, 
son yıllarda iklim değişikliği ekonomisi konusundaki 
çalışmalarıyla öne çıkan bir fikir lideridir. Akbank 
Uluslararası Danışma Kurulu’nun da değerli üyelerinden 
biri olan Stern, “Yaşanabilir Bir Gezegen Projesi” (A 
Blueprint For A Safer Planet) adlı yeni kitabıyla küresel 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı tüm dünyayı 
iş birliğine davet etmektedir. Bu yıl Nicholas Stern‘in 

94

TOPLUMA KATKIMIZ

09

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011



eserini yaklaşık ülkemizdeki 1.200 fikir önderi ve basın 
mensubu ile paylaştık. Nicholas Stern’in bu değerli 
çalışmasının Türk okurlarıyla buluşmasına katkıda 
bulunmaktan mutluluk duymaktayız.

Akbank Gönüllüleri
2011 yılında bizi en fazla heyecanlandıran topluma katkı 
çalışmalarımızdan biri “Akbank Gönüllüleri” sistemini 
hayata geçirmek oldu.

Türkiye çapında 15 binden fazla çalışanımızı ve 
onların ailelerini, tedarikçilerimizi ve iş ortaklarımızı 
da düşündüğümüzde oldukça geniş bir etki alanımız 
olabileceğine ve bu potansiyeli, yapılandırılmış bir 
gönüllülük sistemi çerçevesinde doğru ve verimli 
yönetmenin ufak adımlarla büyük olumlu değişiklikler 
sağlayacağına inanıyoruz. Bu nedenle, 2010 yılında Özel 
Sektör Gönüllüleri Derneği’nin desteği ile yaptığımız 

kapsamlı ön hazırlık çalışmasının ardından, 2011 yılında 
“Akbank Gönüllüleri” ismini verdiğimiz gönüllülük 
sistemini kurduk. Akbank Gönüllüleri sosyal sorumluluk 
anlayışı ile becerilerini, zamanlarını ve tecrübelerini 
ihtiyacı olan kişi ve kurumlarla paylaşmaktadır.

Akbank Gönüllüleri sisteminin misyonu; toplumsal 
sorunların çözümünün bir parçası olmaktır.

Paydaş katılımı: Akbank Gönüllüleri sistemini tamamen 
Çalışanlarımızın, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve 
Toplumun beklentileri ve genel eğilimleri doğrultusunda 
planladık. Projelerimizin, mümkün olduğunca tüm 
çalışanlarımızın katılabileceği nitelikte olmasına 
dikkat ederiz ve onları katılıma teşvik ederiz. Örneğin, 
hafta sonları çalışanlarımız çocukları ile birlikte 
hayvan barınaklarına yardım götürebilmekteler. Kitap 
toplama kampanyamızda olduğu gibi, şubelerimizde 
kutu ve afişleri müşterilerimizin de görebilecekleri 
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İş Birliği Yapılan Kurum 2011 Gönüllülük 
Projeleri

Gönüllü Sayısı Ulaşılan Çocuk / 
Genç Sayısı

Regional Environment Center (REC) 
Türkiye

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan 
Barınağı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği

Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim 
Laboratuvarı

Kızılay

Adım Adım Derneği

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği – 
İlköğretim Okulları

Unicef (United Nations Children’s 
Fund) ve Lösemili Çocuklar Vakfı 
(LÖSEV)

Vakit Yok Çevre Projesi

Yedikule Hayvan Barınağı 
Ziyareti

Kitap Toplama Kampanyası

GETEM Sesli Kitap Okuma 
Projesi

Kızılay Kan Bağışı Kampanyası

Avrasya Maratonu

LÖSEV çocuklarını ziyaret

İngilizce Konuşma Kulübü

Unicef ve LÖSEV Stand Alışverişi
Toplam

TOPLAM

60

57 

550

425
 

170

17

20

25

165 

1.489

7.500

-
 

3.000

-
 

-

-

125

625

-
 

11.025

*Akbank Gönüllüleri Sisteminin ilk yılının değerlendirmesi: 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz 9 projede toplam 1.489 Akbanklı gönüllü oldu, 
11.025 çocuk ve gence ulaşıldı. Mesai saatlerimizden 1.504 saat ayırmak suretiyle toplumsal sorunların çözümünün bir parçası olmaya çalıştık. 



yerlere yerleştirerek, onları da Anadolu’daki 
kütüphane taleplerini karşılamak için kitap bağışlama 
konusunda bilgilendirmekteyiz. Tedarikçilerimiz ve iş 
ortaklarımız projelerin lojistik ve nakliye ihtiyaçlarının 
karşılanmasında bize destek olmaktadırlar.

Akbank Gönüllüleri arasında Bankamız Genel Müdürü ve 
Genel Müdür Yardımcıları da yer almaktadır. Bazı Bölüm 
Başkanları projelere ekipleri ile birlikte katılmaktadır. 
Bankamız üst yönetimin bizzat projelere katılmaları 
kurum içi farkındalığı ve çalışanlarımızın motivasyonunu 
arttırmaktadır.

Hedeflerimiz: Gönüllülük sistemimizi yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz. Bunun için ülke genelindeki tüm 
çalışanlarımızla gerçekleştirebileceğimiz proje sayısını 
arttırmak, projelere paydaşlarımızın katılımını teşvik 
etmek ve çalışanlarımızı karar mekanizmalarına daha 
fazla dâhil etmek yönünde çalışmalarımız devam 
edecek. 2012 yılı için hedefimiz en az 2.000 çalışanımızın 
Akbank Gönüllüleri Sisteminde aktif rol almasıdır. 

Bağışlar
Müşterilerimiz İçin Kredi Kartı ve Vadesiz Hesap  
Bağış Platformu 
Bankacılık hizmetlerimiz aracılığıyla hayırsever 
yardımların artmasını kolaylaştırmak üzere Bankamızda 
çeşitli bağış kanalları oluşturduk. Müşterilerimiz kredi 
kartları ve vadesiz hesaplarından, ülkemizde faaliyet 
gösteren ve kamu yararı gözeten bazı Dernek ve 
Vakıflara bağış yapabilmektedirler. Akbank Kredi Kartı 
veya vadesiz hesap sahipleri istedikleri bağış tutarını, 
tek seferde ya da otomatik talimat vererek düzenli 
olarak diledikleri dernek ve vakıfa gönderebilirler. Kredi 
kartı sahipleri birikmiş chip-paralarından da bağış 
yapabilmektedirler. 

Bu platform üzerinden bağış yapılabilen Dernek ve 
Vakıflar Bankamız tarafından özel olarak araştırılmış, 
kamu yararı gözetmeleri üzerinde önemle durulmuştur. 
2011 yılında, aşağıdaki Dernek ve Vakıflara 
müşterilerimizin yaptıkları yaklaşık 13 Milyon TL 
tutarındaki bağış aktarılmıştır.
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Bir Dilek Tut Derneği

Çocuk Böbrek Vakfı

Darülaceze Müessese Müdürlüğü

Darüşşafaka Cemiyeti

Kadın Girişimciler Derneği

Kimse Yok mu Derneği

LÖSEV

Özürlüler Vakfı

TEMA Vakfı

Tohum Otizm Vakfı

TSK Güçlendirme Vakfı

TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Hava Kurumu

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği

Türkiye Kızılay Derneği

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Türkiye Multipl Skleroz Derneği

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 

2011 Yılında Müşterilerimizin Bağış Yaptıkları Dernek ve Vakıflar
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GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması İlkeleri İndeksi 
Bu rapor 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı iyileştirmeye 
yönelik uygulamalarımızı ve bu uygulamaların sonuçlarını içermektedir. Raporun içeriği tüm dünyada yaygın biçimde 
kabul gören uluslararası raporlama standardı Global Reporting Initiative (GRI), Küresel Sürdürülebilirlik Raporlaması 
İlkelerinin G3 sürümü baz alınarak ve GRI C uygulama seviyesi gerekliliklerini yerine getirecek şekilde geliştirildi. 
Aşağıdaki tablo GRI C uygulama seviyesi kapsamında raporda açıklanan bilgilere kolayca ulaşımı sağlamak amacıyla 
hazırlandı. 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE

(GRI) iNDEKSi 

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Kurumun en üst düzey karar 
vericisinin sürdürülebilirliğin 
kurumla ve kurum stratejisiyle olan 
ilgisi hakkındaki beyanı

Başlıca etkilerin, risklerin ve 
fırsatların tanımlanması

Kurum adı

Başlıca markalar, ürünler ve/veya 
hizmetler 

Kurumun operasyonel yapısı 

Kurumun genel merkezinin 
bulunduğu yer

Kurumun faaliyet gösterdiği 
ülkeler

Kurumun mülkiyet niteliği ve yasal 
şekli

Hizmet verilen pazarlar

Kurumun ölçeği

Büyüklük, yapı veya mülkiyet ile 
ilgili önemli değişiklikler 

Ödüller

3-6

26-29, 33-34, 37-38

 
 
Akbank T.A.Ş.

12-13

15, 18

Sabancı Center, 4. Levent 34330 
İstanbul, Türkiye

Türkiye,  Almanya, Hollanda, Dubai 
ve Malta

18

Türkiye,  Almanya, Hollanda, Dubai 
ve Malta. 
Segmentlere göre müşteri sayıları 
Sayfa 15’te verilmiştir. Akbank 
bankacılık hizmetleri sunarken 
yerel yasa ve yönetmeliklere ve BM 
Güvenlik Konseyi Kurallarına uyar.

12, 15-16

18 
Türkiye’deki toplam şube sayımız 
912’den 926’ya çıktı. 

20-21

Yönetim Kurulu Başkanımız'ın 
Mesajı                 
Genel Müdürümüz'ün Mesajı

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

 
 
Akbank Hakkında 

Akbank Hakkında 

Akbank Hakkında 

Akbank Hakkında 

Akbank Hakkında 

Akbank Hakkında 

Akbank Hakkında 

Akbank Hakkında 

Akbank Hakkında

Akbank Hakkında 

Tam

Tam

 
 
Tam

Tam 

Tam 

Tam

Tam

Tam

Tam 

Tam

Tam 

Tam

1. STRATEJİ VE ANAlİZ

Profil 
Aç›klamas›

Tanım Bilginin Raporda Yer 
Ald›€› Bölüm 

Raporlama 
Kapsam›

Referans Sayfalar / 
Aç›klamalar

2. KURUMSAl PROFİl

STANDART AÇIKlAMAlAR BÖlÜM I: Profil Açıklamaları

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Raporlama dönemi 

En son yayınlanan raporun tarihi 

Raporlama döngüsü

Rapor ve içeriği hakkındaki sorular 
için iletişim adresi

Rapor içeriğini belirleme süreci

Raporun sınırı 

Raporun kapsamı veya sınırı 
hakkında kısıtlamalar

Ortak girişimler ve diğer ilgili 
kuruluşlar hakkındaki raporlama 
esasları

Veri ölçüm teknikleri ve hesaplama 
esasları

Daha önceki raporlardaki bilgilerin 
yeniden ifade edilmesinin etki ve 
nedenleri 

Raporun sınır, kapsam veya ölçüm 
yöntemlerinde önemli değişiklikler

GRI Gösterge tablosu 

Dış denetim 

 Kurumun yönetişim yapısı

En yüksek yönetişim organı 
başkanının icra görevi olup 
olmadığı

En yüksek yönetişim organının 
bağımsız üye sayısı 

Hissedarların ve çalışanların en 
yüksek yönetişim organına tavsiye 
ve talimat verme mekanizmaları

Üst düzey yöneticilere ödenen 
ücret ile kurumun performansı 
(sürdürülebilirlik dâhil) arasındaki 
bağlantı

En yüksek yönetişim organının 
çıkar çatışmalarından kaçınmasını 
sağlayacak süreçler

1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011

2011 yılında ikinci rapor yayınlandı. 

Sürdürülebilirlik Raporu yıllık 
olarak yayınlanmaktadır. Bazı 
bilgiler yıl içerisinde web sitemizde 
güncellenmektedir. 

Raporun son sayfasındadır.
Dr. Cenk Türker, Akbank Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Yöneticisi,  
cenk.turker@akbank.com

 
23-24,  26-27, 30

Akbank T.A.Ş.'nin Türkiye'deki 
bankacılık hizmetleri

23

23

23

23 

23-24

Söz konusu tablo sayfa 97 ve 103 
arasında verilen bu tablodur.

Dış denetim alınmamıştır. 
 

 
 
41-42

41

41

40-41

72, 79

42

71

42

Rapor Hakkında 

Rapor Hakkında 

Rapor Hakkında 

Raporun Künyesi
 

Rapor Hakkında 

Rapor Hakkında 

Rapor Hakkında 

Rapor Hakkında 

Rapor Hakkında 

Rapor Hakkında 

Rapor Hakkında 

GRI İndeksi  
 
 

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Çalışanlarımız

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Çalışanlarımız

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Tam 

Tam 

Tam

Tam

 
Tam 

Tam

Tam 

Tam 

Tam 

Tam

Tam

Tam

Tam 

 
 
 
Tam 

Tam

Tam

Tam

Tam

Tam

Profil 
Aç›klamas›

Tanım Bilginin Raporda Yer 
Ald›€› Bölüm 

Raporlama 
Kapsam›

Referans Sayfalar / 
Aç›klamalar

RAPOR KAPSAM VE SINIRI

4. yÖNETİşİM, TAAHHÜTlER VE KATIlIM

YÖNETİŞİM

3. RAPOR PARAMETRElERİ
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Profil 
Aç›klamas›

Tanım Bilginin Raporda Yer 
Ald›€› Bölüm 

Raporlama 
Kapsam›

Referans Sayfalar / 
Aç›klamalar

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

EC1

EC2

EC3

EC4

En yüksek yönetişim organı 
üyelerinin kurumun ekonomik, 
çevresel ve sosyal konular 
hakkındaki stratejisine rehberlik 
etmek üzere yetkilerinin ve 
uzmanlıklarının saptanması süreci 

Kurum bünyesinde geliştirilmiş, 
ekonomik, çevresel ve sosyal 
performansla ilgili misyon veya 
değer beyanları, davranış kuralları 
ve prensipler ve bunlara dair 
uygulamaların durumu

Kurumun ekonomik, çevresel ve 
sosyal performansı belirlemesini 
ve yönetmesini denetlemek üzere 
en yüksek yönetişim organının 
uyguladığı prosedürler

En yüksek yönetişim organının, 
özellikle ekonomik, çevresel ve 
sosyal performansla alakalı olarak 
kendi performansını değerlendirme 
süreçleri

İhtiyati yaklaşım veya prensibi

Kurumun taahhütte bulunduğu 
ya da onayladığı kurum dışı 
sürdürülebilirlik girişimleri

Birlik ve örgüt üyelikleri

Katılımı sağlanan paydaş 
gruplarının listesi 

Katılım yapılacak paydaşların 
belirlenmesi ve seçilmesi

Paydaş katılımı yöntemleri

Paydaş katılımı ile ortaya konan 
başlıca konular ile kaygılar ve 
kurumun bunlara nasıl yanıt verdiği

Üretilen ve dağıtılan doğrudan 
ekonomik değer

İklim değişikliğinin kurumun mali 
sonuçlarına etkisi, riskler ve fırsatlar

Kurumun tanımlanmış fayda planı 
yükümlülükleri

Devletten alınan önemli mali destek

41

26, 33-34

41

46-48

33-34

41-42

44

42

71

 
44-45

35-36

35-36

 
30-32

30

30-32

27, 30-32 

 
 
 
 
17

37

72

2011 yılında devletten önemli mali 
destek alınmamıştır. 
 

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Risk Yönetimi ve Yasal Uyum

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Risk Yönetimi ve Yasal Uyum

Akbank’ta Kurumsal Yönetim 

Çalışanlarımız

 
Risk Yönetimi ve Yasal Uyum

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 
 

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

 
 
 
 
Akbank Hakkında 

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

Çalışanlarımız  
 
 

Kısmi

Tam

Tam

Kısmi

 
Tam

Tam

Tam

 
Tam

Tam

Tam

Tam

 
 
 
 
Tam 

Tam

Kısmi

Tam

 

DIŞ GİRİŞİMlERE YÖNElİk TaahhüTlER

PaYDaŞ kaTIlIMI

STANDART AÇIKlAMAlAR BÖlÜM III: Performans Göstergeleri

Performans 
Göstergesi

Tanım Bilginin raporda yer 
ald›€› bölüm 

Raporlama 
kapsam›

Referans sayfalar / 
Aç›klamalar

EKONOMİK

UNSUR: EkONOMİk PERFORMaNS



EC5

EC7

EC8

EC9

EN1

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

EN8

EN11

EN12

EN16

EN18

EN22

Yerel asgari ücrete kıyasla standart 
başlangıç düzeyi ücreti oranları 

Yerel işe alma usulleri ve yerel 
halktan işe alınmış üst yöneticilerin 
oranı

Ticari, ayni veya hayır amaçlı 
girişimler, kamu yararına yapılan 
altyapı yatırımları ve sağlanan 
hizmetler

Dolaylı ekonomik etkiler  

Kullanılan malzemelerin ağırlık 
veya hacmi

Birincil enerji kaynağına göre 
doğrudan enerji tüketimi 

Birincil enerji kaynağına göre   
dolaylı enerji tüketimi

Kaynak koruma ve verimliliği artırma 
ile sağlanan enerji  tasarrufu

Enerji verimliliği sağlayan veya 
yenilenebilir enerji kullanan ürün 
ve hizmetler sağlama girişimleri ve 
bu girişimlerin sonucunda enerji 
gereksinimlerindeki azalmalar

Dolaylı enerji tüketimini azaltma 
girişimleri ve elde edilen azalmalar

Kaynağına göre toplam su çekimi 

Koruma alanları ve yüksek 
biyoçeşitlilik değerine sahip 
alanlardaki araziler 

Koruma alanları ve yüksek biyoçeşitlilik 
değerine sahip alanlardaki faaliyet, 
ürün ve hizmetlerin biyoçeşitlilik 
üzerindeki önemli etkileri 

Ağırlığa göre toplam doğrudan ve 
dolaylı sera gazı salımları

Sera gazı salımlarını azaltım 
girişimleri ve elde edilen azalmalar

Türüne ve bertaraf yöntemine göre 
toplam atık ağırlığı

68

67

89-90

92-96

61, 62 
 

 
 
87 

82-83

83. Türkiye için elektrik 
tüketiminden kaynaklanan karbon 
katsayısı için resmi bir değer 
bulunmamaktadır. 

83-85

52, 54

86
 

89
 

Akbank bu türden arazilerde 
faaliyet göstermemektedir. 
Bankanın şubeleri yerleşim 
yerlerinde konumlandırıldığından 
biyolojik çeşitliliğe olan etkileri yok 
denecek kadar azdır. 

51-52

 
85-86

85-86

90
 

Çalışanlarımız 

Çalışanlarımız 

 
Operasyonlarımız ve Çevre

Topluma Katkımız 

Müşterilerimize Kattığımız Değer
 

 
Operasyonlarımız ve Çevre 

 
Operasyonlarımız ve Çevre 

Operasyonlarımız ve Çevre 

Operasyonlarımız ve Çevre 

Müşterilerimize Kattığımız Değer

Operasyonlarımız ve Çevre 

 
Operasyonlarımız ve Çevre 

Müşterilerimize Kattığımız Değer
 

Operasyonlarımız ve Çevre 

Operasyonlarımız ve Çevre 

Operasyonlarımız ve Çevre 

Tam

Kısmi

 
Kısmi

Kısmi

 
 
 
Kısmi

 
Tam

Tam

Kısmi

Kısmi

Kısmi

 
Tam

 
Tam

Kısmi

 
Tam

Kısmi

Kısmi 
 

Performans 
Göstergesi

Tanım Bilginin Raporda Yer 
Ald›€› Bölüm 

Raporlama 
Kapsam›

Referans Sayfalar / 
Aç›klamalar

UNSUR: DOlaYlI EkONOMİk ETkİlER

UNSUR: ENERJİ

UNSUR: SU

UNSUR: BİYOÇEŞİTlİlİk

UNSUR: EMİSYONlaR, SIVI VE kaTI aTIklaR

ÇEVRESEl

UNSUR: kUllaNIlaN MalZEMElER

UNSUR: PİYaSaDakİ kONUM

100



EN26

EN28

EN29

LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

LA7

LA9

LA10

LA11

LA12

LA13

Ürün ve hizmetlerin çevresel 
etkilerinin azaltımına yönelik 
girişimler 

Çevresel yasa ve yönetmeliklere 
uyulmaması halinde uygulanan 
cezalar

Ürünlerin taşınmasından ve 
kurum çalışanlarının ulaşımından 
kaynaklanan çevresel etkiler 

İstihdam türüne, iş sözleşmesine 
ve bölgesine göre toplam iş gücü
 
Yaş grubuna, cinsiyete ve bölgeye 
göre personel devir hızı  

Sadece tam zamanlı çalışanlara 
sağlanan sosyal ödeme ve 
yardımlar 

Toplu iş sözleşmeleri kapsamına 
giren çalışanlar

Önemli operasyonel değişiklikler 
konusunda asgari ihbar süresi

Yaralanma, meslek hastalıkları, 
kaybedilen günler, işe devamsızlık 
ve ölümle sonuçlanan iş kazaları

Sendikalarla yapılan toplu 
sözleşmelerin kapsamına giren 
sağlık ve güvenlik konuları

Çalışan kategorisine göre, çalışan 
başına düşen yıllık ortalama eğitim 
saatleri

Çalışanların sürekli istihdam 
edilebilirliği için beceri geliştirme 
ve yaşam boyu eğitim 

Düzenli şekilde performans ve 
kariyer gelişimi değerlendirmesi 
alan çalışanlar

Çalışanların cinsiyet, yaş grubu, 
azınlık gruplarına göre dağılımı 
ve yönetişim organlarının 
kompozisyonu

51-52, 54

2011 yılında çevresel yasa ve 
yönetmeliklere uyumsuzluktan 
kaynaklanan önemli bir ceza veya 
yaptırım bulunmamaktadır. 

 
86

 
 
 
68

70-71

68, 72-73

 
72

68

 
73

72

 
74

73-74

71

69

 

Müşterilerimize Kattığımız Değer 

 
 
 
Operasyonlarımız ve Çevre 

 
 
 Çalışanlarımız 

Çalışanlarımız 

Çalışanlarımız 

 
Çalışanlarımız 

Çalışanlarımız 

 
Çalışanlarımız 

Çalışanlarımız 
 

Çalışanlarımız 

Çalışanlarımız 

Çalışanlarımız 

 
Çalışanlarımız 

 

Kısmi
 

Tam
 

Kısmi
 

 
 
Tam 

Tam 

Tam

 
Tam

Tam

 
Kısmi 

Kısmi

 
Tam

Tam

Tam

 
Tam

 
 
 

Performans 
Göstergesi

Tanım Bilginin Raporda Yer 
Ald›€› Bölüm 

Raporlama 
Kapsam›

Referans Sayfalar / 
Aç›klamalar

UNSUR: UlaŞTIRMa

UNSUR: UYUM

UNSUR: ‹Ş GüCü/YÖNET‹M ‹l‹Şk‹lER‹

UNSUR: ‹Ş Sa⁄lI⁄I VE GüVENl‹⁄‹

UNSUR: E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M

UNSUR: ÇEŞ‹Tl‹l‹k VE FIRSaT EŞ‹Tl‹⁄‹

SOSyAl: İş GÜCÜ UyGUlAMAlARI VE İNSANA yAKIşIR İş

UNSUR: İSTİhDaM

UNSUR: üRüN VE hİZMETlER
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HR1

HR2

HR4

HR5

HR6

HR7

HR9

SO1

SO2

SO3

SO4

SO5

SO6

İnsan hakları ile ilgili hükümler 
içeren veya insan hakları 
taramasından geçen önemli 
yatırım anlaşmalarının yüzdesi ve 
toplam sayısı

İnsan hakları ve alınan önlemler 
konusunda taramadan geçen 
önemli tedarikçilerin ve 
yüklenicilerin yüzdesi

Ayrımcılık konusunda toplam vaka 
sayısı ve alınan önlemler

Örgütlenme özgürlüğünü 
kullanma ve toplu sözleşme 
yapma hakkı

Çocuk işçiliği vakaları ve çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılmasına 
yönelik önlemler

Zorla veya zorunlu tutarak 
çalıştırma 

Yerli halkın haklarının ihlaline 
ilişkin vakalar ve alınan önlemler

Operasyonların yerel halk 
üzerindeki etkilerini değerlendiren 
ve yöneten program ve 
uygulamalar

Yolsuzlukla ilgili riskler yönünden 
analiz edilen işletme birimlerinin 
yüzdesi ve toplam sayısı

Kurumun yolsuzluğu önleme 
politika ve prosedürleri konusunda 
eğitim alan çalışanlar

Yolsuzluk vakalarına karşı alınan 
önlemler

Kamu politikalarına karşı tutum ve 
kamu politikası geliştirme ve lobi 
faaliyetleri

Siyasi partilere, politikacılara ve 
ilgili kuruluşlara yapılan mali ve 
ayni katkılar 

51
 

38

 
67
 

72
 

69
 

70

 
2011 yılında yerli halkın 
haklarının ihlaline ilişkin bir 
vaka bulunmamaktadır. 
 

 
 
62-63

 
45-46

76-77

48

 
35-36

2011 yılında siyasi partilere, 
politikacılara ve ilgili 
kuruluşlara mali ve ayni katkıda 
bulunulmamıştır. 

Müşterilerimize Kattığımız Değer

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
 

Çalışanlarımız 

 
Çalışanlarımız 

 
Çalışanlarımız 

 
Çalışanlarımız 
 
 
 
 

Müşterilerimize Kattığımız Değer

Risk Yönetimi ve Yasal Uyum

Çalışanlarımız

Risk Yönetimi ve Yasal Uyum

 
Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız 

 
 
 
 
 

Kısmi

Kısmi

 
Kısmi

 
Tam

 
Tam

 
Tam

 
Tam

 
 
 
Kısmi

Kısmi

Tam

Tam

 
Kısmi

Tam

 

Performans 
Göstergesi

Tanım Bilginin Raporda Yer 
Ald›€› Bölüm 

Raporlama 
Kapsam›

Referans Sayfalar / 
Aç›klamalar

UNSUR: aYRIMCIlIk YaPMaMa

UNSUR: ÖRGüTlENME ÖZGüRlü⁄ü VE TOPlU SÖZlEŞME

UNSUR: ÇOCUk ‹ŞÇ‹l‹⁄‹

UNSUR: ZORla VE ZORUNlU TUTaRak ÇalIŞTIRMa

UNSUR: YEREl halkIN haklaRI

UNSUR: YOlSUZlUk

UNSUR: kaMU POl‹T‹kaSI

SOSyAl: TOPlUM

UNSUR: YEREl halk

SOSyAl: İNSAN HAKlARI

UNSUR: YaTIRIM VE SaTIN alMa UYGUlaMalaRI

102



SO8

PR3

PR5

PR6

PR9

Yasa ve yönetmeliklere 
uyulmaması halinde uygulanan 
cezalar

Prosedürlerin gerekli gördüğü 
ürün ve hizmet bilgilerinin türü ve 
bu bilgi gerekliliklerine tabi olan 
ana ürün ve hizmetlerin yüzdesi 

Müşteri memnuniyeti 
anketi sonuçları ve müşteri 
memnuniyetine yönelik 
uygulamalar

Pazarlama iletişimi ile ilgili 
yasalara, standartlara ve gönüllü 
kurallara bağlı kalmaya yönelik 
programlar

Ürün ve hizmetlerin tedariki 
ve kullanımıyla ilgili yasa ve 
yönetmeliklere uyulmaması 
halinde uygulanan cezalar

2011 yılında yasa ve 
yönetmeliklere uyulmaması 
nedeniyle kesilen önemli para 
cezası bulunmamaktadır. 

 
 
 
Tüm bankacılık hizmet ve 
ürünlerimiz hakkında açıklayıcı 
bilgi sağlamaktayız ve bunlar 
çeşitli yasa ve yönetmeliklere 
tabidir. Web sitemizde ürün 
ve hizmetlerimizin komisyon, 
faiz, vergi ve koşullar dâhil 
ücretlendirmeleri güncel şekilde 
yer almaktadır. 
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2011 yılında ürün ve hizmetlerin 
tedariki ve kullanımıyla ilgili yasa 
ve yönetmeliklere uyulmaması 
nedeniyle kesilen önemli para 
cezası bulunmamaktadır. 

Müşterilerimize Kattığımız Değer 
 

Risk Yönetimi ve Yasal Uyum 

Tam

 

 
 
Tam

Kısmi

Kısmi

 
Tam

Performans 
Göstergesi

Tanım Bilginin Raporda Yer 
Ald›€› Bölüm 

Raporlama 
Kapsam›

Referans Sayfalar / 
Aç›klamalar

SOSyAl: ÜRÜN SORUMlUlUĞU

UNSUR: üRüN VE h‹ZMET ET‹kETlEMES‹

UNSUR: PaZaRlaMa ‹lET‹Ş‹M‹

UNSUR: UYUM

UNSUR: UYUM
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BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İndeksi 
Akbank 2007’de Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi İlkeleri’ne (BMKİS) imza atan ilk Türk Bankası oldu. 
BMKİS’e imzacı olmanın gereği olarak, sürdürülebilirlik raporumuzda aşağıdaki ilkelere yönelik aldığımız önlemlere, 
yürürlükte olan uygulamalarımıza ve performans bilgilerimize yer verdik. Her bir unsur hakkında rapor içinde 
açıklanan bilgiler aşağıdaki tablo kullanılarak bulunabilir. 

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

(BM KiS) iNDEKSi 

‹lke 1 İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olmalı 

ve saygı göstermelidir.

‹lke 2 İşletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm 

tedbirleri almalıdır. 

‹lke 3 İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne,

‹lke 4 Zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün ortadan kaldırılmasına

‹lke 5 Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına

‹lke 6 İşe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına 

azami önem vermelidir.

‹lke 7 İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaşımı 

desteklemeli,

‹lke 8 Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek 

vermeli

‹lke 9 Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik 

etmelidir.

‹lke 10 İşletmeler rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdır.

35, 36, 38, 51, 67, 68, 69, 70, 

72, 73, 

38, 51, 67, 69, 70, 72

35, 36, 51, 68, 72 

35, 36, 38, 51, 70 

35, 36, 38, 51, 69 

35, 36, 38, 51, 67, 68, 69, 70, 71 

35, 36, 37, 51, 52, 54, 85, 86

35, 36, 51, 52, 54, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 90

35, 36, 51, 52, 54, 83, 84, 85, 86

35, 36, 45, 46, 47, 48, 76, 77

‹nsan Haklar›

İş Gücü

Çevre

Yolsuzlukla Mücadele 

BM Küresel ‹lkeler Sözleflmesi
‹lkeleri

Performans Bilgilerinin 
Raporda Bulunduğu Sayfa

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK
RAPORU 2011
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KÜNYE 

AKBANK T.A.fi. GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

Sabanc› Center 34330 4. Levent / İstanbul 

Telefon: 90 212 385 55 55

Faks: 90 212 269 77 87

 90 212 280 33 43

 www.akbank.com

Akbank Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili bilgi için

Cenk Göksan Dr. Cenk Türker

Yat›r›mc› ‹liflkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü Yat›r›mc› ‹liflkileri ve Sürdürülebilirlik Bölümü

cenk.goksan@akbank.com cenk.turker@akbank.com 

sustainability@akbank.com

Rapor Dan›flmanl›€›

CSR Consulting Turkey

info@csrconsulting.nl

Akbank Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”) sadece bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım 
kararı için temel oluşturmamaktadır. Bu Rapor’da yer alan içerik ve bilgiler, raporun hazırlandığı zaman diliminde 
doğru ve güvenilir olduğuna inanılan bilgiler ve kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup, bu raporda yer alan bilgi ve 
içerik herhangi bir beyan, garanti ve/veya taahhüt olarak yorumlanamayacağı gibi Raporda yer alan bilgi ve içeriğin 
eksiksiz ve değişmez olduğu garanti edilmemektedir.

Raporun, her hakkı Akbank’a aittir. 
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