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Değerli Paydaşlarımız, 

Akbank olarak mevduat bankaları arasında ülkemizde bir ilk 
olan sürdürülebilirlik raporumuzu sizlere sunmanın guru-
runu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da ileriye götürmeyi 
hedeflediğimiz sosyal, çevresel ve ekonomik performansımız 
hakkında bu raporla sizlere bilgi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Kurulduğumuz günden bu yana, müşteri güveni ve memnuniy-
etini hedefleyen hizmet anlayışımız ve Türk bankacılık sektöründe 
öncü rol üstlenen ve başarıya odaklı kurumsal yaklaşımımız, tüm 
müşterilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından yakından bilinmek-
tedir. Paydaşlarımızın Akbank’a olan güvenini sürekli kılmak için 
etik, sorumlu ve sürdürülebilir bir banka olmanın önemini biliyor ve 
hedeflerimizi sorumluluk anlayışımızla güçlendiriyoruz. 

Yatırımcılarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm 
paydaşlarımızın güvenini kalıcı kılabilmenin yolunun sorumlu 
ve şeffaf bankacılık anlayışından geçtiğini bilerek yayınladığımız 
bu ilk kurumsal sosyal sorumluluk raporumuzun, dünya eko-
nomisinin küresel krizden çıkış arayışı içinde olduğu bir dönemde 
yayınlanması, bankacılık sektörü açısından da öncü bir mesaj içer-
mektedir. Sürdürülebilir kârlılığımızın olduğu kadar, etik, çevre-
sel, sosyal ve ekonomik önceliklerimizin de Akbank’ı geleceğe 
taşıyacak önemli unsurlar olduğuna inanıyoruz. 

Vizyonumuz üstün nitelikli insan kaynağının sürekli olarak fark 
yaratan sonuçlar elde ettiği en beğenilen Türk şirketi olmaktır. 
Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de sorumlu yaklaşımlara olan 
ilginin giderek arttığını, çevresel ve sosyal etki alanlarımızın 
paydaşlarımız tarafından dikkatle gözlendiğini söylemek 
artık mümkün. Uluslararası standartların önemi, kurumsal 
performansımızın her alanında olduğu gibi, sürdürülebilirlik 
alanında da giderek artmaktadır. Global Reporting Initiative (GRI) 
gibi küresel kabul görmüş ve dünyanın pek çok büyük şirketi 

tarafından kullanılan bir raporlama standardını tercih ederek 
ilk raporumuzu yayınlamamız, bu konudaki vizyonumuzun bir 
göstergesidir. 

Türk ekonomisinin lider kuruluşlarından Akbank olarak, çevreyle 
ilgili farkındalığın artmasını desteklemek, etki alanlarımızı azalt-
mak ve iklim değişikliğinden kaynaklanan etkileri minimize etmek 
için etkin bir rol üstlenmenin ülkemiz ve dünyamız için önemli 
olduğunu biliyoruz. İklim değişikliği ve buna bağlı küresel etkiler, 
bir anlamda doğrudan insan haklarıyla da ilgilidir. En önem-
lisi, hızla tüketilen doğal kaynaklar, gelecek nesillerin sağlıklı 
bir yaşam sürdürme gibi temel insan haklarından her geçen gün 
yoksun kalmalarına neden olmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik 
konusunda atılacak her adım, gelecek nesillere kadar uzanan bir 
fayda zincirinin de ilk halkaları olacaktır. 

Günümüzde şirketlerin, büyümeleri ve kârlılıklarını ‘sürdürülebilir’ 
hale getirmeleri için, içinde bulundukları toplumun ve çevrenin 
geleceğini gözetmeleri, bu konuda iyileştirici, geliştirici aksiyonlar 
almaları beklenmektedir. 

İklim değişikliği, buna bağlı olarak küresel ısınma ve çevresel 
önceliklerimiz gibi konularda bankacılık sektörünün önünde de 
çeşitli riskler ve fırsatlar bulunmaktadır. 

İklim değişikliğine karşı mücadelede atılan adımlar sonucunda, 
düşük karbon ekonomisi olarak tanımlanan yeni ekonomik 
modelin geliştirilmesiyle, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltan 
yeni bir ekonomik dönüşümden söz edebiliriz. Yaşanan küresel 
ekonomik kriz sonucunda ileri düzeyde gelişmekte olan ülkelerin 
de bulunduğu toplam 13 ülke, ekonomik canlandırma paketinde 
küresel finans kriziyle birlikte düşük karbon ekonomisine geçiş 
ve ekonomide yeni bir dönüşüm için sürdürülebilirlik temelinde 
istihdam artırıcı çevreci mali programlar geliştirmişlerdir. Tüm bu 
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çalışmalar ışığında, düşük karbon ekonomisinin 2008 yılı içindeki 
küresel pazar büyüklüğünün, Türkiye’nin aynı yıl içinde yaptığı 
ihracatın 36 katından büyük bir ekonomik alan yaratarak, 3.650 
milyar Avro düzeyine ulaştığı belirtilmektedir. 

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne ve Kyoto Protokolü’ne imza atmasının Türk eko-
nomisinin gelişiminde ve Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir 
rol oynayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye, zengin yenile-
nebilir enerji kaynaklarının varlığı ve bugüne kadar yeteri kadar 
değerlendirilmemiş enerji verimliliği potansiyeli ile düşük karbon 
ekonomisinin önde gelen ülkeleri arasında yer alabilecektir. 

Akbank uzun yıllardır sorumlu bankacılık konusunda öncü bir 
rol üstlenmiş, değişen ve gelişen koşullara uygun stratejiler 
geliştirmiş bir kurumdur. Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal so-
rumlulukla ilgili performans alanlarında kendini sürekli geliştiren 
bir şirket olarak 2009 yılında şirketimiz bünyesinde Yönetim 
Kurulu’na bağlı bir ‘Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk 
Komitesi’ kurulmuştur. Strateji, politika ve hedefler geliştirmek 
konusunda uluslararası standartlarda çalışmalar yapan ve rapor-
lama sürecimizi yöneten bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışma 
grubu ise bu komiteye destek vermektedir. Bankamızda ayrıca 
çevresel etki alanımızın değerlendirilmesi ve gerekli verilerin 
toplanarak çevresel ayak izimizin hesaplanması konusunda da ge-
rekli çalışmalar başlatılmıştır. 

Akbank Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi, çevre 
konusunu öncelikli kurumsal sosyal sorumluluk alanlarından biri 
olarak belirlemiş ve Akbank bu amaçla Türkiye’de bir ilke imza 
atarak dünyanın en kapsamlı ve prestijli çevre girişimlerinden 
‘Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon Disclosure Project-CDP) 
hayata geçirilmesine destek olmaya karar vermiştir. 

2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
imzalama sürecimizle ivme kazanan sürdürülebilirlik 
yaklaşımımız, küresel standartlarda performans gösterme, kilit 
paydaşlarımızla ortak platformlarda etkin rol alarak farkındalık 
çalışmalarına destek verme, etki alanlarımızın ve öncelikli 
konularımızın belirlenmesi ve bu konularda politikalar geliştirerek 
taahhütte bulunma yolunda hızla ilerlemektedir. Paydaşlarımızın 
çevresel ayak izimiz, karbon ticaretinin gelişmesine katkılarımız, 
sorumlu yatırımlar konusundaki ürün politikalarımız gibi 
konularda performansımızla yakından ilgili olduklarını ve 
etik hesapverebilirliğin sadece finansal değil, finans dışı etki 
alanımızda da öneminin büyük olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda 
Bankamız 2010 Ocak ayında Küresel İlkeler Sözleşmesi raporunu 
yayınlayarak, sektöre öncülük etmiştir. 

Bir toplumun gelişiminin sanattan, eğitime, farklı alanlarda 
bakış açısı geliştirmesine bağlı olduğuna inanan Akbank, tüm 
paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmak adına farklı ve çeşitli 
projeler yürütmektedir. Akbank, gerek bankacılık faaliyetleri ve iş 
süreçleri,  gerekse sanat, çevre, eğitim ve inovasyon konularında 
gerçekleştirdiği ve desteklediği projelerle kurumsal sosyal sorum-
luluk bilincini geliştirmektedir. 

Akbank kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili alanlarda, sektörel ya 
da sektör dışı tüm sürdürülebilirlik platformlarında rekabet et-
menin değil, ortak fayda için ortak girişimlerin ve ortak hareketler-
in yanında olacak ve destekleyecektir. Sürdürülebilir yaklaşımların 
ve sonuç odaklı girişimlerin ancak ve ancak işbirliği yoluyla ve diya-
log geliştirerek gerçekleşebileceğine inanan Akbank, bu konudaki 
kararlılığını gerek kurumsal uygulamaları, gerekse desteklediği 
çoklu paydaş odaklı girişimlerle açık bir biçimde ortaya koyacaktır. 

Suzan Sabancı Dinçer
Yönetim Kurulu Başkanı
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2008 yılının son çeyreğinde şiddetlenerek tüm dünyayı saran 
küresel finansal kriz, 2009’un ilk yarısında dünya ekonomisinde 
ciddi bir daralmaya yol açmıştır. Hükümetlerin aldığı kapsamlı 
önlemler sayesinde yılın ikinci yarısında toparlanma belirtileri 
görülmeye başlanmış olsa da, durgunluğun yavaş ve kademeli 
olarak aşılabileceği anlaşılmaktadır.

2001 yılında yaşadığımız kriz ve edindiğimiz deneyim, Türkiye’nin 
mevcut krize hazırlıklı girmesini sağlamıştır. Türkiye’nin son bir yıl 
içinde çizdiği görece olumlu tablonun ardındaki en önemli unsur, 
2001 krizinden güçlenerek çıkan Türk Bankacılık sektörünün krize 
hazırlıklı oluşudur. Yüksek sermaye yeterlilik oranı (%20), yüksek 
likidite düzeyi, düşük kredi mevduat oranı (%75), güçlü düzenle-
meler ve denetim yapıları sayesinde sahip olduğu sağlıklı kredi 
portföyü, sektörün başlıca direnç noktaları olmuştur.

Son ekonomik krizle birlikte etkin risk yönetiminin önemi bir kez 
daha teyid edilmiştir. Risklerin göz ardı edildiği, öncelik sırasında 
geriye itildiği ve etkin yönetilemediği bir finansal/ekonomik yapının 
sürdürülemez olduğu tüm dünyada görülmüştür. Bu kapsamda 
bankalarda daha etkin risk yönetim sistemlerinin oluşturulması, bu 
sistemleri yönetecek insan gücü ve risk yönetimi anlayışının kurum 
kültürünün bir parçası haline getirilmesi yaşamsal öneme sahiptir.
 
Bu dönemde öne çıkan kavramlardan biri de sürdürülebilirlik 
olmuştur. Kurum ve kuruluşlar, tek başlarına faaliyet göster-
dikleri bir dünyada yaşamamaktadır. Bankaların içinde yer 
aldığı dünyanın, toplumun ve ilişkide olduğu diğer paydaşların 
sağlığı, sürdürdükleri faaliyetlerin devamı için gereklidir ve bir 
zorunluluktur. Akbank’ın böyle bir dönemde kurumsal değer 
zincirini paydaşlarının sosyal ve çevresel gereksinimleriyle uyum 
içinde geliştirmek için çalışması bu yönde ilerlemek isteyen 
şirketlere de örnek olacaktır. İklim değişikliği, sosyal sorunlar, 
müşteri odaklı risk yönetimi gibi sosyal ve çevresel sorunlara et-

kili çözümler üretmek için bundan sonra da aynı azim ve istekle 
çalışmayı sürdüreceğiz. Hedeflerimize ulaşabilmek için sosyal, 
çevresel beklenti ve ihtiyaçları erken aşamada tespit edebilmenin 
önemine de dikkat çekebilmek amacıyla Akbank’ın sürdürülebilir-
lik vizyonu, tüm paydaşlarıyla ve geniş anlamıyla toplumla yakın ve 
sürdürülebilir diyaloglar geliştirmek üzerine inşa edilmiştir. Ak-
bank global finansal çalkantının yaşandığı bir dönemde çok net ve 
tutarlı bir strateji izleyerek, hem aktif kalitesinden hem de finansal 
performansından ödün vermeksizin, sürdürülebilir karlılığını ko-
ruyarak Türk ekonomisine değer yaratmaya odaklanmıştır. 

Global krizle birlikte kredi kalitesindeki potansiyel riskleri öngören 
Akbank, risk yönetim sistemlerini güçlendirerek, sorunlu kre-
dilerin aktif kalitesi ile gelir kaleminde yaratabileceği etkileri 
sınırlamaya odaklanmıştır. Krize yönelik oluşturduğumuz, gelir 
kalemlerimizin kalitesini artıran ve bilanço yapımızın güçlenmesini 
sağlayan stratejimizin olumlu sonuçları ile 2009 yılında konsolide 
net karımız %53 artarak 2,7 milyar TL’ye ulaşmış, ortalama özser-
maye kârlılığımız %21,5 olarak gerçekleşmiştir.

Akbank, %21 seviyesinde bulunan sermaye yeterlilik oranı ile 
sadece Türk Bankacılık sektöründe değil, uluslararası bankalar 
arasında da en güçlü sermaye yapısına sahip bankalar arasındadır.

İyileşme sürecinde bulunduğumuz bu dönemde diğer bir önemli 
konu da müşterilerimizdir. Müşteri memnuniyeti hiç olmadığı 
kadar önem kazanmış durumdadır. Akbank, gerek yeni ürün 
ve hizmet sunumları, gerekse maliyet avantajı ve etkinliği 
sağlayan ürün paketleri ile mevcut müşterileriyle olan ilişkilerini 
derinleştirmeye devam etmektedir. 

Güçlendirdiğimiz CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) alt yapımız 
sayesinde, satış ekiplerimizin müşteri ihtiyaçlarını çözümleme 
hızlarında artış sağlanmıştır. Akbank geliştirdiği yeni ürün ve 
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hizmetlerle, müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini daha da 
artırmayı, müşterilerine üstün bankacılık deneyimini yaşatmayı 
hedeflemektedir. Müşterilerine ödeme noktalarında avantajlar 
ve ödeme kolaylığı sağlayan ‘Carrefour Axess’ kredi kartı ve be-
lirli alışveriş tutarına karşılık müşterilerimize ödül kazanma şansı 
tanıyan ‘Fish Card’ bu anlayışımızın en somut kanıtlarıdır.

Akbank tüketici ve KOBİ kredi faizlerinde 2009 yılında yaptığı 
indirimlerle sektöre liderlik ederek ‘Havale ve Çek Tahsilatı 1TL’ 
kampanyası ile bankacılık sektöründe komisyonları aşağı çekmiş, 
ülkemizdeki ticaretin canlanmasına önemli destek sağlamıştır. 
Ayrıca yine 2009 yılında, müşterilerimize düşük maliyetli bankacılık 
hizmetlerini sunma anlayışımıza paralel olarak, ‘aRife taRife’ 
kampanyamız hayata geçirilmiştir. Tüm bu öncü girişimlerle 
müşterilerimize avantajlı paketler sunarken piyasadaki nakit 
akışını da hızlandırmayı ve ekonomide büyümeye destek vermeyi 
hedefliyoruz.

2009 yılında, reel sektörün sorunlarını dinlemek ve yerinde 
değerlendirmelerde bulunmak üzere özellikle Türk sanayisinin 
en yoğun olduğu illere Akbank’ın üst düzey yöneticileriyle ziyarette 
bulunarak ekonomik faaliyetlerin canlanması için verilecek 
destekler konusunda reel sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde 
bulunduk. Yaptığımız ziyaretlerde de gördük ki, önümüzdeki yılın 
büyümesinde Anadolu kentleri önemli bir rol oynayacaktır.

Küresel ve yerel ekonomik gelişmeler ve bunların Akbank için strate-
jik çıkarımlarını tartışarak değerlendirmelerde bulunmak üzere 
2009 yılında ‘Akbank Uluslararası Danışma Kurulu’nu oluşturduk. 
Yılda iki kez toplanan Akbank Uluslararası Danışma Kurulu, Tür-
kiye ekonomisi ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı 
amaçlamaktadır. Her biri kendi alanında engin bilgi ve tecrübeye sa-
hip değerli üyelerle gerçekleştirdiğimiz bilgi alışverişinin çok yararlı 
olduğuna ve Bankamızın gücüne güç katacağına inanıyoruz.

Uzun vadede bölgenin lider bankası olmak hedefi doğrultusunda 
bölgesel büyüme fırsatlarını değerlendiren Bankamız, 2009 
yılında Dubai International Financial Center’da (DIFC) ‘Akbank 
(Dubai) Limited’ ünvanıyla bir şirket kurmuştur. Müşterilerine 
finansal ürünlerle ilgili danışmanlık, kredi ve yatırım ürünlerine 
ve saklama işlemlerine aracılık hizmetleri sunmak üzere kurulan 
Akbank (Dubai) Limited’in aynı zamanda Türkiye ve Körfez ülkeleri 
arasındaki ekonomik işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesine katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. 

2009’da inşasına başlanan ve Mayıs 2010’da hizmete girecek olan 
Gebze’deki ‘Akbank Bankacılık Merkezi’ yalnızca Türkiye’nin değil, 
bölgenin en yüksek işlem kapasitesine sahip operasyon merkezi 
olacaktır. En ileri teknolojiyle donatılacak olan dev merkezin 
Türkiye’yle birlikte çevre ülkeleri de kapsayan geniş bir coğrafyanın 
bankacılık merkezi olması hedeflenmektedir.

Önümüzdeki dönemde sağlıklı, sürdürülebilir ve karlı büyüme 
performansını devam ettirmek Akbank’ın öncelikli hedefleri 
arasındadır. Bankamız bu amaca yönelik olarak pazar paylarında 
artışa, ürün ve hizmet hacim kalemlerinde büyümeye odaklanmaya 
devam edecektir. 

Ziya Akkurt
Genel Müdür

7-8



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.

1972 - Akbank Çocuk Tiyatrosu gösterilerine başladı.

1974 - Akbank Karagöz ve Kukla Tiyatrosu perdelerini açarak 
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde Karagöz’ün 
türlü maceralarını seyircileriyle buluşturdu.

1981 - Tüm bankacılık işlemlerinde bilgisayara geçildi ve on-line 
uygulamalar başladı.

1990 - Akbank hisseleri halka açıldı.

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

1991 - Türkiye’de özel sektörün müziğe destek vermesinin ilk 
örneği olan Akbank Oda Orkestrası kuruldu.

1993 - Akbank Sanat kuruldu.

1996 - AKYatırım Menkul Değerler A.Ş. kuruldu.

1996 - Hissedarlarımızla ilişkilerimizi yürütmek üzere Yatırımcı 
İlişkileri Grubu oluşturuldu.

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

1998 - Frankfurt’taki Akbank temsilciliği şubeye dönüştürüldü.

1998 - AKYatırım Ortaklığı A.Ş. kuruldu.

1998 - Birbirinden değerli eserlerin yer aldığı Osmanlı Hat 
Sanat Sergisi ‘Altın Harfler’, Akbank sponsorluğunda New York 
Metropolitan’da sergilendi.

1999 - Osmanlı Hat Sanatı Sergisi ‘Altın Harfler’ Akbank 
sponsorluğunda Los Angeles County Museum of Art’da 
sergilendi.

1999 - Akbank İnternet Bankacılığı başladı.

2000 - Osmanlı Hat Sanat Sergisi ‘Altın Harfler’, Akbank 
sponsorluğunda Paris Louvre’da sergilendi.

2000 - Kurumsal İnternet şubesi hizmete açıldı.

2000 - AKPortföy Yönetimi A.Ş. ve Özel Bankacılık Bölümü 
kuruldu.

2000 - Akbank Malta şubesi açıldı.

2001 - Akbank’ın tamamına sahip olduğu Akbank International 
N.V. Hollanda’da kuruldu.
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2001 - Yabancı uyruklu müşterilerimiz için İngilizce Bireysel 
İnternet Şubesi hizmete açıldı.

2001 - Akbank müşterilerine Cep Bilgisayarı Bankacılığı ile 
bankacılık işlemleri yapabilme olanağı sunuldu.

2001 - Akbank Çağrı Merkezi faaliyete başladı.

2001 - Axess Kredi Kartı lanse edildi.

2002 - Akbank Operasyon Merkezi kuruldu.

2003 - Akbank, temettü politikasını halka açıklayan ilk 
banka oldu.

2003 - Akbank, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni faaliyet raporunda 
duyuran ilk banka oldu.

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.

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

2004 - Akbank Kısa Film Festivali başladı. 

2004 - Akbank Uluslararası İstanbul Film Festivali’ni destekle-
meye başladı ve en büyük destekçisi oldu.

2005 - Kurucu hisselerini geri satın alan ilk banka oldu.

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

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

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

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

2007 - Gelişmekte olan ülkelerde, etkin girişimcileri 
destekleyerek, ekonomik gelişime katkıda bulunmak amacıyla 
kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Endeavor 
ile işbirliğimiz başladı. 

2007 - Akbank Müşteri Şikayet Yönetimi ISO 10002 Kalite 
Belgesi aldı.

2007 -  Akbank İşe Dönüşen, İşi Büyüten Fikirler Programı 
ile yeni fikri olan, fikrini işe dönüştürmek, şirketini büyütmek 
isteyen girişimcilere işlerini nasıl tasarlayacakları, uygulamaya 
koyacakları ve yönetecekleri konularında yol gösterilmiştir.

2007 - Wings Kredi Kartı lanse edildi. 

2008 - Akbank sponsorluğunda, sürrealist akımın en 
önemli sanatçılarından Salvador Dali, Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
sanatseverlerle buluştu. Sergi toplam 385 eserle bugüne 
kadar İspanya dışında gerçekleştirilen en büyük Salvador 
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Dali sergisi oldu. 
2008 - Yurtiçinde ve yurtdışında onlarca ilke imza atan Akbank 
Çocuk Tiyatrosu  Hürriyet Gazetesi’nin ‘İnsan Hakları Treni’ ile 
Türkiye’nin 45 iline bir kez daha tiyatronun heyecanını, hüznünü 
ve güzelliklerini taşıdı.

2008 - Akbank Ticari Bankacılık müşterileri için İnovasyon ve 
Girişimcilik Sohbetleri düzenlendi, güncel verilerle ekonomik 
piyasalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

2008 - Sürekli gelişim ve yenilikçiliğin en önemli paydaşlarından 
olan gençlerle birlikte düşünmek ve Türkiye’nin geleceği 
için birlikte değer yaratmak amacıyla  ‘Akbank Düşünce 
Kulübü’ kuruldu.

2008 - Dünyanın en gelişmiş bilim merkezlerinden biri olan 
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’e gidecek 2 öğrencinin 
eğitim masrafları karşılandı.

2008 - Türkiye’nin yenilikçi gücü Akbank’ın fikri önderliğinde 
düzenlenen MBA Seminerleri, üniversite öğrencilerini geleceğe 
hazırlamak ve ufuklarını açmak amacıyla 10 üniversitede 
düzenlendi. 

2008 - Fish Kredi Kartı lanse edildi. 

2009 - Eğitim sistemine ‘Düşünme Gücü’ desteği başlatıldı.  
‘Akbank Düşünme Gücü’ projesiyle binlerce öğretmen aracılığıyla 
yüz binlerce öğrenciye ulaşılacak. 

2009 - Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi 
kuruldu.

2009 - Akbank Uluslararası Danışma Kurulu kuruldu.

2009 - Endeavor ve Akbank, Yönetim Gurusu Azim Jamal’i Global 
Girişimcilik Haftası’nda İş Dünyası ile buluşturdu.

2009 - BRIC ülkelerine yatırım imkanı sağlayan ortak markalı fon 
müşterilere sunuldu.

2009 - Akbank Bankacılık Merkezi’nin temeli atıldı.

2009 - Akbank görüntülü telefon şubesi hizmete açıldı.

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

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

2009 - CarrefourSA Axess Kredi Kartı lanse edildi. 

2010 - Akbank mentorluk programı uygulamaya geçti.

2010 - Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi’ni yayınlayan 
ilk Türk Bankası oldu.

2010 - Dünyanın en kapsamlı ve prestijli çevre girişimlerinden 
biri olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi’nin (Carbon 
Disclosure Project - CDP) Türkiye’de hayata geçirilmesine destek 
olarak çevresel şeffaflık konusuna dikkat çekti.
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Akbank’ın temel faaliyet alanı KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık, 
kurumsal bankacılık, özel bankacılık, döviz, para piyasaları ve men-
kul kıymet işlemleri (Hazine İşlemleri) ile uluslararası bankacılık 
hizmetlerini içeren bankacılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Temel 
bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Aksigorta 
A.Ş. ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. adına sigorta acenteliği faa-
liyetlerini de yürüten Akbank,  Ak Yatırım A.Ş.’nin acentesi olarak 
doğrudan ve uzaktan satış kanalları ile hisse senedi alım-satım 
işlemlerine aracılık etmektedir.

2009 yıl sonu itibariyle Türkiye’nin en değerli şirketi olan Akbank, 
sağlam bilançosu, saydam kurumsal yönetim anlayışı, güçlü ve 
kalıcı uluslararası ilişkileri, güçlü sermayesi, istikrarlı mevduat 
yapısı, ucuz maliyetli kaynakları ve aktiflerindeki güçlü büyümeyle, 
Türk Bankacılık sektöründe öncü rolünü sürdürmektedir. 

Toplam 877 şubesi ve 15 bine yakın çalışanı ve 500’ün üzerinde 
tedarikçisiyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir ekonomik etki alanına 
sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve 
yurt çapındaki 20 Bölge Müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir.  
Geleneksel dağıtım kanalını oluşturan şubelerinin yanı sıra Ak-
bank, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı 
şubesi, 2400’ün üzerinde ATM’si, 260.000’den fazla POS termi-
nali ve diğer ileri teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine 
bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 

2009 yılı sonunda Akbank’ın konsolide net karı 2,7 milyar 
TL (yaklaşık 1,8 milyar ABD Doları), toplam konsolide ak-
tifleri ise 102,8 milyar TL (yaklaşık 69,1 milyar ABD Doları) olarak 
gerçekleşmiştir. Bankamızın konsolide sermaye yeterlilik oranı, 
%21 ile sektördeki en yüksek oranlardan biridir. 

Akbank hisse senetleri %28,63 oranındaki halka 
açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kot-
edir. Yurtdışında ise Akbank’ın Level 1 depo sertifikaları Amerika 
Birleşik Devletleri’nde OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 
Aralık 2009 tarihi itibariyle piyasa değeri  19,1 milyar ABD Doları 
olan Akbank, İMKB’de en yüksek piyasa değerine sahiptir. 

1948 yılından bugüne uzanan köklü tarihi boyunca, saygın bir 
marka olmanın büyük sorumluluğunu taşıyan Akbank, bu başarının 
kayıtsız şartsız gereği olan, değişen ihtiyaçlara hızlı ve kalıcı 
çözümler üretmeyi ve sürekli yenilenmeyi bir kurum kültürü olarak 
benimsemiştir. Akbank’ın, Türkiye’nin en güçlü, en büyük ve en 
değerli markalarından biri olması, çalışanları, müşterileri, ülkemiz 
ve kendi adına yeni, sürdürülebilir değerler yaratma heyecanı ile 
istikrarlı ve tutarlı çalışma ilkelerinin ürünüdür. 

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

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

Hedefler

• Uzun vadede sürdürülebilir özkaynak getirisini asgari 
%20 gerçekleştirmek 

• Toplam aktifler pazar payını %12’den  %18’e yükseltmek 

• Nitelikli insan kaynağının çalışmak istediği şirketler 
arasında en ön sırada yer almak 

• Türkiye’deki en yüksek marka değerine sahip şirket olmak 
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Akbank’ın Güçlü Temelleri

Güçlü sermaye yapısına ve yüksek bir sermaye yeterlilik 
oranına sahiptir. 

• Türkiye’de verilebilecek en yüksek bireysel ve finansal güç 
notlarına sahiptir. 

• Türkiye geneline yayılmış 877 şubesi vardır. 

• Kalıcı ve yaygın fonlama tabanına sahiptir. 

• Geniş müşteri portföyü ve yeni müşteri edinme 
potansiyeline sahiptir. 

• Yaygın ve çeşitlendirilmiş kredi portföyü ile çok düşük bir 
sorunlu kredi oranına sahiptir. 

Akbank’ın yürüttüğü faaliyetler, ürün ve hizmetler ile detaylı 
finansal bilgiler için 2009 yılı faaliyet raporumuza aşağıdaki 
internet bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://www.akbank.com/faaliyet-raporu.aspx

Akbank’ın Şirket ve Yönetim Yapısı

                                                 Pay Oranı
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve İlişkili Kurumlar      % 44,45
Citibank Overseas Investment Corporation                       % 20,00
Sabancı Ailesi                                                    % 6,92
Halka Açık Kısım                                                  % 28,63

Akbank T.A.Ş., Bakanlar Kurulu’nun 3/6710 sayılı kararıyla verilen 
izin çerçevesinde, her türlü banka işlemleri yapmak ve Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunları’nın menetmediği her çeşit iktisadi, mali ve 

ticari konularda teşebbüs ve faaliyette bulunmak üzere özel ser-
mayeli bir ticaret bankası statüsünde kurulmuş ve 30 Ocak 1948 
tarihinde faaliyete geçmiştir. Banka’nın statüsünde kurulduğundan 
bu yana herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Akbank’ın 31 Aralık 2009 itibariyle çıkarılmış sermayesi 
3.000.000.000- TL’dir. Raporlama dönemi içinde Akbank’ın ser-
maye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Organizasyon Planımız

Bankamızda Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Merkezi 
Başkanlığı, Risk Yönetimi Bölümü doğrudan Yönetim Kurulu’na 
bağlı çalışmaktadır.  Bankamız Genel Müdür’üne bağlı 14 Genel 
Müdür Yardımcısı bulunmaktadır.
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Segment Bazlı Yapımız

Bankamızın dört ana bölümden oluşan segment bazlı yapısı, ku-
rumsal bankacılık, KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık ve özel 
bankacılık iş birimlerinden oluşmaktadır. 

Akbank Şube Ağı

Akbank 877 şubesiyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir ekonomik etki 
alanına sahiptir.

Bağlı Ortaklıklarımız

Şirket Faaliyet Konusu İştirak 
Payı (%)

Faaliyet gösterdiği ülke

Akbank N.V.
Akbank AG
Akbank (Dubai) Limited
Ak Finansal Kiralama A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bankacılık
Bankacılık
Bankacılık
Finansal Kiralama
Borsa Aracılık Hizmetleri
Portföy Yönetimi
Yatırım Ortaklığı

100,00
100,00
100,00
99,99
99,80
99,99
69,22

Amsterdam/Hollanda
Frankfurt/Almanya
Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
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Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde ilk Türk Bankası  
tarafından kurulan ilk Türk şirketi olan Akbank (Dubai) Limited; 

• finansal ürünlerle ilgili danışmanlık 

• kredi ve yatırım ürünleri 

• saklama işlemlerine aracılık hizmetlerini yerine getirmek 
üzere 2009 yılında kurulmuştur.

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları

Akbank titizlikle uyguladığı etkin risk yönetim politikaları 
ve başarılı performansı sayesinde Moody’s tarafından Türk 
Bankacılık sektöründe verilebilecek en yüksek finansal güç ve 
temel kredi notuna, Fitch Ratings tarafından da sektörün en 
yüksek ulusal ve bireysel notlarına layık görülmüştür.

Başlıca Finansal Göstergeler (2009)

Krediler

(Milyon TL -  Milyon $) 2008 2009

TL Kurumsal 2.704 2.894

YP Kurumsal (Milyon $) 10.162 9.160

Ulusal Not Finansal Güç 
ve Bireysel 
Banka Notu

Temel Kredi 
Notu

Moody’s - C- Baa1

Fitch Ratings AAA (Tur) C -

Uzun 
Vadeli
TL Notu

Kısa Vadeli 
TL Notu

Uzun Vadeli 
Döviz 
Notu

Kısa Vadeli 
Döviz 
Notu

Moody’s Baa1 Prime-2 Ba3 Not 
Prime

Fitch Ratings BBB- F3 BBB- F3

Konsolide Milyon TL

Toplam Aktifler 102.833

Krediler 44.604

Mevduat 60.954

Yurtdışı Krediler 9.209

Özsermaye 14.447

Net Kâr 2.723

Özsermaye Kârlılığı %21,5

Özsermaye Yeterlilik Oranı %21,0

Piyasa Değeri (milyon ABD Doları)     19.061
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TL Ticari 2.461 2.675

YP Ticari (Milyon $) 4.261 4.324

Küçük İşletme 5.932 3.013

Tüketici 9.610 9.245

Kredi Kartları 4.769 5.754

Akbank’ın kullandırdığı kredilerin % 33’ü bireysel, % 40’ı 
kurumsal, % 27’si KOBİ kredilerinden oluşmaktadır. 

Kredi kartı adedi       4,5 milyon 
POS adedi       267.427
ATM sayısı                         2.518
Kredi kartı Harcama Cirosu      27.886 milyon TL
POS harcama cirosu       28.984 milyon TL

*Veriler 31 Aralık 2009 tarihi itibariyledir. 

Karşılaştırmalı Sonuçlar

Konsolide 
(Milyon TL)

2007 2008 2009

Toplam Aktifler 72.103 93.093 102.833

Krediler 39.882 49.054 44.604

Mevduat 43.635 57.575 60.954

Net Kâr 2.041 1.782 2.723

Çalışan Sayısı 13.513 15.127 14.714

Konsolide Milyon TL

Toplam Tüketici Kredileri 14.999

İhtiyaç Kredileri 4.098

Konut Kredileri 4.592

Taşıt Kredileri 555

Kredi Kartı Kredileri 5.754
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Ödüllerimiz
EUROMONEY

• 2009 TÜRKİYE’NİN EN İYİ BANKASI

GLOBAL FINANCE

• 2009 TÜRKİYE’NİN EN İYİ BANKASI

• 2009 EN İYİ DIŞ TİCARET FİNANSMANI HİZMETLERİ 

BANKASI 

• 2009 EN İYİ DÖVİZ İŞLEMLERİ BANKASI

• 2009 AVRUPA’NIN EN İYİ ONLINE MEVDUAT 

KAZANIMI ÖDÜLÜ

• 2009 AVRUPA’NIN EN İYİ BİLGİ GÜVENLİĞİ 

GİRİŞİMLERİ ÖDÜLÜ

EMEA FINANCE

• 2009 TÜRKİYE’NİN EN İYİ BANKASI

WORLD FINANCE BANKING AWARDS

• TÜRKİYE’NİN EN YENİLİKÇİ BANKASI ÖDÜLÜ

AMERICAN TURKISH COUNCIL (ATC) 
& TÜRK AMERİKAN İŞ KONSEYİ (TAİK)

• TİCARİ LİDERLİK ÖDÜLÜ

EUROWEEK

• EN İYİ TÜRK KREDİSİ ÖDÜLÜ

STEVIE AWARDS

• FISH /2009 YILI EN İYİ ÜRÜN VE HİZMET - FİNANSAL 

HİZMETLER KATEGORİSİ ÖDÜLÜ

 • AKBANK 18.CAZ FESTİVALİ REKLAM FİLMİ/ EN İYİ 

TV-SİNEMA REKLAM KAMPANYASI ÖDÜLÜ

OSCARDS

• FISH CARD / AVRUPA BÖLGESİNDE SADAKAT PROGRAMI 

DALINDA BİRİNCİLİK

5. İSTANBUL ÇAĞRI MERKEZİ KONFERANSI 

ÇAĞRI MERKEZİ ÖDÜLLERİ

• 200’DEN FAZLA KOLTUKLU EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ - EN 

ÖVGÜYE DEĞER 

• EN İYİ MÜŞTERİ DENEYİMİ - EN ÖVGÜYE DEĞER
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TÜRKİYE HALKLA İLİŞKİLER DERNEĞİ (TUHİD)

• İSTANBUL’DA BİR SÜRREALİST: SALVADOR DALI 

SERGİSİ/JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

KRİSTAL ELMA

• AKBANK 18. CAZ FESTİVALİ REKLAM FİLMİ/EN İYİ TV 

REKLAMI ÖDÜLÜ

EPICA AWARDS

• AKBANK 18. CAZ FESTİVALİ REKLAM FİLMİ

MediaCat

• AKBANK 18. ULUSLARARASI CAZ FESTİVALİ/

EN İYİ RAKET

Finalist olduğumuz ya da kısa listeye kaldığımız ödüller

STEVIE AWARDS

• Salvador Dali Sergisi /En İyi Medya Kampanyası

• Akbank  2008 yılı Faaliyet Raporu/En İyi Faaliyet Raporu

• Akbank İmaj Filmi /En İyi TV ve Sinema Reklam 

Kampanyası

• 28. İstanbul Film Festivali Filmi /En İyi TV ve 

Sinema Reklamı

• Wings /En İyi Pazarlama Kampanyası

European Excellence Awards (EEA)

• Power of Thinking (Düşünmenin Gücü) from Turkey

New York Festivals

• Akbank 18. Caz Festivali /TV - Sinema Yarışması Finalisti

CANNES LIONS

• AKBANK 18. ULUSLARARASI CAZ FESTİVALİ /

Gösteri - Etkinlik
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Akbank olarak yayınladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuz, sos-
yal, çevresel ve yaygın ekonomik sorumluluk alanlarımızı ve bu alan-
larla ilgili 2009 yılı performansımızı kapsamaktadır. Kurulduğu gün-
den bu yana, etik, hesapverebilir ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla 
faaliyetlerini sürdüren Akbank, iş alanı nedeniyle faaliyetlerinden 
doğrudan etkilenen tüm sosyal ve çevresel paydaşlarının beklen-
tilerini öncelikli sorumluluk alanı olarak kabul etmektedir. Bu 
doğrultuda hazırlanan 2009 Sürdürülebilirlik Raporumuz, ülkemizin 
ekonomik büyümesinde etkin rolümüz, sosyal refahın artması için 
paydaşlarımızla yaptığımız işbirlikleri ve fiziksel çevrenin korunması 
amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları içermektedir. 

Raporumuz Türkiye’deki tüm Akbank T.A.Ş. faaliyetlerini 
kapsamaktadır. 1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki 
sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı açıkladığımız bu 
raporumuzun paydaşlarımızla aramızda uzun yıllardır oluşan güven 
duygusunu daha da pekiştirmesini ve sektörümüzde örnek teşkil 
etmesini diliyoruz. 

Akbank yayınladığı bu ilk sürdürülebilirlik raporunda, tüm dünyada 
yaygın biçimde kabul gören uluslararası raporlama çerçevesi Global 
Reporting Initiative (GRI) G3 ilkelerini kullanmıştır.  Uluslararası 
kıyaslanabilirliğin yanı sıra, paydaşlarımız için bir başvuru kaynağı 
teşkil etmesi arzusuyla kullandığımız bu küresel çerçeve, aynı 
zamanda Akbank’ın sürdürülebilirlik konusundaki etkili iletişim 
anlayışını paydaşlarına açıkça ifade edebilmesi için de destek-
leyici olmuştur. 

Raporumuz GRI G3 İlkelerine göre C düzeyi gerekliliklerine  uygun 
hazırlanmıştır. 

Global Reporting Initiative (GRI), 1997 yılında  Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Coalition of En-
vironmentally Responsible Economies (CERES) tarafından Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı (UNEP) desteğiyle kurulan bağımsız bir 
organizasyondur. GRI Raporlama İlkeleri için http://www.globalre-
porting.org adresindeki internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Raporumuzun genel kapsamı, kapsayıcılık, bütünlük, 
yanıtverebilirlik ve öncelikli alanların belirlenmesi konularında 
AA1000 standart ilkeleri gözetilerek oluşturulmuştur. AA1000 
serisi standartları ve ilkeleri hakkında http://www.accountability21.
net/aa1000series adresindeki internet sitesinden detaylı bilgiye 
ulaşabilirsiniz. 

Akbank 2009 Sürdürülebilirlik Raporu ve Kapsayıcılık

•  Sosyal, çevresel, ekonomik etki alanımız ve ilgili perfor-
mansımızı, bu konularla ilgili paydaşlarımızın görüşlerini 
belirlemek ve tam olarak anlamak için çaba harcarız (Öncelik).

•  Gerek politikalarımız, gerekse faaliyetlerimizle, paydaşları-
mızın sorumluluk alanlarımızla ilgili istek ve gereksinimlerini 
dikkate alır, tutarlı bir şekilde bu beklentilere yanıt vermeye 
çalışırız (Bütünlük).

•  Kurumsal kararlarımız, faaliyetlerimiz ve etki alanımızla ilgili 
olarak paydaşlarımızla çeşitli diyalog yöntemleri geliştirir ve 
sürdürülebilirlik raporumuz aracılığıyla ilgili paydaşlarımıza 
hesap vermeyi taahhüt ederiz (Yanıtverebilirlik). 
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Akbank 2009 Sürdürülebilirlik Raporu’nun amacı sosyal, çevresel 
ve yaygın ekonomik sorumluluklarımızla ilgili paydaşlarımızın 
Akbank’tan beklentileri doğrultusunda bilgi paylaşımında 
bulunmaktır. Ancak bu ilk raporumuzun Türkiye’de bankacılık 
sektöründe uluslararası standartlarda yayınlanan bir rapor olması 
dolayısıyla birçok kişi, kurum ve kuruluş için örnek alınacağının, 
içeriğinin ülkemizdeki sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk 
alanlarında yaşanacak gelişmelere ışık tutacağının da bilincindeyiz. 
Bu nedenle sektörümüzde en yüksek standardı yakalamak ve en 
ileri performansı göstermek azmindeyiz. Sürdürülebilirlik 
anlayışı,  Akbank’ın tüm iş yapış biçiminin bir parçasıdır. Kurumsal 
sorumluluğumuzla ilgili performansımızın etki alanını her geçen  
gün daha da genişleterek, daha çok sayıda paydaşımızla karşılıklı 
diyalog geliştirme hedefimizi bu raporla birlikte paydaşlarımıza 
ulaştırmayı amaçlıyoruz. 

Strateji, Politika ve İlkelerimiz
Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Modern ekonomide sürdürülebilirlik kavramı finansal kârlılıktan 
çok daha öncelikli hale gelmiştir. Kurumsal sürdürülebilirlik, 
Akbank için sürekli gelişim sürecidir. Bu süreç tüm sosyal ve 
fiziksel çevremizi içine alır. Akbank’ın yaşam döngüsü içinde etki 
alanlarımızı her geçen gün daha iyi anlamak ve yönetmek için 
belirlediğimiz hedefler, sürdürülebilirlik stratejimizin temelini 
oluşturmaktadır. 

Günümüz nesillerinin yanı sıra gelecek nesillerin de çevresel, 
sosyal ve ekonomik refahını yükseltmek için çalışan Akbank’ın 
kurumsal değerleri ve vizyonu da sürdürülebilirlik stratejisini 
desteklemektedir. 

Sürdürülebilirlik Politikamız

Akbank; 

• Karbon Saydamlık Projesi (CDP) gibi uluslararası saygınlığı 
olan çevresel girişimleri destekleyerek, 

• Çevresel farkındalığın ve hesapverebilirliğin öncülüğünü 
üstlenerek,

• Paydaşlarıyla karşılıklı diyalog ve şeffaflık politikalarını 
destekleyerek,

• İleri teknoloji ürün ve hizmetleriyle rekabetin gerektirdiği 
beklentileri karşılayarak,

• Müşteri güvenliği ile ilgili uluslararası standartlarda 
gelişmeleri izleyip beklentilerin de ötesinde bir performans 
göstererek,

• Toplumsal refah ve kalkınma için eğitsel, sanatsal ve 
kültürel girişimleri teşvik ederek,

• Sürdürülebilir bankacılık konusunda Türkiye’de öncü ve rol 
model olma hedefini sürekli geliştirerek

Sürdürülebilir Kalkınmayı desteklemektedir. 

Sürdürülebilir Bankacılık İlkelerimiz

• Faaliyette bulunduğumuz bölgelerde tüm yasa ve 
yönetmeliklere uyarız. 
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• Tüm faaliyet bölgelerimizde Akbank misyon, vizyon ve 
değerlerini benimseriz. 

• BM Küresel İlkeler Sözleşmesi destekleyicisi Türkiye’deki 
ilk ve tek sektör temsilcisi olarak uluslararası gönüllü 
girişimleri destekler ve Akbank Etik İlkeleri’nin bir parçası 
olarak kabul ederiz. 

• Kurumsal değerlerimizin ve iş etiğinin önemini anlar ve 
bunları  tüm paydaşlarımızla paylaşmak  için çaba harcarız.

• Sürdürülebilir kalkınma için farkındalık ve bilinçlenme 
konusunda bankacılık sektörünün kilit rolüne inanır, sektörel 
fayda ve kazanımların iletişimini yaparız. 

Sürdürülebilirlik Vizyonumuz

Uzun vadeli, güçlü finansal performans tüm paydaşla-
rımıza fayda sağlayan ve sürdürülebilirliğimizin 
temelini oluşturan vazgeçilmez hedefimizdir.

Paydaşlarımızın önceliği bizim önceliğimizdir. 
Akbank’ın başarısının temelinde yatan bu bakış açısı, 
sürdürülebilirlik vizyonunun da değişmeyen ilkesidir.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde, yasa ve yönetmelik-
lere uyum Akbank kültürü ve değerlerinin bir 
parçasıdır.  

Akbank olarak, yüksek etik değerlerimiz ve paydaş-
larımızın  güvenine odaklı yaklaşımımızla en iyi perfor-
mansı hedefleriz

Değerlerimiz

Dürüstlük
Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, 
kanun otoriteleri, diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde 
dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

Güvenilirlik
Bankacılığın temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, 
hissedarlara, çalışanlara ve kanun otoritelerine açık, anlaşılır ve 
doğru bilgiler ve zamanında, eksiksiz verilen sözler doğrultusunda 
hizmet sunarız. 

Tarafsızlık
Müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve hissedarlara cinsiyet, 
davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, 
hiçbir ortam ve koşulda ayrımcılık yapmayız.

Uygunluk
Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.

Gizlilik
Başta müşterilerin kişisel bilgileri olmak üzere hissedarlar, 
çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi ve 
işlem detayını, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve 
kuruluşla paylaşmayız.

Şeffaflık
Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler 
hariç olmak üzere, Bankamız ile ilgili finansal ve finansal olmayan 
bilgileri, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir 
ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyururuz.
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Sürdürülebilirlik
Bankamız toplumun ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine 
katkıda bulunmayı amaçlar. Akbank’ın tüm çalışma, uygulama 
ve yatırımlarında Bankamızın imajı, faydası ve kârlılığı ile birlikte 
toplumsal fayda, bankacılık sektörünün geliştirilmesi ve sektöre 
olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve 
kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.

Akbank’ta Sürdürülebilirlik Yönetimi

Akbank Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi
2009 yılında kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlikle ilgili 
alanlarda kurumsal performansımızı sürdürülebilir kılmak, 
sorumluluk alanlarımızı karar mekanizmalarımıza dahil etmek, 
çalışanlarımız arasında sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığı 
artırmak ve şeffaflık ilkemizle özdeş, uluslararası standartlarda 
raporlama yapabilmek amacıyla Akbank Yönetim Kurulu’na bağlı 
olarak kurduğumuz ‘Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk 
Komitesi’, Akbank’ın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun 
ve sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluk alanlarımızla ilgili 
faaliyetlerin izlenmesi ve yönetilmesi görevlerini üstlenmektedir. 
Komitenin başkanlığını Yatırımcı İlişkileri ile Kurumsal İletişim ve 
Sosyal Sorumluluk konularından sorumlu Murahhas Üye yürütür. 

Komite Üyeleri:
Hayri Çulhacı 
Başkan (Yönetim Kurulu Murahhas Üye)
Suzan Sabancı Dinçer
Üye (Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye)
Zafer Kurtul
Üye (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye)
Ziya Akkurt
Üye (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür)

Hakan Binbaşgil
Üye (Genel Müdür Vekili-Bireysel Bankacılık ve Kurumsal İletişim )
Zeki Tuncay
Üye (Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları ve Destek)
Atıl Özus
Üye (Genel Müdür Yardımcısı - Finansal Koordinasyon)
Cenk Göksan
Üye (Bölüm Başkanı - Yatırımcı İlişkileri)
Derya Bigalı
Üye (Müdür - Akbank Sanat)

Kurum İçi İletişim ve Farkındalık
Akbank’ta Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile ilgili konular Yatırımcı 
İlişkileri Bölümü tarafından yürütülür. İç ve dış müşterilerimize 
yönelik uygulamalarımız ise Kurumsal İletişim Bölümü tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

2009 yılında Akbank bünyesinde her birimden uzman ve 
yöneticilerimizin oluşturduğu bir ‘Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’ 
kurulmuştur. Çalışma Grubu, dünyada paydaş katılımı stratejisi 
geliştirme, yönetme ve uygulama konusunda tek standart olan, 
İngiltere merkezli bağımsız kuruluş AccountAbility tarafından 
geliştirilen ‘AA1000 Paydaş Katılımı Standardı’ yöntemlerini 
izleyerek ilk raporumuzun içeriğini oluşturmuştur. Çalışma 
Grubumuz öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi 
geliştirme ve yönetme eğitimlerine katılmış ve uzman bir ekip 
tarafından yönetilen çalıştaylarla, paydaşlarımızın gözünden 
ve kurumsal stratejilerimiz açısından öncelikli konularımızı 
belirleme çalışmalarını yürütmüştür. Akbank bünyesinde tüm 
kilit paydaşlarımız ve onların beklentileri ile birebir iletişim 
içinde olan uzman ve yöneticilerimiz deneyim ve görüşlerini bu 
çalıştaylarda tartışmış ve kurumsal sürdürülebilirlik stratejimizin 
oluşturulmasına zemin hazırlayacak bilgileri Kurumsal Yönetim ve 
Sosyal Sorumluluk Komitemize ulaştırmıştır. 
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Akbank çalışanları arasında kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) 
ve sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığın artması ve bilgilenme 
hedefiyle kurum içi intranet sistemimizde bir KSS portali açılmış 
ve konuyla ilgili yardımcı yayınlar, çeşitli bilgiler ve örnek 
çalışmalar içeren sunumlar bu portal dahilinde 2009 yılı sonunda 
yayınlanmaya başlamıştır. 

Öncelikli Alanlarımız

Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında kullanılan 
raporlama ve denetim standartlarının öncelikli konularla 
ilgili, paydaş beklentilerini öne çıkaran ve bunların kurumun 
performansıyla ilişkilendirilme yöntemlerine odaklanan bir 
yaklaşımı vardır. GRI G3 İlkeleri de öncelikli alanları, raporun 
içeriğinin belirlenmesinde önemli bir yol gösterici olarak 
konumlandırır. 

Akbank olarak uzun vadeli başarımızla doğrudan ilgili olduğuna 
inandığımız öncelikli konularımızı belirlerken paydaşlarımız ve 
Akbank için önemli ve öncelikli konulara odaklandık. 

Öncelikli konularımız üzerinde yaptığımız çalışma, odak 
alanlarımızı belirlememize ve bu alanlarla ilgili bir çerçeve 
geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca Akbank’ın sahip olduğu 
finansal disiplin, sürdürülebilirlik tarafında da ilke ve hedeflerimizi 
güçlendirmemize büyük katkı sağlamaktadır. 

Paydaşlarımız ve Paydaş Katılımı

Faaliyetlerimizden etkilenen ve kurumumuzun performansını 
doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen tüm kurum ve kuruluşları 
öncelikli paydaşlarımız olarak kabul ederiz. 

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm diğer paydaşlarımızın 
gereksinimlerini ve Akbank’tan beklentilerini önemsiyoruz. 
Uzun vadeli başarımızın temelini paydaşlarımızla kurduğumuz 
yakın, dürüst ve güvenilir ilişkilerin oluşturduğuna inanıyoruz. 
Kurumların gelecekte de başarılarını sürdürebilmeleri için aynı 
hedefler ve değerlere inanan paydaşlarıyla birlikte hareket 
etmeleri gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle biz de Akbank olarak 
paydaşlarımızla kurduğumuz diyalogların işbirliğine dayalı 
olmasına ve düzenli olarak gelişme göstermesine büyük önem 
veriyoruz.

Kurumsal sorumluluğun temel ilkesinin paydaş katılımı olduğunun 
bilincinde olan Akbank, sürdürülebilirlik strateji ve politikalarını 
geliştirirken kilit paydaşlarının beklentilerini dikkate almak ve 
onlarla düzenli, sürekli ve güven odaklı bir diyalog geliştirmek 
konusunda her türlü girişim ve çabayı desteklemektedir. 

Müşterilerimiz
Akbank müşterilerinin görüş ve beklentileri, ürün ve hizmetlerimizi 
geliştirirken bize ilham veren en önemli unsurdur. Müşterilerimizin 
güveni ve memnuniyeti en önemli önceliğimizdir. 
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Çalışanlarımız
Akbank modern insan kaynakları ilkelerine daima önem vermiştir. 
Çalışanlarının motivasyonu ve memnuniyetinin uzun vadede 
kalıcı iş performansını sağlamak için belirleyici unsur olduğunun 
bilincindedir.  Akbank’ın başarısı, sektörün en iyilerinden oluşan 
çalışanlarımızın sürekli gelişim hedefi ve özverili katkılarıyla her 
geçen gün daha da artmaktadır. 

Hissedarlarımız
Hissedarlarımızın yatırımlarının yönetimi tüm faaliyetlerimiz içinde 
öncelikli olarak dikkate aldığımız en önemli itici güçtür. 

Yatırımcılarımız
Mevcut ve potansiyel yatırımcılarımızın beklentileri Akbank’a her 
zaman değer katan ve sürdürülebilirlik yolunda Bankamızı teşvik 
eden kilit taşlarıdır. 

Yasa koyucular
Müşterilerimizin yatırımlarının güvenliğini sağlamak için tüm yasa 
ve yönetmeliklere eksiksiz uyarız. 

Yerel toplum
Türkiye’nin her köşesine ulaşan geniş şube ağımızla yerel 
toplumun bir parçasıyız. Sürdürülebilir kalkınma için 
sektörümüzün öneminin bilinciyle hareket eder, toplumsal fayda 
sağlayacak faaliyetleri destekleriz.

İş ortakları
Kendi sektörlerinin en iyilerinden oluşan iş ortaklarımız işimizi 
sürdürülebilir kılan önemli unsurlardan birisidir. İş ortaklarımızla 
birlikte sorumluluk bilinciyle hareket eder ve ortak işbirliği 
anlayışıyla katma değer yaratırız.

Tedarikçilerimiz
Faaliyetlerimizi sürdürebilmek için birlikte hareket ettiğimiz 
tedarikçilerimizin de Akbank’ın ilke ve değerleriyle hareket 
etmelerini bekler, sürekli bilgi alışverişiyle onların da gelişimine 
destek oluruz. 

Üniversite gençliği
Akbank üniversite gençliğini stratejik paydaş olarak görür 
ve onların istek, görüş ve beklentilerini her zaman önemser. 
Eğitimleri sırasında üniversite öğrencilerine destek olmayı 
görev bilir. 

Medya
Paydaşlarımızın Akbank hakkında doğru bilgilerle donatılmaları, 
iletişim döngümüzün en önemli aktörleri olan medya aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. Bu nedenle Akbank, hem yerel hem de 
uluslararası medya ile sürekli diyalog halinde olmanın önemine 
inanır. 

Sivil Toplum Kuruluşları
Sosyal ve fiziksel çevremiz ile kilit paydaşlarımızı  ilgilendiren 
tüm sorumluluk alanlarımız içinde sivil toplum kuruluşlarıyla 
işbirlikleri geliştirmek, sürekli iletişim içinde olmak, görüş ve 
beklentilerini dikkate almak Akbank için önceliklidir.

Analistler
Akbank’ın kilit paydaşları gözünde doğru ve güvenilir bir banka 
olarak uzun yıllardır kazandığı değerin şeffaf ve anlaşılır biçimde 
değerlendirilmesi çok önemlidir. Analistlerle geliştirdiğimiz 
diyaloglar açıklık, yanıtverebilirlik ve düzenli bilgilendirme 
temelinde oluşturulmuştur. 
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Paydaşlarımız ve Diyalog Platformlarımız

Hissedarlar  Kamuyu Aydınlatma Platformu 
(www.kap.gov.tr), Akbank İnternet 
Sitesi, Faaliyet Raporları, e-Posta ile 
Bilgilendirmeler, Basın Bültenleri, 
Toplantılar, Genel Kurul Toplantıları, 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Hissedar 
İşlemleri Alt Grubu.

Çalışanlar Çalışan Memnuniyeti Anketleri, 
Bölge Müdürlükleri Bilgilendirme 
Toplantıları, Bölgesel Performans 
Toplantıları, Ödül Sistemleri, 
Kurumsal Portal, Öneri Sistemi, 
Etik Hattı, Kurumsal Performans 
Sistemi, Banksis (Banka  ve Sigorta 
İşçileri Sendikası), Tekaüt Sandığı, 
Çalışanlarımıza Özel Düzenlenen 
Çeşitli Etkinlikler ve Eğitim 
Programları, e-Bültenler.

Müşteriler Müşteri Memnuniyeti Anketleri, 
Akbank Şubeleri, Akbank Çağrı 
Merkezi, Akbank İnternet Sitesi, 
Reklam Kampanyaları, Medya, 
Düzenlediğimiz/Katıldığımız  
Etkinlikler, Yerel Projeler, Akbank 
Sanat Faaliyetleri.

Yatırımcılar Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Yatırımcı 
Toplantıları, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu, Akbank İnternet Sitesi, 
Telekonferanslar, e-Posta ile 
Gönderilen Sunumlar ve Bilgilendirme 
Yazıları, Basın Bültenleri, Yurtiçi ve 
Yurtdışında Düzenlenen Konferanslar, 
Faaliyet Raporları.

Yasa 
Koyucular 

Toplantılar, Forum ve Konferanslar, 
Çalışma Grupları, Sözlü ve Yazılı 
Bildirimler, Beyannameler, Basın 
Haberleri, Akbank  İnternet Sitesi, 
Raporlar. 

Yerel Toplum Akbank İnternet Sitesi, Basın 
Haberleri, Akbank Çağrı Merkezi, 
Şubelerimiz, Yerel Toplantılar, 
Reklam ve Tanıtım Kampanyaları, 
Sponsorluklar, Düzenlediğimiz/
Katıldığımız  Etkinlikler, Akbank Sanat 
Faaliyetleri.

İş Ortakları Toplantılar, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu, Raporlar, Basın Haberleri, 
Akbank İnternet Sitesi
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Tedarikçiler Akbank Etik İlkeleri, Akbank İnternet 
Sitesi, Toplantılar.

Üniversite 
Gençliği

Gençlik Bankacılığı, Broşürler ve 
Tanıtım Kampanyaları, Bilgilendirme 
Toplantıları, Akbank İnternet Sitesi, 
Kampüs Şubeler, Düzenlediğimiz/ 
Desteklediğimiz Kültürel Etkinlikler.

Medya Basın Toplantıları, Basın Bültenleri, 
Akbank İnternet  Sitesi, Günlük 
Ekonomik Bültenler, Akbank Sanat 
Faaliyetleri .

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Toplumsal Katılım Uygulamalarında 
İşbirliği, Sponsorluklar, Toplantılar, 
Akbank İnternet Sitesi, Konferanslar.

Analistler Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 
Toplantılar, Faaliyet Raporları, 
Kamuyu Aydınlatma Platformu, 
Akbank İnternet Sitesi, 
Telekonferanslar, Çeşitli İletişim 
Araçlarıyla Bilgilendirme,  e-Posta 
ile Gönderilen Sunumlar ve Çeşitli 
Bilgilendirme Yazıları, Faaliyet 
Raporları.

İnovasyon Sohbetleri
Akbank Ticari Bankacılık müşterileri için hazırlanan İnovasyon 
ve Girişimcilik Sohbetleri’nde müşterilerimize girişimcilik ve 
inovasyon konularında bilgi verilmiştir. Şehir şehir dolaşarak, 
sanayicilerimizin dikkatini günümüz ekonomisini yönlendiren, 
geleceğin ekonomisini belirleyen yenilik ve yaratıcılık konularına 
çekmek hedeflenmiştir.

Akbank Bilgilendirme Toplantıları 
Akbank Ticari Bankacılık tarafından Türkiye’nin dört bir yerinde 
düzenlenen çeşitli etkinliklerle, müşterilerimiz ve çeşitli sektörel 
veya işadamları derneklerinin üyeleri pazarlama, küresel ve yerel 
trendler, makroekonomik gelişmeler ve bunların Türkiye’ye etkisi 
gibi çeşitli konularda bilgilendirilmiştir. 

Akbank İl Ziyaretleri
Sorumluluklarının sadece temel bankacılık hizmetleriyle sınırlı 
olmadığına inanan Akbank Ticari Bankacılık, reel sektörün 
sorunlarının yerinde dinlenmesi için il gezileri düzenlemiştir. 
Bursa, Antalya, Gaziantep, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, 
Ankara, Mersin, Antalya, Denizli, Adapazarı, Tekirdağ gibi birçok 
ilimizde müşterilerimiz, Sanayi ve Ticaret Odaları ve sivil toplum 
kuruluşları Akbank’ın Yönetici Kadrosu tarafından ziyaret edilerek 
ekonomik faaliyetlerin canlanması için Bankamız tarafından 
verilen destekler konusunda reel sektör temsilcileri ile görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 

Müşterilerimize Özel Sanatsal Etkinlik Davetleri
Akbank’ın sponsor olduğu veya düzenlediği bazı organizasyonlara 
müşterilerimiz davet edilmektedir. Contemporary 2009, Caz 
Festivali, Film Festivali, Salvador Dali Sergisi, Euromoney 
Konferansı, IMF,  The Banker Davetleri gibi özel etkinliklere çok 
sayıda müşterimiz Akbank davetlisi olarak katılmıştır. 
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Anadolu’ya Özel Üye İşyeri Kampanyaları

2008 yılında başlayan ve 2009 yılında da devam eden 
‘Anadolu’ya Özel Üye İşyeri Kampanyaları’ ile Anadolu 
kentlerimizde ticaretin gelişmesine katkıda bulunurken, 
aynı zamanda bu şehirlerdeki sosyal hayata kampanya 
dönemlerinde farklı bir canlılık ve motivasyon getiriyoruz.

2009 yılında üye işyeri kampanyalarının gerçekleştirildiği 
Denizli, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Trabzon, 
Balıkesir, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Kütahya, Malatya, 
Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Konya, Gaziantep 
illerinde mevcut kart sahiplerine yönelik kampanya bilgileri 
o şehirdeki reklam panoları, yerel radyo ve TV kanallarına 
reklam verilerek duyurulmuştur. Aynı zamanda bazı 
şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde kampanya dönemine 
özel çekiliş aktiviteleri de düzenlenmiştir.

Akbank Genel Müdürlüğü’ndeki satış destek ekipleri 
kampanyanın olduğu şehirlerde görevlendirilerek, yeni kredi 
kartı müşterisi ve yeni üye işyeri firma kazandırmak üzere 
şubelerimiz ile birlikte özel satış faaliyetleri yürütmüştür. 

2009 yılında şehir kampanyalarına bağlı olarak bu şehirlerde 
yeni kredi kartı müşterileri edinilmiş olup 6.000’e yakın yeni 
üye işyeri kazanılmıştır. Bu kampanyalar sonucunda üye 
işyeri cirosunda  %21 artış elde edilmiştir.

Üye İşyeri Çalışanlarına Yönelik İletişim Platformu 
‘Axess Interactive’
Axess kredi kartı ile ödeme kabul eden üye işyerlerinde 
çalışan mağaza müdürü ve satış danışmanlarına yönelik  
‘Axess Interactive’ iletişim platformu oluşturulmuştur. Bu 
platform kapsamında;

• Mağaza müdürleri ve satış danışmanlarına mevcut bilgi 
ve becerilerini pekiştirecek eğitim programları,

• Dönemsel teşvik ve ödüllendirme kampanyaları,

• Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında Axess 
markasıyla bir arada olmalarını sağlayacak çeşitli sosyal 
etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu platformun ilk etkinliği olarak 2005 yılından beri 
sürdürülen, üye işyeri firmaların personeline yönelik bir veya 
yarım günlük eğitimler İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da 
gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerle çalışanı olduğu marka ile 
birlikte, perakende sektörüne doğrudan etkisi olan personelin 
kariyer gelişimine destek verilirken aynı zamanda kart 
sahibinin sadakatinin ve buna bağlı olarak üye işyerlerinde 
Axess ile yapılan satışların artırılması da amaçlanmaktadır.

‘Sadık Müşteri Yaratmak’ ve ‘Farkı Yaratan İnsandır’ konu 
başlıklı eğitimlere 2005 yılından itibaren 4 ilde 3.153 mağaza 
müdürü ve 5.056 satış danışmanı olmak üzere toplam 
8.209 kişi katılmıştır. 2008 yılında toplam 1.900 kişiye 
eğitim verilmiştir. Program kapsamında verilen eğitimler, 
konusunda uzman bir eğitim ve danışmanlık firması ile 
birlikte hazırlanmış, katılımcılara liderlik, müşteriyi doğru 
tanımak, satış ve ekip yönetimi gibi konularda yararlı bilgiler 
aktarılmıştır.

Ayrıca eğitimlere gelen ve iletişim bilgileri güncel tutulan 
üye işyeri çalışanlarına düzenli aralıklarla sektör ve Axess 
markasıyla ilgili  gelişmeleri içeren ‘Sapsarı’ bülteni de 
gönderilmektedir.
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Akbank Çağrı Merkezi

Türk Bankacılık sektöründeki en büyük çağrı merkezlerinden 
biri olan Akbank Çağrı Merkezi, yaklaşık 1.000 kişilik ekibiyle 
müşterilerimiz ve Akbank için değer yaratma hedefiyle 
çalışmaktadır.

Akbank Çağrı Merkezi;

• İlk çağrıda %99,18 çözüm oranı ve ortalama 10 saniyede 
yanıt  verme hızı  ile  kolay  erişilebilir durumdadır. 

• 9/1.000.000 hatasız işlem oranıyla çalışır.

• Bankacılık sektörünün gerektirdiği güvenlik stan-
dartlarını uygular.

• Bankamız ürün ve hizmetlerinin etkin tanıtımını yapar, 
çağrıların %12,86’sında müşterinin ihtiyacını kar-
şılayacak farklı ürünlerin satışını gerçekleştirir.

• Müşterilerini dinler, ihtiyaç, öneri, itiraz ve şikayetleri 
etkin yöneterek sınırsız müşteri memnuniyeti sağlar. 

• Bankamıza yetişmiş insan kaynağı sağlar.

Müşteri Kaybına Sıfır Tolerans 

Akbank Çağrı Merkezi’nde kurulan ‘Müşteri Kaybına 
Sıfır Tolerans’ ekibinin başlıca görevi sınırsız müşteri 
memnuniyeti sağlamaktır.

Hedeflerimiz: 
• Müşterilerimize özel 
olduklarını hissettirmek.

• Müşterilerimizin 
beklentilerini aşmak.

• Çözüme ulaşana kadar konu 
ve müşteri takibi yapmak. 

• Farklı ve yaratıcı çözümler 
sunmak.

• Her müşteriye Bankamızın 
tek müşterisi gibi hizmet 
vermek.

Müşterimizin Sesiyiz

Akbank Çağrı Merkezi’nde her 
türlü iletişim kanalından gelen iç 
ve dış müşteri talepleri, şikayetleri, 
önerileri değerlendirmeye 
alınmaktadır. Çağrı Merkezimiz 
her çağrıda kendilerine ulaşan 
müşteri deneyim ve ihtiyaçlarını 
Bankamızın ilgili birimleriyle 
paylaşmaktadır. Bankamızın 
tüm yeni projelerinde aktif rol 
alan Akbank Çağrı Merkezi, 
müşterilerimizin beklentilerinin 
yeni ürün ve hizmetlerimizle 
karşılanmasını sağlamaktadır.
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Akbank’ta Kurumsal Yönetim

Akbank 2009 yılında kurumsal yönetim ilkelerine uyumun 
takibi ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 
yürütülmesini gözetmek amacıyla ‘Kurumsal Yönetim ve 
Sosyal Sorumluluk Komitesi’ni kurmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, 
Akbank’ın her zaman önceliği olmuştur.

Akbank,

• Temettü politikasını halka açıklayan ilk 
bankadır (2003). 

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

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

• Kurucu hisselerini geri satın alan ilk bankadır (2005). 

• Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) 
İlerleme Bildirimi’ni yayınlayan ilk bankadır.

• Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) Türkiye’de 
hayata geçirilmesine destek vermiş ve karbon şeffaflığı 
konusunda öncülük yapmıştır.

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. 

Akbank kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası 
Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemelerine uyar. SPK 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata 
geçirilmesine azami özen gösterir. 

SPK’nın belirlemiş olduğu ve dört ana bölümden oluşan 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Akbank’ta genel hatlarıyla 
uygulanır ve uygulanmayan hususlar gerekçeleriyle birlikte, 
devam eden maddeler çerçevesinde detaylı olarak açıklanır. 
Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz internet sitemizde 
yayınlanmaktadır. Raporumuzu incelemek için http://www.
akbank.com/kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporu.aspx 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Akbank Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel Kurul kararıyla Türk 
Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. Maddeleri doğrultusunda 
işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Akbank Yönetim Kurulu’nda altı icracı ve dört icracı olmayan 
üye bulunmaktadır. 

Akbank Ana Sözleşmesi’nin 37. Maddesi’nde “Yönetim Kurulu 
Üyesi’ne işbu ana sözleşme hükümleri dahilinde Genel 
Kurul’ca aylık ücret veya huzur hakkı tespit olunur” hükmü 
yer almaktadır. Ayrıca Ortaklar Olağan Genel Kurul Kararları 
kapsamında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine kardan 
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yapılacak ödemeler açıklanmaktadır. İcracı üyelere ayrıca 
yılda 12 maaş ve dört ikramiye ödenmektedir. Bu ücretler 
Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. 
Yönetim Kurulu üyelerine Akbank tarafından kullandırılacak 
krediler Bankacılık Kanunu’nun 50. Maddesi’nde belirlenen 
bir çerçeve ile kısıtlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine bu 
çerçeve dışında kredi kullandırılmamaktadır.

Akbank’ın  yıllık bütçesi ve stratejik planı Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanır. Yönetim Kurulu 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 yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulu 
kağıt ortamındaki raporlamaların yanı sıra Yönetim Bilgi 
Sistemi üzerinden Akbank finansal tabloları ve çeşitli finansal 
ve finansal olmayan göstergelere müşteri, şube, iş birimi ve 
Bankamız toplamı bazında ulaşabilmektedir.

Akbank Ana Sözleşmesi’nin 32. Maddesine istinaden Yönetim 
Kurulu Üyeleri Genel Kurul’dan izin almadıkça, kendi veya 
başkası adına bizzat veya dolayısıyla Akbank ile Bankamız 
faaliyet alanına giren bir ticari işlem yapamaz. Türk Ticaret 
Kanunu’nun rekabet yasağıyla ilgili 335. Maddesi ve Bankacılık 
Kanunu’nun hükümleri saklıdır. Akbank Yönetim Kurulu Üyeleri 
2009 yılında Akbank ile bu kapsamda işlem yapmamıştır.

Akbank’ta Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bilgilendirilmesi 
ve üyelerle iletişimi sağlamak üzere bir sekretarya 
bulunmaktadır. Bir yılda en az 12 adet toplantı yapılmaktadır. 
Gündem, Genel Müdür’ün tekliflerinin ve kurum neticelerinin, 

Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. 
Gündem Yönetim Kurulu üyelerine toplantı öncesinde 
bildirilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 
2.17.4’üncü Maddesinde yer alan konularda Yönetim 
Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanır. Yönetim 
Kurulu Üyeleri’nin ağırlıklı oy kullanma hakkı ve/veya veto 
hakkı yoktur.

Şirket Bilgilendirme Politikası 

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde Akbank Yönetim Kurulu tarafından 
oluşturularak onaylanmış ve Akbank İnternet sitesinde 
kamuya duyurulmuştur. Akbank’ta kamunun aydınlatılması 
ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve 
geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu 
altındadır. 

Finansal Koordinasyon iş birimi bünyesindeki Hissedar 
İşlemleri Alt Grubu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile Bireysel 
Bankacılık ve Kurumsal İletişim İş Birimi bünyesindeki 
Kurumsal İletişim Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her 
türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. 

Akbank Bilgilendirme Politikası’na aşağıdaki internet 
bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://www.akbank.com/2480.aspx
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Hissedarlarımız ve Yatırımcılarımız

Azınlık hissedarların görüşlerini en yüksek yönetişim 
organına ifade etmesine olanak tanıyan hissedar kararlarının 
veya diğer mekanizmaların kullanımı, Akbank’ta gerek 
mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli 
bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli 
şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına 
yönelik çalışmaların yürütülmesinden ‘Finansal Koordinasyon 
İş Birimi’ bünyesinde görev yapan ‘Hissedar İşlemleri Alt 
Grubu’ ve ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ sorumludur. Ticari sır 
niteliğinde olmayan tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek 
yanıt verilmektedir ve yönetimle pay sahibinin sürekli iletişim 
halinde olması bu birimlerimiz aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Pay sahiplerinin sorularına doğru ve zamanında yanıt 
verebilmek için ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ 1996 yılında 
kurulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Akbank’ın 
uluslararası yatırım alanında tanınırlığını ve tercih 
edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlarla 
karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak 
ve gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlar 
için Akbank’ı diğer şirketlere göre tercih edilebilir 
kılmak için gerekli telekonferans, e-posta, faks, sunum, 
doğrudan bilgilendirme amaçlı açıklama, duyuru ve 
roadshow gibi çeşitli iletişim yöntemlerini kullanmaktadır. 
Yatırımcılardan gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt 
verilerek, Akbank’ın üst düzey yöneticileriyle görüşmesi  
sağlanmaktadır.

Akbank Yatırımcı İlişkileri Bölümü üst düzey yönetimimizle 
birlikte 2009 yılında toplam 11 yerli ve yabancı yatırımcı 
konferansına katılmış, yıl içinde 300’ü aşkın uluslararası 
yatırımcı fon ve 3 derecelendirme kuruluşu ile görüşmüştür. 
Ayrıca, yıl içinde yatırımcı ve analistler tarafından iletilen 

500’ü aşkın soruya telefon ve e-posta yoluyla yanıt verilmiştir. 
Akbank’ta kurumsal yönetim ilkelerine uyumun takibi ve 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesini 
gözetmek amacıyla kurulan  ‘Kurumsal Yönetim ve 
Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin sorumlulukları arasında 
paydaşlarımızla dürüst ve şeffaf bir iletişim platformunun 
sağlanması da yer almaktadır.

Ayrıca Akbank Genel Kurulu’nda pay sahipleri soru 
sorma haklarını kullanmaktadır ve tüm sorularına 
yanıt verilmektedir. Genel Kurul öncesi toplantı tarihi, 
yeri ve gündemi Türk Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal 
gazeteler,  Bankamız internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (www.kap.gov.tr) duyurulmaktadır. Genel 
Kurul Toplantısı’ndan iki hafta önce ise Faaliyet Raporu 
Bankamız internet sitesi, Hissedar İşlemleri, Ankara Ticari, 
Adana Ticari ve İzmir Ticari Şubelerinde pay sahipleri ile 
paylaşılmaktadır. Akbank Ana Sözleşmesi, 64. Madde (a) 
Bendine göre pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında oy 
kullanma hakkını bizzat kullanabileceği gibi pay sahibi olan 
bir şahıs aracılığıyla da kullanabilir. Genel Kurul kararları 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Akbank İnternet 
Sitesi’nde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Akbank Uluslararası Danışma Kurulu

Küresel ve yerel ekonomik gelişmeler ve bunların Akbank 
için stratejik çıkarımlarını tartışarak değerlendirmelerde 
bulunmak üzere ‘Akbank Uluslararası Danışma Kurulu’ 
oluşturulmuştur. Kurul Başkanlığı’na Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı eski Başkanı ve Ekonomi’den sorumlu 
eski Devlet Bakanı, halen Brookings Enstitüsü’nde küresel 
ekonomi alanında Başkan Yardımcılığı ve Sabancı Üniversitesi 
Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürüten 
Kemal Derviş getirilmiştir. 
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Akbank’ın Danışma Kurulu’nda, iklim değişikliği konusundaki 
ünlü Stern Raporu’nun yazarı, Dünya Bankası eski Başkan 
Yardımcısı ve Başekonomisti ve halen London School of 
Economics Ekonomi Profesörü Lord Stern, Citigroup Eski 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sir Win 
Bischoff, Olayan Financing Company CEO’su Lubna Olayan,  
dünyanın önde gelen kalkınma ekonomistlerinden Harvard 
Üniversitesi Ekonomi Profesörü Dani Rodrik,  Eczacıbaşı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Akbank 
Yönetim Kurulu’ndan Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas 
Üye Suzan Sabancı Dinçer, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim 
Kurulu Danışmanı ve Şeref Başkanı Erol Sabancı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Kurtul, Murahhas Üye Bülent 
Adanır,  Murahhas Üye Hayri Çulhacı ve Akbank Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Akkurt yer almaktadır.

Akbank Uluslararası Danışma Kurulu ile, Türkiye ekonomisi 
ve tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı 
amaçlamıştır. Türkiye’nin en değerli bankası olarak bu büyük 
gücün büyük sorumluluk getirdiği bilinciyle vizyonunu sadece 
Türkiye ile sınırlı tutmamıştır. 

Akbank Uluslararası Danışma Kurulu’nun Temmuz 2009 
tarihinde gerçekleşen ilk toplantısında global ekonomideki 
yeni eğilimler,  para ve maliye politikalarındaki ana 
trendler ve bu gelişmelerin Türkiye için yarattığı fırsatlar 
değerlendirilmiştir.  Her biri kendi alanında engin bilgi ve 
tecrübeye sahip değerli üyelerle gerçekleştirdiğimiz bilgi 
alışverişinin çok yararlı olduğuna ve Bankamızın gücüne 
katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Akbank’ın Üye Olduğu Dernek ve Birlikler, Girişimler

• Türkiye Bankalar Birliği

• İstanbul Sanayi Odası 

• Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

• Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)

• Türk Girişim ve İş Dünyası Fedarasyonu (Türkonfed)

• Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

• Carbon Disclosure Project (CDP)

• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Girişimi (UNGC)

• Kredi Kayıt Bürosu

• Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

• Mastercard 

• Visa 

• Reklam Verenler Derneği

• Kurumsal İletişimciler Derneği 
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Etik Bankacılık
Akbank olarak faaliyetlerimizi sürdürebilmek ve etik 
standartlarımızı yüksek tutabilmek için çalışanlarımız ve işbirliği 
yaptığımız paydaşlarımıza güveniriz. Çalışanlarımızın onlardan 
beklentilerimizi tam olarak anlamalarını sağlar, onları baskı ve 
olumsuz teşviklerden uzak tutmaya çalışırız. 

Bir bankanın sorumlulukları çok geniş bir paydaş grubunun 
beklenti ve taleplerini kapsamaktadır.  Gelecekte, gelişen 
teknoloji, iklim değişikliği ve büyüyen ekonomilerle birlikte 
karşılaşacağımız sorunlar ve bu sorunların beraberinde gelen 
fırsatlar giderek daha karmaşık bir hal alırken, etik duruşumuz, 
sosyal ve çevresel sorunlarla ilgili strateji ve politikalarımızın 
önemi giderek daha da artmaktadır. 

Bankamızın yazılı veya yazılı olmayan ve tüm Akbank personeli 
tarafından bilinen ilkeleri, davranış kuralları ve kurum içindeki 
veya dışındaki kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerde dikkat edilmesi 
gereken hususlar bir arada toplanmış ve Akbank Etik İlkeleri 
adıyla yazılı hale getirilmiştir. 

Akbank Etik İlkeleri her kademedeki Akbank çalışanının 
tutum ve davranışlarıyla, kurum içinde ve dışındaki kişi ve 
kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesiyle ilgili ilke ve 
prensipleri içermektedir. Yönetim Kurulumuzun 26.9.2003 
tarih ve 8783 nolu kararıyla onaylanan ve 2009 yılında günün 
koşulları, iş dünyası ve trendler göz önünde bulundurularak 
güncellenen etik ilkelerimizi her kademedeki çalışanımızın 
gözetmesi ve işini yaparken gösterdiği yüksek performansın 
yanında bu ilkelere de tam olarak uyması beklenmektedir. 
Çalışanlarımızın bu belgede yer alanlar dışındaki herhangi bir 
durumda da temel etik kurallar ve ilkeler ışığında davranışlar 

sergilemeleri gerekmektedir. Akbank Etik İlkeleri’ne Akbank’ın 
Türkçe ve İngilizce internet sitelerinden (http://www.akbank.
com) ulaşmak mümkündür.

Etik İlkeler E-Öğrenmesi

Bankamız çalışanlarının, müşterilerle ve birbirleriyle olan 
ilişkilerini düzenleyen Akbank Etik İlkeleri’nin öğretildiği 
eğitimdir. Söz konusu eğitim 2007 - 2008 döneminde Temel 
Bankacılık ve Yönetici Adayı programlarında sınıf içi olarak 
2 saat verilirken, Eylül 2008’de e-öğrenmeye dönüştürülen 
eğitim tüm banka çalışanlarına açılmış ve  eğitimin tüm 
çalışanlarımız tarafından tamamlanması sağlanmıştır. Etik 
İlkelerimizin 2009 yılı içerisinde güncellenmesine paralel olarak 
e-öğrenme eğitimi de güncellenmiş ve tüm banka çalışanlarının 
yenilenmiş eğitimi alması sağlanmıştır. Akbank’ta işe başlayan 
her çalışanımıza söz konusu e-öğrenme otomatik olarak 
atanmaktadır.

Disiplin Yönetmeliği E-Öğrenmesi

Teftiş Kurulumuz tarafından içeriği hazırlanan ve tüm 
çalışanlara tanımlanan ‘Disiplin Yönetmeliği e-Öğrenme 
Modülü’nün tüm çalışanlarımız tarafından tamamlaması 
sağlanmıştır. Bu eğitimde Akbank çalışanlarının görevlerini 
yerine getirirken iş arkadaşları ve müşterilerle ilişkilerinde 
iş disiplinine ve işyeri düzenine ne şekilde uymaları gerektiği, 
kaçınmaları gereken ve disiplin suçu oluşturan davranışlar ve 
disiplin cezaları öğretilmektedir. 

Bilgi Güvenliği E-Öğrenmesi

Bankacılıkta bilginin ve bilgi güvenliğinin, bilgi güvenliğiyle ilgili 
riskler ile bu konuda yapılması ve yapılmaması gerekenlerin 
detaylı biçimde anlatıldığı ‘Bilgi Güvenliği e-Öğrenme Modülü’, 
Akbank’ın bu yöndeki kural, prosedür, onay ve yasaklarının 
öğretildiği bir eğitimdir.
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Müşterilerimizin değişen ve çeşitlenen ihtiyaç ve beklentileri ‘yeni 
ürün’ talebini sürekli kılmaktadır. Bankamız, kurduğu ‘yeni ürün 
geliştirme grubu’ ile her segmentteki müşterilerinin değişen 
ürün ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi çözümler 
sunmayı ve böylelikle müşteri memnuniyeti ve bağlılığını artırmayı 
hedeflemektedir.

Akbank olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken farklı 
segmentlerden müşterilerimizin yaşam standartlarını 
ve ihtiyaçlarını gözetiriz. Bu kapsamda müşterilerimizin 
memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir. 

Modern gelişmeleri izleyerek iç süreçlerimize entegre ettiğimiz 
risk yönetim sistem ve süreçlerimiz, tüm paydaşlarımız ve Akbank 
için riskleri minimize etmemizi sağlamaktadır. 

İş Birimlerimiz

Kurumsal Bankacılık

Müşterileriyle ilişkilerini temel çözüm ortaklığı ve ana banka olma 
konumunu korumak ve geliştirmek vizyonuyla sürdüren Akbank 
Kurumsal Bankacılık, müşterilerinin, başta bankacılık olmak üzere 
tüm finansal ihtiyaçlarını proaktif olarak karşılamak ve onların tüm 
operasyonlarına derinlemesine nüfuz edebilmek amacındadır. 
  
Akbank Kurumsal Bankacılık ekibi, faaliyetlerini müşteri odaklı 
yaklaşımla ve müşteri ihtiyacına cevap veren yenilikçi ürünlerle 
sürdürmektedir. 2009 yılında, başta enerji olmak üzere uzun 
vadeli yatırımların finansmanında önemli rol oynayarak Türkiye’de 
gündem yaratan projelerde finansör görevini üstlenmiştir. 
Dış ticaretin finansmanı için kullandırdığı ihracat ve ithalat 
kredileri, işletme sermayesi kredileri, yatırım kredileri, teminat 
mektupları, akreditifler, yurtiçi alacakların finansmanı, tedarikçi 
finansmanı, forward ve swap gibi ürünlerle finansman ve risk 

yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, Ak Portföy aracılığıyla 
müşterilerine portföy yönetim olanakları da sağlamaktadır. 

Akbank Kurumsal Bankacılık proje finansmanı kredilerinden 
her geçen yıl daha fazla pay alarak başarısını bu alanda da 
göstermiştir. Özellikle 2006 yılından itibaren kullandırımı sıklaşan 
sendikasyon kredilerinden de önemli paylar alarak Türkiye’deki 
pek çok finans kuruluşuna kredi kullandırmıştır. Özelleştirme 
programları yakından takip edilmiş, doğrudan varlık satışları, 
firmaların üst hakkı devirleri, hisse satışları, havalimanı işletim 
hakları gibi büyük projelere finansman sağlanmıştır. Ayrıca Akbank 
Kurumsal Bankacılık, Türkiye’de son yıllarda artan enerji üretim 
ve dağıtım  projelerinin finansmanında da etkin rol almaktadır.

Akbank, bugüne dek uyguladığı ihtiyatlı kredi politikaları sayesinde 
sektörün en düşük sorunlu kurumsal kredi oranına sahiptir. 
Akbank Kurumsal Bankacılık ile ilgili detaylı bilgi için 2009 faaliyet 
raporumuza aşağıdaki internet bağlantısından ulaşabilirsiniz.
http://www.akbank.com/faaliyet-raporu.aspx

İşlem Bankacılığı

Elektronik bankacılık ve nakit yönetimi alanındaki yenilikçi 
gelişmeleri yakından izleyen Akbank,  müşterilerinin kurumsal 
kaynak planlaması birimleriyle entegrasyon çalışmalarına büyük 
önem vermektedir. 

Türkiye’de vergi ve SSK prim tahsilatlarındaki gerilemeye rağmen 
2009 yılında Akbank’ın temel tahsilat ve ödeme ürünlerindeki 
işlem hacmi piyasanın oldukça üzerinde bir artış göstermiştir. 
Bu performansta İşlem Bankacılığı Bölümü’nün satış odaklı 
faaliyetlerinin payı büyüktür. 2009’da Akbank takas çeklerinde 
%2 artışla %10,6 pazar payına ulaşmıştır. Fatura kurumlarının 
tahsilatında ise %30 artış sağlanmıştır. Bu ürünler Akbank’ın 
vadesiz mevduat hacminin artışında da önemli rol oynamıştır.  
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Müşterilerinin bayi tahsilatına yıllardır ‘Doğrudan Borçlandırma 
Sistemleri’ ile hizmet sunan Akbank, 2009 yılında müşterilerine 
sunduğu yeni ürünü ‘Tedarikçi Finansmanı Sistemi’ ile tedarikçi 
ödemeleri ve finansmanı için yeni bir çözüm yaratmıştır. Bu 
ürünle müşterilerin tedarikçilerine kolay ve uygun koşullarda 
finansman sağlayabilmesinin yanı sıra operasyonel verimlilikte 
de artış kaydedilmiştir. 

‘Toplu Yabancı Para Ödeme’ adıyla lanse edilen bir başka yeni 
ürünümüz, müşterilerimizin ithalat ödemelerini elektronik 
ortamda gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. 
Müşterilerimizin ve Akbank’ın operasyonel maliyetlerini ve 
risklerini azaltma çabalarına katkıda bulunan bu ürün, yılın ikinci 
yarısında lanse edilmesine rağmen kısa sürede Bankamızın ithalat 
ödemelerinde yaklaşık %10 ile önemli bir yer edinmiştir.

Öte yandan, ‘SWIFTNet Fileact’, nakit yönetiminde Akbank 
müşterilerine sunulan yeni bir kanal olarak devreye alınmıştır.

Ticari Bankacılık 

Akbank Ticari Bankacılık, müşterilerinin finansal ve finansal 
olmayan ihtiyaçlarını bir iş ortağı yaklaşımıyla önceden saptayarak 
hızla çözüm üretmektedir. 

2009 yılında Ticari Bankacılık başarılı müşteri ilişkileri ve etkin 
risk yönetimi sayesinde küresel krizin olumsuz etkilerini hem 
müşterileri hem de banka için en aza indirmeyi başarmıştır. 
Akbank ticari kredilerinin takip oranı sektörün çok altındadır.

Ticari Bankacılık 2009 yılında klasik bankacılık ürünlerinin 
yanı sıra, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlediği, 
Ülke Kredileri, GSM gibi ithalatın finansmanına yönelik uzun 
vadeli krediler, faiz ve kur riskinden korunma amaçlı Forward, 
Opsiyon, Faiz Swapları (IRS) gibi hedging ürünleri, Dünya Bankası 
tarafından Türk Eximbank’a tahsis edilen EFIL IV Kredisi, İhracat 
Akreditifi İskontosu, İhracat Factoringi gibi farklı ve yeni ürünlerini 
müşterilerinin hizmetine sunmuştur. Dış ticaret ve finansmanına 
yönelik çalışmalar sayesinde dış ticaret pazar payında da artış 
sağlanmıştır. Ayrıca, müşterilerimizin tezgah üstü (over the 
counter) piyasalarda bakır, alüminyum vb. emtia türev ürünleri 
işlemlerine aracılık edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 
Mevzuat değişikliği ile konvertible olmayan döviz cinsi üzerinden 
işlem yapılmasına olanak verilmesi üzerine, müşterilerimizin 
ruble üzerinden dış ticaret, mevduat ve kredili ürünler ile işlem 
yapmaları sağlanmıştır. 

Ayrıca, müşterilerimize avantajlar yaratmak için diğer kurumlarla 
işbirlikleri geliştirmeye devam edilmiştir. İstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası (VOB) ile yapılan işbirliği kapsamında, İTKİB üyesi 
firmaların VOB işlemlerine aracılık yapılmasına olanak tanınmıştır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile 2005 yılından bu yana sürdürülen 
anlaşmamız doğrultusunda ise, TMO’ya ürün teslim eden çiftçilere, 
tüccarlara ya da tüzel kişiliklere TMO tarafından verilen makbuz 
senedi karşılığında kredi kullandırılması uygulamasına devam 
edilmiştir.
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Akbank Türkonfed İşbirliği

Türk iş dünyasının en büyük sivil toplum örgütlerinden biri 
olan ve ülke kalkınmasına yönelik ekonomik politikalar 
geliştirmek için çalışan Türk Girişim ve İş Dünyası 
Federasyonu (Türkonfed) kurumsal sponsorluğumuz 2009 
yılında da sürmüştür. Türkonfed tarafından gerçekleştirilen 
Başkanlar Konseyi, Girişim ve İş Dünyası Zirvesi gibi 
konferanslarda ve çeşitli sempozyumlarda müşterilerimizin 
finansman kaynakları, KOBİ politikaları, etkin girişimcilik 
gibi konularda bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Diğer taraftan, 
İstanbul Sanayi Odası’nın Türk Sanayisi’nin rekabet gücünü 
artırmak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlediği 8. 
Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi’ne sponsor olarak 
katılım sağlanmıştır.

2010 yılı için Akbank Ticari Bankacılık’ın ana hedefi, kaliteli hizmet 
anlayışı ile müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünler sunarak ve yeni 
işbirlikleri geliştirerek portföyündeki işletmelerin gelişimine ve 
büyümelerine daha fazla katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda 2010 
yılının başında Akbank bünyesinde yeniden yapılanmaya gidilerek, 
ticari ve şirket segment yönetimleri ile İşlem Bankacılığı Bölümü 
KOBİ Bankacılığı olarak yapılandırılmıştır.  Yeni yapılanma ile 22 
adet ticari şubemiz,  perakende şubelerle birleştirilirken, Türkiye 
genelindeki 140 perakende şubeye ise uzman Ticari Müşteri 
İlişkileri Yöneticileri atanarak ticari bankacılık hizmetlerimiz yurt 
geneline yaygınlaştırılmıştır.

Şirket Bankacılığı

Çalışmalarını “Sizin Başarınız Bizim de Başarımız” sloganıyla 
sürdüren Şirket Bankacılığı, KOBİ’lerin gereksinimi olan her türlü 
ürün ve hizmeti, onlara özel yenilikçi çözümlerle sunmayı amaç 

edinmiştir.  Akbank Şirket Bankacılığı Birimimiz, KOBİ’lerin nakit 
yönetimlerinden kredilerine, yatırımlarından yurtdışı işlemlerine 
ve sektörel gereksinimlerine dek pek çok ihtiyacını, müşteri odaklı 
bir yaklaşım içinde, mevcut ve yeni ürünlerle karşılamaktadır.

Şirket Bankacılığı farklı segment, sektör ve bölgelerdeki 
müşterilerine tüm bankacılık işlemlerini karşılayan paketler 
sunmaktadır.  Bu çerçevede, Turizme Destek Paketi, Eczane 
Paketi, Gıda Toptancıları Paketi, İnşaat Taahhüt Sektörü Paketi, 
Özel Sağlık Sektörü Paketi, Franchise Destek Paketi, Kırtasiye 
Paketi, Kapalıçarşı Paketi ve Nakliye Sektörü Destek Paketi gibi bir 
dizi paket hazırlanmıştır.

Bu paketlerde nakit ve nakit olmayan krediler, çek karnesi, POS, 
maaş ödemeleri, vergi-SSK ödemeleri, fatura ödemeleri, otomatik 
ödeme/tahsilat sistemleri, şirket kredi kartı, hazine bonosu, 
yatırım fonları, dış ticaret işlemleri gibi birçok ürün ve hizmet 
sunulmaktadır. 

Kârlılığın yanı sıra etkin bir risk yönetimi de gözetilen kredi 
portföy yönetiminde, kredi fiyatlamaları müşterilerin taşıdıkları 
riske göre yapılmaktadır. 2009  yılında kredi fiyatlama sürecinin 
otomasyona alınmasıyla Riske Ayarlı Fiyatlama Modeli’ne 
geçilmiştir. Bu modele göre müşterilerimizin geçmiş davranışları 
incelenerek hesaplanan skorlara yansıtılmış ve her müşteri için 
bu değerlendirmelere bağlı fiyat politikasının benimsenmesi 
sağlanmıştır. 

Gelişmekte olan illerdeki KOBİ’lere kullandırılmak üzere, Alman 
Kalkınma Bankası’ndan (KfW) SELP II kredi programı altında 
20 milyon Avro tutarında fon sağlanmıştır. Ana amacı istihdam 
yaratmak olan yurt dışı kaynaklı bu fon, gelişmekte olan illerdeki 
SELP II kriterlerine uygun olan küçük işletmelere kredilendirme 
aşamasında kullandırılmaktadır. 
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Ayrıca yine küçük işletmelere kullandırılmak üzere, Alman 
Kalkınma Bankası’ndan (KfW) 77 Milyon Avro tutarında fon 
sağlanmıştır. Söz konusu  fon, Alman Kalkınma Bankası’nın 
belirlemiş olduğu, gelişmekte olan iller kapsamında 
kullandırılmaktadır. Söz konusu fon, bilanço büyüklüğü 43 Milyon 
Avro, çalışan sayısı ise 250’den az  olan ve bu bağlamda ‘Küçük 
İşletme’ olarak adlandırılan firmalara kullandırılmaktadır. 

Kral KOBİ

‘Kral KOBİ Kredisi’ ile KOBİ’ler vadeleri, geri ödeme 
yapacakları ayları ve taksit tutarlarını belirleyerek ödeme 
planlarını istedikleri gibi oluşturabilmektedir. KOBİ’ler, 
her türlü Taksitli Ticari Kredi, Taşıt ve İşyeri Kredileri’nde 
kullanılabilen uygun faiz oranlı ‘Kral KOBİ Kredisi’nin 
sunduğu esnek ödeme planları sayesinde finansman 
ihtiyaçlarına yönelik çözümlere ulaşabilmektedir.

Kral KOBİ Kredisi’nin reklam filminde KOBİ’lerin her türlü 
talebiyle doğrudan ilgilenen, KOBİ’lerle sürekli temasta 
olan, ihtiyaçlarını bilen Türkiye genelinden yaklaşık 100 
Müşteri İlişkileri Yöneticimiz (MİY) rol almıştır.

Akbank ile KOBİ Sohbetleri

Akbank Şirket Bankacılığı aynı zamanda KOBİ’leri 
bilgilendirerek farkındalıklarını artırmak için KOBİ’lere 
yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen toplantılarda Basel II, Değişen İş 
Dinamikleri, Değişen İş Geliştirme ve Yönetim Modelleri gibi 
konular ele alınmıştır. 

8 ilde gerçekleştirilen ‘Basel II’ toplantılarında KOBİ’lerin 
karşılaşacağı muhtemel sorunlar, mevcut ve yeni 
finansman olanakları ve Avrupa Birliği’ndeki konuya 
ilişkin yapılanmalara uyum hakkında  4.000 KOBİ’ye bilgi 
verilmiştir.

‘Karlı İş Yönetmek ve Büyümek için Alternatif Adımlar’ 
başlığı altında 12 ilde, 5.000 KOBİ ile gerçekleştirilen 
toplantılarda ise günümüzün değişen iş yapısı dinamikleri, 
piyasada gelişen finansal - yönetsel olanaklar, şirket yapıları 
ve iş yapma şekilleri ele alınmıştır.

‘Yeni Türkiye; Fırsatlar, Kavramlar ve Öneriler’ başlığı 
altında ise 6 ilde, 3.000 KOBİ ile gerçekleştirilen 
toplantılarda değişen Türkiye’de, değişen iş geliştirme ve 
iş yönetim modelleri, gelişim noktaları ve fırsatları ile yeni 
yaklaşımlar ele alınmıştır. 
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Akbank ‘İşe Dönüşen, İşi Büyüten Fikirler’ Programı

Sabancı Üniversitesi’nin yıllardır başarı ile gerçekleştirdiği 
Girişimci Geliştirme Programı (GGP) çerçevesinde filizlenen 
Akbank ‘İşe Dönüşen, İşi Büyüten Fikirler’ Programı’nda, iş 
tasarlama, uygulama ve yönetme konularında girişimcilere 
eğitim verilmiştir.

Girişimci bireylere ve şirketlere, danışmanlık, proje 
geliştirme ve eğitim konularında destek vermek amacıyla 
gerçekleştirilen programı Endeavor, İnovent ve KAGİDER 
(Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) desteklemiştir.

‘Bir fikrin varsa gel, filizlendir’ sloganıyla yeni fikri olan, 
fikrini işe dönüştürmek, şirketini büyütmek isteyen 
girişimcilerin yetiştirildiği program, girişimcilere kurmak 
istedikleri işleri nasıl tasarlayacakları, uygulamaya 
koyacakları ve yönetecekleri konularında eğitimler vererek 
yol gösterici olmuştur.

İki ana bölümden oluşan programın ilk bölümünde 
girişimcilik, liderlik, pazarlama, maliyet muhasebesi, finans, 
hukuk, vergi gibi konularda dersler verilerek, uygulamalı 
grup çalışmaları yapılmıştır. İkinci bölümde ise proje 
gruplarından seçilen en başarılı katılımcılara danışmanlık 
hizmeti verilmiştir. 

Akbank ‘İşe Dönüşen, İş Büyüten Fikirler’den Örnekler

Elektronik Hurdalardan Değerli Madenlerin Geri Kazanımı

“Benim projem başlangıçta bir hayaldi. Bu program 
sayesinde bir gerçeklik filtresinden geçti. Projemi burada 
sorgulama imkanı buldum. Dolayısıyla projem daha 
uygulanabilir bir hal aldı.”

Ahmet Alper Kunt

Ahşap - Plastik Kompozit Malzemelerin Üretimi

“Mühendis olduğum için yöneticilik formasyonum çok yeterli 
değildi. Programdan sonra yöneticilik terminolojim gelişti. 
Gerek hazırladığım iş planlarımda, gerekse çalışanlarla 
kurduğum ilişkide önemli gelişmeler oldu. Tasarlamış 
olduğum projeyi, GGP sayesinde ilk kez mobilya üreticilerine 
sunacağım.”

Kazım Acatay

Otomatikleştirilmiş İlaç Yönetimi Sistemi 

“Bu programa katıldığım için gerçekten kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Benim projemin yapılabilirliği zaten çok 
yüksekti. Ancak programla kazandığım bilgi ve birikim 
sayesinde süreci çok hızlandırdığımı söyleyebilirim.” 

Cem Türkmen
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7 Yıldızlı At Hastanesi Projesi

“Özellikle akademik anlamda çok başarılı bir programdı. 
Program sayesinde projemin hayata geçirilmesi 
konusunda özgüven kazandım. Ayrıca diğer projelerimi 
gerçekleştirebilmek için de ön ayak oldu. Özellikle 
pazarlama, inovasyon ve girişimcilik derslerinin çok etkili 
olduğunu düşünüyorum.”

Güzide Çelik Özdemir

Efsun Doğal Ürünler Ltd. Şti.

“Yaklaşık bir yıldır girişimciyim ve daha çok ihracat 
yoğunluklu çalışıyordum. Bu programdan sonra hedeflerimi 
netleştirdim ve önümüzdeki beş yıl içinde gerek yurt içi, 
gerekse yurt dışı satışlarımı arttırmayı ve 5. yılın sonunda 
doğal kozmetik ürün pazarında ihracat yapan en büyük firma 
olmayı hedefliyorum.”
Neslihan Memigüven

Hibe ve Destek Programları Toplantıları

Akbank, KOBİ’leri yararlanabilecekleri hibe programı ve 
fonlar hakkında bilgilendirmek üzere Türkiye’nin 14 ilinde 
toplantılar düzenlemiştir. Toplantılar kapsamında Ar-Ge 
Destek Programları, Kırsal Kalkınma Programları, Bölgesel 
Kalkınma Programları, AB 7. Çerçeve Programı  ile diğer 
hibe ve destek programları hakkında KOBİ’ler konunun 
uzmanları ile buluşmuştur. 

Ayrıca bu toplantılarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar 
tarafından sağlanan geri ödemesiz hibe fonlarından 
yararlanmak isteyen KOBİ’lerimizin bankacılık ihtiyaçlarını 
uygun koşullarda karşılamak üzere hazırladığımız 
‘Hibe Finansmanı ve Danışmanlık Paketi’nin tanıtımı da 
yapılmıştır.
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KOSGEB İşbirliği

KOBİ’lerin etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve 
düzeylerini yükseltmek amacıyla KOSGEB ile Akbank 
işbirliği yapmaktadır. İmzalanan protokol sonucu 3 model 
üstünde mutabakat sağlanmış olup bu modellerden ilki ile 
KOBİ’lere 25,000 TL, kadın girişimcilere ise 30.000 TL’ ye 
kadar kredi ihtiyaçları için faiz destekli finansman avantajı 
sunulmaktadır. Bir diğer model ise GAP kapsamına giren 
illere yönelik Makine Teçhizat Kredi Faiz Destekli Kredi’leri 
içermektedir. Bu kapsamda kredi önkoşullarını sağlayan 
KOBİ’ler 300.000 TL’ ye kadar 36 ay vadeli kredileri için 
KOSGEB faiz desteği avantajından yararlanabilecektir. 
KOSGEB protokolünde bulunan son model ise, ülkemizde 
yaşanmış,  öncelikli sel felaketi olmak üzere doğal 
afetlerden etkilenen KOBİ’lerin 100.000 TL ‘ye kadar olan 
kredi taleplerini karşılamaya yöneliktir.

Bireysel Bankacılık 
Her geçen yıl müşteri tabanını genişleten Akbank’ın müşteri sayısı 
8 milyona yaklaşmaktadır. Bu büyüklüğün ardında müşteri yapısına 
uygun hizmet anlayışı, sektör ihtiyaçlarına yönelik ürünler ve 
teknolojik yenilikler, 815 yaygın şube ağı, 8.000 dolayında eğitimli 
ve deneyimli şube çalışanı ile 15.000’e yaklaşan dev bir kadro 
vardır. Bu nitelikleriyle uluslararası düzeydeki her türlü yeniliği 
kısa sürede müşterilerine sunma gücüne sahip olan Akbank, Türk 
Bankacılık sektöründe öncü konumdadır. 

Akbank, ürünlerini, yakından tanıdığı ve davranışlarını sürekli 
izlediği müşterilerinin ihtiyaçlarına göre geliştirmektedir. 
Müşterilerle sadakat ve güven üzerine kurulu ilişkimizin yönetimi, 
1619 Bireysel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi’nin (MİY) 

sorumluluğundadır. Müşteri tipi özelinde tasarlanan bu hizmet 
modelinde Akbank’la finansal ilişkileri belirli bir tutara kadar olan 
tüm bireysel nitelikli müşterilerin her türlü gereksinimi şubelerde 
çalışan kadromuzun çözüm önerileriyle yanıt bulmaktadır.  

Şubelerimizde çalışan 2.300 Gişe Yetkilisi (GY), müşterilerimizin 
şube kanalından yapmayı tercih ettikleri işlemleri 
gerçekleştirmektedir. Her ay şubelerimize gelen 5 milyon 
müşterimize ortalama 7 dakika gibi kısa bir sürede hizmet 
verirken, müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli 
ürünleri de Bankamız gişelerinde hızla temin etmelerine olanak 
tanımaktayız.

Birebir Bankacılık - Birebin Hizmet

Birebir Bankacılık MİY’leri, varlıkları belirli bir düzeye ulaşmış, 
yatırım ürünlerinde uzman hizmet bekleyen müşterilere kolayca 
iletişim kurabilecekleri bir platform hazırlarken, finansal bilgi 
desteği sağlamanın yanı sıra, müşterilerimiz için en uygun ürünleri 
de sunmaktadır. 

2009 yılında, Birebir Bankacılık çatısı altında 185 şubede 221 
Birebir Bankacılık MİY ile 138 bin müşterimize doğrudan hizmet 
sunulmuştur. 2009 yılında 25 bin yeni müşteri Birebir Bankacılık 
ailesine katılmıştır. Bu platformda finansal gereksinimlerine hızlı 
çözüm bulan müşterilerimiz, yatırımlarının doğru bir biçimde 
yönetildiğine de emin olmaktadır.
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Akbank Yatırım Günleri

Birebir Bankacılık çözümlerinin yanı sıra müşterilerimize 
özel davetler, sunumlar ve bilgilendirme toplantıları 
da düzenlenmektedir. Çeşitli şehir ve yerleşimlerde  
düzenlenen ‘Akbank Yatırım Günleri’nde müşterilerimizin 
ve piyasanın değerli yorumcularının katıldığı toplantılar 
düzenlenmiştir. 

Gençlik Bankacılığı 
exi26 

2005 yılından bu yana exi26 markası altında sürdürülen Gençlik 
Bankacılığı, Akbank’ın uzun süreli müşteri ilişkisi kurma ilkesinin 
temel yapı taşlarından birisidir. 16-26 yaşları arasındaki gençlere 
özel hizmet sunan exi26 ile Akbank, gençlerin finansal ve finansal 
olmayan gereksinimlerine çözüm getirmeyi hedeflemektedir. exi26 
markası altında, gençlik portalları, üniversitelere özel akıllı kartlar, 
Axess exi26, Neo exi26, özel ihtiyaç ve taşıt kredileri ile gençlere 
yönelik sigorta ürün ve hizmetleri sunulmaktadır. Aynı zamanda 
gençlerin dünyasında yer almayı amaçlayan exi26, kampüslerde 
özel tasarımlı kampüs şubeler ile düzenlediği ve desteklediği 
kültürel etkinliklerle üniversite yaşamının da içindedir. exi26 
üniversitenin dışında, ülkenin kültür yaşamında önemli yer tutan 
tüm büyük etkinliklerde de gençlerimizin yanında yer almaktadır.

Mevduatlar

2009 yıl sonu itibariyle toplam mevduatlar 61 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bu rakamın %70 gibi önemli bir yüzdesini tasarruf 
mevduatı oluşturmaktadır. 

Akbank küçük tasarruflara yönelik kampanyalarına 2009 yılında 
daha da hız vermiştir. Geniş şube ağının sağladığı üstünlüğünü 
değerlendirerek Türkiye’nin dört bir yanında mevduat pazarlama 
faaliyetleri düzenlemiştir. 25 farklı Anadolu kentinde yürütülen 
kampanya kapsamında 226 adet şube aktif rol almıştır. 

Öte yandan müşterilerimize internet ve telefon bankacılığı 
kanallarından şubelerin yetkisi üzerinde ekstra faizli mevduat 
açma olanağı sunulmuş, bu yolla endeksli ürünler dahil tüm 
mevduat ürünleriyle ilgili hizmetler sağlanmıştır. Akbank bu 
çabaları sayesinde Global Finance’in 2009 yılı ‘En İyi Online 
Mevduat Toplama’ ödülüne layık görülmüştür. 

Düşük tutarlı mevduatlara yönelik çalışmaları kapsamında Akbank, 
2009 yılındaki hızlı faiz düşüşünü öngörerek yürüttüğü proaktif 
fiyatlama politikasıyla sektörde yönlendirici bir rol üstlenmiştir. 

Yatırım Fonları

Toplam fon pazarında %12,2 payı olan Akbank, 2009 yılı boyunca 
likit fon büyüklüğünü korumayı başarmış, diğer nitelikli fonlarda 
ise 400 milyon TL artış gerçekleştirmiştir. 

Akbank, 2009 yılı boyunca 5 yeni anapara korumalı fon lansmanı 
yaparak, korumalı fon pazarında %31 pazar payıyla birinci konuma 
gelmiştir.

Ayrıca dünyanın önemli fon yöneticisi kurumlarından Templeton 
Asset Management Ltd. ile gelişmekte olan piyasalara yatırım 
yapan Akbank T.A.Ş., yatırımcılara yıl içinde Franklin Templeton 
BRIC Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu’nu sunmuştur. 
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Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)

Akbank 2009 yılında yatırımcısına, her geçen gün gelişen VOB 
piyasasındaki fırsatlarla tanıştırmayı amaçlayan VOB Okulu 
kavramını sunarak, riskli sayılabilecek bu piyasada risklerin 
bilinerek işlem yapılmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu 
kapsamda Temmuz ayında 5 ayrı düzeyde teorik bilginin yatırımcıya 
sunulduğu ‘Akbank VOB Okulu’nun yanı sıra, sanal ortamda portföy 
yarışması düzenlenmiş, yatırımcıların pratik yönlerinin gelişmesi 
sağlanmıştır. Bu çalışmalar VOB hesabı açan yatırımcı sayısında 
hızlı bir artışı da beraberinde getirmiştir. 

Akbank, VOB piyasasında halen %4,12 olan pazar payını, alternatif 
dağıtım kanallarının hızlı gelişimi ve 2010’da tümüyle hizmete 
başlayacak olan merkezi yatırım ekiplerinin desteğiyle %5’in 
üzerine taşımayı hedeflemektedir.

Akbank Konut Kredileri

Akbank, 2009 yılının başında ekonomik konjonktür gereği tüm 
kredi türlerinde agresif olmayan bir pazarlama politikasına paralel 
yaşadığı küçülmeyi, ekonomik beklentilerin iyileşmesi ve düşük faiz 
ortamının konut sektörü için fırsata dönüşmesi sonucu, yılın ikinci 
yarısında büyümeye çevirmiştir. Uzun süreli ve çapraz satışı yüksek 
müşteri kazanımı için, Akbank konut kredisinde büyüme stratejisini 
sürdürmeyi hedeflemektedir.

Akbank, konut kredisinde emlak sektörü ile işbirliğini ilk 
uygulamaya koyan banka olarak, markalı emlak zincirleri ve 
Türkiye genelinde emlakçı odaları ile işbirliğine devam etmektedir. 
Konut kredisi yönlendirme çalışmaları yanında, emlak odaları ve 
zincirleriyle emlakçıların mesleki gelişimine yönelik programlara 
da destek vermektedir.

Taşıt ve İhtiyaç Kredileri

Yıl boyunca, hem ihtiyaç kredilerinde, hem de taşıt kredilerinde 
kredibilitesi yüksek müşteriler, hedef müşteri kitlesi olarak 
belirlenmiş ve bu yönde ürün pazarlama aktiviteleri yapılmıştır. 
Bu strateji faiz ve komisyon gelirlerindeki artışın yanı sıra, sağlıklı 
bir portföy büyümesi de sağlamıştır. Özellikle ihtiyaç kredisinde yıl 
boyu etkin kampanya yönetimi izlenmiş, CRM çalışmalarına ağırlık 
verilmiştir. Özellikle hazır limit tanımlı kampanyalarla potansiyel 
müşterilere ihtiyaç kredisi satışı gerçekleştirilmiştir. Taşıt 
kredilerinde ise, sağlıklı kredi kullandırmaya ağırlık verilmiş ve 
seçilmiş markalara odaklı bir satış stratejisi izlenmiştir.

Akbank’ın piyasa koşullarını gözeterek uyguladığı kredi politikaları 
sonucunda ihtiyaç kredileri bakiyesi 2009 yılı sonunda 4,1 milyar 
TL’ye, taşıt kredileri bakiyesi ise 555 milyon TL’ye ulaşmıştır.  

1 TL Kampanyası ve aRife taRife

Akbank, Türkiye’nin öncü bankası olarak 2009 yılında 
müşterilerinin ve sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
bankacılığın en temel nakit akışı işlemleri olan Havale ve Çek 
tahsilatlarında başlattığı düşük maliyetli bankacılık hizmet anlayışı 
ile ‘1 TL Kampanyası’ nı düzenlemiştir.  

Bu kampanya ile piyasa aktörleri arasında nakit akışının en az 
maliyetle sağlanmasının ve kayıt altında tutulmasının özendirilmesi 
amaçlanmış ve sektördeki bazı bankalar tarafından da bu yaklaşım 
benimsenerek benzer uygulamalarla takip edilmiştir.

Müşterilerimizin yoğun ilgi gösterdiği kampanya Şubat 2009 - Ekim 
2009 tarihleri arasında geçerli olmuş, bu dönemde Akbank’ın çek 
tahsilatlarındaki pazar payı artış trendi ivme kazanırken, havale 
işlem hacmi de 18% artış kaydetmiştir.
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Bankacılık hizmetlerine yönelik devrim olarak nitelendirilebilecek 
‘aRife taRife Kampanyası’ ile de Akbank, ülkemiz bankacılık 
sektöründe örneği bulunmayan yeni bir uygulama başlatmıştır.  
Müşterilerine  bankacılık işlemlerini çok daha ucuza 
yapabilecekleri, şeffaf ve rakipsiz bir hizmet modeli sunmak 
üzere yola çıkan,  ‘Herkes ne ödediğini bilsin diye’ ve ‘Arif olan 
birini seçer’ sloganlarıyla müşterilerini bilinçli seçim yapmaya 
teşvik eden aRife taRife’ler, Türk Bankacılık sektöründe yepyeni 
bir dönemi başlatmıştır. 

aRife taRife ile müşterilerin en sık kullandığı para transferi, çek 
tahsilatı, cüzdan-ekstre yazdırma gibi işlemler paketlenerek, 
aylık tek bir ücret karşılığında, müşteriye ihtiyacı kadar işlem 
yapabilme olanağı sağlanmıştır. Akbank müşterileri böylelikle, 
tarife içeriğindeki işlemlere ayrı ayrı ücret ödemek yerine, bir  
tarifeyi satın alarak çok daha düşük bir ücret karşılığında 1 ay 
boyunca ihtiyaçları kadar işlem yapma hakkı elde etmiştir. aRife 
taRife bireyler ve şirketler için hazırlanan toplam 6 farklı tarife 
ile her tip müşteri için ayrı ayrı tasarlanmıştır. Bu segmentlere 
dahil olan müşterilerimizin şubelerimizden işlem sıklığına göre 
bir paket tercihi yapabileceği seçenekler sunulurken, İnternet 
Bankacılığı’nı tercih edenler de unutulmayarak bu kanalı kullanan 
müşterilerimize özel tarife seçenekleri de hazırlanmıştır.   

Banka Sigortacılığı

Sigorta sektöründe öngörülen, büyümenin yavaşlaması 
beklentilerine rağmen Akbank, banka sigortacılığında 2009 yılında 
önemli başarılara ulaşmıştır. Akbank, emeklilik sektöründe fon 
büyüklüğü açısından lider konumdadır. Bireysel emeklilik sistemi 
satış potansiyeli ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nın Bankamızın 
bu konumuna önemli katkısı bulunmaktadır. Hayat ve ferdi kaza 
sigortaları prim üretiminde de bir önceki yıla göre prim artışı 
gerçekleştirilmiştir. 

Akbank, banka sigortacılığında müşterilerinin yaşam boyu 
risklerini dikkate alarak, bu risklerin gerçekleşmesi durumunda 
onların zor durumda kalmamaları adına çözümler üretmektedir. 
Akbank, sigorta ürünlerinin lüks olmadığı, ve herkesin risklere 
karşı hazırlıklı olması adına küçük primlerle de olsa özel sigorta 
çözüm ve ürünlere gerek duyduğunu düşünerek çalışmalar 
yapmaktadır. 2009 yılı Akbank’ta banka sigortacılığında bir dönüm 
yılı olmuştur.  Yıl boyunca müşterilerimizin sigorta ihtiyaçlarını 
tek noktadan karşılamak amacıyla banka sigortacılığında önemli 
adımlar atılmıştır. Buna istinaden, uzun vadede gerekli altyapı 
geliştirmelerinin bir bölümü  tamamlanmış, ayrıca yeni ürünlerle 
banka sigortacılığı ürün portföyü zenginleştirilmiştir. 

İşsizlik ürünlerinin sektördeki öneminin artmasıyla, 2 yeni 
işsizlik sigortası uygulamaya alınmıştır. Müşterilerimizin hayat 
standartlarını etkileyebilecek riskler için kredi kartı ve kredi 
ödemelerine özel koruma ürünleri oluşturulmuştur.  Kredi kartı 
harcamaları için ödeme güvencesi sunan ‘Kredi Kartı İşsizlik 
Sigortası’ ile konut ve ihtiyaç kredileri ödemeleri için ‘Kredi Hayat 
Maksimum Koruma Ürünleri’ uygulamaya alınmıştır.  

Bireysel emeklilik ürünlerinin gelecekteki önemini dikkate 
alarak, müşterilerine daha kaliteli ve doğru bilgi vermek 
amacıyla tüm MİY’lerin BES sertifikalarını almaları için bir proje 
başlatılmıştır. Bu kapsamda MİY’lerin %50’si BES sertifikalarını 
almış ve 2010 yılında tamamının alması hedeflenmiştir. Akbank 
müşterilerine özel, ‘Emekliliğe Yatırım Planı’ ürünü hizmete 
sunulmuştur. Bu plana sahip olan müşterilerimizin, bireysel 
emeklilik sözleşmelerine dair tüm hizmet ve bilgilendirmelerini 
şubelerinden alabilecekleri altyapı oluşturulmuştur. 

Banka Sigortacılığı hizmet ve ürünlerimizle ilgili daha detaylı 
bilgi almak için http://www.akbank.com/sigorta-922.aspx internet 
adresinde yer alan sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz. 
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Alternatif Dağıtım Kanalları

Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına hızla cevap vermeyi ve 
mükemmel müşteri deneyimi sunmayı amaçlayan ve teknolojideki 
gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenen ‘Alternatif Dağıtım 
Kanalları’ (ADK) da gelişerek çeşitlenmektedir. Akbank’ın geniş 
kanal yelpazesi ve fonksiyon çeşitliliği, yılda beş milyondan 
fazla müşterinin bankacılık hizmetlerini ADK’lardan almasını 
sağlamaktadır. 

Akbank ADK kullanıcılarına hem fiyatlama, hem de satın almada 
çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bankamız bu yaklaşımla 
CepKredi, WebKredi, smsKredi, ATMKredi gibi alternatif kredi 
kanalları ile özel fiyatlı vadeli mevduat gibi ürünlerle sektörde ilk 
ve öncü uygulamalara imza atmıştır.

Akbank İnternet Bankacılığı 

Akbank İnternet Bankacılığı Türkiye’deki aktif internet bankacılığı 
kullanıcılarının %11’ine hizmet vermektedir. Sektördeki para 
transferlerinin %12’sinin yapıldığı Akbank İnternet Bankacılığı, 
İMKB’deki hisse senedi işlem hacminden de %1 pay almaktadır. 

Akbank İnternet Bankacılığı, 2009 yılında Global Finance tarafından 
‘En İyi Online Mevduat Kazanımı’ ve ‘En İyi Bilgi Girişimleri Ödülü’  
ile iki dalda ödüle layık görülmüştür.

Mobil Bankacılık

CepŞubesi, smsŞubesi, ve wap.akbank.com.tr platformlarıyla 
hizmet verdiğimiz mobil bankacılık, Akbank’ın çok hızlı büyüyen 
alternatif dağıtım kanallarından biridir. 1,2 milyon müşterimizin 
hizmet aldığı smsŞubesi, müşterilerimizin hesap ve kredi kartıyla 
ilgili bilgi-bakiye öğrenme ve diğer bankacılık ihtiyaçlarını hızlı 
ve kolay şekilde karşılamalarına imkan sağlayarak söz konusu 
işlemlerin konvansiyonel kanallarımızda yarattığı operasyonel 

yükü azaltmaktadır. Ayrıca smsŞubesi kullanımındaki artış, 
ADK’lardan elde edilen ücret gelirlerine önemli ölçüde katkı 
sağlamaktadır. 2008 yılı sonunda hizmet vermeye başlayan 
CepŞubesi’nde, Bankamız müşterilerine internet platformunda 
sunulan hizmet zenginliğinin mobil platforma taşınması 
amaçlanmıştır. Para transferleri, bilgi ve bakiye öğrenme, döviz 
işlemleri, ödeme işlemleri gibi, müşterilerin en fazla ihtiyaç 
duyduğu hizmetleri sunan CepŞubesi’nin fonksiyonel açıdan 
zenginleştirilmesi için yatırımlarımız sürmektedir.

Akbank’ın 2009 yılında devreye giren 3G altyapısına uyumlu hale 
getirdiği kanallardan biri olan wap.akbank.com.tr’de, Türkiye’de 
finans alanındaki ilk sanal karakter (avatar) uygulaması ve mobil 
ortamda ilk haritalı lokasyon hizmeti hayata geçirilmiştir. En Yakın 
Akbank uygulamasıyla da ziyaretçiler cep telefonlarından Akbank 
ATM/BTM ve şubelerini harita üzerinde görüntüleyebilmektedir.

Sektördeki en büyük çağrı merkezlerinden birine sahip olan 
Akbank Telefon Bankacılığı, her ay 3 milyonun üzerinde çağrı 
almaktadır. Yılda 4,6 milyondan fazla müşterimiz tarafından 
kullanılan Telefon Bankacılığı kanalımız 3G teknolojisiyle birlikte, 
444 25 25 Görüntülü Telefon Şubesi’nden 3G kullanıcılarına 
görüntülü olarak da hizmet vermeye başlamıştır. 
 
Akbank ATM’leri ve anında para yatırma özelliğine de sahip 
BTM’leri, toplam 2.518 adet ile Türkiye’nin en yaygın ATM 
ağlarından biridir. Akbank’taki nakit çekme işlemlerinin %86’sı, 
nakit yatırma işlemlerinin %57’si ATM ve BTM’ler üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Türkiye’deki ortak ATM 
paylaşımına dahil olan ATM ve BTM’ler, Akbank müşterilerinin 
yanı sıra Türkiye’deki tüm kredi ve banka kartı sahiplerinin 
kullanımına da açıktır. 
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Alternatif Dağıtım Kanalları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için 
http://www.akbank.com/bireysel-menuler.aspx internet adresinde 
yer alan sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Kredi Kartları
Axess, Wings, Fish ve CarrefourSA Axess

Akbank, üç güçlü markası Axess, Wings ve Fish’ten oluşan 4,5 
milyon adetlik kredi kartı portföyü ve Türkiye’nin en geniş üye işyeri 
ağıyla müşterilerine gereksinim ve beklentileri doğrultusunda 
yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam etmektedir.
 
Kredi kartı pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Akbank, 
2009 yılında da sektördeki büyüme oranının üzerinde, %10,5 
oranında bir ciro artışı sağlayarak ilk dört büyük banka arasında 
toplam ciroda pazar payını en fazla artıran banka olmuştur.

Akbank’ın kredi kartı kredileri 2009 yılında bir önceki yıla göre 
%20,7 artarak 5,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kredi kartı kredileri 
pazar payımız ise %14,4’ten %16,0’a yükselmiştir.

2009’da Akbank kredi kartı müşterilerinin her türlü finansal 
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Ekstre Mola, Hızlı Para, 
Taksit İste, İşsizlik Sigortası gibi birçok yeni ürün ve hizmet hayata 
geçirilmiştir. Yeni ürün özelliklerinin yanı sıra, birçok yaratıcı 
kampanya ile Axess pazarda ön plana çıkmıştır. Wings sahiplerine 
sunulan özel indirim, chippara, mil puan gibi ayrıcalıklar Wings 
Style başlığı altında toplanmıştır. Bu kapsamda müşterilere 
sunulan restoran dünyasına ilişkin ayrıcalıklar Wings Gurme, 
otellere ilişkin ayrıcalıklar Wings Travel, spa ve spor merkezlerine 
ilişkin ayrıcalıklar Wings Wellness, parti ve etkinlikler ise Wings 
Active altında yaygınlaştırılmaktadır. 

Boyner İşbirliği

Akbank, perakendecilerle yapmış olduğu stratejik 
ortaklıklarla da sektörün öncülerindendir. Eylül 2008’de 
Boyner Grubu işbirliği ile lansmanı yapılan Fish projesi 
kapsamında 15 mağazada Kredi Express şubeleri kurulmuş 
ve Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük boyutta bir banka-
perakende işbirliğine gidilmiştir. Fish, taksit, chip-para, 
indirim gibi bir kredi kartından beklenen özellikleri 
bünyesinde toplarken Türkiye’de ilk defa uygulanan çekiliş 
programı ile yüz binlerce liralık ödüller kazandırarak 
diğer tüm kredi kartlarından farklılaşmıştır. Sürprizlerle 
ve hediyelerle dopdolu ve benzersiz sadakat programı ile 
Fish, kısa sürede Türkiye’nin sevilen kredi kartı markaları 
arasında yerini almış, bununla da yetinmeyerek uluslararası 
alanda da farklılığını kanıtlamıştır. Önceki yıllarda Axess 
ve Wings ile kazanılan uluslararası başarılar 2009 yılında 
Fish kredi kartının aldığı iki ödülle devam etmiştir. ABD’de 
2002’den bu yana verilen ve Stevie Awards olarak da bilinen 
International Business Awards yarışmasında Fish, Finansal 
Hizmetler kategorisinde ‘En İyi Ürün ve Hizmet’ ödülünü 
kazanmıştır. Oscards ödüllerinde ise dünya çapında 500 yeni 
ürün arasında yapılan elemelerde Fish, Avrupa Bölgesi’nde 
‘Sadakat ve Ödül Programı’ dalında birincilik ödülü almıştır. 
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CarrefourSA Axess Kredi Kartı

Akbank 2009 yılında perakende sektörünün bir başka lideri 
olan CarrefourSA ile bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. 
Haziran 2009 itibariyle CarrefourSA hipermarketlerinde 
kurulan 22 adet Kredi Ekspres şubesiyle Türkiye için yepyeni 
bir kavram olan Hipermarket Bankacılığı başlatılmıştır. 
Perakende sektörünün dinamizmini bankacılığa 
uyarlayarak, ihtiyaç anında müşterisinin yanında olan, 
‘samimi ve ulaşılabilir’ bir bankacılık anlayışıyla kurulan 
Kredi Ekspres şubelerinde projenin lokomotif ürünü olan 
CarrefourSA Axess kredi kartı, ihtiyaç kredisi ve sigorta 
ürünleri satılmaktadır ve ürün çeşitleri her geçen gün 
artmaktadır. Axess’in tüm özelliklerini taşıyan CarrefourSA 
Axess kredi kartı, ayrıca %10 hoş geldin indirimi, binlerce 
üründe ekstra indirimleri, temassız kart özelliği ve özel 
kasa uygulamalarıyla CarrefourSA mağazalarında en 
çok kazandıran kredi kartı olma özelliğini de bünyesinde 
barındırmaktadır. CarrefourSA Axess, tüm bu özelliklerinin 
yanı sıra her ay devam eden ürün kampanyalarıyla da 
‘kazandıran alışveriş’ sloganını desteklemektedir.

Üye İşyeri Faaliyetleri

Üye işyeri faaliyetleri konusunda sektörün önde gelen 
bankalarından biri olan Akbank, 2009 yılında ilk dört büyük banka 
arasında üye işyeri pazar payını artıran tek banka olarak pazardaki 
konumunu daha da güçlendirmiştir. 

2009 yılında sektördeki üye işyeri cirosu bir önceki yıla göre %11,3 
büyürken Akbank üye işyeri cirosu %15,1 büyümeyle pazarın 
üzerinde bir artış kaydetmiştir. 2009 yılında 84 bin yeni üye işyeri 

kazanan Akbank, 2009 sonu itibariyle 224.326 adet üye işyeri ve 
267.427 adet POS cihazıyla çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Üye işyerlerinin talep ve ihtiyaçlarına paralel olarak, POS 
cihazlarındaki teknolojik yenilikler takip edilmektedir. 

Üye İşyeri Uygulamalarında Yenilikler

Kredi kartı borç ödeme noktaları

Kart sahiplerimize daha iyi hizmet verebilmek ayrıca üye 
işyerlerimizle aramızdaki sinerjiyi arttırmak amacıyla kredi kartı 
tahsilatlarının POS cihazları kullanılarak üye işyerlerimizden de 
yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu uygulama ödeme noktası olan üye 
işyerlerimiz için müşteri trafiğinin artmasına yardımcı olması 
nedeniyle, üye işyerlerimizin yeni müşteri kazanımlarına destek 
olarak satış hacimlerine de katkı sağlamaktadır. 

POS cihazından anında kredi kartı limiti artışı

Akbank tarafından limit arttırımı için değerlendirilmesi yapılmış kredi 
kartı sahiplerimizin satış işlemi sırasında POS cihazında ‘limit yetersiz’ 
mesajı almaları halinde, dilerlerse onayları alınarak anında limitlerini 
arttırabilecekleri bir altyapı geliştirilmiştir. Böylece kart sahiplerimizin 
işlemlerine devam edebilmeleri sağlanmıştır.  Ayrıca kart sahiplerimizin 
satış işlemi olmadan yine POS cihazından kendi onayları alınarak limit 
artışı yapabilmeleri veya daha sonra yapılacak değerlendirmeler sonucu 
otomatik limit artışı yapılmasını istediklerine dair’otomatik limit artış 
talimatı’ verebilmeleri mümkündür.

POS cihazından kredi kartı başvurusu 

Kredi kartı talep kanallarımız arasına POS cihazları da eklenmiştir. 
Kredi kartı talebinde bulunmak isteyen müşterilerimiz, POS 
cihazı üzerinden elektronik ortamda kimlik numarası (TCKN) ve 
cep telefonu bilgilerini kendileri girerek taleplerini Bankamıza 
kolayca ileterek başvurularının en çabuk ve kolay şekilde 
değerlendirilmesini sağlayabilmektedir. 

83-84



www.axess.com.tr  ile her zaman güncel bilgiler

Axess ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı, kampanyalar, üye 
işyeri çalışma koşulları (taksit olanakları, chip para oranları 
vb.), yeni ürün ve uygulamaların paylaşıldığı www.axess.com.
tr. internet sitesi en sık kullanılan iletişim kanallarımızdan 
biridir. İnternet sitemizde yapılan teknik alt yapı geliştirmeleri 
ile kart sahiplerimizin her zaman eksiksiz ve güncel  üye işyeri 
bilgilerimize ulaşmaları sağlanmıştır. 

Üye işyerlerimiz ile buluştuğumuz yeni iletişim platformumuz 
www.akbankpos.com.tr

Internet sitemizin hayata geçmesi ile birlikte üye işyerlerimiz; 
Akbank üye işyeri olmanın avantajları, POS cihazı modelleri ve 
kullanımı, POS işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler, sektörde 
ve Bankamızdaki üye işyerlerine yönelik kampanyalar, en yenillikçi 
uygulamalar  ve en yeni ürünler gibi pek çok konu hakkında 
bilgi sahibi olacaklardır. 2009 yılında teknik alt yapı çalışmaları 
tamamlanan internet sitemiz 2010 yılının ilk altı ayı içinde hayata 
geçecektir. 

POS cihazından iskonto imkanı  ile üye işyerlerimiz 
zamandan kazanıyor

‘POS altyapı’ çalışmaları kapsamında 2010 yılında hayata 
geçirilecek olan ‘POS’tan iskonto’ uygulamamız hem sektörde 
yenilikçi bir ürün olarak yerini alacak, hem de üye işyerlerimizin 
iş akışlarını kolaylaştıracaktır. Üye işyerlerimiz diledikleri zaman, 
şube çalışma saatlerine bağımlı kalmadan, POS cirosundan 
kaynaklanan iskonto işlemleriyle ilgili bilgilere ulaşabilecektir. 
POS sliplerinde yer alan ayrıntılı bilgiler sayesinde de uygulanan 
faiz oranı, hesaplarına geçecek tutar ve uygulama ile ilgili diğer 
önemli ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
 

‘Yeni Üye İşyeri Paketi’  

“Yeni Üye İşyeri Paketi” altyapı çalışmaları devam etmektedir. 
Bu paket sayesinde üye işyerlerimizden gelen ve gelecekte 
gelebilecek ürün/uygulama/fiyatlama talepleri çok daha kısa 
sürede karşılanabilecektir. Yeni Üye İşyeri Paketi,  mevcut 
müşteri memnuniyetimizi arttırırken yeni üye işyerleri ile ilgili 
çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır.

Akbank Private Banking
Akbank Private Banking, varlıkları 500.000 TL ve üzerinde olan 
bireylere ayrıcalıklı hizmet sunmak, onların yatırım kararlarına 
yardımcı olmak ve gerektiğinde kişiye özel çözümler üretmek 
amacıyla kurulmuştur. Müşterilerimizin yatırım ihtiyaçlarının yanı 
sıra emeklilik, sigorta ve finansal kiralama talepleri de uzman 
müşteri temsilcilerimiz aracılığıyla ve Grup şirketleriyle işbirliği 
içinde, tek noktadan karşılanmaktadır. 

Uzman ve deneyimli kadrosuyla 2001 yılından bu yana faaliyet 
gösteren Akbank Private Banking, müşterilerine, Etiler, Nişantaşı, 
Suadiye, Bakırköy ve Kozyatağı olmak üzere beşi İstanbul’da, 
diğerleri Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da bulunan toplam 
dokuz özel şubesi üzerinden bankacılık ve danışmanlık hizmeti 
vermektedir. 

2009 yıl sonu itibariyle Private Banking iş birimi tarafından 
yönetilen kaynak 11 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. Ayrıca 
bu dönemde çapraz satış olanakları değerlendirildiğinde, bir 
müşterimizin ortalama 4.2 adet ürüne sahip olduğu görülmektedir.
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Servet Danışmanlığı

Akbank Private Banking, 2005 yılında kendi içinde bir 
segmentasyona giderek, 5 milyon TL üzeri varlık sahibi birey 
ve ailelere çok yönlü hizmet vermek amacıyla, Genel Müdürlük 
bünyesinde Servet Danışmanlığı Grubu’nu kurmuştur.

Hizmet kalitesi, dolayısıyla müşteri memnuniyetinin en üst 
düzeye çıkarılabilmesi için bu grupta çalışan her MİY,  en fazla 20 
müşterimize hizmet vermektedir.

Uluslararası Bankacılık
Dünyanın 116 ülkesine yayılmış geniş muhabir ağı ve güvene 
dayalı başarılı muhabir ilişkileriyle Akbank, uluslararası 
bankacılık alanında ve Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir role 
sahiptir. Akbank’ın Uluslararası Bankacılık iş birimi küresel krizin 
olumsuz etkilerine rağmen 2009 yılında da başarılı bir performans 
sergilemiştir. Global Finance dergisinin son beş yıldır Akbank’a 
verdiği ‘Best Trade Finance Bank’ ödülü de Uluslararası Bankacılık 
Birimimizin başarılı performansını doğrular niteliktedir.
  
Akbank 2009 yılında yurtdışından sağladığı borçlanmaları başarıyla 
sürdürmüştür. Bankamızın aldığı 900 milyon Avro karşılığı 
ABD Doları ve Avro cinsinden iki ayrı kredi diliminden oluşan 
sendikasyon kredisi 2009’da gelişmekte olan piyasalardaki bir 
bankanın aldığı en büyük ve en geniş katılımlı sendikasyon kredisi  
olmuştur. Ayrıca,  Akbank 2009 yılı içinde Avrupa Yatırım Bankası 
(AYB)  ile toplam 250 milyon Avro tutarında 8 ve 7 yıl vadeli iki ayrı 
kredi sözleşmesi imzalayarak 2007 yılından bugüne AYB’den temin 
ettiği fon miktarını 650 milyon Avro’ya ulaştırmıştır.  Global finansal 
krizin olumsuz etkilerine rağmen bu performansımız Akbank’ın 
likiditesini yükseltmiştir.       

Ayrıca Akbank, Çin Halk Cumhuriyeti’yle gerçekleştirilen dış ticaret 
işlemlerinin finansmanında kullandırılmak üzere Çin Eximbank’tan 
100 milyon ABD Doları tutarında kredi olanağı sağlayan bir çerçeve 
anlaşmasını da 2009 yılı içinde imzalamıştır.

Hazine Yönetimi

Uzun yıllara dayalı, köklü bir deneyime sahip olan Akbank Hazine 
Yönetimi dinamik yapısı ve başarılı portföy uygulamalarıyla, tüm 
dünyayı sarsan küresel finansal krizi etkin bir biçimde yönetmiştir. 
Akbank Hazine Yönetimi, Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Likidite 
Yönetimi, Hazine Pazarlama, Türev Ürünler ve Sermaye Piyasası 
İşlemleri bölümleriyle gerçekleştirdiği uyumlu ve kararlı 
çalışmalarıyla sektörde her zaman övgüyle söz edilen bir iş birimi 
konumundadır. 

Detaylı bilgi için 2009 faaliyet raporumuza aşağıdaki internet 
bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://www.akbank.com/faaliyet-raporu.aspx

Akbank’ta Operasyon Yönetimi

Akbank Operasyon Merkezi

Operasyon Merkezimiz,

• Şube,

• Kalite ve Süreç Yönetimi,

• Hazine ve Sermaye Piyasaları,

87-88



• Çağrı Merkezi ve Dağıtım Kanalları,

• Kredi Kartları ve Üye İşyeri

operasyonlarını bünyesinde barındıran 2.329 kişilik kadrosuyla 
hizmet vermektedir. 

Akbank’ın ülke genelindeki 3.350’yi aşkın noktada, milyonlarca 
müşterisiyle buluşması için 7 gün ve 24 saat anlayışıyla kesintisiz 
hizmet veren Akbank Operasyon Merkezi, %99 merkezileşme 
oranıyla bu büyüklükteki kurumlar arasında sektör öncüsüdür. 
Merkezileşme, Akbank’a hizmet kalitesinde standartlaşma ve 
operasyonel verimlilik artışı sağlamaktadır.

Akbank Operasyon Merkezi, yetkin ve donanımlı insan gücü, 
üstün ve yenilikçi teknolojisiyle verimli ve düşük maliyetli bir 
yapıya sahiptir. Bu sayede en üst düzeyde hizmet kalitesiyle 
çalışan Merkez, operasyonel risklerin ve maliyetlerin etkin bir 
biçimde yönetildiği bir üstün performans merkezi olarak dikkat 
çekmektedir.

Akbank Operasyon Merkezi yenilikçi ve moderndir.

• 2008 yılında IMI İstanbul Çağrı Merkezi Ödülleri’nde En İyi 
Teknoloji Kullanımı ve En Yaratıcı Çağrı Merkezi Uygulaması 
kategorilerinde birincilik ödülü alan Akbank Çağrı Merkezi, 
2009 yılında da En İyi Çağrı merkezi ve En İyi Müşteri 
Deneyimi kategorilerinde En Övgüye Değer Çağrı Merkezi 
ödüllerini almıştır. Bu başarıda, merkezimizin müşteri 
odaklı yaklaşımının ve sektöre öncülük eden yenilikçi 
uygulamalarının çok büyük payı bulunmaktadır. 

Akbank Operasyon Merkezi, uluslararası standartlarda hızlı, 
verimli ve kaliteli hizmet sunar.

• Akbank’ta iş süreçleri yönetim metodolojisi olarak Business 
Process Management - İş Akış Yönetimi (BPM) yaklaşımı 
benimsenmiştir. Bu yaklaşım ile başta bilgi teknolojileri, 
veri, organizasyon ve ürün olmak üzere bütünsellik 
içinde değerlendirilen tüm unsurlar sayesinde müşteri 
ihtiyaçları daha etkin ve hızlı bir biçimde karşılanmaktadır. 
Bu yaklaşımın bir uzantısı olarak yürütülen Süreç Yeniden 
Yapılandırma (BPR) Projesi kapsamında bireysel müşteriyle 
temas eden kanalların etkinliği ve ilgili operasyonel 
süreçlerin verimliliği artırılmaktadır.

• Nisan 2009’da Gebze Şekerpınar’da inşaatına başlanan 
Akbank Bankacılık Merkezi, Mayıs 2010’da hizmete 
girecektir. Skidmore, Owings & Merrill firması tarafından 
projelendirilen ve Koray İnşaat tarafından inşa edilen 
binada, Akbank Operasyon Merkezi’nin yanı sıra 
Bilgi Teknolojileri ve Perakende Krediler birimleri ile 
çeşitli destek ekipleri 4.000 kişilik bir kadro ile faaliyet 
gösterecektir. 78 bin m2’lik bir arazi üzerinde, 54 bin m2 
kapalı alana sahip olacak biçimde projelendirilen binada, 
çeşitli sosyal alanlarla zenginleştirilmiş modern ve konforlu 
ofis alanları yer alacaktır.

• 2009 yılında, şubelerimizde yapılan operasyonel işleri 
merkezileştirme ve etkinleştirme çalışmalarıyla birlikte 
müşterilerle doğrudan temas kuran şube personeli 
oranı %86 düzeyine çıkmış, beş milyonu aşkın müşteriye 
şubelerden verilen hizmetlerde bekleme süresi 
hedeflendiği gibi sekiz dakikanın altında gerçekleşmiştir.
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• Bankacılık sektöründeki en büyük çağrı merkezlerinden 
biri olan Akbank Çağrı Merkezi ise yaklaşık 1.000 kişilik 
ekibiyle 37 milyon gelen, 19 milyon giden çağrı ve 96,4 
milyon işlem adedi gerçekleştirmiştir. Yılda 4,6 milyon farklı 
müşteriye ortalama 10 saniyede yanıt verilmiştir.

• Operasyon Merkezi, 2008 yılı yurtdışı ödeme işlemlerindeki 
hatasızlık oranının yüksekliği nedeniyle 2009’da The 
Bank of Newyork ve 2008’de Commerzbank tarafından 
ödüllendirilmiştir. 

• Şubelerde, Alternatif Dağıtım Kanallarında ve Genel 
Müdürlük birimlerinde verilen hizmetin kalitesi düzenli 
olarak takip edilmektedir. Şubelerimizdeki hizmet kalitesi 
standartları Örnek Şube Sertifikasyon Programı dahilinde 
düzenli olarak izlenir ve şubelere hizmet kalitesi koçluk 
desteği verilir. ADK’dan verilen hizmetin kalitesi, belirlenen 
kriterler dahilinde düzenli olarak takip edilmektedir. 
Genel Müdürlük birimleri arasında oluşturulan hizmet 
sözleşmeleri ile hizmet kalitesi seviyeleri kontrol altına 
alınarak belirli aralıklarla düzenlenen araştırmalarla, 
müşterilerimizin beklentileri ve memnuniyet seviyeleri 
ölçülmektedir.

Akbank Operasyon Merkezi minumum riskle, yasalara uyumlu ve 
güvenli bir biçimde çalışır. 

• Akbank Operasyon Merkezi hizmet kalitesi ve operasyonel 
verimliliğin yanı sıra operasyonel riskin etkin bir biçimde 
yönetilmesine de önem vermektedir. Bu kapsamda Akbank 
kartlarıyla yapılan işlemlerle üye işyerlerinde yapılan 
kartlı işlemler gerçek zamanlı ve çevrimiçi izlenmektedir. 
Bu süreçte müşterilerimizin güvenliği için şüpheli, riskli 
işlemlerin en kısa sürede belirlenmesine olanak sağlayan 

yenilikçi bir teknoloji ürünü kullanılmaktadır. Ayrıca, ADK 
ve şube kanalından yapılması muhtemel dolandırıcılık 
işlemleri de tek bir merkezden takip edilerek riskin etkin 
bir biçimde kontrolü sağlanmaktadır.

• Müşterilerimizden işlem sırasında talep edilen çeşitli 
belge ve dokümanların, işlem noktasında elektronik olarak 
taranıp arşivlenmesi sağlanmıştır. Böylelikle kağıt tüketimi, 
arşivleme, nakliye, iletişim ve iş gücü alanlarında önemli 
faydalar sağlanmıştır. Dokümanların merkezi olarak takibi 
ve kontrol edilebilirliği ise operasyonel riskin daha da etkin 
yönetimini olanaklı hale getirmiştir.

• Kredi teminatlarının, kullandırım öncesinde doküman 
yönetimi sistemi aracılığıyla merkeze gönderilmesi, 
burada merkezi olarak kontrol edildikten sonra sistem 
girişinin yapılması sağlanmıştır. Yaşanan ekonomik krizle 
birlikte sektör genelinde artış gösteren takipteki kredilerin 
tasfiyesinde kredi kullandırımı öncesinde önemli bir avantaj 
sağlanmıştır.

Akbank Operasyon Merkezi müşteri odaklıdır.

• Bankamız ürün ve hizmetlerinin etkin tanıtımını ya-
pan Akbank Çağrı Merkezi,, çağrıların %12,86’sında 
müşterinin ihtiyacını karşılayarak farklı ürünlerin satışını 
gerçekleştirmektedir.

• Müşteri Şikayet Yönetimi uygulama ve süreçleri Eylül 
2007’den bu yana British Standards Institution’dan (BSI) 
alınan sertifikayla Şikayet Yönetimi-ISO 10002 Kalite 
Standartları’na uyumludur. Tüm kanallardan gelen 
şikayetler yaklaşık bir gün içinde çözümlenmektedir.

91-92



Operasyon Merkezi İşlemleri*

Mevzuat Birimleri

Yasal mevzuata uyum konusunda hatasız çalışmak Akbank’ın 
temel önceliğidir. Bankacılıkla ilgili yasal mevzuatı günlük 
olarak takip ederek yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında 
yerine getirilmesinin sağlanması için, Operasyon İş Birimi 
altında, Mevzuat ve Uygulama ile Kredi Mevzuat birimleri görev 
yapmaktadır. Bu birimler, alanında uzman kadrosuyla iç ve 
dış müşterilere yasal konularda destek vermenin yanı sıra, 
Bankamızın sistemsel alt yapısı, iş süreçleri ve banka içi kural ve 
sınırlamaların yasal mevzuata uyumunu sağlamak için aktif rol 
üstlenmektedir. Bu amaçla Akbank içinde düzenlenen eğitimlere 
katılan mevzuat birimlerimiz Bankamızın yasal risklerini kontrol 
altında tutmak için çalışmalar yapmaktadır.

Mevzuat birimleri, diğer Akbank temsilcileriyle yapılan ortak 
çalışmalarla, sektörün gelişimine de katkı sağlamaktadır.

Akbank’ta Risk Yönetimi
Risk Yönetimi Politikalarımız

Risklerin öngörüyle ve mesleki ustalıkla yönetimi, kurulduğu 
günden bu yana Akbank’ın kurumsal kültüründe en önemli 
üstünlüklerinden biri olmuştur. Risk alımına karşı bu tedbirli 
yaklaşım, uzun vadeli bankacılık stratejileriyle ve bankacılık 
sisteminin ülke içindeki önemi ile de uyum içindedir. Akbank 
etkinliklerinin temel bir parçası olan risk yönetimi uygulamaları, 
tüm yönetim birimlerini doğrudan etkilemektedir. Risk yönetimi, 
riskin belirlenmesi, ölçülmesi, konsolide edilmesi ve yönetilmesini 
gerektirmektedir. Risk politikaları, riskin analiz edilmesini ve 
uygun limitler içinde izlenmesini amaçlamaktadır.

Risk Yönetimi İlkeleri
Akbank risk yönetimi felsefesinin ana ilkeleri:

• Piyasa ve kredi riskleri, operasyonel risk ve diğer bankacılık 
risklerini etkin bir biçimde yönetmek ve izlemek, iş birimleri 
arasında uygun sermaye dağılımını sağlamak,

• Riskleri öngörerek yönetmek, yön verici risk stratejileri, 
modeller, parametreler yardımıyla riskleri ilk aşamada 
belirlemek ve analiz etmek, 

• Risk yönetimi sistemini iş birimlerinden bağımsız bir 
yapıda oluşturmak,

• Risk yönetimi sistemini Akbank organizasyon yapısının bir 
parçası olarak ele alıp sisteme entegre etmek,

2006 2007 2008 2009

Yıllık işlem 
Adedi

150 
milyon

199 
milyon

232 
milyon

251 
milyon

Merkezileşme 
Oranı

%90 %94 %97 %99

Ortalama 
aylık işlem 
adedi

13 
milyon

17 
milyon

19
milyon

21 
milyon
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• Tüm riskleri raporlamak, 

• Hissedarlara, müşterilere ve çalışanlara uzun vadede 
maksimum artı değeri sunmak,

• Hızla değişen piyasa koşullarına ayak uydurmak amacıyla 
değişime ve öğrenmeye açık olmak,

• Basel II ve diğer uluslararası yol gösterici ilkelerle uyum 
içinde olmaktır.

Temel Sorumluluklar

Akbank Yönetim Kurulu, Bankamızın riske temel yaklaşımının, 
risk ilkelerinin ve risk alma düzeyinin belirlenmesinden 
sorumludur. Yönetim Kurulu, riskleri Üst Düzey Risk Komitesi 
(ÜDRK) aracılığıyla yönetmektedir. ÜDRK risk politikalarının 
oluşturulmasından, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi için yöntem 
belirlenmesinden, uygun risk limitlerinin oluşturulmasından 
ve izlenmesinden sorumludur. ÜDRK’nın oluşturduğu tüm risk 
politikaları yazılı hale getirilip Akbank’ın uzun vadedeki genel 
stratejisiyle bütünleştirilmektedir.

Operasyonel Risk Bildirimi

Banka zararı oluşan ve operasyonel risk tanımı kapsamında olan 
işlemlerin, Akbank Kurumsal Portal üzerinden ulaşılan operasyonel 
risk bildirim uygulamasına şubeler tarafından girişi yapılmaktadır. 
Operasyonel risk bildirim uygulaması ile, operasyonel risk 
kapsamına giren tüm Banka kayıpları tek bir sistem üzerinden 
toplanarak izlenmekte ve raporlanmaktadır. Bu sistem ile 
Bankamızın operasyonel riskleri yakından takip edilmektedir.

Akbank’ta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Bankamızda iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi faaliyetleri 
görev ve sorumlulukları ayrıştırılmış, kurumsal açıdan birbirinden 
bağımsız, ancak koordinasyon içinde çalışan,

• Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

• İç Kontrol Merkezi Başkanlığı, 

• Risk Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Tüm şube ve birimlerimiz ile konsolide, denetime tabi 
iştiraklerimizi kapsayacak şekilde tesis edilmiş olan iç 
sistemlerin değerlendirilmesinin yapılması ve işleyişi, yeterlilik 
ve etkinliklerinin sürekliliğinin sağlanması Akbank Yönetim 
Kurulu’nun en öncelikli sorumlulukları arasındadır.

Risk odaklı bakış açısıyla faaliyetlerini planlayan ve icra eden Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, operasyonel ve kredi risklerinin yönetilmesinde, 
faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uyumunda, verimliliğin ve hizmet 
kalitesinin artırılmasında büyük katkı sağlamaktadır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Akbank’ın faaliyetlerinden 
kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesine, işlem ve uygulamaların 
iç ve dış mevzuata uyumuna, verimliliğin artırılmasına, hizmet 
kalitesinin geliştirilmesine, banka itibarının ve marka değerinin 
korunmasına yönelik önemli katkılar sağlamıştır.

Risk odaklı bakış açısıyla faaliyetlerini planlayan ve yürüten 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, şubelerde, iştiraklerde, Genel 
Müdürlük birimlerinde ve tüm banka süreçlerindeki olası riskleri 
değerlendirerek, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim 
sistemlerimizin birbiriyle uyumlu, etkin ve etkili olup olmadığını 
gözden geçirmektedir. Denetimler sonucunda bulguların 
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belirlenmesiyle yetinilmeden, süreçleri geliştirici, verimliliği 
artırıcı, iç sistemleri güçlendirici öneriler getirilerek bunlarla ilgili 
alınan aksiyonlar etkin şekilde takip edilmektedir.

Denetim faaliyetleri dışında bankanın performansının artırılması, 
rekabet avantajı yaratılması, hedeflere ulaşmasının sağlanması, 
müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla da birçok çalışma 
yapılmış, bu sayede Akbank’ta çok sayıda projenin başlatılmasına 
ve hayata geçirilmesine önayak olunmuştur.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, faaliyetlerini sürekli geliştirmek ve 
iyileştirmek için her alanda yoğun biçimde teknoloji kullanarak 
müfettişlerin mesleki gelişimleri için sertifikasyon ve eğitim 
olanakları yaratmaktadır. Böylelikle tecrübeli, eğitimli, kalifiye 
ve donanımlı insan kaynağı ile Akbank’a katkı sağlamaya özen 
göstermektedir.
 
2009 yılında yapılan denetimler ve değerlendirmeler 
sonucunda, Bankamızın faaliyetlerini negatif etkileyebilecek ve 
yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olabilecek önemli bir 
olumsuzluk tespit edilmemiş olup, Bankamızın iç kontrol ve risk 
yönetim sistemlerinin iyi çalıştığı, faaliyetlerin genel olarak düşük 
riskli olduğu, mali ve yasal raporların doğru olduğu, mevzuata 
uygun hareket edildiği belirlenmiştir. 

Sonuç olarak, iç denetim sistemimiz risk odaklı yaklaşımı, nitelikli 
insan kaynağı, yoğun teknoloji kullanımı, deneyimli ve basiretli 
yönetimi ile riskleri önleme, tespit ve tasfiye etmede etkin ve 
başarılıdır.
 
İç Kontrol Merkezi Başkanlığı, Bankamız faaliyetlerinin 
doğru, yasal düzenlemelere ve banka mevzuatına uygun 
olarak sürdürülmesi, muhasebe ve raporlama sistemlerinin 
bütünlüğünün ve güvenilirliğinin korunması, faaliyetlere 

ve süreçlere ilişkin iç kontrol sistemlerinin tasarlanması 
doğrultusundaki çalışmalarını sürdürmüştür.
 
İç Kontrol Merkezi Başkanlığı’nın kadrosu ve organizasyonel 
yapısı, farklı konularda uzmanlığı olan eğitimli ve nitelikli insan 
kaynağından oluşmaktadır. Sahip olunan bu kadroyla, hem 
Şube hem de Genel Müdürlük birimlerinde yapılan düzenli 
kontrollerle,  gerçekleştirilen işlemlerin yasal düzenlemelere, 
banka mevzuatına, banka yönetiminin hedef ve politikalarına 
uygunluğu, Bankamızda standartların yerine getirilip getirilmediği, 
kurallara ve sınırlamalara uyulup uyulmadığı kontrol edilmektedir. 
Bu kontroller, dönem, kapsam ve metodoloji itibariyle Akbank 
hedefleri ile uyumlu, hızlı, güncel ve aksiyona dönük olmuş, 
bu kontrol faaliyetleri sırasında teknolojiden yoğun olarak 
faydalanılmıştır.

İç Kontrol Merkezi Başkanlığı’nın bilgi sistemleri kontrolleri 
kapsamında, Bankamızın ve müşterilerimizin bilgilerinin 
güvenliğini sağlamak amacıyla, personelin e-posta ve internet 
trafiği ile bilgisayarlardaki riskli/zararlı programlar kontrol 
edilmektedir. Önemli risk veya güvenlik ihlali içeren aktiviteler, 
aksiyon alınmak üzere başta Teftiş Kurulu olmak üzere sorumlu 
birim ve yöneticilere aktarılmaktadır. 

Ayrıca, Bankamız açısından hayati öneme sahip ana bilgisayar 
işletim sistemi üzerindeki önemli değişiklikler ve güvenlik 
önlemleri periyodik olarak kontrol edilmektedir.  Rutin 
kontrollerin yanı sıra, mevzuattaki değişiklikler ve Bankamızdaki 
gelişmeler doğrultusunda, bilgi sistemleri ile ilgili inceleme 
çalışmaları yapılarak, bu alandaki önemli eksiklerin giderilmesi 
sağlanmaktadır.

Bankamızın tüm birim ve şubeleriyle konsolidasyona tabi 
iştiraklerinde tesis edilen iç kontrol sisteminin risk önleyici 
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özelliği, ekonomik dalgalanmaların olduğu 2009 yılının zor 
şartlarında, bankacılığın doğasından gelen operasyonel kayıpların 
önlenmesinde olumlu bir etki yaratmıştır.

Risk Yönetimi Bölümü, Bankamızın maruz kalabileceği kredi, 
piyasa, operasyonel ve aktif pasif risklerinin, etkin risk yönetimi 
ölçüm ve teknikleri sayesinde en sağlıklı şekilde hesaplanabilmesi 
ve raporlanabilmesi için çalışmalarını sürdürmüştür. Dünya 
piyasalarında 2008 yılı son çeyreğinde başlayan ve 2009 yılında da 
devam eden ekonomik dalgalanmalar sonrasında Risk Yönetimi 
alanında yaşanan gelişmeler takip edilerek, mevcut modellerde 
iyileştirmeler yapılmıştır.
 
Sahip olduğu kaliteli ve nitelikli kadrosu ile uluslararası kabul 
görmüş risk yönetim ilke ve düzenlemelerindeki değişiklik 
ve yenilikleri yakından takip eden, dinamik ve esnek yapısı ile 
kendisini geliştiren Risk Yönetimi Bölümü, Bankamıza olan 
katkısını her geçen gün daha da artırmaktadır. Bankamız Yönetim 
Kurulu ve Üst Düzey Yönetiminin aldığı stratejik kararlarda rol 
oynayan, risk yönetimi kapsamında gerçekleştirilen analizler, 
hesaplamalar, simülasyonlar, senaryolar, stres testleri ve diğer 
çalışmalar karar alma mekanizmasına destek olmaktadır.

Müşteri Odaklı Risk Yönetimi

Akbank’ın Müşteri Odaklı Risk Yönetimi, paydaşlarıyla kalıcı 
ve uzun vadeli ilişkiler kurma hedefinin ve risk yönetimi 
süreçlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bankamızın 
ürün ve hizmetlerini kullanan müşterilerimizin olası riskleri 
öngörebilmelerine yardımcı olarak, çeşitli destek ürün ve 
hizmetlerle çözüm odaklı yaklaşımlar sağlanmaktadır. Böylelikle 
Bankamız adına olduğu kadar, müşterilerimiz için de riskler 
karşılıklı olarak minimize edilmektedir. 

Müşteri odaklı risk yönetimimiz, müşterilerimizin risklerden 
doğabilecek sonuçlardan korunmalarını sağlarken, aynı zamanda 
önlem alma konusunda farkındalıklarını da artırmaktadır. 

Bilinçli Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Kontrol ve Güvenlik 
Uygulamaları

• smsAjan Kredi kartı ile yapılan tüm hareketler mobil kısa 
mesaj ile müşterilerimize bildirilmektedir.

• Ekkart smsAjan Ek kart harcamalarının işlem bazında 
kontrol edilmesi için tüm hareketler mobil kısa mesaj ile 
müşterilerimize bildirilmektedir.

• smsEkstre Kredi kartı borcu, son ödeme tarihi, kalan limit 
bilgisi gibi bilgiler talep edildiğinde mobil kısa mesaj ile kart 
sahibine iletilmektedir.

• Ekkart ayrı limit Ekkart harcamalarının yönetimi için ayrı 
limit tahsis edilmektedir.

• Business kartlarda sektör seçimine göre harcama Şirket 
kartları, kullanıcı şirket tarafından belirlenen sektörlerde 
harcamaya kapatılabilmektedir. 

• Şifreli Alışveriş (chip&PIN) Chip&PIN ile Akbank olarak 
müşterilerimizi şifreli alışveriş yapmaya yönlendirir ve 
iletişim kanallarımızda bu konuyu özellikle vurgularız. Kredi 
kartı işlemlerimizin %92’si şifre ile gerçekleştirilmektedir 
ve şifre kullanılmayan her işlemde müşterilerimize uyarıcı 
mobil kısa mesajlar gönderilmektedir. Alınan bu tedbirlerle 
birlikte kredi kartıyla yapılan sahtekarlık oranlarında ciddi bir 
azalma yaşanmıştır.
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• Şüpheli işlemlerde kart sahibini bilgilendirme Kart 
sahiplerimizin işlemleri özel bir yazılım tarafından çevrimiçi 
izlenmektedir ve şüpheli görülen durumlarda müşterilerimiz 
aranarak kendilerine hemen bilgi verilmektedir,  gerekli 
durumlarda ise kredi kartı bloke edilmektedir.

Kredi ve Sigorta Uygulamaları

İpotekli Krediler

Gayrimenkul teminatı alınarak kullandırılacak kredilerde, ipotek 
alınmadan önce SPK lisanslı eksperler aracılığıyla detaylı ekspertiz 
raporu hazırlanmaktadır. Bu raporlarda, binanın değerinin yanı 
sıra, yasalara uygun olarak inşa edilip edilmediği, deprem riski 
ve gayrimenkulün kalitesi de değerlendirilerek hem müşterinin 
güvenliği hem de banka teminatının sağlamlığı garanti altına 
alınmaktadır. Kredi kullandırımı uygun bulunursa, teminat olarak 
alınan gayrimenkul için zorunlu DASK, İşyeri veya Konut sigortası 
da yaptırılarak deprem, yangın ve diğer risklere karşı koruma da 
sağlanmaktadır.  

Kredi Borçlarının Yapılandırılması

2009 yılında yaşanan ekonomik dalgalanmanın etkisiyle, kredisini 
veya kredi kartını ödeme güçlüğü yaşayan müşterilerden ödeme 
planı değişikliği talep eden veya gecikmede olduğu için yeni 
ödeme planı ile gecikmesini gidererek düzenli ödeme yapabileceği 
düşünülen müşterilerin talepleri değerlendirmeye alınmış ve 
kredileri takibe alınmadan önce borçlarını ödemeleri konusunda 
kolaylık sağlanmıştır.

Kredi Sigortaları

Bankamızdan kredi kullanmış olan müşterimizin vefatı veya 
maluliyeti sonrasında, kredi borcunun geri ödenmemesi veya 
mirasçılarına maddi yükümlülük oluşturması riskine karşı, ‘Hayat 

Sigortası’ yaptırılır. Kredi ve kredi kartı sahiplerinin işsiz kalma 
riskine karşılık olarak ise  ‘İşsizlik Sigortası’ sunulmaktadır.

Bodycard Kart Koruma Planı

Bankamız kredi kartını kullanan müşterilerimiz ya da aile 
fertlerinden herhangi birinin cüzdanının kaybolması ya da 
çalınması durumunda müşterimizin Akbank Telefon Şubesi’ni 
aramasıyla, çok kısa sürede tüm kredi ve banka kartlarının müşteri 
adına kapatılması sağlanmaktadır. Telefon şubesi arandığı andan 
itibaren, kredi kartlarında oluşacak harcama riski geriye dönük 
3.000 TL, toplamda 50.000 TL olarak teminat altına alınmaktadır.

Bu ürünle ayrıca birçok konuda da teminat ve yardım hizmetleri 
sunulmaktadır: 

• Kartların çalınması veya kaybolması durumunda yurtiçi ve 
yurtdışında otel faturaları için 2.000 TL, ulaşım masrafları 
için 2.000 TL destek verilmektedir. 15 gün içinde hiçbir ek 
maliyete katlanmadan aynı miktar geri ödenebilmektedir.

• 7X24 Limitsiz konut yardımı ve çilingir hizmeti sağlan-
maktadır.

• 7X24 Limitsiz yol yardımı ve ücretsiz çekici hizmeti veril-
mektedir.

• 100 TL iletişim masrafları ödenmektedir.

• 300 TL çanta ve cüzdan yenileme teminatını kapsamaktadır.

• 200 TL kayıp bagajın müşteriye ulaştırılması teminatını 
kapsamaktadır.
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• Yurt dışında kartlarını kaybeden müşterimize mağdur 
olmaması için kişi başı 1.000 TL nakit desteği verilmektedir. 
15 gün içinde hiçbir ek maliyete katlanmadan aynı miktar geri 
ödenebilmektedir.

• Yurt dışında kaybolan kimlik ve pasaport için 400 TL yenileme 
desteği verilmektedir. 

• Yurt dışında 200 TL nakit para kaybı teminatını 
kapsamaktadır. 

Kredi Garanti Fonu ( KGF)

Bankamız, Kredi Garanti Fonu ile işbirliğine giderek müşterilerinin 
kredi kullanımlarında KGF kefaletini teminat olarak verebilmesi 
imkanını sağlamaktadır.

Kredi Garanti Fonu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için 
sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vererek yatırımlarının 
ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını 
kolaylaştırmaktadır. KGF kefaletlerinde girişimcilerin, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerinin desteklenmesi 
temel amaçtır. Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf 
ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç 
girişimciler KGF kefaleti için başvurabilmektedir.  

Akbank, KGF kefaletli kredi kullandırımları ile KOBİ’leri teşvik 
ederek ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlamaktadır.

Okul Ailem Kredisi

Akbank Okul ‘Ailem’ Programı okulların, öğrencilerin ve velilerin 
finansal ihtiyaçlarına çözüm üreten ayrıcalıklı bir hizmet paketi 
olmasının yanı sıra, finansal ihtiyaçlar dışında sayısız ayrıcalığı, 
kolaylığı ve avantajı beraberinde getiren bir sistemdir. 

Okul Ailem Birliği çerçevesinde ailelerin okul ödemeleri belirli 
oranlarda garanti altına alınmaktadır. Bu şekilde ailenin okul 
ödemesini herhangi bir sebeple aksatması durumunda, Akbank 
veliyi kredilendirerek ödemeyi onun yerine gerçekleştirdiği için, 
öğrenci eğitimine devam edebilmektedir. Bu sistemle, çocukların 
eğitim durumu ailelerin yaşadığı finansal zorluklardan daha 
az etkilenmektedir. Akbank Okul ‘Ailem’ Programı ile eğitimin 
sürdürülmesi için önemli bir destek sağlamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK ) Ödemeleri

Akbank, 2009 sonu itibariyle, SGK kapsamındaki kurumlardan 
emekli olan kişilerin maaş ödemelerine aracılık etmeye 
başlamıştır. SGK kapsamındaki emeklilerin maaşlarını 
Bankamızdan almaları durumunda kendilerine Bireysel kredilerde 
indirim, vadeli mevduata özel faiz ve hesap işletim ücreti muafiyeti 
gibi bazı avantajlar sağlanmaktadır. Böylece, sabit gelirli kesimin 
daha az ücret ödeyerek bankacılık hizmetlerini alması sağlanırken 
bu kişilerin ihtiyaçlarını bankacılık sistemi aracığıyla karşılaması  
teşvik edilmektedir.

AvivaSa Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) lisansına sahip MIY’lerimiz ve 
AvivaSa finansal danışmanları aracılığı ile AvivaSa BES ürünleri 
tüm bireysel müşterilerimize sunulmaktadır. Tasarrufların 
profesyonel fon yönetimi şirketleri tarafından tercih edilen fonlarda 
değerlendirilmesiyle, bireyler emekliliğe yönelik tasarrufta 
bulunarak emeklilik sonrasında da ek gelir sahibi olduklarından 
Bankamız finansal ürünlerini kullanmaya devam  etmektedir.  2009 
yılında 70 bin BES sözleşmesi satılarak, toplam 200 bin aktif BES 
katılımcısına hizmet verilmiştir.
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DASK Sigortası

587 sayılı ‘Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname’ ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsam 
dahilindeki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu 
hale getirilmiştir. DASK kurumunun sunduğu avantajlarla  
düzenlenen DASK Sigortası kampanyaları ile toplumun 
deprem riskine karşın bilinçlendirilmesi ve olası bir depremde 
oluşacak maddi kayıplarda devlet güvencesi altında olmaları 
sağlanmaktadır. 2009 yılında 85 bin DASK poliçesi satılmıştır.

İşsizlik Sigortası

Kredi Kartı İşsizlik Sigortası, Bankamızdan kredi kartı sahibi, 18- 
65 yaş aralığında, sağlıklı ve son 6 aydır kesintisiz olarak çalışan, 
işyeri sahibi (Bağkur), devlet memuru (Emekli Sandığı) veya emekli 
çalışan tüm müşterilerimize sunulmaktadır. Sigortalıların ‘Geçici iş 
göremezlik, İstek Dışı İşsizlik ve Hastanede Yatırılma’  risklerinden 
birisiyle karşılaşmaları halinde kart borçlarının ödenmesi ile 
yaşam standartlarının korunması, çalışamadıkları süre boyunca 
ödemelerinin güvence altına alınması,  belirli bir gelir sahibi 
olabilmeleri nedeniyle endişelerinin giderilmesi ve genel anlamda 
ekonomiye katkı sağlamaya devam etmeleri sağlanmaktadır. 
Bankamız tarafından sunulan bu ürün, toplam 40.000 adet 
müşterimize satılmıştır.

Lokal Mevduat

Mevduat piyasasının diğer illere göre daha düşük olduğu 
bölgelerde, hem küçük tutarlı mevduatı bankaya çağırarak müşteri 
sayısını artırmak, hem de atıl durumdaki mevduatları (yastık altı) 
piyasaya kazandırarak piyasanın gelişmesine katkıda bulunmak 
hedeflenmiştir. Bugüne kadar yaklaşık 15 bin müşteri bu kampanya 
kapsamında Akbank müşterisi olmuştur.

Akbank Şikayet Yönetimi 
ISO 10002-2004 Müşteri Şikayet Yönetim (MŞY) Standardı olarak 
Akbank’ta 2007 yılından beri uygulanmaktadır. Bilgi Teknolojileri 
Bölümü ile Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümü işbirliğiyle yürütülen 
çalışmada  Kalite ve Süreç Yönetimi bir tür süreç danışmanı birim 
olarak destek  vermiştir.

10002 standardına ilişkin, tüm MŞY ve Kalite ve Süreç 
Yönetimi’nden ilgili kişilere eğitim verilmiştir. 

ISO sürecinin 3 yıldır devam etmesini sağlayan en önemli unsurlar,

• İş birimleri, şubeler, bölgeler vb. nin ölçülebilen bir sistem 
üzerinde çalışması,

• Standart akışlar/Dokümantasyon,

• İç Tetkikler,

• Yönetim Gözden Geçirmeleri,

• Ekip içinde kaliteden sorumlu personel tahsisi,

• Maddi kaynak,

• Sürekli iyileştirme faaliyetlerimiz,

• Memnuniyet anketleri,

• İzleme/Ölçme ve düzenli raporlama, 

• Eğitim,

• İç ve dış müşteri memnuniyetidir.
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Akbank Bilgi Teknolojileri Birimi, ISO 9001: 2000 Kalite Belgesi’ni 
2000 yılında almıştır. Şubat 2009’da yapılan denetimin ardından 
hiçbir aksama tespit edilmemiş, kalite belgemizin süresi 
uzatılmıştır. 

Güvenli Bankacılık
Bankacılık ürün ve hizmetlerinde güvenlik, ‘müşteri bilgilerinin 
güvenliği, ürünün kullanımında yaşanan sorunların en sağlıklı, 
risksiz ve hızlı yoldan ilgili birimlere iletilerek çözümü’ anlamına 
gelmektedir. Ürünün satışından itibaren, Akbank’ın bu konudaki 
sorumluluğu başlar ve ürün veya hizmetin tüm yaşam döngüsü 
süresince devam eder. Herhangi bir aşamada yaşanan olumsuzluk, 
müşteri kaybına ve Bankamızın itibarının olumsuz etkilenmesine 
neden olur. Bu nedenle Akbank olarak her aşamada ‘güvenlik ve 
sağlıklı kullanım’ konusunda müşteri memnuniyetini sağlamakla 
yükümlüyüz.  

Süreçlerde risk kontrolü ve güvenlik

• Kasım 2006’da T.C. Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürür-lüğe giren ‘Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki 
Yönetmelik’ uyarınca bankalar tarafından çıkarılan yeni ürün 
ve hizmetlerden kaynaklanacak risklerin detaylı şekilde 
değerlendirilmesi ve Üst Yönetimlerinin bu riskler hakkında 
eksiksiz bilgilendirilmeleri esastır.

• Bu kapsamda ‘yeni ürün ve hizmet’ tanımı risklilik açısından 
değerlendirilmiş, Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulumuzun 
onayı alınarak revize edilmiş, bu tanıma giren ürün ve 
hizmetlerin satışa sunulmasından önce, ilgili iş birimi dışında 
‘süreç yönetimi, iç kontrol, hukuk müşavirliği, mevzuat, risk 
yönetimi, teftiş kurulu’ gibi diğer birimler tarafından da 
değerlendirildikten sonra hayata geçirilmesi sağlanmıştır. 

Bilgi Güvenliği

Bankamız müşterilerine şube ve alternatif dağıtım kanallarından 
sunulan hizmetlerde teknoloji kaynaklı tehditleri sürekli olarak 
izlemek ve Bankamıza dönük teknoloji kaynaklı iç ve dış tehditleri 
ve riskleri engellemek, minimize etmek, durdurmak amacıyla 
öneriler geliştirmek ve stratejik kararlar almak için güvenlik 
komiteleri kurulmuştur. 

Güvenlik Komitesi

Akbank Güvenlik Komitesi, potansiyel dolandırıcılık tehditlerini 
öngörmek veya mevcut riskleri ortadan kaldırmak için çözüm 
önerileri geliştiren çalışma komitesidir. Bilgi Teknolojileri’nden 
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın başkanlığında ayda en az 1 
kez gündemli toplanan bu komite, toplantılarında öneri geliştirerek 
çözüm üretir ve gerektiği durumlarda üst komiteye bilgi veya onay 
için rapor hazırlar.

Güvenlik Üst Komitesi

Potansiyel dolandırıcılık tehditlerini önlemek için ‘Güvenlik 
Komitesi’ tarafından geliştirilen önerileri aylık olarak izleyen 
ve gerektiği durumda toplanarak gündem konularını görüşerek 
kararlar alan Akbank Güvenlik Üst Komitesi, çalışmalarını 
doğrudan Genel Müdürlüğe raporlamaktadır. Komite üyeleri, Genel 
Müdür yardımcılarıdır.

Bankamızda, Bilgi Güvenliği farkındalığını sürekli gündemde tutmak 
için müşterilerimize güvenlik konusunda e-postalar göndererek 
sürekli bilgilendirmekteyiz. İnternet Şube ortamının kullanımı 
sırasında dikkat edilmesi gerekli güvenlik uyarılarını içeren bir uyarı 
yazısı ise, internet sitemizde müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır:  
http://www.akbank.com/guvenlik-uyarilari-2392.aspx
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Tüm ürünlerimiz, yazılı haldeki süreçlerimiz kapsamında yer alan 
risk ve güvenlik değerlendirmeleri yapılarak geliştirilmektedir. 
Akbank, bilgi teknolojilerindeki tüm ürün ve hizmetlerini 
uluslararası kabul görmüş PMI (Proje Yönetimi), CMMI (Yazılım 
Geliştirme), ISO 9001 (Kalite Yönetimi), ISO 27001 (Bilgi Güvenliği), 
ITIL (İşletim) ve COBIT (Bilgi Teknolojileri Yönetişimi) standartları 
ve disiplinlerine uygun olarak geliştirmektedir. Bu standartlara 
uygunluğumuz her yıl iç ve dış denetimciler tarafından kontrol 
edilerek sonuçları şirket içinde raporlanmaktadır.

Akbank, BDDK tarafından 1.1.2010 tarihinden itibaren bankaların 
İnternet Şube’lerine giriş ekranında kullanımı zorunlu hale 
getirilen ‘iki aşamalı kimlik doğrulama’  fonksiyonunu, Ocak 
2009’dan itibaren internet müşterilerine opsiyonel olarak 
sunmuştur.

Güvenlik ve risk konularının bilgi teknolojileri açısından 
değerlendirilmesi ve yapılan çalışmaların takibi için, Bilgi 
Teknolojileri iş birimi bünyesinde doğrudan Genel Müdür 
Yardımcısına bağlı çalışan ayrı bir grup yapılandırılmıştır. 

Sistemlerin altyapıları, hizmetlerin sürekliliğinin en üst seviyede 
tutulmasına olanak verecek şekilde düzenlenmektedir. Kritik 
hizmetlerin sürekliliğini kontrol altında tutmak için ilgili iş 
birimleriyle SLA (Hizmet Seviyesi Sözleşmesi) anlaşmaları 
yapılarak bunlar şirket içinde raporlanmaktadır. Ayrıca bu SLA’leri 
desteklemek amacıyla hizmetlerin verilmesinde sorumluluğu 
olan teknik gruplar arasında da OLA (Operasyonel Hizmet 
Seviyesi Sözleşmesi) anlaşmalarının yapılması için 2009 yılı içinde 
çalışmalara başlanmış olup 2010 yılında anlaşmaların imzalanması 
planlanmıştır. 

Ürünlerimize yönelik veya ürünlerimizin kullanımından 
kaynaklanan şüpheli durumları,  TBB (Türkiye Bankalar Birliği) ve 
emniyet güçleri ile paylaşarak, kamu güvenliğinin de üst düzeyde 
sağlanabilmesi için katkı sağlamaktayız.

Uyum Birimi 

5549 Sayılı ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesinin Hakkında 
Kanun’ ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere ilişkin 
hükümlerin gerektirdiği uyum faaliyetlerinin etkin bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak üzere, 14.01.2009 tarih/9493 numaralı 
Yönetim Kurulu kararıyla Bankamız bünyesinde bir ‘Uyum Birimi’ 
kurulmuştur. 

Birimin temel sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir:

• Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlen-
mesine yönelik Uyum Programı oluşturulması, 

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında çıkan 
Kanun ve yönetmelikler kapsamında tanımlanan risklere 
ilişkin risk yönetimi politikasının oluşturulması ve risk 
yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Karapara aklama/terörizmin finansmanı olaylarına karşı 
bankanın güvenlik politikası ve uygulama prensiplerinin 
oluşturulması, 

• Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ve bunlarla 
bağlantılı olan dolandırıcılık/sahtecilik girişimlerini önlemek 
amacıyla bankacılık işlemlerinin izlenmesi ve şüpheli 
işlemlerin tespitini sağlayacak sistem altyapısının kurulması, 
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• Şüpheli olabilecek işlemler hakkında araştırma yaparak 
şüpheli olduğuna karar verilen işlemlerin MASAK’a bil-
dirilmesi, 

• Bankanın MASAK’a bilgi ve belge verme yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi ve bilgi taleplerinin karşılanmasında 
aracı olunması, 

• Bankanın tüm birimlerinden görev alanı ile ilgili her türlü 
bilgi ve belgenin talep edilmesi, 

• Bilgi ve belge talep etme yetkisine sahip kurum ve 
kuruluşların karapara ile terörün finansmanı alanındaki 
soruşturma vb. konularla ilgili bilgi ve belge taleplerinin ilgili 
birimler ve gerektiğinde şubeler ile koordineli bir şekilde 
karşılanması.

Uyum Birimi çalışanları tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi konusunda Bankamızda işe alınan tüm  çalışanlarımıza 
eğitim verilmektedir. Ayrıca Uyum Birimi ile tasarlanan ‘Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi e-Öğrenmesi’ 13.636 
çalışanımız tarafından tamamlanmış ve bu eğitimi alan 
çalışanlarımız eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmuştur. 
e-Öğrenme eğitimlerinin tamamlanma oranı ve sınav başarı 
durumu Uyum Birimi’ne ve dolayısyla MASAK’a belirlenmiş olan 
dönemlerde raporlanmaktadır.  

Alternatif Dağıtım Kanalları Güvenlik Uygulamaları

CEP ŞİFRE: Bireysel ve Kurumsal İnternet Şubeleri  ve Akbank 
Çağrı Merkezi’nden yapılan havale, EFT gibi tüm para transferleri, 
Kredi Kartı İşlemleri ve Bağışlar gibi birçok işlem cep telefonuna 
Mobil Kısa Mesaj ile gönderilen CepŞifre ile gerçekleştirilmektedir. 
CepŞifre, İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemlerde Mobil Kısa 

Mesaj yoluyla onay alma işlemidir. CepŞifre uygulaması İnternet 
Şubesi girişinde de kullanılmaktadır.

MOBİL İMZA: Akbank Bireysel İnternet Şubesi’nden yapılan Para 
Transferi, Kredi Kartı İşlemleri ve Bağışlar gibi birçok işlem Mobil 
İmza ile gerçekleştirilebilir. Müşteri Numarası, Güvenlik Kodu, 
Kullanıcı Adı ve İnternet Şifresine ek olarak Bireysel İnternet 
Şubesi girişinde de istendiğinde Mobil İmza kullanılabilir.

GÜVENLİK UYARILARI: Akbank İnternet Şubeleri, müşterilerinin 
parasal güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için sistemli olarak 
üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmaktadır.

Bu güvenlik önlemlerinin gerektiği düzeyde sağlanabilmesi 
için, müşterilerimizin dikkat etmeleri gereken bilgiler internet 
sitemizde yayınlanarak duyurulmaktadır ve dikkatle okunması 
tavsiye edilmektedir.  

http://www.akbank.com/guvenlik-uyarilari-2392.aspx

1. IP / ISS KISITLAMA: 
Müşterilerimizin tercihine göre IP kısıtlama ile İnternet 
Şubemize sadece müşterinin belirlediği IP adreslerinden, ISS 
kısıtlama ile sadece belli İnternet Servis Sağlayıcılardan (İSS) 
girilmesi sağlanabilir.  

2. TARİH / SAAT KISITLAMA:
İnternet Şubesi’ne sadece müşterimizin belirlediği tarih ve 
saat aralığında giriş yapılmasına olanak sağlar.  Müşterinin 
belirlediği tarih ve saatler dışında kalan zamanda İnternet 
Şubesi’ne erişimi kısıtlanır.

3. ÖZEL HABERCİ UYGULAMASI:
Şirket ve Mikro segmentindeki müşterilerin bakiye yetersizliği 
nedeniyle ödenemeyen takastaki çeklerini, otomatik ödemelerini,  
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Biz.card (şirket kredi kartı) ve kredi kartı son ödeme tarihlerini 
müşterinin tercihine göre cep telefonundan arama veya Mobil Kısa 
Mesaj gönderimi yoluyla,  adet ve tutar olarak bilgilendirilmesini 
sağlar. 

4. 4425 smsAjan 
4425 smsAjan ile, müşterilerin belirledikleri tutarın üzerinde 
kalan herhangi bir kredi kartından yapılan harcamaları veya 
hesabındaki EFT/Havale/Nakit giriş/çıkış işlemleri, cep 
telefonuna mesaj ile  gönderilir. 

Akbank Bireysel İnternet Şubesi, Global Finance tarafından  
‘Avrupa’daki En İyi Bilgi Güvenliği Girişimleri’ ödülüne layık 
görülmüştür.

CepŞubesi Güvenlik Önlemleri 

• CepŞubesi girişinde mobil imza, wap otp/sms link ile giriş 
yapılarak sadece müşterimizin bankamızda kayıtlı bulunan 
telefonundan giriş sağlanmaktadır. 

• Müşterilerimizin Cep Şubesi’ne son giriş tarihi ana sayfada 
gösterilmektedir.

smsŞubesi Güvenlik Önlemleri :

• smsŞubesi’ne sadece ADK telefonu gibi güvenli telefon sahibi 
müşteriler üye olabilmektedir. 

Çağrı Merkezi Güvenlik Uygulamaları:

• Bankamız ve müşteri gizliliği için müşteri ile temas edilen 
her uygulamada yetkilendirme seviyeleri ve güvenlik 
önlemleri mevcuttur. 

• Çağrı yokken müşteri bilgilerinin kısıtlı görüntülenmesi 
sağlanarak işlem yapılmasına izin verilmemektedir. 

• Çağrı veya çağrı dışı bir ulaşım kanalıdan müşterinin talebi 
olmadan, bilgilerine girilmesine izin verilmemektedir. Bu 
durum düzenli olarak raporlanıp kontrol edilmektedir.

• Riskli işlemlerde sistemsel kısıtlamalar bulunmaktadır. 

• İşlem limit ve adet sınırlaması bulunmaktadır.

• Üçüncü şahıslar Çağrı Merkezi’nden bilgi alamamaktadır.

• Dolandırıcılık için önlemler alınmaktadır ve Uyum Birimi 
aracılığı ile dolandırıcılık izlemeleri yapılmaktadır.

• Çağrı dinleme ve değerlendirme yöntemi ile her konuda takip 
sağlanmaktadır.

• Yapılan her işlem  kayıt altına alınarak raporlanmaktadır.

• Müşteri ve bankamızın sırlarının korunmasına yönelik, 
müşteriyle ilgili her türlü bilgi çoğaltımı denetlenip kontrollü 
olarak yapılmaktadır.

Müşterilerimiz
Akbank müşteri odaklı hizmet anlayışına uygun olarak 
daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. Segment ve kanal bazında yapılan 
araştırmalardan yararlanarak ölçülen müşteri memnuniyeti 
sonuçlarına göre planlanan, memnuniyet düzeyini artıracak 
faaliyetler uygulamaya konmaktadır. Yıllık araştırmaların yanı sıra 
müşterilerden gelen görüş ve önerilerden de yararlanılmaktadır.
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Müşteri memnuniyetinde etkin kanalların başında şubelerimiz 
gelmektedir.  Şubelerimizin hizmet kalite düzeyi yakından 
izlenerek hizmet düzeyinin yükselmesine yönelik gelişim alanları 
belirlenmektedir.

Müşteri memnuniyetini artırmada, şube ve dağıtım kanallarına 
destek veren Genel Müdürlük birimlerinin hizmet düzeyleri de 
önemlidir. Bu bilinçle, müşteriye yansıyan hizmetlerin Genel 
Müdürlük bünyesinde yürütülen kısımlarındaki hizmet kalitesi de 
izlenerek birimler arası hizmet sözleşmeleriyle güvence altına 
alınmaktadır.

Müşterilerin ve çalışanların kullandığı ekranların, form ve 
raporların kolay anlaşılabilmesi ve kullanılabilmesi de müşteri 
memnuniyetini etkileyen bir başka unsurdur. Kalite ve Süreç 
Yönetimi Bölümü bünyesinde kurulan Müşteri Deneyimi ekibi, 
ekran, form ve raporların geliştirilmesi aşamasında müşterilerin 
ve çalışanların görüşlerini alarak ihtiyaçları belirlemektedir. 
Bu uygulamayla birlikte tüm kanallarımızda kullanım kolaylığı 
sağlanmaktadır. 

Akbank Etik İlkeleri’nde müşterilerle ilişkiler ayrı bir bölüm olarak 
ele alınmıştır. Bu ilkelere göre müşterilerle ilişkilerin aşağıdaki 
şekilde olması gerekmektedir: 

Çalışanlarımız, 

• Rakiplerimize üstünlük sağlamanın en önemli unsurlarından 
birinin müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak olduğunun 
bilincindedir. 

• Muhatap oldukları işlerin, işlemlerin ve taleplerin kendi 
yetki ve sorumluluklarını aşması ya da ilgi alanlarının 
dışında olması durumunda, konuyu diğer yetkili kişi veya 
birimlere aktarır. 

• Müşteri şikayetine sebebiyet vermemek asıl olmakla birlikte, 
elde olmayan nedenlerden kaynaklanan müşteri şikayetlerine 
özel önem atfeder, müşterilerin sorunlarını genel ilkeler 
ve Akbank usulleri içinde olmak kaydıyla çözmeye çalışır, 
tekrarlanmaması için de önlem alır, gayret gösterir. 

• Yapılan her türlü işlemden ve verilen her türlü hizmetten 
Akbank usulleri ve genel duyurular paralelinde faiz, komisyon 
ücret vb. tahsilatları yapar. Yapılan her türlü tahsilatı hiçbir 
neden ve koşula bağlı olmaksızın anında kayıtlara yansıtır. 
Bizzat müşterilerce yapılması gereken işlemleri, onlar 
adına vekalet alarak dahi yapmaz, müşteri adına yapılan 
her türlü işlemi müşterinin açık ve net talimatı kapsamında 
gerçekleştirir. 

Müşteri Memnuniyeti Anketi

Akbank ve rakip bankaların bireysel, şirket, ticari, kurumsal 
bankacılık ve kredi kartları müşterileri nezdinde yarattıkları 
memnuniyetin ve müşterilerin ana bankalarını tavsiye etme 
eğilimlerinin ölçülmesi ve yıllar içindeki gelişiminin takip 
edilmesi amacıyla Akbank tarafından her yıl müşteri memnuniyeti 
araştırması yaptırılmaktadır. Araştırma sonucunda, Akbank’ın 
müşterileri ve rakipleri nezdinde güçlü ve geliştirmesi gereken 
alanlar belirlenerek, Akbank Yönetim Kurulu ve üst yönetimi ile 
paylaşılmaktadır. 

Akbank’ın segment bazında yarattığı müşteri memnuniyeti ilgili iş 
birimlerinin yıllık performans hedefleri arasında yer almaktadır.
Müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla, belirlenen öncelikli 
iyileştirme ve geliştirme alanlarına paralel olarak iş birimleri 
bazında detaylı aksiyon planları oluşturularak yıl içinde bu 
aksiyonların hayata geçirilmesi takip edilmektedir. Akbank’ın 
Genel Müşteri Memnuniyeti 2008 yılında 75,4 iken 2009 yılında 
76,2’ye yükselmiştir.
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*Anket sonuçlarında kullanılan tavan puan 100’dür.

Müşteri Bilgilendirme

Kredi Kartlarında açık fiyatlama politikası çerçevesinde müşteriyi 
yanıltıcı reklamlar kullanılmamaktadır. Müşteri aleyhine oluşacak 
fiyat veya faiz değişiklikleri, müşterilerimize yansıtılmadan 
1 ay once ekstrelerde 12 punto ile yazılı olarak duyurulur.  
Ayrıca internet sitelerimizde de bu bilgilere yer verilir ve tüm 
müşterilerimize fiyat yansıtılmadan önce istedikleri kararı almaları 
için zaman tanınır. Akbank Kredi Kartı reklamlarında verilen dip 
notların müşterilerimizin okuyabileceği büyüklük ve yavaşlıkta 
olmasına özellikle dikkat edilir.

http://www.axess.com.tr/faiz-ve-ucretler-.aspx

http://www.wingscard.com.tr/wings/merakettikleriniz

http://www.fishcard.com.tr/faiz_ve_ucretler.htm

Akbank Kredi Kartı Sahipleri ile İletişimde Duyarlıyız 

Her türlü kampanya ve yeniliğimizi internet sitelerimiz aracılığıyla 
duyururken, müşterilerimize mobil kısa mesaj ve e-posta kanalıyla 
da ulaşılmaktadır. Akbank olarak mobil kısa mesaj konusunda 
kirliliği önleyici tedbirler alınmakta, bu kanallardan ulaşılmayı 
tercih eden müşterilerimize gönderilerimizi haftalık maksimum 
3 e-posta ve 3 mobil kısa mesaj ile sınırlanmaktadır. Bu süreç 
içinde aktaramadığımız kampanyalarımız için bütün pazarlama 
ekiplerinin gönderileri,  haftalık e-postalar (e-bültenler) ile 
paketlenerek duyurulmaktadır. İletişim kirliliği yaratmamak 
amacıyla e-posta zincirlerini de kart tipine ve yerleşim birimine 
göre bölümlere ayırarak gönderim yapılması sağlanmaktadır. 
Ayrıca haftasonları ve mesai saatleri dışında gönderim 
yapılmamaktadır.

Teknolojik Gelişmeler, Yeni Mecralar: twitter, facebook  

Müşterilerimizin kartlarımızla ilgili bilgilere hızla ulaşarak 
tüm yenilik ve kampanyalardan anında haberdar olmaları ve 
yenilikçi imajımızın vurgulanmasını sağlamak amacıyla teknolojik 
gelişmeler izlenmekte ve bu gelişmelere uyum sağlanmaktadır.

Ürün bilgileri, yenilikleri ve kampanyalarımız günü gününe bu 
dinamik ve renkli mecralardan duyurulmaktadır. 

İnternet üzerinde en yaygın kullanılan çoklu paylaşım sitesi 
Facebook alanında uçak bileti ödüllü bir oyunumuz da 
bulunmaktadır. 

Müşteri Memnuniyeti Anketi Sonuçları* 

Bireysel 80

Kredi Kartı 72

Şirket 70

Ticari 79

Kurumsal 80

Akbank (Genel) 76,2
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Wings’le Ülkeleri Yarıştır
http://www.facebook.com/axesskizi?ref=ts#!/apps/
application.php?id=278243119276&ref=ts 

Axesskizi 
http://www.facebook.com/axesskizi?ref=ts 

WINGS 
http://www.facebook.com/axesskizi?ref=ts#!/
pages/WINGS-Turkiyenin-En-Kolay-Ucuran-
Karti/284483063542?ref=ts 

Fishcard
http://www.facebook.com/video/video.php?v=334202395114 
&saved#!/pages/Fish-Card/291324722371?ref=ts 

Akbank Kredi Kartları Twitter’da

Axesshaber  http://twitter.com/axesshaber 

Wingscard  http://twitter.com/Wingscard 

Fishkart  http://twitter.com/fishkart 

Akbank Çağrı Merkezi’nde Video IVR ve Video Agent Hizmeti

Akbank Çağrı Merkezi’ni 3G uyumlu cep telefonlarından 
görüntülü olarak arayan Turkcell 3G aboneleri, Akbank Görüntülü 
Telefon Şubesi ile bankacılık işlemlerini sadece duyarak 
değil, hem duyarak,hem de görerek çok daha hızlı ve kolay 

gerçekleştirebilmektedir. Akbank Çağrı Merkezi, Türkiye’nin GSM 
operatörlerinin 3G lansmanı ile aynı anda hem video IVR (IVVR), 
hem de video agent hizmetini başlatarak öncü hizmetlerine bir 
yenisini daha eklemiştir.

Esnaf Odalarıyla İşbirliği

Akbank olarak Türkiye ekonomisinin en önemli halkalarından olan 
esnaf ve sanatkarlara sunduğumuz özel hizmet ve çözümler ile reel 
sektöre verdiğimiz desteği sürdürmekteyiz.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Birlikleri ile yaptığımız 
işbirlikleriyle, birliğe bağlı oda üyelerine üretim kapasitelerini 
yenileme ve arttırmaya yönelik yatırımlarında finansman desteği 
sağlamaktayız.

Birliğe bağlı oda üyelerine, uygun vade ve ödeme koşulları ile 
verilen krediler Makine/Ekipman Kredisi, Hammadde Alım Kredisi, 
Taşıt Kredisi, Taksitli Ticari Kredi, İşyeri Kredisi, İşyeri Yenileme 
Kredisi gibi kredilerden oluşmaktadır.

Eşit taksitle geri ödeme kolaylığı sağlanan kredilerin faizleri, 
kullanılan kredinin türü ve vadesine göre değişmekle birlikte, 
birliğe bağlı oda üyelerine özel olarak cazip koşullarda 
sunulmaktadır. Bu kapsamda 106 esnaf odasıyla işbirliği 
yapılmıştır. 

Ticaret ve Sanayi Odalarıyla İşbirliği

Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile yaptığımız işbirliğiyle üretim 
kapasitesini artırmak isteyen, hammadde temininde finansman 
ihtiyacı duyan, yurtdışına açılmak isteyen, ofis veya binalarını tamir 
etmek, yenilemek, genişletmek, boyatmak, ek bina yapmak ya da 
dekore etmeyi planlayan, araç ya da filo almak ya da değiştirmek 
isteyen oda üyelerine destek sağlanmaktadır.
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Oda üyelerine, uygun vade ve ödeme koşulları ile verilen kredilerle 
Makine/Ekipman Kredisi, Hammadde Alım Kredisi, Taşıt Kredisi, 
Taksitli Ticari Kredi, İşyeri Kredisi, İşyeri Yenileme Kredisi gibi 
kredi seçenekleri sağlanmaktadır.

http://www.akbank.com/ticaret-ve-sanayi-odalari-
anlasmalari-.aspx 

Eczacı Odalarıyla İşbirliği

Eczacı Odaları ile yaptığımız işbirliğiyle oda üyesi eczanelerin, 
finansman ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, üyelere diğer 
bankacılık, sigorta ve emeklilik hizmetleriyle ilgili özel ayrıcalıklar 
sağlamaktayız.

Eczane Kredisi ile eczanelerin muhtemel kısa süreli finansman 
ihtiyaçları uygun faiz koşullarıyla karşılanmaktadır. Eczane 
Paketi’nde, eczanelere acil nakit ihtiyaçları için Ticari Artı Para 
Kredisi ve Taksitli Ticari Kredi sunulmaktadır. Yine paket içinde 
yer alan biz.card ile anlaşmalı ecza depolarından yapılacak 
peşin ve vadeli tedarik alımlarını ecza deposuna özel Tedarik 
Kredisi ile destekleyerek eczanelere ek bir satın alma gücü 
kazandırılmaktadır.

Ayrıca Eczane Paketi kapsamında eczaneler kredi kartı ile 
yapacakları tahsilatlar için avantajlı POS komisyon oranlarından 
ve çek karnesinde özel komisyonlardan yararlanabilmektedir.

http://www.akbank.com/eczaci-odasi-anlasmalari-.aspx

Tedarikçilerimiz
Akbank’ın performans kriterleri belirlediği diğer bir paydaş 
grubu da tedarikçilerdir. Akbank, karşılıklı anlayışı açıklıkla 
oluşturmak amacıyla performans kriterlerini 500’den 
fazla tedarikçisiyle paylaşmaktadır. Tümüne eşit fırsatlar 
sunularak tedarikçilerimizin kurumsal sosyal sorumluluk 
kriterlerimize uyumu konusunda performansları takip 
edilmektedir. 
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Bankamız misyon ve hedefleriyle uyumlu insan kaynakları 
stratejileri oluşturmak, iş birimlerini stratejik iş ortağı olarak 
benimsemek, kurumsal yapıya, işleyişe ve insan kaynağına 
yön vermek, insan kaynakları politikamızdır.

En iyilerle en iyiyi yaratmak, değer katmak

İnsan kaynakları uygulamalarıyla hedeflediğimiz, nitelikli, 
özgüveni yüksek, değer yaratabilen bireylerin çalışmak 
istediği şirketler arasında en ön sırada yer almak ve 
çalışanların parçası olmaktan gurur duyduğu bir kurum 
olmaktır.

Bu doğrultuda işe alım politikamız, adil, uluslararası alanda 
kabul görmüş objektif ölçüm ve değerlendirme yöntemleriyle, 
organizasyonumuzdaki açık pozisyonlara en uygun adayların  
bankamıza kazandırılmasıdır. Politikamız çoğunlukla yeni 
mezun ve iş deneyimi olmayan adayları bünyemize katmaya 
odaklanmıştır. Amacımız dinamik ve yenilikçi bakış açımızla 
geleceğin liderlerini yetiştirebilmek, onlara bankacılık 
sektöründe kariyer fırsatları sunmaktır. 

Odak Noktalarımız ;

• en iyi adayların Bankamıza kazandırılması, 

• kurum kültürünün ve iş yapma anlayışının sürekli 
geliştirilmesi, 

• hedef ve stratejiler paralelinde insan kaynağına etkin 
ve doğru yatırım yapılması, 

• katılımcı kariyer planlaması, 

• hedef ve yetkinlik bazlı, şeffaf ve adil performans 
yönetimi, teşvik edici ve üstün performansı destekleyici 
ödüllendirmedir. 

Müşteri Memnuniyetine verdiğimiz öneme paralel olarak 
en önemli faaliyet alanlarımız müşterimizle birebir temas 
noktası olan şubelerimizdir. Çalışanlarımızın çoğunluğunu 
şubelerimizde görevli takım arkadaşlarımız oluşturmaktadır.

Gerek çalışanlarımızın çoğunluğunu oluşturan şubeleri-
mizde, gerekse diğer lokasyonlarımızda işe giriş seviye-
sindeki ücret politikamız  farklılık göstermez. Burada işe giriş 
seviyesi ifadesinden kasıt, daha önce iş deneyimi olmayan 
personelin işe alımıdır. Özel Güvenlik Görevlileri’nin giriş 
ücreti asgari ücret kadar, Asistanlar’ın giriş ücreti ise asgari 
ücretin %52 üzerinde, Yönetici Adayları’nın giriş ücreti ise 
asgari ücretin %106 üzerindedir. Ayrıca, yabancı dil bilenler 
için ek ödemeler mevcuttur.

* 31.12.2009 verileridir.

Çalışan Sayısı

Genel Müdürlük 4.853

Bölge Müdürlükleri 398

Şubeler 9.463

Banka Geneli 14.714

123-124



Cinsiyet Dağılım Grafiği

Bankamız’ın yaş ortalaması 31,6 olup,  çalışanlarmızın  % 91’i 
üniversite mezunudur.

Çalışanlarımızın cinsiyet, yaş ve kategori bazındaki dağılım dengesi 
konusunda Akbank’ın hedefi bu dağılımın nitelikli ve iyi eğitimli 
kişilerden oluşmasıdır. Akbank, herhangi bir cinsiyet ya da yaş 
ayrımcılığı olmaksızın, dengeli bir kadro dağılımını prensip olarak 
benimsemiştir.

Akbank çalışanlarının %56’sı (8170 kişi) toplu iş sözleşmesi 
kapsamı içerisinde bulunmaktadır.

Yaş Dağılımı Grafiği 

Akbank’ta 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 çalışan bulunmamaktadır. Reşit olan çalışanların 
işe alınması Akbank’ın işe alım politikalarından biridir. Akbank’ta 
staj kapsamında lise ve üniversite öğrencileri çalışmaktadır. Lise 
öğrencisi için 4. sınıfta okuma, üniversite öğrencisi için ise 2 ya da 
3. sınıfta okuma koşulu vardır. 

Erkek Kadın

Yönetim Kurulu 88,9% 11,1%

Üst Yönetim 68,1% 31,9%

Orta Düzey Yönetici 43,5% 56,5%

Denetçi 70,9% 29,1%

Yönetici Yardımcıları 42,1% 57,9%

Diğer 73,1% 26,9%

Güvenlik Görevlileri 99,8% 0,2%

Banka Geneli 48,9% 51,1%

30 Yaş 
Altı

30-50 
Yaş 
Arası

50 
Yaş ve 
Üzeri

Yönetim Kurulu 0,0% 11,1% 88,9%

Üst Yönetim 0,1% 93,6% 6,3%

Orta Düzey Yönetici 5,2% 93,8% 1,0%

Denetçi 69,1% 30,9% 0,0%

Yönetici Yardımcıları 56,2% 43,7% 0,1%

Diğer 28,0% 68,7% 3,3%

Güvenlik Görevlileri 48,9% 50,5% 0,6%

Banka Geneli 47,0% 52,2% 0,8%
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Genç çalışan olarak tanımlanabilecek çalışanlar yalnızca 
stajyerlerdir. Öğrencilere ve genç çalışanlara staj desteği vermek  
Akbank’ın İnsan Kaynakları prensipleri arasında yer almaktadır.

İş gücü devir hızı dağılımı*

*31.12.2009 verileridir

Bir kişinin çalışmaya zorlanması Akbank’ın çalışma prensipleri 
dışındadır. İş sözleşmesindeki hükümlere bağlı kalmak koşuluyla 
çalışanlar istifa etmek konusunda özgürdür.

Yaş dağılımına göre iş gücü devir hızı*

30 Yaş 
Altı

30-50 Yaş 
Arası

50 Yaş ve 
Üzeri

2009 6,08% 2,43% 1,93%

*31.12.2009 verileridir

Akbank’ta mesleki hastalık ya da kaza kapsamında herhangi bir 
olay yaşanmamıştır. Bununla birlikte, 2009 yılı içinde sağlık raporu 
nedeniyle toplam 4950 çalışanımızın kullanmış olduğu izinler 
toplamı (kayıp gün) 39.246 gündür. 

Akbank’ta Kurum İçi İletişim

Etkin ve verimli iş ilişkilerinin kurulması ve ekip ruhunun 
oluşturulması amacıyla, çalışanlar arasında iletişimi artırıcı 
çalışmalar yapılmaktadır. Yönetime katılım her zaman teşvik 
edilmekte,  çalışanlarımızın öneri sistemi aracılığıyla toplanan 
önerileri dikkatle değerlendirilerek ödüllendirilmektedir. 

Ayrıca, çalışanlar arası iletişimi artırmak ve çalışanları hızlı 
şekilde bilgilendirmek amacıyla bir kurumsal portal kurulmuştur. 
Kurum içi bilgi paylaşım sistemi olan Akbank Kurumsal Portalı 
ile tüm duyurular kağıt ortamından çevrimiçi sisteme taşınmıştır. 
Ayrıca, Akbank bünyesinde gerçekleştirilen birçok sosyal etkinlik 
de bu portal üzerinden izlenebilir. Kurum içi tüm bilgilere 
ulaşmak sistem üzerinden gerçekleşmektedir. Çalışanlarımız 
aradıkları bilgiye farklı noktalardan, anında ve çeşitli anahtar 
sözcükler kullanarak en etkin şekilde ulaşabilmektedir. Çalışan 
memnuniyetine doğrudan etkisi olan Akbank Kurumsal Portali ile 
zaman ve emek kaybı da önlenmektedir. 

Ayrıca farklı birimlerde çalışanlardan oluşan 132 adet ‘Yenilikçilik 
Elçisi’ Akbank’ın öncelikli konuları çerçevesinde bir araya gelip 
fikir takımları oluşturarak fikir üretme toplantıları yapmaktadır.

Bunlara ek olarak çalışanlarımız tarafından ‘Akbank 1001 Fikir 
Öneri Sistemi’ne iletilen görüş, öneri ve talepler düzenli aralıklara 
değerlendirilmektedir. 

%

Genel Müdürlük 4,95%

Bölge Müdürlükleri 1,45%

Şubeler 4,04%

Banka Geneli 4,26%
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Akbank’lı Olmak

Akbank’a güven ve bağlılığımızı güçlendiren önemli 
unsurlardan biri olan kurumsal portalımızda yer alan 
‘Akbanklı Olmak’ iletişim platformu, çalışanlarımızla 
iletişimimizi güçlendirmek için kullandığımız araçlardan 
birisidir. Akbanklı olmanın ayrıcalığını yaşatmak amacıyla 
çalışanlarımız için Nisan 2009’da hayata geçirilmiştir. 
Akbanklı Olmak, gerektiğinde hedefleri birlikte yakalamanın 
keyfini,  gerektiğinde ise eğlenmenin, bir arada olmanın 
pozitif yansımalarını iş kalitemizde görmemizi sağlayan 
bir oluşumdur.

Akbanklı Olmak’tan Bazı Başlıklar

Bankamızın aldığı ödüller
Müşterilerimizden geri bildirimler
Sosyal Etkinliklerimiz
Gurur Tablomuz
Akbanklıya Özel
Müşterilerimizden
Basında Biz

Ayrıca Akbanklı’ya özel firma kampanyaları, ayrıcalıklar gibi 
başlıklar altında ‘Akbanklı Olmak’ portalı aracılığıyla takım 
ruhumuzu da güçlendiriyoruz. 

Öğrenenlerin ve Öğretenlerin Bankası

Akbank çalışanlarının gelişimini destekleyerek, motivasyon ve 
iş tatmini yaratmak, Bankamızın ana hedeflerinden birisidir. 
Akbank,  gelişmiş insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanların 
potansiyelleri ve tercihleri doğrultusunda gelişebilmeleri için 

gerekli ortamı hazırlayarak organizasyon içinde üstlenebilecekleri 
farklı görev ve sorumlulukları planlamaktadır. Bu plan 
doğrultusunda gerekli şartların hazırlanması sağlanmaktadır. 
Kariyer yollarının açıkça tanımlanmış olduğu Akbank’ta çalışanlara 
esnek ve zengin kariyer fırsatları sunulmaktadır.

Akbank  İnsan Kaynakları politikasında stratejik bir öneme sahip 
olan eğitim sistemiyle tüm çalışanların gelişiminin desteklenmesi, 
motivasyon ve iş tatmininin artırılması hedeflenmektedir.

Akbank’ın eğitim programları işe giriş, aday havuzu, kariyer, 
sertifika programları, yeniden yapılanma eğitimleri, proje bazlı 
eğitimler ve yönetici geliştirme eğitimlerinden oluşmaktadır. 
Çalışanların yetkinlik düzeyleri, sınıf içi eğitimlerin yanı 
sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen uzaktan eğitim 
(e-Öğrenme ve video konferans) ve işbaşı eğitimi yöntemleri de 
geliştirilmektedir.  31.12.2009 tarihi itibariyle toplam 922.456 saat 
eğitim gerçekleştirilmiş, kişi başı ortalama 9,03 iş günü mesleki 
eğitim düzenlenmiştir. 2010 yılında toplam 1.126.427 saat eğitim 
yapılması planlanmakta olup, kişibaşı eğitim saatinin ise 11 gün 
olması beklenmektedir.

Akbank, bilginin çalışanlar açısından önemli bir değer, donanımlı 
insan kaynağının ise ciddi bir rekabet unsuru olduğunun bilinci 
ile çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan 
eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Eğitimler her yıl Akbank’ın stratejileri, sektörün ihtiyaçları ve 
çalışanların gelişim alanlarına göre değişmektedir.

Akbank eğitim sisteminin amacı çalışanların mevcut işlerini 
başarılı bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak, ayrıca aday 
oldukları pozisyona gelmeden önce adayları o görevin getireceği 
sorumluluklara hazırlamaktır. Çalışanlar mevcut görevleri için 
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kariyer ve sertifikasyon eğitimlerine katılmaktadır, aday oldukları 
görev için ise özel olarak tasarlanmış ‘Aday Havuzu’ eğitimlerine 
alınmaktadır. 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 
katılmaktadır. Program kapsamında uygulamalı bir şekilde ve 
pratiğe dönük verilen bu eğitimlerle, çalışanlarımızda kurum kül-
türü ve bağlılığının ilk günden oluşturulması amaçlanmaktadır.

Akbank çalışanları aldıkları eğitimlerle ilgili görüş, düşünce 
ve önerilerini öncelikli olarak eğitim sonunda doldurdukları 
online anketlerle iletmektedir. Bunun dışında “egitim@akbank.
com”  e-posta adresine tüm eğitimlerle ilgili soru, talep, öneri 
ve görüşlerini gönderebilen çalışanlarımız, e-öğrenmelerle 
ilgili düşüncelerini ise eğitim portalındaki ‘mesaj’ gönderme 
fonksiyonu ile paylaşabilmektedir. Tüm anket sonuçları, ilgili 
eğitim yöneticileri tarafından özellikle değerlendirilerek gerekli 
aksiyonlar alınmaktadır. 

Akbank Şube ve Genel Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçları, 
onları temsil eden ilgili işbirimleri ile görüşülerek belirlenmektedir 
ve bu doğrultuda hazırlanan yıllık eğitim planı ile bütçesi Akbank 
yönetimiyle paylaşılarak görüş ve onayları alınmaktadır. 

Akbank çalışanları veya yöneticilerinin gelişim alanlarıyla ilgili 
Eğitim Birimimize doğrudan iletebildikleri eğitim talepleri de 
incelenerek yanıtlanmaktadır.

Sertifikasyon Sistemi (lifelong learning)

Sertifikasyon Sistemi’nde, çalışanlar belirlenmiş eğitim 
programlarına, program öncesinde ve sonrasında yapılan sınavlara 
katılmaktadır. Ayrıca bu programlara ve sınavlara ek olarak 

çalışanlarımız bazı sertifika programlarında ödev hazırlamaktadır. 
Sertifika programlarında başarılı olan katılımcılar, mesleki 
ve kişisel gelişimlerinde önemli bir gösterge olan ve her 
alanda kullanabilecekleri ‘başarı sertifikası’nı alarak, kariyer 
gelişimlerinde önemli bir kazanım elde etmektedir. 

Sertifikasyon Sistemi;

• Çalışanlarımızın, katıldıkları programlara ilişkin başarılarını 
belgelendirmeleri, böylece kişisel kariyer yönetimlerinde 
proaktif olarak söz sahibi olmalarını sağlamayı,

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

Sertifikasyon programları ve sonunda hazırladıkları ödevler 
kişilerin yaptıkları işle doğrudan ilgili olduğu için çalışanlarımızın 
eğitimdeki başarıları iş kalitelerine birebir yansımaktadır.

2009 yılında e-Öğrenme yöntemi Akbank’ta yoğun olarak 
kullanılmıştır. e-Öğrenme olarak verilen eğitimlerden bir kısmı 
sınıf içi kariyer eğitimlerini destekleyen eğitimlerdir.

• Kredi mevzuatı, dış ticaret, bireysel ve ticari krediler, 
temel hukuk bilgileri, temel muhasebe bilgileri, banka ve 
kredi kartları vb.

Yeni lansmanı yapılan ürün ve süreçlere çalışanların 
adaptasyonunu hızlandırmak amacıyla yapılan e-Öğrenmeler:

• Kağıtsız şube uygulaması, Maestro, Kimlik Paylaşım Sistemi/
Yeni İstihbarat Sistemi (KPS/YİS).
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Kişisel gelişime yönelik eğitimler:

• Toplantı yönetimi, zaman düzenleme, müşteri odaklı ilişki 
yönetimi, telefonla iletişim, sunum teknikleri, rapor yazma 
teknikleri, proje yönetimi vb.

Akbank Gelişim Merkezi portalından tüm çalışanlar kendilerine 
atanmış veya serbest etkinlikteki e-Öğrenmeleri alabilmektedir ve 
her bir görev grubundaki çalışanlar yıl içinde alacakları eğitimleri 
gösteren ‘Eğitim Kataloğu’ ve eğitim içeriklerine ulaşabilmektedir. 
Eğitim portalında aynı zamanda herkesin faydalanabileceği, sayıları 
100’ü bulan, Banka ve Kredi Kartları, Temel Hukuk, Dış Ticaret 
Mevzuatı gibi Teknik Eğitimlere ait dokümanlar yer almaktadır. 

Makaleler bölümünden periyodik olarak finans, bankacılık, 
yönetim ve kişisel gelişim konulardaki güncel makale ve yayınlara 
ulaşılabilmektedir. 

Çalışanlarımız eğitim aldıkları konularda uzman, Banka İçi 
Eğitmenlerin bilgilerine ulaşıp iletişim kurabilmektedir.

Kısaca Akbank Gelişim Merkezi çalışanların gelişimini sürekli ve 
yenilenerek desteklemektedir.

Toplam eğitim saati / gün sayısı: 

Kişi başı eğitim saati / gün sayısı:

Eğitim Yöntemleri:

• Sınıf içi

• e-Öğrenme 

• Karma (sınıf içi+e-Öğrenme)

• İşbaşı eğitimleri

• Diğer
Çalışan 
Kategorisi 

2009 Oran

Genel 
Müdürlük

188.690 saat/ 
26.955 gün          

%20

Şube 733.766 saat / 
104.823 gün

%80

Çalışan 
Kategorisi 

2009 Oran

Genel 
Müdürlük

12,92 saat/ 
1,85 gün         

%20

Şube 50,26 saat/7,18 
gün

%80
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2009 yılı eğitim yöntemleri oranları

Eğitim 
Yönetimi

2009 
yılı 
Eğitim 
Saati

2009 
yılı
%

2010 yılı 
Planlanan 
Toplam 
Eğitim 
Saati

2010 yılı 
Planlanan
%

Sınıf İçi 305.196 %33 554.734 49%

e-Öğrenme 467.651 %51 112.832 10%

Karma 
(Sınıf içi + 
E-öğrenme)

118.974 %13 351.542 31%

İşbaşı 11.417 %1 102.662 %9

Diğer 19.218 %2 4.657 %0,4

Toplam 922.456 1.126.427

e-Öğrenme konu başlıkları 
• Finans ve yatırım

• Hukuk

• Kredi

• Risk

• Ürün ve Süreç

• Sistem

• İletişim ve Satış

• Yönetim

• Diğer

Yetkinlik Sınavlarının Desteklenmesi

Ödül niteliğinde olmamakla birlikte Akbank çalışanları, kendi 
uzmanlık alanlarıyla ilgili özellikle uluslararası geçerliliği olan 
sertifikaları almaları konusunda desteklenmektedir. Sınav ve 
sınava hazırlık eğitim ücretleri belli kriterler doğrultusunda 
Akbank tarafından karşılanmaktadır. 

Yaygın olarak destek verilen sınavlardan bazıları aşağıda 
belirtilmiştir:
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• CFA Institute tarafından düzenlenen Chartered Financial 
Analyst (CFA): Hazine işlemlerine yönelik sınav

• CIA Institute tarafından düzenlenen CIA (Certified Internal 
Auditor) sınavı ve ICMA tarafından gerçekleştirilen CMA 
(Certified Management Accountants): İç denetime yönelik 
sınav

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

• ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ tarafından düzenlenen CDCS 
(Certified Documentary Credit Specialist- Vesikalı Krediler 
Uzmanlık Sınavı)) akreditifle ilgilenen her görevliye dünya 
çapında kabul gören Diplomalı Akreditif Uzmanı unvanını 
kazanma şansı veren sınav 

Sınavlara giren ve başarısız olanların sınav ücretinin yarısı, başarılı 
olanların ise tamamı Akbank tarafından ödenmektedir. Aralık 
2009 itibariyle 33 kişinin bu sınavlardan ilgili olanlara katılımı 
sağlanmıştır.

Çalışanlarımıza Master (Uzmanlaşma)  Olanağı

Sabancı Üniversitesi ile yapılan işbirliği doğrultusunda her yıl belli 
sayıdaki Akbank çalışanın Executive MBA programına katılımı 
sağlanarak eğitim ücreti Akbank tarafından karşılanmaktadır. 
Programa özellikle üst yönetime aday ve yüksek performans 
gösteren kişiler dahil edilmektedir. 2008 yılında 7 ve 2009 yılında 
ise 5 kişi bu programdan faydalanmıştır. 

Akbank Kurumsal Portali

Araştırma-Geliştirme

Kurumsal Portal’de ‘Yenilikçilik’ başlığı altında yer alan bölümde 
Bilgi Teknolojileri Birimi’ne bağlı Ar-Ge ekiplerinin hazırladığı 
aylık teknoloji bültenleri yayınlanır. Bültenlerde sektördeki ve 
teknolojideki yenilikçi uygulamalardan örnekler verilmektedir.

Yenilikçi Güç

Akbank’ta Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri’ndeki 
çalışanlardan oluşan 132 yenilikçilik elçisi bulunmaktadır. Yenilikçi 
Güç bölümünde, Yenilikçilik Elçileri ve çalışmaları ile ilgili bilgiler 
verilir. Yenilikçilik Elçileri’ne, 2008 yılında yenilikçilik ve düşünme 
teknikleri ile ilgili eğitimler verilmiştir. Dönem dönem bir araya 
gelerek çalıştaylar düzenleyen elçiler, önceden belirlenmiş 
konularda yenilikçi fikirler üretir. Çalıştaylarda ele alınacak 
konular İş Birimleri ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Yenilikçilik Hakkında

Akbank bünyesinde Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümü 
tarafından ‘1001 Haber’ adında aylık bir bülten hazırlanarak 
yayınlanmaktadır. Bu bültende hem Bankacılık sektöründeki, 
hem de diğer sektörlerdeki yenilikçi uygulamalardan örnekler 
verilerek yenilikçilik üzerine yazılmış makaleler, yazılar vb. 
yayınlanmaktadır. Bu bölümde ayrıca yenilikçilik ile ilgili dünyadan 
başarı örneklerine de yer verilmektedir. 

Aklınla 1001 Yaşa

1001 Fikir Öneri Sistemi uygulamasını içeren ‘Aklınla 1001 Yaşa’ 
aracılığıyla tüm çalışanların önerileri toplanır. Girilen öneriler 
Kalite ve Süreç Yönetimi Bölümünün incelemesinden geçtikten 

137-138



sonra değerlendirilmek üzere ilgili İş Birimleri’ne iletilir. 
İş Birimleri’nin değerlendirmesi sonrasında öneri ile ilgili 
aksiyon planları yapılır ve öneri sahibine bilgi verilir. Her 
ay ‘ayın önerisi’ seçilerek, öneri ve öneri sahibi Bankamız 
bünyesinde genel bir duyuru aracılığıyla paylaşılmaktadır. 
Ayrıca, Müşteri Şikayet Yönetimi ekibi tarafından derlenen 
müşteri önerileri de günlük olarak Öneri Sistemi’ne dahil 
edilir ve aynı şekilde değerlendirilir. 

Oca k-Aralık 2009

%85’i çalışan, %15’i müşteri önerisi olmak üzere 
toplam 11.000 öneri 

Hayata Geçirilen Önerilerden Örnekler

• Çocuklar için ayrı bir sigorta ürünü geliştirilmesi

• Okulların tatil olduğu dönemde servis aracı sahiplerine 
yönelik 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyası

• Sigorta kapsamına giren tüketici kredilerinden kullanan 
müşterilerimize sigorta bitiş tarihinden 1 ay önce Mobil 
Kısa Mesaj gönderilerek sigortasının yenilenebilmesi 
amacıyla şubeye davet edilmesi

Akbank Etik Hattı

Çalışanlarımızın birim içerisinde çözüm getiremeyeceğini 
düşündüğü ya da herhangi bir nedenle birim içindeki 
çalışanlarla ve yöneticileriyle paylaşımda bulunmaktan 
çekindikleri konuları dile getirmelerini sağlayabilmek, bu 
gibi durumlarda çalışanlara destek olmak ve gerektiğinde 

de danışmanlık vermek amacıyla Bankamızda ‘Etik Hattı’ 
oluşturulmuştur. Ayrıca Bankamız kurum kültürünün 
ve yönetiminin değişmez ilkeleri, ‘Akbank Etik İlkeleri’ 
adıyla yazılı hale getirilmiş olup kurumsal portalde 
yayınlanmaktadır.

Kurumsal portalde ayrıca çalışanların doğum günleri, evlilik, 
doğum vb. haberler ile teşekkür alan çalışanların isimleri de 
yayınlanmaktadır. 

İş Zekası (Business Intelligence) Uygulamaları-ARGUS

Sektörün ve Akbank’ın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin biçimde yanıt 
vermek amacıyla 2007 yılında projelendirilen ARGUS Sistemi 
Altyapısı Değişikliği’nin birinci fazı 2009 yılında tamamlanmış 
ve kullanıcılara açılmıştır.

Standartlara uygun, esnek, etkin ve hızlı bir bilgi yönetim 
ve karar destek sisteminin kurulmasını amaçlayan 
projenin ikinci faz çalışmaları planlanmış ve geliştirmelere 
başlanmıştır. 2010 yılının son çeyreğinde tamamlanması 
hedeflenen projeyle her düzeydeki kullanıcının, yetkileri 
dahilinde yönetsel bilgi ihtiyacı kaliteli bir biçimde 
karşılanacak, rapor üretim ve bilgi yönetimi süreçleri de daha 
etkin bir biçimde yönetilecektir.

Performans Yönetim Sistemi (PYS)

Akbank’ta adil değerlendirme unsurlarını ön planda tutan, 
şeffaf, değişen gereksinimlere yanıt verebilecek, gelişime 
açık ve esnek bir performans sistemi kullanılmaktadır. 
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Üstün performansı destekleyen, teşvik eden yönetim 
anlayışımızla geliştirdiğimiz sistemimizin amacı;

• Çalışanlarımızın hedeflerini gerçekleştirmesini sağ-
lamak, kurum performansını arttırmak,

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

• Bankamız hedeflerini çalışanlarımızın kişisel hedef-
leriyle uyumlandırmak,

• Çalışanlarımızın kendilerinden ne beklendiğini daha 
iyi anlamaları, işlerini sahiplenmeleri ve hedeflerine 
ulaşmak için motive olmalarını sağlamak,

• Açık iletişim ve düzenli geri bildirimler ile sürekli 
gelişimlerini 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 süreçleri gibi konularda doğru 
kararlar almak ve bu doğrultuda çalışanlarımızın 
bireysel gelişimini sağlamaktır.

Akbank Performans Yönetim Sistemi Kriterleri, hedef ve 
yetkinliklerdir. Performans formlarındaki hedef ve yetkinlik 
çeşitleri, ağırlıkları ve adetleri Akbank İş Birimleri ve İnsan 
Kaynakları’nın ortak çalışması sonucunda kararlaştırılır. 
Performans dönemi bir yıllık süreyi kapsamaktadır.  

Performans Yönetim Sistemi ile entegre olan Operasyon ve 
Rakamsal Skor kart ölçümleri ise 6 aylık dönemlerle yılda iki 
kez yapılmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti

Akbank olarak  çalışanlarımızın mutluluğu, Bankamıza 
bağlılıkları, güçlü takım ruhunun sürdürülmesi, 
hedeflerimize ulaşabilmemizi ve  başarılarımızın sürekli 
olmasını sağlayan önemli bir unsurdur.  Bu bilinçle Akbank 
iki yılda bir Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulamasını 
gerçekleştirmektedir.

Kasım 2007-Ocak 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
Çalışan Memnuniyeti Anketi sonucundaki analizlerle,  her 
iş birimimiz gerekli planlamaları yapmış, ilgili aksiyonlarını 
gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde Nisan 2010 tarihinde Çalışan 
Memnuniyeti Anketi’nin tekrarlanması, geri bildirimler 
doğrultusunda çeşitli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının 
iş birimleri tarafından planlanması hedeflenmektedir.

Akbank’ta Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulamasının 
dışında, düzenli aralıklarla bölge ziyaretleri gerçekleştirilerek 
iş birimleri, yönetim ekipleri ve İnsan Kaynakları uzmanlarıyla 
çalışanlarımız arasında toplu ve yüzyüze görüşmelerle 
iletişim kanallarımız sürekli açık tutulmaktadır.
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Eşit Kariyer Fırsatı
Kurum İçi İş İlanları (Job Posting)

İş performansımız ve verimliliğimiz doğrultusunda, 
organizasyonumuzda oluşan açık pozisyonlarımız  öncelikli 
olarak çalışanlarımıza kurumsal portalımızdaki özel 
alandan duyurulmaktadır.

Pozisyon için gerekli olan niteliklerin de belirtildiği bu 
ilanlarımıza çalışanlarımız portal üzerinden başvurabilir 
ve değerlendirmeye alınabilir.  İnsan Kaynakları tarafından 
gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda başvuru sahibi 
çalışanımız söz konusu pozisyon için uygun bulunduğu 
takdirde yeni görevine en kısa süre içinde başlamaktadır.
 
Çağrı Merkezi’nde Çalışan Memnuniyeti

Mevcut ve potansiyel müşterilerimizle doğrudan iletişim 
kanallarımız içinde önemli bir yer tutan Akbank Çağrı 
Merkezi, iş süreçlerinin dinamikliğine uygun biçimde, çalı-
şan memnuniyeti anketi geri bildirimlerine bağlı olarak 
sürekli kendini geliştirmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

Şubelerimizde bulunan havalandırma sistemleri %100 taze 
hava ve ısı geri kazanımlı olarak tesis edilmiştir. Bakımları 
düzenli yapılan sistemler sayesinde çalışanlarımızın 
alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan hastalıklara karşı 
korunmaları sağlanmaktadır. Ayrıca yine aynı sistemle ilgili 
standardın öngördüğü değerleri karşılayacak hava kalitesine 
sahip çalışma ortamları yaratılmaktadır. Kontrolsüz hava 
hareketleri engellenerek enerji tasarrufu da sağlanmaktadır.

Ayrıca Akbank Tekaüt Sandığı (AKSandık) internet sayfası 
üzerinde yayınlanan ‘Sağlık Köşesi’ ile salgın ya da 
önemli hastalıklarla ilgili bilgilendirmeler düzenli olarak 
yapılmaktadır. Acil durumlarda e-posta aracılığıyla bilginin 
yayılması sağlanmaktadır. (www.akteksan.net)

Akbank çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik olarak 
ilkyardım eğitimleri düzenlemektedir. Bu konuda yasaların 
zorunlu tuttuğu sayıdaki kişilere sınıf içi eğitim, diğer 
çalışanlara ise e-Öğrenme yoluyla verilmektedir. 

Akbank Tekaüt Sandığı

Akbank çalışanları ve emeklileri, Sosyal Güvenlik Kanunu 
hükümlerine göre kurulmuş yasal bir sandık olan Akbank 
Tekaüt Sandığı üyeleridir. 

Bu sandık tarafından verilen hizmetler, asgari Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından verilen hizmetler kadardır. 
Sandık tarafından, çalışanlar ile emeklilerin kendileri 
ve aileleri için sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca 
emekli olan çalışanlarımıza da emekli maaşları bu fondan 
ödenmektedir. 

Akbank Kurum Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi

Akbank çalışanlarına kurum katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi 
(BES) Hizmetleri de sunulmaktadır. Orta kademe yöneticiler, 
denetçiler ve üst yönetim çalışan kategorilerindeki çalışanlar 
kurum katkılı BES planına dahildir. Plana katılım gönüllülük 
esasına dayanmaktadır. Planın amacı çalışanların mevcut 
yaşam koşullarına emeklilik dönemlerinde de sahip 
olmalarını sağlamaktır.  
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Yönetici seviyelerinde görev yapan Bankamız çalışanlarının 
BES sözleşmelerine, Akbank tarafından aylık brüt maaş 
tutarınının belirli oranında ek katkı payı ödemesi yapılarak, 
çalışanların tasarruflarına katkıda bulunulmaktadır. 
Yapılan bu katkıyla motivasyonun ve kuruma olan bağlılığın 
arttırılması amaçlanmaktadır.  

Çalışanların bağlılık ve motivasyonu Akbank için büyük önem 
taşımaktadır. Bu çerçevede kurum katkılı BES’e özel önem 
verilmektedir. BES programları İnsan Kaynakları Birimimiz 
tarafından dikkatle takip edilerek bu plana dahil olan çalışan 
sayısının artırılması planlanmaktadır.

Kurum İçi ve Emekli Eğitmen Uygulaması

Akbank’tan emekli olmuş, alanında başarılı ve eğitmenlik 
becerisi olan eski Akbank çalışanlarının iş tecrübelerinden 
ve bankacılık bilgilerinden yararlanmak üzere kendilerinden 
‘eğitmen’ olarak faydalanılmaktadır. Bu kişilere verdikleri 
eğitim karşılığında eğitmenlik ücreti ödenmekte olup, 
özellikle işe yeni başlayan çalışanların katıldığı Temel 
Bankacılık eğitimlerinin hemen hemen tamamı emekli 
eğitmenler tarafından verilmektedir. Emekli çalışanların bilgi 
ve tecrübeleri yoluyla, işe yeni başlayan Akbanklıların kuruma 
aidiyet ve motivasyon duygusu artırılmaktadır. 

Aynı şekilde banka içinde konusunda uzman ve eğitmenlik 
becerisi olan kişiler, belirlenen kriterler doğrultusunda 
seçilerek eğiticinin eğitimi programına katılmaktadır ve bu 
programda başarılı olanlar banka içi eğitmen olmaktadır. 
Aynı zamanda mevcut görevlerini de yerine getirmeye devam 
etmektedirler. Banka içi eğitmenlere verdikleri eğitim saati 
başına belli bir ücret ödenmektedir. 

Akbank ve İnsan Hakları

Akbank’ın, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve temiz 
toplumla ilgili evrensel ilkelere olan bağlılığının en büyük 
kanıtı, kurumsal sosyal sorumluluğun dünya çapındaki 
en önemli belgesi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ni (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. Daha insancıl bir küreselleşme için 
üzerine düşeni yapacağına söz vermektedir. 
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Çevre Politikamız

Akbank faaliyetlerinin fiziksel çevre üzerindeki etkisini en aza 
indirebilmek için çalışmalar yürütmek üzere taahhütte bulunarak 
ülkemiz bankacılık sektöründe öncü bir rol üstlenmiştir. 

Bankamız, bu politikayı hayata geçirebilmek için aşağıdaki 
yöntemleri çevresel ilkeleri olarak benimsemektedir:

• Doğal kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerimizden 
kaynaklanan atıklarımızın mümkün olabilecek en az düzeye 
indirilebilmesi için çalışmalar yürütmek,

• Çalışanlarımız ve tüm kilit paydaşlarımız için geri dönüşüm 
ve yeniden kullanım faaliyetlerini desteklemek ve bu konuda 
farkındalığın artmasını sağlamak,

• Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak için farkındalık 
çalışmaları başlatmak,

• Çevresel yasa ve yönetmeliklere tam uyumun sağlanması 
ve bu konudaki gelişmelerin yakından izlenmesi ile paydaş-
larımız arasında bu konuda duyarlılığın artmasının teşvik 
edilmesini sağlamak,

• Sera gazı emisyonlarının düşürülmesini sağlamak için 
uluslararası işbirlikleri yaparak şeffaflık politikalarını des-
teklemek.

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project)

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) 2000 
yılında devlet ve hükümetleri, yatırımcıları, kurum ve kuruluşları 
iklim değişikliğinin beklenen olumsuz etkilerine karşı eyleme 
geçmeleri konusunda teşvik etmek amacıyla bilgi ve veri toplamak, 

bu bilgileri kamuyla paylaşmak için hayata geçirilmiş küresel 
bir girişimdir.

Dünyada yaklaşık 60 ülkede 2500 kurum ve kuruluş CDP aracılığıyla 
sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği ile ilgili stratejilerini 
ölçerek kamuya açıklamaktadır. Böylelikle söz konusu kurum ve 
kuruluşlar atmosfere salınan zararlı emisyonların düşürülmesi 
için hedefler belirleyerek performanslarını yükseltebilmektedir. 

CDP aracılığıyla kamuya açıklanan sonuçlar yatırımcılar, kurum ve 
kuruluşlar, devlet ve hükümetler, politikacılar, kamu kurumları, 
akademik dünya ve tüm ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

• CDP dünyadaki iklim değişikliği ile ilgili tek küresel rapor-
lama sistemidir. 

• CDP dünyanın büyük ekonomilerini içine alan geniş bir alanda 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

• CDP 534 kurumsal yatırımcının bir araya gelerek, 64 trilyon 
dolarlık bir yatırımla sürdürdüğü iklim değişikliği ile ilgili dev 
bir farkındalık ve iyileştirme projesidir. 

CDP Türkiye

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Akbank 
desteğiyle hayata geçirilen ‘Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 
ilk adımı, İMKB-50 listesinde yer alan şirketlere karbon alımlarını 
ve iklim değişikliği ile ilgili politikalarını açıklamaları için davet 
mektuplarının gönderilmesi ile atılmıştır. Karbon Saydamlık 
Projesi, iklim değişikliği ve sera gazı salımları konusunda İMKB 
şirketlerinin harekete geçirilmesinde ve Türkiye’nin emisyon 
envanterinin çıkartılmasında önemli  bir adım olacaktır.
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CDP’ye verdiğimiz destek ve Türkiye’de uluslararası standartlara 
uygun, ilk sera gazı emisyonu raporlaması taahhüdünü veren 
şirket olmamızla birlikte, ülkemizdeki kurum ve kuruluşların 
iklim değişikliği ile ilgili farkındalığının artması, emisyonların 
azaltılması konusunda yapıcı değişikliklere gidilmesi ve bu 
konuda toplumsal algıda pozitif değişimlerin gerçekleşmesini 
hedeflemekteyiz. Biz Akbank olarak gerek bankamız bünyesinde, 
gerek beraber çalıştığımız çözüm ortaklarımızla,  gerekse de 
vereceğimiz hizmetlerle bu uygulamaların benimsenmesi ve 
yaygınlaştırılması için bu konuda da öncülük yapan kuruluşlardan 
biri olmayı hedeflemekteyiz.

Doğalgaz Tüketimi kwh/yıl  

(*) Bu veriler 2009 yılından itibaren raporlanmaya başlanmıştır. Raporlama esnasında 
verilerin kontrolleri devam etmektedir.  

 

Akbank Sabancı Center ve Maslak Operasyon Merkezi’nde 
doğalgaz kullanılmaktadır.

Isıtma amaçlı yakıt kullanan şubelerin %63’ünde  gaz yakıt, 
%2’sinde katı yakıt, % 35’inde ise sıvı yakıt kullanılmaktadır.

Doğalgaz Tüketimi kwh/m2/yıl  

(*) Bu veriler 2009 yılından itibaren raporlanmaya başlanmıştır. Raporlama esnasında 
verilerin kontrolleri devam etmektedir. 

 

Elektrik Tüketimi milyon kwh/yıl

(*) Bu veriler 2009 yılından itibaren raporlanmaya başlanmıştır. Raporlama esnasında 
verilerin kontrolleri devam etmektedir.  

2007 2008 2009

Akbank Sabancı 
Center

 2.654.824     2.385.427     2.599.564    

Maslak Operasyon 
Merkezi ve Diğer 
Merkezler (*)

-  -  3.671.437    

Şubeler (*)  -  -   14.717.098  

2007 2008 2009

Akbank Sabancı 
Center

45,11    40,53    44,17  

Maslak Operasyon 
Merkezi ve Diğer 
Merkezler (*)

- - 44,57

Şubeler (*)  -  -   91,00

2007 2008 2009

Akbank Sabancı 
Center

 10.458.000    12.637.000  13.115.000

Maslak Operasyon 
Merkezi ve Diğer 
Merkezler (*)

- -  13.121.059    

Şubeler (*)  -  -    49.156.657
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Toplam Elektrik Tüketimi kwh/m2/yıl

(*) Bu veriler 2009 yılından itibaren raporlanmaya başlanmıştır. Raporlama esnasında 
verilerin kontrolleri devam etmektedir.

(**) Sabancı Center m2 başına elektrik tüketimi bankada bulunan ana sunucular nedeniyle 
diğer merkez ve şubelere kıyasla daha yüksektir. 
 

Akbank ve Enerji Tasarrufu

Akbank Sabancı Center Toplam Enerji Tasarruf Miktarı kwh/yıl

2009 sonu itibarıyla bu veriler hesaplama aşamasındadır.

Genel Müdürlük ve şubelerimizde enerji ve su tüketiminde tasarruf 
amacıyla gerçekleştirilen uygulamalardan bazıları şunlardır:

 • Şubeler dışında en büyük operasyon merkezimiz olan 
Sabancı Center’da soğutma gruplarının yüksek verimli 
cihazlarla değişimi yapılarak,  soğutma sistemi kullanımında 
elektrik tasarrufu sağlanmıştır. 

• 2008 yılında kapasite düşmesi ve yaşlanma nedeniyle %73 
verimle çalışan Sabancı Center UPS’leri düşük kapasitede 
%94 verimle çalışan yeni UPS’lerle değiştirilmiştir. 

• Lavabo ve eviye bataryaları perlatörlüdür. Bu sistemle su 
tüketimi %5-15 arasında azaltılabilmektedir. 

• Şubelerimizde kazan ve bacaların yıllık bakımları, temizlikleri 
düzenli olarak yapılarak arıza sayısı ve eksoz gazı emisyonları 
düşürülmektedir. 

• Klimaların yıllık bakımları düzenli olarak yaptırılarak elektrik 
tüketimleri azaltılmaktadır.

• Şubelerimizin elektrik, su ve yakıt tüketimi 2009 yılında 
raporlanmaya başlamıştır. Yapılacak analizler sonucunda 
2010 yılı için gerekli tasarruf uygulamaları belirlenecektir. 

• Dış cephe Akbank reklam  tabelalarının ön havuz aydın-
latmaları NEON ile aydınlatılmaktadır. Şube Değişim Ağı 
projesi kapsamında, yeni şube açılışlarında ve eski şubelerde 
arıza nedeniyle sistem değişikliklerinde NEON ile aydınlatma 
yerine LED ile aydınlatma tercih edilmektedir.  Bu sayede 
aydınlatma nedeniyle elektrik tüketiminde metre başına 
yaklaşık % 50 tasarruf sağlanmıştır.

2007 2008 2009

Akbank Sabancı 
Center (**)

178 215 223

Maslak Operasyon 
Merkezi ve Diğer 
Merkezler (*)

- - 159

Şubeler (*)  -  -   163

2007 2008

Proses Tasarımı 
Değişikliği Sonucu

 890.590     1.223.891    

Ekipman Değiştirme 
ve Makinaya 
Uyarlama Sonucu

 1.662.447     1.799.947    

Toplam Enerji 
Tasarrufu

 2.553.037     3.023.838    
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• Elektrik sayaçlarının merkezi sistemden izlenmesi 2010 
hedeflerimiz arasındadır. Bu sayede tüm şubelerin elektrik 
tüketimleri online izlenerek karşılaştırma yapılması mümkün 
olacaktır. Ayrıca merkezileştirme sayesinde şubelerimizdeki 
arızalara zamanında müdahale edilebilecektir.

İş ve Eğitim Amaçlı Seyahatlerden Kaynaklanan Emisyonlar

2009 yılı boyunca Genel Müdürlük birimlerinin faaliyet gösterdiği 4 
ayrı binada kullanılan  personel servisleri ile üst yönetime tahsis 
edilen makam araçları ve çalışanların toplu taşıması için toplam 
5.549.940 km yol kat edilmiştir. 

Personel toplu taşıması için kullanılan araçlar, 3.686 kişinin yıllık 
ortalama 250 işgünü üzerinden yapılan hesap doğrultusunda, yıllık 
olarak ortalama 921.500 kişi/yıl bireysel araç kullanımını önleyerek 
önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Böylelikle 
oluşması beklenen karbon emisyonu da engellenmektedir.

Akbank Sabancı Center, Maslak Operasyon Merkezi, Ümraniye 
ve Gümüşsuyu binalarından şehrin belli noktalarına servis 
araçları ile personel ulaşımı sağlanmaktadır. Servis araçları 
ile Akbank Sabancı Center’da çalışanların 64%’ü, Maslak 
Operasyon Merkezi’nde çalışanların 97%’si, Ümraniye binasında 
çalışanların 99%’u ve Gümüşsuyu binasında çalışanların 78%’i 
taşınmaktadır. Akbank’ın Maslak - Levent - Ümraniye merkezleri 
arasında günde 4 ring seferi bulunmaktadır. 12 kişilik bu araçlarla 
yapılan seyahatlerde bireysel araç yerine ortak araç kullanımı 
sağlanmaktadır. 

Su Kullanımı
Su Tüketimi  m3/yıl

(*) Bu veriler 2009 yılından itibaren raporlanmaya başlanmıştır. Raporlama esnasında 
verilerin kontrolleri devam etmektedir.

Kişi Başına Su Tüketimi m3

(*) Bu veriler 2009 yılından itibaren raporlanmaya başlanmıştır. Raporlama esnasında 
verilerin kontrolleri devam etmektedir.

2007 2008 2009

Akbank Sabancı 
Center

 40.561     44.537     40.374    

Maslak Operasyon 
Merkezi ve Diğer 
Merkezler (*)

- - 39.654

Şubeler (*)  -  -   290.000

2007 2008 2009

Akbank Sabancı 
Center

 20 24 22

Maslak Operasyon 
Merkezi ve Diğer 
Merkezler (*)

- - 15

Şubeler (*)  -  -   28
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Su Kaynakları

Akbank’ın yüksek biyoçeşitliliğe sahip ya da koruma alanlarının 
içinde veya yakınlarında kullanılan faaliyet alanı bulunmamaktadır. 

Emisyon ve Atık Yönetimi

Akbank’ın 2009 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne katılımının 
ardından emisyon ölçümleri ve iyileştirme faaliyetlerinin önemi 
artmıştır. Üstlendiği bu öncülükle birlikte Akbank, hem ülkemizde, hem 
de uluslararası arenada emsalleriyle kıyaslanabilecek bir performans 
gösterebilmek için gerekli istek ve farkındalığa sahiptir. 

Doğalgaz Tüketimi Sonucunda Karbon Emisyonu ton

(*) Bu veriler 2009 yılından itibaren raporlanmaya başlanmıştır. Raporlama esnasında 
verilerin kontrolleri devam etmektedir.

Diğer Yakıtlar (Odun, Kömür,Motorin,Mazot) 

Şubelerimizin 2009 yılındaki diğer yakıt (odun, kömür, motorin, bütan, 
vb.) tüketimleri sonucunda oluşan karbon emisyonu yaklaşık 2,917 
(*) ton’dur. 

İstanbul Sabancı Center Terkos Barajı

İstanbul Maslak Operasyon 
Merkezi 

Terkos Barajı

İstanbul Avrupa Yakası Şubeler Pabuçdere, Sazlıdere, B.Çekmece, 
Alibey, Terkos, Kazandere, 
Istrancalar (Kırklareli), Sultandere 
(Tekirdağ)

İstanbul Asya Yakası Şubeler Ömerli, Elmalı, Darlık, Düzdere, 
Melen Çayı, Büyükdere

Ankara Bölge Müdürlüğü 
ve Şubeler

Çamlıdere, Kurtboğazı, Kavşakkaya, 
Eğrekkaya, Akyar, Asartepe Barajı, 
Kayaş Bayındır, Çubuk 1, Çubuk 2, 
Kızılırmak-Kesikköprü Baraji ve 
HES, Hifranlı Barajı ve HES

İzmir Bölge Müdürlüğü 
ve Şubeler

Kestel, Balçova, Güzelhisar, 
Ürkmez, Seferihisar, Tahtalı, 
Alaçatı, Kavakdere

Bursa Bölge Müdürlüğü 
ve Şubeler

Doğancı, Nilüfer Barajı, Demirtaş, 
Gölbaşı, Büyükorhan, Hasanağa, 
Çınarcık

2007 2008 2009

Akbank Sabancı 
Center

621 558 608

Maslak Operasyon 
Merkezi ve Diğer 
Merkezler (*)

- - 859

Şubeler (*)  -  -   3.344
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Elektrik Tüketimi Sonucunda Karbon Emisyonu ton

(*) Bu veriler 2009 yılından itibaren raporlanmaya başlanmıştır. Raporlama esnasında 
verilerin kontrolleri devam etmektedir.

Akbank Sabancı Center’ın emisyonların azaltılmasıyla ilgili kilit 
performans göstergeleri (KPI) aşağıdaki grafikte verilmiştir. 
Bununla birlikte şubelerimiz için KPI’ların belirlenmesi, 
hedeflerimiz arasındadır.

KPI Hedeflerine Göre  Karbon Emisyonu ton

2008 yılında yeni sunucuların hizmete alınması nedeniyle m2 başına 
düşen karbon emisyonu hedeflerinde önceki yıllara kıyasla artış 
gerçekleşmiştir.

Ayrıca hizmet binalarımızda yemekhane atık su hatları mevcut 
tesisattan bağımsızdır. Böylelikle mutfakta oluşan yağın şehir 
kanalizasyonuna sızmasını engellemek için yağ tutucular 
kullanılmaktadır. 2010 yılında hizmete girmesi planlanan Gebze 
ABC Akbank Bankacılık Merkezi’nde atık yağın geri dönüşümünün 
sağlanması için planlamalar yapılmıştır.

Ağaçlara Hayat Verin Kampanyası (E-ekstre)

Akbank’ta Ağustos 2008’den bu yana yoğun bir biçimde e-ekstreye 
geçiş kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyayla birlikte 
yapılan iletişim çalışmasıyla müşterilerimizin basılı ekstreden 
vazgeçmeleri halinde doğayı koruyacakları vurgulanmış ve zaman 
zaman teşvik amacıyla kampanyalarımız chip-para ödülleriyle 
desteklenmiştir.

E-ekstre potansiyeli olan son müşteri grubuna da 2009 yılı içinde 
proaktif e-ekstre tanımlama işlemleri tamamlanmıştır. Buna göre 
kredi kartlarında e-ekstre toplam adedimiz 1.176.000’e ulaşmıştır.

2009 yılı e-ekstre performansı

• Ocak ayında 250.000 adet olan e-posta ve kısa mesaj 
ile ekstre alan müşteri adedimiz %470 artış  göstererek 
1.176.000’e  ulaşmıştır.

• Aktif ekstre adedinde e-ekstre penetrasyonu %35’e 
ulaş-mıştır. 

• 2009 yılında yeni tanımlanan e-ekstreler ile sağlanan tasarruf 
yaklaşık olarak 5.467.000TL* (yaklaşık 515 ağaç)

2007 2008 2009

Akbank Sabancı 
Center

 4.580     5.534    5.743

Maslak Operasyon 
Merkezi ve Diğer 
Merkezler (*)

- - 6.981 

Şubeler (*)  -  -    34.747    

2007 2008 2009

Elektrik 
Tüketimi  - KPI

0,08 0,09 0,10

Doğalgaz 
Tüketimi  - KPI

0,01 0,01 0,01

Toplam 0,08 0,10 0,10
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2010 yılında gerçekleşecek tahmini tasarruf ise 12.000.000TL*dir.
(yaklaşık 1.131 ağaç)

*ekstre gönderim birim tutarı 0,9 TL olarak alınmıştır.

2009 yılında aracı bir kurum tarafından geri dönüşüm için 
Akbank’tan satın alınan 699.143 kg hurda kağıt için Akbank’a 
yapılan ödemenin tutarı 117.760 TL’ye ulaşmıştır. 

Ayrıca Akbank Kurumsal Portalinin devreye girmesi ve verimli 
kullanımının teşvik edilmesiyle birlikte 2006 yılından bu yana 
toplam 131.692.880 adet A4 (657 ton) kağıt tasarrufu sağlanmıştır. 
Sağlanan bu tasarrufla 11.171 adet ağacın kesilmesi önlenmiştir. 

Teknolojik atıkların değerlendirilmesi

Teknolojik atıklar hurda satışı yada hibe yoluyla elden 
çıkarılmaktadır.

Kullanım Dışı Otomatik Bankacılık Makineleri

Yıllar 2006 2007 2008 2009

Yurtdışına 
Satılan

- 482 -

Yedek 
Parça için 
satılan

93 72 55 164

Toplam 93 554 55 164

360 Her yönüyle İK (İnsan Kaynakları Portalı)

Bordro görüntüleme, fazla mesai bildirimleri, görev seyahati 
bildirimleri, kasa tazminatı bildirimleri yalnızca Akbank 
çalışanlarının erişim sağlayabildiği 360O Her Yönüyle İK Portali 
üzerinden online olarak yürütülmeye başlanmış ve bu sayede 
önemli kağıt tasarrufu sağlanmıştır. 2007 son çeyreği içinde hayata 
geçen online süreçler sayesinde elde edilen kağıt tasarrufları 
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
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Online Bordro Görüntüleme Sistemine Geçiş ile Sağlanan  Kağıt 
Tasarrufu

Kağıtsız Şube

2008 yılında başlatılan Kağıtsız Şube uygulamaları, merkez ile 
şubeler arasında, kağıt ortamında yürüyen işlemlerin elektronik 
ortama aktarılmasını ve yönetilmesini sağlayan uygulamalar 
bütünüdür. Bu proje ile Akbank Genel Müdürlüğü ile şubeler 
arasındaki fiziksel doküman dolaşımının, fotokopi ve faks 
kullanımının azaltılması hedeflenmiştir. Proje ile günlük 40.000 
adet fotokopi tasarrufu ve operasyonel işlemlerde de yaklaşık  %10 
verimlilik sağlanmıştır. Bugüne kadar Kağıtsız Şube uygulaması 
sayesinde 3,7 milyon adet kağıt tasarruf edilmiştir.

Gün Sonu Raporlarının da kağısız ortama alınması projesi ile 27 
milyon sayfa kağıt tasarrufu yapılmıştır. Bu proje ile birlikte gün 
sonunda şubelerde yazdırılan raporların manyetik ortama alınması 
sağlanmış, arşiv vb. işlerde verim arttırılırken, kağıt ve toner 
tüketiminde etkin bir kaynak yönetimi sağlanmıştır.

Akbank’ın Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağladığı fon 
miktarı $960 milyona ulaştı

Akbank, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile 150 milyon Avro 
tutarında yeni bir kredi anlaşması imzalamıştır. Akbank 
ile AYB arasında imzalanan anlaşmayla sağlanan 7 yıl 
vadeli 150 milyon Avro kredi Akbank aracılığıyla KOBİ’lere 
kullandırılacaktır. Avrupa Birliği Komisyonu ve Üye Ülkeler 
tarafından Aday Ülkeleri desteklemek amacıyla onaylanan 
Çerçeve Anlaşması kapsamında sağlanan söz konusu kredi, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği katılımı sürecinde reel sektörün 
desteklenmesi amacıyla Akbank’a temin edilmiştir. 

Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, AYB’den sağlanan 
kredi hakkında yaptığı açıklamada “Söz konusu kredi ile 
KOBİ’lerimizin uzun vadeli finansman ihtiyacının daha 
uygun maliyetlerle karşılanabilmesi sağlanacaktır. Bu 
sayede Akbank olarak reel sektöre destek sağlamaya 
ve ekonominin büyümesine katkıda bulunmaya devam 
etmekteyiz “ dedi.

Akbank Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Hülya Kefeli, “AYB ile 2007 yılından bu yana 
işbirliğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Temin ettiğimiz yeni 
kredi ile birlikte bugüne kadar AYB’den aldığımız kredi 
tutarı 960 milyon USD’ye ulaştı. Akbank söz konusu kredi ile, 
KOBİ’lere uygun koşullarda kaynak imkanı yaratmaktadır. 
Kredi, anlaşma koşulları itibarı ile ekonomik büyüme, 
sosyal refah, çevrenin korunmasına ilişkin maddeler 
içermesi açısından Akbank’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
politikalarıyla da örtüşmektedir” dedi. 
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Yıllar Toplam Kağıt Tasarrufu (adet)

2007 (5 ay) 117.200

2008 337.047

2009 347.147

Toplam 801.394



Çevreci Krediler

Bireylerin ısı/yakıt tasarrufu için yapacakları doğalgaz 
dönüşümü, pencere yenileme, kombi alımı, çatı izolasyonu, 
bina mantolama, güneş enerjisi paneli kurumu gibi enerji 
tasarrufu sağlayan ihtiyaçlarının finansmanı için tasarlanan 
bu yeni ürünümüz 2010 yılı içinde müşterilerimizin hizmetine 
sunulacaktır.

Ayrıca firmaların dış cephe yalıtımı, elektrik ve ısı 
kojenerasyonu, elektrik-yakıt ısıtma dönüşümü, kazan, 
buhar sistemleri, soğutma sistemleri, enerji iletim sistemi, 
aydınlatma sistemi, yalıtım rehabilitasyonu, enerji yönetim 
sistemi, bina yönetim sistemi ve merkezi sıcak su sistemleri 
kurulumları ile yenilenebilir enerjiye geçişi gibi enerji 
verimliliğinin sağlanmasına yönelik finansman desteği de 
sağlanacaktır.

Çevreye Duyarlı Teknolojiler

Akbank’ın müşterilerine daha hızlı, güvenli ve sağlıklı hizmet 
verebilmesini sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler 
çok yakından izlenmektedir. Hizmetimizin kalitesini sürekli 
yükseltirken teknoloji kullanımından kaynaklanan çevreye 
olan etkimizi de dikkatle izler ve bu etkiyi azaltmak için 
gereken çabayı gösteririz. 

Müşterilerimize daha hızlı ve güvenli, aynı zamanda da 
ekonomik hizmet vermek için kullandığımız sunucuların 
sayısı her geçen gün artmaktadır. Sunucuların elektrik 
ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla 2008 yılında 
başladığımız Sanallaştırma (Virtualization) teknolojisinin 
kullanımına geçilmiştir. Fiziksel makineler ile karşılık 
gelen sanal makinelerin soğutma ve elektrik tüketimlerinin 
karşılaştırmalı tablosu aşağıda verilmiştir.

Bilgi Teknolojileri Donanım Birimimizde Akbank dahilinde 
kullanılan bazı teknolojik cihazların (POS, laptop, ekran, PC, 
yazıcı, tarayıcı vb) bakımları yapılmaktadır. 2008 yılından bu 
yana söz konusu bakımlar için kurşun içermeyen (PB Free) 
lehim kullanılmaktadır. Bakım için satın alınan elektronik 
komponentlerin de kurşunsuz olanları tercih edilmektedir. 

Ayrıca enerji tüketimini azaltmak amacıyla son 3 yıldır 
CRT yerine LCD ekranlar kullanılmaktadır. Bunun 
dışında çalışanlarımızın ofislerinden ayrılırken cihazlarını 
kapatmaları için özel duyurular yapılmış, bu konuda bilincin 
artması için gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

2009 yılı içinde Sabancı Center, Maslak, Ümraniye ve 20 Bölge 
Müdürlüğü binasına video konferans için gerekli alt yapı 
kurularak ofisler arasında toplantı amaçlı seyahat sayısının 
azaltılması hedeflenmiştir. 

Yıllık 
İşletim 
Maliyeti 

Sanal Sunucu ($/yıl) Fiziksel Sunucu ($/yıl)

Haz/2009 Aralık/2009 Haz/2009 Aralık/2009

Soğutma 4.161 7.687 24.966 31.208

Elektrik 27.655 51.055 139.367 167.480
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Alternatif Dağıtım Kanalları (ADK) Kullanım Verileri

Akbank, ADK’nın teknolojik gelişimine önem vermektedir. 
Kanallarımızı kullanan müşteri adetlerimiz aylık olarak 
izlenmektedir. ADK’nı kullanan müşteri sayımızdaki artış, 
bankacılık işlemleri için şubelerimize doğrudan gelen müşteri 
adetlerini azaltırken karbon salınımını azaltma çabalarımıza 
olumlu yönde katkı sağlamaktadır. 

2007 2008 2009

ADK Aktif 
Müşteri 
Adedi 

2.846.050 3.299.332 3.556.696

İşlemlerinde 
Sadece ADK 
Kullanan 
Müşteri 
Adedi 

1.539.186 1.539.029 1.598.626

Akbank  Acil ve Beklenmedik Durum Planı

Akbank’ın bankacılık hizmetlerinin sunulduğu şubelerde ope-
rasyonel, kontrol, yürütme ve destek faaliyetlerinin yürütüldüğü 
Genel Müdürlük ve departmanlarda, yangın, afet, toplu zehirlenme, 
virüs, terör vb. durumlarla karşılaşılması halinde uygulanacak 
‘Acil ve Beklenmedik Durum Planı’ bulunmaktadır. Bankaların İş 
Sürekliliği hakkındaki yasal düzenleme “Bankaların İç Sistemleri 
Hakkındaki Yönetmeliğin Acil ve Beklenmedik Durum planıyla ilgili 
13. Maddesi” gereği uygun sürelerde bu plan gözden geçirilerek 
düzenli tatbikatlar yapılmaktadır. 

Akbank Yönetim Kurulu’nun kararıyla İş Sürekliliği Yönetimi 
için oluşturulmuş olan Olağanüstü Durum İdare Komitesi 
Genel Müdür’e karşı sorumludur. Komite toplantıları 3 ayda bir 
yapılmaktadır. 

Akbank Bilgi İşlem Merkezleri’nin herhangi bir felaket (deprem, 
su baskını vb. doğal afetler ve terör gibi) durumunda vermekte 
olduğumuz bankacılık hizmetlerine devam edebilmesi için 
prosedürlerimiz bulunmaktadır. Akbank’ın Olağanüstü Durum 
Merkezi mevcut durumda İstanbul hudutları içindedir. ODM’nin 
İzmir’de hizmet verir hale gelmesi için 2009 yılı içinde çalışmalara 
başlanmış, çalışmanın 2010 yılında projelendirilmesine karar 
verilmiştir.

Bilgi işlem donanım cihazlarının bulunduğu SC Bilgi İşlem 
Merkezi’nin sistem odalarında çıkacak olası bir yangın tehlikesi 
riski değerlendirilmiş ve sistem odaları Karbondioksit gazının 
salınımını yapan cihazlarla güvence altına alınmıştır. 2010 yılı 
içerisinde Karbondioksit gazının, Kyoto kararlarınca kullanımı 
zorunlu kılınan Novac1232 sistemine dönüştürülmesi için çalışma 
yapılması planlanmıştır.
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Akbank, kurumsal sorumluluğunun önemli bir parçasının 
toplumsal kalkınmaya destek olmak olduğuna inanmaktadır. 
Faaliyette bulunduğu sektör nedeniyle Bankamız, hem toplumsal 
refahın artması, hem de ekonomik dengenin sağlanması için 
tüm paydaşlarıyla birlikte sosyal çevrenin gelişmesi için çaba 
harcamaktadır. 

Akbank’ta toplumsal katılım uygulamalarıyla ilgili çalışmalar 
Kurumsal İletişim Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Düşünme Gücü

Kuruluşunun 60. Yılında eğitim sisteminin yenilikçi bir rota 
kazanmasını hedefleyen bir işbirliğine imza atan Akbank, 
‘Düşünme Gücü’ projesiyle binlerce öğretmen aracılığıyla 
yüzbinlerce öğrenciye ulaşmayı hedeflemektedir. 

Proje ile her yıl öğretmenler aracılığıyla en az 200 bin 
öğrenciye ulaşmak ve bu öğrencilerin düşünme becerilerini 
geliştirmek amaçlanmaktadır.

‘Soran Sorgulayan Gençlik için Öğretmen Eğitimine Destek’ 
sloganıyla gerçekleşecek projenin ilk aşamasında ‘eleştirel 
düşünme’ yöntemine hakim eğitici ve öğretmenlerin 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
2004 yılında ilköğretimde gerçekleştirdiği öğretim programı 
değişikliği uyarınca öğrencilere kazandırılacak ortak 
temel becerilerden biri olan eleştirel düşünme becerisini 
geliştirme yöntemleri, uzman eğiticiler aracılığıyla 160 
eğitici ve 6600 öğretmen arasında yaygınlaştırılacaktır.

Verilecek eğitimlerle öğretmenlerin eğitim yöntem 
ve uygulamalarının geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Projenin ikinci aşamasında ise, 
öğretmenlerin bu modeli etkin bir biçimde kullanmasına 
ve öğrencilerin sınıf içindeki düşünme becerilerinin 
güçlendirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. 
Böylelikle, programa katılacak öğretmenlerin her yıl 
eğitim vereceği yaklaşık 200 bin öğrencinin, söylenenleri 
sorgulayabilme ve kendi görüşlerini oluşturabilme 
becerilerinin içselleştirilmesine aracı olmak 
amaçlanmaktadır. Öğretmenlere verilecek eğitimin 
içeriğinde, aktif öğrenme ve soran sorgulayan öğrencinin 
nitelikleri, öğretme yöntem ve teknikleri, ders planlama 
ve değerlendirme, farklı disiplinlerde ve disiplinler arası 
öğretme yöntemleri ile kendi başına aktif öğrenme olmak 
üzere 6 konu yer almaktadır.

www.dusunmegucu.org

Akbank Düşünce Kulübü 

Akbank sürekli gelişim ve yenilikçiliğin en önemli temsilcilerinden 
olan gençlerle birlikte düşünmek ve Türkiye’nin geleceği için 
birlikte değer yaratmak amacıyla 2008 yılı Eylül ayında ‘Akbank 
Düşünce Kulübü’nü kurmuştur.

Akbank Düşünce Kulübü, bugün edindikleri deneyimlerle 
yarının yenilikçi gücü olacak, Türkiye’nin geleceğinde söz 
sahibi olacak gençlere kendilerini ayrıcalıklı hissedecekleri ve 
geliştirebilecekleri yeni bir oluşumun kapılarını açmıştır.
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Akbank Düşünce Kulübü aracılığıyla,

• Akademik ve sosyal anlamda başarılı gençlerin Akbank 
markası altında birleşmesi,

• Akbank Üst Yönetimi ile gençler arasında fikir alışverişi 
platformu yaratılması,

• Bu oluşumun sürekliliğini sağlayarak Türkiye’nin geleceğine 
yönelik bir değer ve prestij merkezi yaratılması,

• Ülkesine ve çevresine duyarlı Kulüp üyelerinin hayatları 
boyunca Akbank markası ile beraber yürümelerinin sağ-
lanması, 

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

• Türkiye’nin yenilikçilik, yaratıcılık potansiyelinin geliştiril-
mesi hedeflenmektedir.

Akbank Düşünce Kulübü’nün tanıtımları 8 üniversitede ders 
yılının başlangıcına paralel (Eylül 2008) çeşitli aktivite ve 
kanallardan yapılmış, kulübe katılmak için ilk yılında 1.650 öğrenci 
başvurmuştur. 

Kulüp faaliyetlerinin yürütüldüğü üniversiteler:

• Sabancı Üniversitesi

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi

• Bilkent Üniversitesi

• Boğaziçi Üniversitesi

• İstanbul Teknik Üniversitesi

• Koç Üniversitesi

• Bilgi Üniversitesi

• Çukurova Üniversitesi

Her yıl kriterlere uygun en fazla 30 öğrencinin katılabildiği kulübe ilk 
yılında, 4 üzerinden yapılan not sistemine göre genel ortalaması 3 ve üzeri 
olan, yenilikçi, dışa dönük, analitik, iletişimi güçlü, sonuç odaklı, takım 
çalışmasına yatkın, çok boyutlu düşünebilen 22 öğrenci kabul edilmiştir.

Akbank Düşünce Kulübü, benzerlerinin aksine, sadece çalıştayların 
yapıldığı, bir kez düzenlenen bir çalışma değil, bir kulüp, bir süreç 
olarak tasarlanmıştır. Kulüp bünyesinde hem eğitim, seminer, Akbank 
yönetiminden yöneticilerle beyin fırtınaları, akademisyenlerle çalıştaylar 
gibi üyelerin gelişimlerine yönelik organizasyonlar, hem de kulüp 
yapısını güçlendirici,  bağlılık ve arkadaşlığı destekleyici sosyal aktiviteler 
düzenlenmektedir. 

Düşünce Kulübü’nün her yıl Akbank yönetimi tarafından belirlenen bir 
tema üzerine düşünce çalışmasını içeren bir de yarışması bulunmaktadır. 
İlk yıl üyelerin ‘Türkiye’de küresel iddiası olan yaratıcı ortam/kültür nasıl 
yaratılır?’ teması çerçevesinde gruplar halinde gerçekleştirdikleri 
çalışmaları, akademisyenler ve basın mensuplarından oluşan özel bir 
jüri tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucu en beğenilen 
çalışmayı hazırlayan öğrenci grubu Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursu 
ile ödüllendirilmiştir.

Akbank Düşünce Kulübü’nün ikinci yılı olan 2009 - 2010 eğitim 
döneminde, mevcut üniversitelerin arasına 9 Eylül Üniversitesi ve 
Galatasaray Üniversitesi de eklenerek başvuru alınan üniversite kapsamı 
8’den 10’a çıkarılmıştır.
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Kişilik envanterleri, değerlendirme merkezi uygulaması 
ve mülakatlardan oluşan ilk yıl seçim sürecinin benzeri bir 
uygulamayla,   ikinci yılda kulübe 28 üye öğrenci daha seçilerek 
kulübün üye sayısı 50 olmuştur. 

2009 - 2010 öğretim dönemini kapsayan ikinci yılımızda yarışma 
bölümümüzde tema ‘Hayatları etkileyen trendler nelerdir? Bu 
trendler doğrultusunda finansal hizmetler nasıl olmalı?’  olarak 
belirlenmiştir. Yeni öğretim yılında da akademisyen, basın 
mensupları, konunun uzmanları ve Akbank Yönetiminden oluşan 
jüri tarafından çalışmalar değerlendirilecek, başarılı olan takımın 
üyesi olan üniversiteli gençlerimiz Harvard Yaz Okulu Bursu ile 
ödüllendirilecektir.

CAN ÖZÜRETMEN
ODTÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ    
“HARVARD’DA BİR YAZ GEÇİRDİM”

AFİŞLER  İLGİMİ ÇEKTİ 

“Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4. 
sınıf öğrencisiyim. Kulüple tanışmam 3. sınıfta oldu. 
“Düşünüyorsun Öyleyse Var mısın?” broşürlerini 

gördüm. Değişikti, ilgimi çekti. Yaz okullarından 
bahsediyordu, “seçilmişler kulübü” tarzı ifadeler 

vardı. Merak ettim ve başvurdum. Düzenli olarak 
tüm toplantılara ve çalıştaylara katılıyorum.” 

ÖNCE 21 ARKADAŞIM OLDU, ŞİMDİ 
50 KİŞİYİZ

“Kulübün hayatıma kattığı çok önemli şeyler 
var. Öncelikle 21 tane çok güzel arkadaşım oldu. 

Derslerim dışında bir hedefim oldu. Sadece derslerle 
dolan hayatımdan sıyrılma imkanım oldu. Sosyal hayatımın 

gelişmesini sağladı. Örneğin kulüp üyesi olarak Akbank’ın tüm 
sosyal ve kültürel etkinliklerine davet ediliyoruz. Konserlere 
geliyoruz. Toplantılar için geldiğimiz İstanbul’da çok güzel 
yerlerde ağırlanıyoruz, yemeklere, özel davetlere gidiyoruz. 
Daha öğrenciyken iş dünyasının katıldığı seminerlere katılıyoruz. 
Açıkçası kendimi ayrıcalıklı hissediyorum! Akbank ve Kulübümüz 
benim hayatımda çok farklı noktada ve bunun yıllarca süreceğine 
eminim.”

HARVARD DENEYİMİ YAŞADIM 

“Ben ayrıca geçen yılki yarışmayı kazanan takımdaydım. Ödül 
olarak 3 kişi Harvard Yaz Okulu’na gönderilmişti. Ben de onlardan 
biriydim. 7 haftalık bir yaz okuluydu. Haziran ayında gittim, 
Ağustos’ta döndüm. Orada kendi istediğim 2 dersi aldım. Benim 
için gayet güzel bir yaz oldu. Hem Harvard’da eğitim alabildim, hem 
ABD’yi ilk kez görme şansım oldu. Tüm masraflarımızı Akbank 
karşıladı. Farklı milletlerden insanlarla tanıştım. Benim için çok 
güzel, unutulmaz bir deneyimdi.”

www.akbankdusuncekulubu.com
 
Bir Dilek Tut

‘Bir Dilek Tut’ Derneği, yaşamsal tehlike taşıyan bir hastalıkla 
mücadele eden, 2 ile 18 yaş arası çocukların dileklerini 
gerçekleştirmek üzere kurulan ve 2000 yılından beri Türkiye’de 
faaliyetlerini sürdüren gönüllü bir kuruluştur.  Dünyada 30’dan 
fazla ülkede faaliyet gösteren ve kurulduğu günden bugüne 1300 
çocuğun dileğini gerçekleştiren ‘Bir Dilek Tut’un hedefi, Türkiye’nin 
her bölgesinden daha fazla çocuğa ulaşmaktır. Çocukların 
dileklerinin, doktorlarından gelen onay doğrultusunda gerçeğe 
dönüşmesini sağlayacak projenin ana sponsoru 2005’ten beri 
Akbank olmuştur. Akbank bu sayede, hayata tutunmaya çalışan 
çocukların dileklerinin sihirli ortamlarda yerine getirilmesine 
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destek olarak, bir toplumun gelişmesinde büyük etkisi 
olduğuna inandığı umut, dayanma gücü ve sevinç duygularını 
güçlendirmek için destek vermektedir.  Akbank çalışanları 
da çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesinde aktif rol 
almaktadır.
 
Kredi Kartı ile Bağış Platformu

Akbank, ülkemizde faaliyet gösteren ve Kamu Yararı Gözeten 
10 adet Dernek ve Vakfa (Bir Dilek Tut, Darülaceze Müessese 
Müdürlüğü, Darüşşafaka Cemiyeti, Lösev, Tohum Otizm Vakfı, 
Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türk Kalp Vakfı, 
Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Türkiye Spastik 
Çocuklar Vakfı) yapılacak bağışlar için köprü oluşturmuştur. 
Akbank Kredi Kartı sahipleri istedikleri miktarda bağışı 
tercihleri doğrultusunda tek seferde ya da otomatik talimatla 
birikmiş chip-paralarından ya da kredi kartı limitlerinden 
yapabilmektedir. Kredi kartından otomatik bağış talimatı 
vermek veya tek seferlik bağış yapabilmek için Bireysel 
İnternet Şubesi’nden ilgili bölümü tıklamak veya Telefon 
Şubesi’ni aramak yeterli olmaktadır. Bu amaçla Akbank 
bünyesinde özel bir sistem kurulmuştur. 

Bu uygulamayla birlikte müşterilerimizin bağışlarını ilgili 
sivil toplum kuruluşlarına iletebilmeleri ve bağışlarının 
ilgili derneklere aktarıldığına dair güven duymaları 
sağlanmış, ayrıca dernek ve vakıflara da düzenli gelir 
olanağı sunulmuştur. Bu platforma dahil olabilecek Dernek 
ve Vakıflar özel olarak Akbank tarafından araştırılmış, kamu 
yararı gözetmeleri üzerinde önemle durulmuştur. Platform 
çalışması TC Dernekler Yasası’na uygun izinler alındıktan 
sonra başlatılmıştır. 2009 yılı içinde Akbank Bağış Platformu 
aracılığıyla 50.000 TL’nin üzerinde bağış tutarı, söz konusu 
Dernek ve Vakıflara aktarılmıştır.

CERN Yaz Bursu

Akbank, Isparta’daki uçak kazasında yaşamını yitiren Prof. Dr. 
Engin Arık adına, meslektaşları tarafından oluşturulan ‘Engin 
Arık Fonu’yla, eğitim görmek üzere dünyanın en gelişmiş 
bilim merkezlerinden biri olan Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezi CERN’e gidecek 2 öğrencinin eğitim masraflarını 
üstlenmiştir. Akbank, ülkemizin üstün niteliklere sahip 
fizikçiler kazanmasını sağlamak için başlatılan projenin 
destekleyicileri arasında yer almaktan mutluluk duymaktadır.

KAGIDER BİZ

KAGIDER tarafından kurulan ve kadınların bir araya gelerek 
bireysel üretkenliklerini artırmayı hedefleyen Kadın Gelişim 
Merkezi ‘BİZ’, Akbank’ın ana sponsorluğunda 26 Mayıs 
2009’da açılmıştır. Kadınların ekonomik hayata katılımlarını 
artırma amacıyla yola çıkan BİZ projesinin sunacağı olanaklar 
ile, başta KAGİDER üyeleri olmak üzere düşünen, üreten 
profesyonel kadınlar, akademisyenler, kadın sivil toplum 
örgütleri, ve BİZ altyapısından yararlanmak isteyen kişi ve 
kuruluşlara önemli imkanlar sunulacaktır. 

Akbank’ın ana sponsorluğunun yanı sıra dönemsel olarak 
finansal danışmanlık, planlama, son ekonomik gelişmelerin 
değerlendirildiği seminerler ve yatırım danışmanlığı 
hizmetleri sunacağı BİZ’de KAGİDER’in başarılı ve kendi 
alanlarında uzmanlaşmış üyeleri; ‘İşimi Kuruyorum’ ve ‘İşimi 
Geliştiriyorum’ seminerlerinin yanı sıra, ‘Kadın Güçlendirme’ 
çalıştayları ve ‘Kadınların Liderliği’ seminerleri ve kişiye 
uygun mentorluk ve danışmanlık hizmetleri verecektir.

Kadın Gelişim Merkezi BİZ’in faaliyet alanları içinde 
girişimcilik workshopları, gündemle ilgili seminer ve 
toplantılar, kişisel gelişim seminerleri, sergiler de 
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bulunacaktır. BİZ, kadın çalışmalarına odaklanmış sivil toplum 
kuruluşlarının faaliyetlerini gerçekleştirmelerine destek olmayı 
da hedeflemektedir.

Endeavor

Endeavor, gelişmekte olan ülkelerde, etkin girişimcileri 
destekleyerek, ekonomik gelişime katkıda bulunmak amacıyla 
kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur.  Merkezi 
New York’da olan Endeavor, 2006 yılında Türkiye’de de 
faaliyetlerine başlamıştır. Endeavor, etkin girişimcileri tespit 
edip destekleyerek, gelişmekte olan ekonomilere önemli 
katkıda bulunmaktadır.  

2007  tarihinden itibaren Akbank Endevour’un kurumsal 
sponsoru olmuştur. Halen sürdürülen kurumsal sponsorluk 
kapsamında Anadolu’da girişimciliği destekleyen ortak 
toplantılar düzenlenmesinin  yanı sıra Kasım 2009’da Yönetim 
Gurusu Azim Jamal’i Global Girişimcilik Haftası’nda İş 
Dünyası ile buluşturmuştur. Akbank’ın Endevaour vasıtası ile 
girişimcilere verdiği destek sürmektedir.

İstanbul Film Festivali

Sinemaseverleri dünya sinemasının en seçkin, en 
özgün filmleriyle buluşturan, yıldız oyuncular ve 
usta yönetmenlerin katılımıyla gerçekleşen özel 
etkinliklerle köklü bir sinema kültürü oluşumuna 
katkıda bulunan Uluslararası Film Festivali’nin 
2004 yılından beri en büyük destekçisi, Akbank’tır. 
Çoğunluğu gençler olmak üzere, her yıl 200.000’e 
yakın izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip 
edilen festival, sunduğu farklı hayatlar, farklı 
bakış açıları ve zengin programıyla sinema 
sektörünün en büyük organizasyonlarından 

biridir. Akbank, bu özellikleriyle çok önemli misyon üstlendiğine 
inandığı festivalde, uzun yıllar İKSV ile birlikte yer almayı 
hedeflemektedir.

Contemporary İstanbul 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan en 
geniş kapsamlı ‘modern ve güncel 
sanat’ etkinliği olan Contemporary 
İstanbul, ülkenin kültürel ve sanatsal 
yaşamını dünyaya tanıtmaktadır. 
2007 yılından bu yana Contemporary 
İstanbul’un sponsoru olan Akbank 
Türkiye’nin en önemli çağdaş sanat 
fuarı olan Contemporary İstanbul’un 
gerçekleştirilmesine yaptığı katkıyla 
uluslararası sanat arenasına da 
adını yazdırmıştır. Contemporary İstanbul, 3 - 6 
Aralık 2009 tarihleri arasında dördüncü kez sanatseverler ve 
uluslararası çağdaş sanat ortamıyla buluşmuştur. Akbank 
Private Banking ana sponsorluğunda İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda gerçekleşen 
etkinlik, yurt içi ve yurt dışından çağdaş sanat galerilerini, 
sanatçıları ve yapıtlarını bir araya getirmiştir.

Dört gün boyunca süren Contemporary İstanbul, ulusal ve 
uluslararası galerileri, tüm dünyadan gelen sanatçıları, 
koleksiyonerleri, müze müdürlerini, küratörleri, sanat 
eleştirmenlerini, basın mensuplarını ve sanatseverleri Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı çatısı altında 
birleştirmektedir. Ana etkinliğinin yanı sıra Contemporary 
İstanbul ülkenin sanatsal gelişimine katkıda bulunmak üzere 
yıl boyunca tartışma panellerinden, sergilere kadar birçok yan 
etkinlikleri ve sanat projelerini sunmaya devam etmektedir.
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Akbank Sanat

Kültüre ve sanata ev sahipliği yapan Akbank Sanat, 
1993 yılından bu yana, sergilerden atölye çalışmalarına, 
danstan tiyatroya, konserlerden film gösterimlerine 
uzanan geniş bir yelpazede etkinlikler düzenleyerek 
sanatseverlere ulaşmaktadır. Dünyada yapılan sanatı 
aynı zamanda İstanbul’da göstermek, Türk sanatçıları 
yurtdışında desteklemek ve güncel sanat yapan 
yabancı sanatçıları da İstanbullu sanat izleyicisine 
sunmak Akbank Sanat’ın misyonunu oluşturmaktadır. 
Bugün geldiği çizgi içinde Akbank Sanat, referans 
olarak gösterilen ve yurtdışından gelen sanatçıların 
övünerek özgeçmişlerine ekledikleri  bir mekan 
haline gelmiştir. 

Akbank Sanat’a, dünyaca ünlü filozoflar, 
sanatçılar, yazarlar davet edilerek entelektüel girişimler 
gerçekleştirilmiştir. Yaşayan en büyük düşünürlere 
evsahipliği yapmasının yanı sıra, yeni parlamakta olan genç 
sanatçılara da yer veren Akbank Sanat, Türkiye’de çağdaş 
sanatın gelişimine ve geleceğe açılacak olan yeni nesillere de 
destek olmaya devam etmiştir. 

Akbank Sanat, 2009 yılında da düzenlediği etkinliklerin 
çeşitliği ile gündeme gelmiştir. Farklı etkinliklerle farklı 
izleyici gruplarına ulaşılmıştır.  

Akbank Sanat Galerisi’nde dünyaca ünlü sanatçıların katıldığı 
kişisel ve karma sergilerde sanatseverlere çağdaş sanatın 
seçkin örnekleri sunulmuştur. 2009 yılında gerçekleştirilen 
toplam sekiz sergiyle Türkiye’de çağdaş sanatın ivme 
kazanmasında önemli bir rol oynanmıştır. Düzenlenen 
sergilerle, Türk izleyicisinin uluslararası sanat platformunda 

sergilenen eserleri takip edebilecekleri 
bir ortam yaratılmıştır.  Sergilerin niteliği, Akbank 
Sanat’ı sadece Türkiye sınırlarında değil, Avrupa çapında da 
saygın bir kurum haline getirmektedir. 2009 yılında Akbank 
Sanat’ta düzenlenen ‘Geriye Dönüşü Olmayan Yolculuk’ 
Sergisinin ikinci durağı Londra’da ‘A Foundation London 
Rochelle School’da gerçekleştirilmektedir.  Sergilere 
eşlik eden konferanslar, film gösterimleri ve atölyelerle 
sanatseverlere interaktif katılım olanağı sunan bir ortam 
yaratılmıştır.

Akbank Çağdaş Sanat Atölyesi, güncel sanatın disiplinler 
arası yapısını irdeleyen ve tartışan bir düşünce platformu 
olarak pek çok seminer, atölye ve söyleşiye ev sahipliği 
yapmıştır. Sinema, fotoğraf, felsefe, sanat tarihi, edebiyat 
vb. alanlar bu atölye programlarının temel başlıklarını 
oluşturmuştur. Bu etkinlikler davetli sanatçı, küratör, 
felsefeci ve sosyologların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  
Düzenlenenen etkinlikler ülkemizde halen gelişmekte 
olan güncel sanat kavramının anlatımı adına önemli bir yer 
tutmaktadır. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de müzik, 
tasarım ve resim atölyelerinin yer aldığı bu etkinlikler yoğun 
bir ilgi görmüştür. 

Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen etkinliklerde yerli ve yabancı 
birçok sanatçı, sanatseverlerle buluşmuş, Piyano Günleri,  
Gitar Günleri ve Barok Müzik Günleri düzenlenmiştir. 
Gülsün Onay, Roland Dyens, Ana Vidovic, Eduardo Egüez, 
Natalie Clein, Sandra Pires gibi dünyaca ünlü sanatçılar 
Akbank Sanat’ta konserler vermiştir. Konserlerin yanı sıra 
Edebiyat Günleri ve Sanat Günleri kapsamında edebiyat ve 
sanat dünyasının öncü yazar, şair ve eleştirmenleri panel ve 
söyleşiler gerçekleştirmiş, fotoğraf dünyasının seçkin isimleri 
sanatçılarla fotoğraf gösterileri yapmıştır. 

177-178



Akbank Sanat’ın desteğiyle 2005-2006 sezonundan beri, 
topluluk olarak yeni bir döneme giren ve 4 Ayak ve Vivaldi 
- Stravinsky koreografileriyle yurtiçi ve yurtdışında önemli 
kitlelere ulaşmayı başaran Zeynep Tanbay Dans Projesi 
(ZTDP), 2009’un yeni projesi ARAZ’ın prömiyerini CRR ve CKM 
salonlarında iki gösteriyle yapmıştır.

Akbank Sanat Dans Atölyesi’nde uluslararası kariyere 
sahip koreograf ve dans hocalarıyla yapılan atölye 
çalışmalarının yanı sıra çocuklara ve yetişkinlere 
yönelik verilen dans eğitimlerine devam edilmiştir.

Yeni Kuşak Tiyatro tarafından Jose Rivera’nın 
‘Salvador Dali Göndermeleri İçimi Isıtıyor’ isimli 
oyunu ile topluluğun önceki senelerde büyük beğeni 
toplayan ve yoğun istek alan ‘Şeylerin Şekli’ isimli 
oyunu sahnelenmiştir.

Karagöz ve Kukla Tiyatrosu, gösterilerini hem Akbank 
Sanat’ta hem de turnelerde gerçekleştirmiştir.

Çocuk Tiyatrosu tarafından, ‘Masal Masal İçinde’ ve ‘En Mutlu 
Kim?’ adlı oyunlar sahnelenmiştir. Çocuk Tiyatrosu, geçen yıl 
olduğu gibi bu yılda ‘Hürriyet Hakkımızdır’ treniyle turneye 
çıkmış ve tiyatro vagonunda ‘En Mutlu Kim?’ isimli oyununu 
Edirne’den Kars’a, 42 değişik il ve ilçede sergileyerek binlerce 
çocuğa ulaşmıştır.

Şef Cem Mansur yönetiminde Akbank Oda Orkestrası, Anders 
Paulsson, Alexander Markov gibi dünyaca ünlü solistlerle 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde toplam 14 konser vermiştir. Ayrıca, İstanbul 
Uluslararası Müzik Festivali kapsamında ‘Bachlama’ başlıklı 
konser gerçekleştirilmiştir. 

Akbank 5. Kısa Film Festivali kapsamında ödül 
alan filmler 19 üniversitede gösterilmiş ve büyük bir 
izleyici kitlesine ulaşılmıştır. 

Akbank 19. Caz Festivali, 15-25 Ekim tarihlerinde bir kez 
daha dünyanın en önemli caz sanatçılarını ülkemizde 
ağırlamış ve müzikseverlere bu şöleni yakından izleme 
olanağı sağlamıştır. ‘Şehrin Caz Hali’ sloganıyla bu yıl 
festivalde, Dünya Cazı, Kampüste Caz, Ustalardan Caz ve Nu 
Caz olmak üzere dört ayrı konseptten dünyaca ünlü isimler 
sahne almıştır. Toplam 32 konserle 150’yi aşkın sanatçının 
caz tutkunlarıyla buluştuğu festivalde çeşitli panel, söyleşi ve 
atölye çalışmaları da düzenlenmiştir. 

Çağdaş Sanat çerçevesinde oluşturulan Akbank Sanat 
Kütüphanesi’nde bugüne kadar yayımlanmış olan Akbank 
Yayınları’nın yanı sıra sanat tarihi, sinema, tiyatro, resim, 
fotoğraf, mimari, müzik, sosyoloji ve felsefe gibi alanlarda 
referans niteliği taşıyan yerli ve yabancı kitaplar yer almaktadır. 

Müzik Dinleme Odası’nda ağırlıklı olarak klasik müzik 
ve caz albümlerinden oluşan yaklaşık 2.000 CD’lik arşiv, 
müzikseverlerin beğenisine sunulmaktadır. Ayrıca, Akbank 
Kısa Film Festivali’nde gösterimi yapılan filmler Müzik 
Dinleme Odası’nda izlenebilmektedir.

Sanat alanında yapılan çalışmaların ve çağdaş sanat 
kuruluşlarının arasındaki ilişkileri güçlendirerek, güncel 
ve akıcı bir ağın oluşturulması ve sanat kuruluşlarının 
sanatseverler nezdinde daha bilinir olması amacıyla 
‘Akbank Çağdaş Sanat Haritası’ 2009 yılında yayın hayatına 
başlamıştır. Akbank Çağdaş Sanat Haritası ayrıca internet 
yoluyla da yerli ve yabancı sanat izleyicilerinin kullanımına 
sunulmuştur.

179-180



Profil İndikatörleri Açıklama Durum Referans Sayfalar

1. Strateji ve Analiz

1.1 Üst Yönetim Beyanı Tam 1-4, 5-8

1.2 Temel etkiler, riskler ve fırsatlar Tam 1-4, 5-8, 31-32, 35-36, 37-38, 47-49, 63

2. Kurumsal profil

2.1 Kurumun adı Tam 211

2.2 Birincil marka, ürün ve hizmetler Tam 15, Temel Faaliyet Alanı
20, Akbank Şube Ağı ve Bağlı Ortaklıkları
59, İş Birimlerimiz
Detaylı bilgiler için lütfen www.akbank.com web sitesinden 
sekme ve alt menülere bakınız

2.3 Kurumun operasyonel yapısı Tam 18, Organizasyon Planı
19, Segment Bazlı Yapı
20, Akbank Şube Ağı ve Bağlı Ortaklıkları

2.4 Genel Merkez Tam 211
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2.5 Kurumun faaliyet gösterdiği ülkeler Tam 20-21

2.6 Mülkiyet niteliği ve yasal vaziyeti Tam 17-18

2.7 Hizmet verilen pazarlar Tam 19-20

2.8 Kurumun ölçeği Tam 22-24

2.9 Büyüklük, yapı ve mülkiyet 
durumlarında önemli değişiklikler

Tam 18

2.10 Ödüller Tam 25-28

3. Rapor profili

3.1 Raporlama Dönemi Tam 29

3.2 Önceki raporun tarihi Tam Akbank 2009 Sürdürülebilirlik Raporu, kurumun 
ilk raporudur.

3.3 Raporlama sıklığı Tam Akbank 2009 Sürdürülebilirlik Raporu, kurumun 
ilk raporudur.
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3.4 Rapor hakkında iletişim bilgileri Tam 211

3.5 Rapor Kapsamnı belirleyici süreç Tam 29-31, Rapor Hakkında, AA1000 Süreci
36, Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

3.6 Raporun içerik sınırları Tam 29-30

3.7 Raporun kapsam ve içerik 
sınırlamaları

Tam 29-30

3.8 Ortak girişimler ve diğer yan 
kuruluşlarla ilgili raporlama esasları

Tam Akbank 2009 Sürdürülebilirlik Raporu, Akbank T.A.Ş.’nin 
Türkiye operasyonları kapsamındaki sosyal, ekonomik ve 
çevresel içerikli kurumsal performansını içermektedir.

3.9 Veri ölçüm teknikleri ve hesaplama 
yöntemleri

Tam 29, 36-38

3.10 Daha önceki raporda bulunan bilgilerin 
tekrarlanmasının nedenleri

Tam Akbank 2009 Sürdürülebilirlik Raporu, kurumun 
ilk raporudur.

3.11 Raporun kapsam ve içeriğinde önemli 
değişiklikler

Tam Akbank 2009 Sürdürülebilirlik Raporu, kurumun 
ilk raporudur.
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3.12 GRI İndeksi Tam 181-206

3.13 Rapor denetimi N/A Akbank 2009 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI G3 İlkelerine 
göre hazırlanmış C tipi bir rapordur.

4. Yönetişim, 
taahhütler ve katılım 
uygulamaları

4.1 Kurumun yönetişim yapısı Tam 49-51, Akbank’ta Kurumsal Yönetim
52 Kurumsal Saydamlık Politikası
54-55 Akbank Uluslararası Danışma Kurulu
56 Akbank’ın Üye Olduğu Dernek, Birlik ve Girişimler
http://www.akbank.com/kurumsal-yonetim-ilkeleri-
uyum-raporu.aspx
 

4.2 Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
bağımsızlığı

Tam 49-51

4.3 Yönetim Kurulu Bağımsız Üye sayısı Tam 50-51
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4.4 Hissedar ve çalışanların yönetime 
katılımı

Tam 53-54, Hissedarlarımız ve Yatırımcılarımız
128, Akbank’ta Kurum İçi İletişim
138, Akbank Kurumsal Portali
139, Akbank Etik Hattı

4.5 Üst yönetime ödenen ücret ve 
sürdürülebilirlik performansıyla 
bağlantılar

Kısmi 1-4, 49-55

4.6 Çıkar çatışmalarını engelleyen 
süreçler

Tam 49-52
Detaylı Bilgi için Akbank Etik İlkeleri: http://www.akbank.
com/etik-ilkeler.aspx 

4.7 Kurumun KSS Yönetim Stratejisi Tam 31-36

4.8 Kurumun KSS performansına yönelik 
misyon ve davranış kuralları

Tam 31-40

4.9 KSS performansı ve risklerinin üst 
yönetim tarafından denetimi

Tam 3-4, 35-36, 49

4.10 Üst yönetimin KSS performansı 
konusunda öz denetimi

Kısmi 3-4

189-190



4.11 Kurumun KSS ile ilgili alanlarda risk 
yönetimi yaklaşımı

Tam 1-2, 5-6, 55, 57, 94-110, 147-148, 166

4.12 KSS ile ilgili alanlarda dış girişimler, 
faaliyetler

Tam 3-4, 13-14, 23, 49, 56, 146 - 148

4.13 Birlik ve dernek üyelikleri Tam 56

4.14 Paydaş listesi Tam 41-43

4.15 Kilit paydaşların belirlenmesi ve 
seçilme süreci

Tam 36-37, Paydaş Belirleme Süreci
37-38, Paydaş Belirleme için Öncelikli Alanlar Grafiği

4.16 Paydaş katılımı süreci Tam 36, 38

4.17 Paydaş katılımı ve öncelikli konular, 
yanıtverebilirlik performansı

Tam 37-48
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Performans 
Göstergeleri

Ekonomik 
Performans

EC1 Yaratılan doğrudan ekonomik değer Tam 22, Başlıca Finansal Göstergeler ve Krediler
24, Karşılaştırmalı Sonuçlar
Detaylı finansal  bilgiler için lütfen web sitemizi ve ilgili 
sayfayı http://www.akbank.com/ozet-finansal-bilgiler.
aspx ziyaret ediniz 

EC2 İklim değişikliğinin kurumun finansal 
başarısına etkisi, risk ve fırsatlar

Kısmi 57, 147-148, 149

EC3 Maaş esaslı emeklilik planıyla ilgili 
kurumsal yükümlülükler

Tam 144

EC7 Yerel istihdam Kısmi 20, 124
Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış olan 877 şubemizde 
çalışan 9.463 çalışanımız yerel olarak istihdam edilmektedir.

EC8 Kamu yararına yapılan yatırımlar Kısmi 173-180

EC9 Önemli dolaylı ekonomik etkiler Kısmi 7, 23, 63-72, 103, 162
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Çevresel Performans

EN3 Doğrudan enerji tüketimi Kısmi 149-151

EN4 Birincil enerji kaynağına göre dolaylı 
enerji tüketimi

Kısmi 150-151

EN5 İyileştirmelere bağlı olarak tasarruf 
edilen enerji miktarı

Kısmi 151-153

EN6 Enerji verimliliği sağlayan ürün 
ve hizmetler

Kısmi 162-164

EN7 Dolaylı enerji tüketimini azaltma 
girişimleri ve sağlanan kazanımlar

Kısmi 147-148, 152-153, 163-164

EN8 Kaynağına göre kullanılan toplam 
su miktarı 

Tam 154-155

EN9 Su kaynakları Tam 154-155

EN11 Koruma alanları içinde yer alan üretim 
merkezleri

Tam Akbank’ın koruma alanları içinde yer alan faaliyet sahası 
bulunmamaktadır.
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EN12 Biyolojik çeşitliliğe etki Tam Akbank’ın yüksek biyoçeşitliliğe sahip koruma alanları içinde 
ve/veya yakınında faaliyet sahası bulunmamaktadır.

EN14 Biyoçeşitlilikle ilgili strateji, faaliyet 
ve hedefler

Tam Akbank’ın gerek faaliyetleri, gerekse sürdürülebilirlikle 
ilgili öncelikli alanlarının içinde yer almadığı için 
raporlanmamıştır.

EN15 Soy tükenmesi riski Tam Akbank’ın gerek faaliyetleri, gerekse sürdürülebilirlikle 
ilgili öncelikli alanlarının içinde yer almadığı için 
raporlanmamıştır.

EN16 Toplam doğrudan ve dolaylı sera gazı 
emisyonları

Kısmi 156-157

EN18 Emisyonları azaltma girişimleri Kısmi 152-153, 156, 163-164, 166

EN22 Türüne ve bertaraf yöntemine göre 
toplam atık

Kısmi 157-160

EN23 Önemli sızıntıların toplam sayısı 
ve hacmi

Tam 158
Akbank’ın faaliyetlerinden kaynaklanan kimyasal ya da 
petrol sızıntısı yoktur. 
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EN26 Ürünlerin çevresel etkilerini azaltma 
girişimleri

Tam 151, Enerji Tasarrufu
153, İş Seyahatleri
156, Emisyon ve Atık Yönetimi
158, Ağaçlara Hayat Verin
159, Teknolojik Atıklar
161, Kağıtsız Şube
163, Çevreye Duyarlı Teknolojiler

EN28 Çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere 
uygunsuzluklar

Tam Akbank’a, 2009 yılı içinde çevreyle ilgili yasa ve 
yönetmeliklere uymamaktan kaynaklanan herhangi bir ayni 
ya da nakdi ceza kesilmemiştir.

EN29 Ürünlerin nakliyesi ile çalışanların 
lojistiğinden kaynaklanan etkiler

Tam 153

İnsan Kaynakları ve 
Sağlıklı İş Ortamı 
Performansı

LA1 İstihdam tipi, sözleşme ve bölgeye 
göre çalışan sayısı kırılımı

Kısmi 124

LA2 Yaş grubu, cinsiyet ve bölgeye göre 
toplam çalışan sayısı ve sirkülasyonu

Kısmi 127
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LA3 Sadece tam zamanlı çalışanlara 
sağlanan menfaatler

Tam 129, Öğrenenlerin ve Öğretenlerin Bankası
140, Performans Yönetim Sistemi
143, Eşit Kariyer Fırsatı
144, Emeklilik Fonu ve Bireysel Emeklilik Sistemi
145, Emekli Eğitmen Uygulaması

LA4 Toplu sözleşmelerin kapsadığı 
çalışan sayısı

Tam 125

LA7 Yaralanma, meslek hastalığı, kayıp 
günler ve işe gelmeme

Tam 128

LA10 Çalışan başına yıllık ortalama 
eğitim saati

Tam 130, 133-134

LA11 Çalışanların sürekli istihdamı için 
yetenek yönetimi ve yaşamboyu eğitim

Tam 129, Öğrenenlerin ve Öğretenlerin Bankası
131, Sertifikasyon Sistemi (lifelong learning)
133, Eğitimler
136, Yetkinlik Sınavlarının Desteklenmesi
137, Master (Uzmanlaşma) Olanağı

LA12 Düzenli performans ve gelişim izleme Kısmi 140-142
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LA13 Çalışanların yaş, cinsiyet, azınlık 
grubu dökümü

Tam 125-126

İnsan hakları 
performansı

HR4 Ayrımcılıkla ilgili toplam vakaların 
sayısı ve alınan önlemler

Kısmi 34, 57-58, 125, 209-210 (BM KİS İlke 6)

HR5 Örgütlenme ve toplu sözleşme 
özgürlüğü

Tam 125, 209-210 (BM KİS İlke 3)

HR6 Çocuk işçi çalıştırma ve alınan 
önlemler

Tam 126, 209-210 (BİM KİS İlke 5)

HR7 Zorla çalıştırma riski taşıyan 
operasyonlar ve alınan önlemler

Tam 127, 209-210 (BİM KİS İlke 4)

HR9 Yerli halkın haklarının ihlali nedeniyle 
yaşanan vaka sayısı ve önlemler

Tam Akbank, insan haklarına aykırı bir durumdan kaynaklanan 
herhangi bir durumla karşılaşmamış, bu konuda herhangi 
bir cezaya maruz kalmamıştır.
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Ürün sorumluluğu 
performansı

PR2 Sonuçların türüne göre, yaşam 
döngüleri sırasında ürün ve 
hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileri 
ve yasa ile yönetmeliklere uyum

Tam Akbank, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan herhangi 
bir sağlık ve güvenlik sorunu ya da riski nedeniyle yasa ve 
yönetmeliklere uymamaktan kaynaklanan hiçbir ayni ya da 
nakdi cezayla karşılaşmamıştır.

PR3 Etiketleme Tam 127-128

PR4 Sonuçların türüne göre ürün ve hizmet 
bilgileri ve etiketleme ile ilgili olarak 
yönetmeliklere ve gönüllü kodlara 
uyulmadığını gösteren vaka sayısı

Tam Akbank ürün ve hizmetleriyle ilgili tüm yasa ve 
yönetmeliklere uymaktadır.

PR5 Müşteri memnuniyeti Tam 47, Çağrı Merkezi
88, 92, Operasyon Merkezi
106, Şikayet Yönetimi
116, Müşteri Memnuniyeti Anketi

PR9 Ürün hizmetlerin tedarik ve 
kullanımıyla ilgili yasa ve 
yönetmeliklere uyum

Tam Akbank, ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan herhangi
bir kullanım sorunu nedeniyle yasa ve
yönetmeliklere uymamaktan kaynaklanan hiçbir ayni ya da
nakdi cezayla karşılaşmamıştır.
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Toplumsal 
Performans

SO1 Faaliyetlerimizin yerel toplum 
üzerindeki etkisi

Kısmi 147-148

SO2 Yolsuzlukla ilgili riskler için incelenen 
iş birimi sayısı

Tam 96, 98, Akbank’ta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

SO3 Çalışanların yolsuzluk karşıtı eğitimi Tam 58, Etik İlkeler E-Öğrenmesi, Disiplin Yönetmeliği 
E-Öğrenmesi

SO4 Yolsuzluk vakalarına karşı alınan 
önlemler

Tam 57, Etik Bankacılık
96, Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
110, Uyum Birimi

SO5 Kamu politikalarına karşı tutum ve 
kamu politikalarına destek faaliyetleri

Kısmi 63

SO8 Yasa ve yönetmeliklere uyulmaması 
nedeniyle kesilen önemli cezaların 
parasal değeri ve uygulanan diğer 
yaptırımlar

Tam Raporlama dönemi içinde yasa ve yönetmeliklere 
uymamaktan kaynaklanan herhangi bir ceza ödenmemiştir.
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BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri Performans Bilgilerinin Rapordaki Yeri

İnsan Hakları

İlke 1. İşletmeler uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına 
destek olmalı ve saygı göstermelidir.

2, 4, 33, 146

İlke 2. İşletmeler insan hakları suçlarına ortak olmamak için 
gerekli tüm tedbirleri almalıdır. 

2, 4, 33, 146

İşgücü

İlke 3. İşletmeler sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne, 41, 125

İlke 4. Zorla çalıştırma ve angaryanın her türünün ortadan 
kaldırılmasına,

127

İlke 5. Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına, 126

İlke 6. İşe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan 
kaldırılmasına azami önem vermelidir. 

34, 57-58, 123-126
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Çevre

İlke 7. İşletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli 
yaklaşımı desteklemeli,

2-5, 57, 147-149

İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve 
oluşuma destek vermeli,

2, 3-5, 33, 147-149

İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve 
yaygınlaştırılmasını teşvik etmelidir. 

147-148, 161-164

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10. İşletmeler rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla 
savaşmalıdır. 

33-34, 49-50, 57-59, 115-116, 139-140
Akbank Etik İlkeleri: http://www.akbank.com/etik-ilkeler.aspx
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AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sabancı Center 34330 4. Levent / İstanbul 
Telefon : 90 212 385 55 55

Fax : 90 212 269 77 87
          90 212 280 33 43 

www.akbank.com

Akbank Sürdürülebilirlik 
Raporu ile ilgili her türlü bilgi için

Cenk Göksan
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
cenk.goksan@akbank.com

Arbil Öztozlu
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
arbil.oztozlu@akbank.com

Dr. Cenk Türker
Yatırımcı İlişkileri Bölümü
cenk.turker@akbank.com Rapor Danışmanlığı

FCS Finansal İletişim Hizmetleri Ltd.Şti.
info@finansaliletisim.com
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