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Akbank olarak, geçen y›l Türkiye’de
mevduat bankalar› aras›nda bir ilke imza
atarak sizlere sundu€umuz Sürdürülebilirlik
Raporu’nun ikincisini yay›nl›yor olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Bu y›lki
raporumuzu da çevresel, sosyal ve ekonomik
performans›m›z ve sürdürülebilirlik
vizyonumuz çerçevesinde hayata geçirdi€imiz
uygulamalar› içerecek ﬂekilde sizlerle
paylaﬂ›yoruz.
Sürdürülebilirlik vizyonumuz, etik ve
güvenilir bankac›l›k ilkemizden yola ç›karak,
güçlü finansal temeller üzerinde duran,
çevreye sayg›l› ve topluma katk›s›n› yüksek
düzeyde tutan, paydaﬂ iliﬂkilerine ve ﬂeffafl›€a
önem veren banka olmakt›r.
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Değerli Paydaşlarımız,
Akbank olarak, geçen y›l Türkiye’de mevduat
bankalar› aras›nda bir ilke imza atarak sizlere
sundu€umuz Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini
yay›nl›yor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu
y›lki raporumuzu da çevresel, sosyal ve ekonomik
performans›m›z ve sürdürülebilirlik vizyonumuz
çerçevesinde hayata geçirdi€imiz uygulamalar›
içerecek ﬂekilde sizlerle paylaﬂ›yoruz.
Sürdürülebilirlik vizyonumuz, etik ve güvenilir
bankac›l›k ilkemizden yola ç›karak, güçlü finansal
temeller üzerinde duran, çevreye sayg›l› ve topluma
katk›s›n› yüksek düzeyde tutan, paydaﬂ iliﬂkilerine
ve ﬂeffafl›€a önem veren banka olmakt›r. Bu vizyon,
Bankam›z›n sürdürülebilirlik strateji ve uygulamalar›na
yol gösterir.
Faaliyetlerimizde, kârl›l›€›n oldu€u kadar çevresel
ve sosyal sürdürülebilirli€in de önemine inan›yoruz.
Bu do€rultuda 2007 y›l›ndan bu yana beyan etti€imiz,
Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ne (K‹S)
olan ba€l›l›€›m›z› yeniden ifade ediyoruz. Raporlama
dönemi olan 2010 y›l›nda da K‹S’in dört unsuru (iﬂgücü,
insan haklar›, çevre, yolsuzlukla mücadele) ve bunlara
ba€l› on ilkeyi faaliyetlerimiz çerçevesinde muhtelif
politika ve uygulamalarla desteklemeye devam ettik.

Küresel ekonomik krizden ç›k›ﬂ
çabalar› ile toparlanma döneminin
yaﬂand›€› 2010 y›l› boyunca, çevre
konusu, yine dünyan›n en baﬂta
gelen gündem maddelerinden birini
oluﬂturdu. 2010 y›l›, tüm dünyada
çevresel fark›ndal›€›n ve iklim
de€iﬂikli€ine karﬂ› harekete geçme
zorunlulu€unun daha güçlü hissedildi€i
bir y›l oldu.

Dünyada pek çok özel sektör ﬂirketinin, finansal
kurumun, hükümetin ve sivil toplum kuruluﬂunun
gündeminde önemli bir yer tutan artan sera gazlar›
salımlar› ve bundan kaynaklanan iklim de€iﬂikli€i
konusu, Akbank olarak bizim de öncelikli konular›m›z
aras›nda bulunuyor. Özellikle 2009 y›l›ndan itibaren
bu konuya yönelik çeﬂitli faaliyet ve uygulamalar›
hayata geçirmeye baﬂlad›k. Bunlar aras›nda ülkemizde
çevreyle ilgili fark›ndal›€›n artmas›n› desteklemek,
faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkimizi
azaltmak ve iklim de€iﬂikli€inin sebep oldu€u etkileri
minimize etmeye yönelik faaliyet ve uygulamalar
say›labilir. Ayr›ca bu durumun beraberinde getirdi€i
zorunluluklar›n ekonomik f›rsatlar da sunmas›
nedeniyle, enerji verimlili€i ve yenilenebilir enerji
finansman› için müﬂterilerimize kredi imkanlar›
oluﬂturuyoruz.
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‹klim de€iﬂikli€i konusunda uluslararas› ölçekte ve
çözüme katk› sunan tüm geliﬂmeleri yak›ndan takip
ediyor ve çözüm sürecinde aktif rol al›yoruz. Bu
yaklaﬂ›m do€rultusunda; 2010 y›l›nda hem ulusal,
hem de uluslararas› düzeyde öncü ad›mlar att›k.
Günümüzün küresel düzeyde en yayg›n ve prestijli
çal›ﬂmalar›ndan biri kabul edilen Karbon Saydaml›k
Projesi (Carbon Disclosure Project), 2010 y›l›nda da
hem etki alan›, hem de ulaﬂ›lan sonuçlar aç›s›ndan
en somut ve fark›ndal›k yaratan giriﬂimlerden
biri olmuﬂtur. Bu proje ayn› zamanda Akbank’›n
sürdürülebilir çevre ile ilgili sorumluluk beyan›n›n ve
kararl›l›€›n›n da en önemli göstergelerinden birisidir.
2010 y›l›n›n son günlerinde Meksika’n›n Cancun
kentinde düzenlenen Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim
De€iﬂikli€i Zirvesi öncesinde haz›rlanan ve Akbank’›n
da imza att›€› Cancun Bildirisi iklim de€iﬂikli€ine
karﬂ› hükümetleri iﬂbirli€ine ça€›r›yor. Türkiye’de
iklim de€iﬂikli€i ile mücadelede finans sektörünün
öncüsü olan Bankam›z, Cancun Bildirisi’ne imza atan
384 ﬂirketten birisi ve tek Türk bankas›d›r. Hükümet
temsilcilerine sunulan Cancun Bildirisi’yle Akbank,
hükümetlere iklim de€iﬂikli€ine karﬂ› al›nacak
önlemler konusunda küresel mutabakat sa€lanmas›
ve yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde düﬂük karbon
ekonomisinin hayata geçirilmesi konusunda ça€r›
yapm›ﬂ oldu.
Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalk›nmas›na katk›s›n›n
önemli oldu€unu düﬂündü€ümüz bir çal›ﬂma
da ekonominin can damar› olarak gördü€ümüz
KOB‹’lerin desteklenmesi için verdi€imiz hizmetlerdir.
Ülkemizdeki iﬂletmelerin yüzde 99’dan fazlas›n›
oluﬂturan KOB‹’ler sürdürülebilir büyüme aç›s›ndan
stratejik bir potansiyeli temsil etmektedir. Ayn› ﬂekilde
giriﬂimcilik ve gençlik, henüz aç›€a ç›kmam›ﬂ bir
gücün di€er önemli unsurlar›n› oluﬂturmaktad›r. Bu
üç unsurun mutlaka çeﬂitli araçlarla desteklenmesi
gerekti€i inanc›yla çeﬂitli ürünler, projeler, bilgi
ve iletiﬂim kanallar› ve kampanyalar geliﬂtirmiﬂ
durumday›z. Bu tür baﬂar›l› projelere iki örnek olarak,

Akbank ve Endeavor Derne€i taraf›ndan baﬂlat›lan
“Endeavor Giriﬂimcilerine Özel Kredi” program› ve
Sabanc› Üniversitesi ile birlikte yürüttü€ümüz “‹ﬂe
Dönüﬂen, ‹ﬂi Büyüten Fikirler” program› verilebilir.
Di€er taraftan ülkemizdeki yenilikçi, yarat›c›
potansiyelin de€erlendirilebilmesi ad›na gençlere
Akbank taraf›ndan uygun platformlar da
sunulmaktad›r. Farkl› üniversitelerde bu yaklaﬂ›mla
baﬂlat›lan “Düﬂünce Kulübü” faaliyetleri, her y›l yeni
ö€rencilerin kat›l›m›, yeni projelerin eklenmesiyle
giderek büyüyor.
Akbank olarak Türkiye’nin geliﬂmesine ivme
kazand›racak politikalar›n oluﬂturulmas›na da katk›
sa€lamay› amaçl›yoruz. 2010 y›l›nda ‹ngiltere'nin
sayg›n düﬂünce kuruluﬂu Kraliyet Uluslararas› ‹liﬂkiler
Enstitüsü (Chatham House) taraf›ndan düzenlenen
‹stanbul toplant›s›, Etkin Giriﬂimci Destekleme Derne€i
(Endeavor) toplant›lar›, DE‹K ‹hracatta F›rsatlar
Seminerleri, ‹stanbul Ticaret ve ‹hracat Finans
Konferans›, Euromoney Türkiye Konferans›, 2010’da
destekledi€imiz etkinliklerden baz›lar›.
Uzun y›llard›r Bankam›z›n Akbank Sanat arac›l›€›yla
destekledi€i birçok çal›ﬂma, ülkemizin sanat ve kültür
hayat›n›n zenginleﬂmesinde önemli rol oynamakta ve
toplumsal de€er yaratmaktad›r.
Akbank sürdürülebilirli€in çevresel, sosyal ve
ekonomik boyutlar›nda olumlu geliﬂmelere imza
atarak faaliyetlerine devam ederken, sektörümüzde
ve ülkemizde de€iﬂimin öncüsü olmaya ve ortak fayda
yarat›lmas›nda iﬂbirliklerine devam edecektir.

Suzan Sabancı Dinçer
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Paydaşlarımız,
2010 y›l›nda son yaﬂanan ekonomik çalkant›n›n
izlerinin silindi€i, büyüme stratejilerine odaklan›ld›€›
bir dönemi geride b›rakt›k. Akbank olarak bu zorlu
dönemde de tüm paydaﬂlar›m›z için kal›c› de€er
yaratmaya yönelik çal›ﬂmalar›m›za h›z kesmeden
devam ettik. Bu yöndeki uzun dönemli bak›ﬂ aç›m›z›n
ve kararl›l›€›m›z›n en önemli göstergelerinden biri olan
ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’muzu sizlerle paylaﬂ›yor
olman›n mutlulu€unu yaﬂ›yoruz.
Akbank; faaliyetlerine, kurumsal hedeflerinin yan›
s›ra Hissedarlar, Çal›ﬂanlar, Müﬂteriler, Yat›r›mc›lar,
Uluslararas› Finans Kuruluﬂlar›, Toplum, Yasa
Koyucular, ‹ﬂ Ortaklar›, Tedarikçiler, Gençler, Medya
ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar› gibi önemli paydaﬂlar›n›n
beklentilerine cevap veren bir büyüme yaklaﬂ›m›yla
yön veriyor. Paydaﬂlar›m›zla çeﬂitli platformlarda
gerçekleﬂtirdi€imiz önemli ve öncelikli konulardaki
diyalog, iﬂ süreçlerimizi ve performans›m›z›
geliﬂtirmemize katk› sa€l›yor.

2009 y›l›ndan itibaren sosyal, çevresel
ve ekonomik sorumluluklar›m›zla ilgili
uygulamalar›m›z› ve kaydetti€imiz
performans›m›z›, Sürdürülebilirlik
Raporu arac›l›€›yla paydaﬂlar›m›za
duyurmaktay›z. 2010 y›l› Sürdürülebilirlik
Raporumuzu, sizlere alt› ana baﬂl›k
alt›nda; Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z,
Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi,
Müﬂterilerimize Katt›€›m›z De€er,
Çal›ﬂanlar›m›z, Operasyonlar›m›z ve
Çevre, Topluma Katk›m›z ﬂeklinde
aktar›yoruz. Raporumuzun bu alanda
artan kararl›l›€›m›z› ve performans›m›z›
belgeledi€i inanc›nday›z.

Kurumsal yönetim, ﬂeffafl›k ve etik de€erlere ba€l›l›k,
Akbank’›n her zaman önceli€i olmuﬂtur. Mevcut
hissedarlar›m›z ve potansiyel yat›r›mc›lar aç›s›ndan
Akbank’› de€erli k›lacak en kritik unsurun ﬂeffaf ve
yak›n bir iletiﬂim oldu€unu biliyoruz. Akbank yönetimi,
faaliyetlerinin finansal sonuçlar›n› ilgili tüm taraflarla
paylaﬂma ilkesini, genel kabul gören muhasebe
prensipleri ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tam,
adil, do€ru, zaman›nda ve anlaﬂ›labilir bir ﬂekilde
hassasiyetle uyguluyor. Kamuyu ayd›nlatma konusunda
da Sermaye Piyasas› Kurulu ile ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› düzenlemelerini temel al›yoruz.
Sürdürülebilir bir çevre için yürüttü€ümüz küresel ve
yerel faaliyetler 2010 y›l›nda h›z kazand›. Akbank, 2010
y›l› içinde de Karbon Saydaml›k Projesi’ne (Carbon
Disclosure Project - CDP) deste€ini sürdürmüﬂtür.
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Akbank’›n Türkiye’de destekçisi olarak hayata
geçirilmesine önemli katk›da bulundu€u Karbon
Saydaml›k Projesi, dünyada yaklaﬂ›k 60 ülkede
yürütülmekte olan ve ﬂirketlerin çevresel ayakizlerini
ölçümleyerek karbon yönetimi yapmas›n›, konuyu
stratejik aç›dan de€erlendirmelerini amaçlayan
gönüllü bir giriﬂimdir.
Türkiye’de uluslararas› standartlara uygun sera gaz›
raporlamas› taahhüdünü veren ilk ﬂirketlerden biri
olan Akbank, ayr›ca CDP 2010 Global 500 düzeyinde
yapt›€› raporlamada da sektöründe dünya liderleri
kategorisinde olmas›n› sa€layacak bir puan alm›ﬂt›r.
Ayr›ca, global raporda Türkiye’den yer alan ilk ve tek
kurum olmuﬂtur. Bankam›z, raporda dünyan›n en
itibarl› kurumlar›yla birlikte “signatory member” olarak
da yer almaktad›r.
Türkiye’nin en büyük ﬂirketlerinden biri olarak çevreye
olan etkilerimizi de€erlendirmemiz ve denetlememiz
gerekti€inin bilincindeyiz. Genel Müdürlük ve 20
Bölge Müdürlü€ü binam›z, 912 ﬂubemiz, 15.300’ün
üzerinde çal›ﬂan›m›z, çok büyük bir fiziksel varl›€›n
ötesinde de€iﬂime inanm›ﬂ bir güç anlam›na
geliyor. Bu güce 500’ün üzerinde tedarikçimizi, yurt
çap›nda hizmet veren da€›t›m a€›m›z›n unsurlar›n›
da ekledi€imiz zaman, taﬂ›d›€›m›z sorumluluk
kendili€inden ortaya ç›k›yor. Bu sorumlulukla çevre
konusunda çeﬂitli proje ve programlar geliﬂtirmeye
devam ediyoruz. Çal›ﬂanlar›m›z› enerji tasarrufu,
karbon salımlar›n› azaltma, kâ€›t tasarrufu gibi
alanlarda bilinçlendirmeye, fark›ndal›klar›n› daha da
art›rmaya yönelik programlar›m›z› artan bir ivmeyle
sürdürüyoruz.

Bugüne kadar hem müﬂterilerimizin hem de
çal›ﬂanlar›m›z›n memnuniyeti için sürdürdü€ümüz tüm
çal›ﬂmalar›, 2010 y›l› içinde “Sizin ‹çin” felsefesi ile ayn›
ﬂemsiye alt›nda toplad›k. Tüm Akbank çal›ﬂanlar›yla
birlikte alt›na imza att›€›m›z, ‘Sizin ‹çin’ felsefesiyle
müﬂteri ve paydaﬂ memnuniyeti odakl› bankac›l›k
yaklaﬂ›m›m›z› daha da ileri taﬂ›yoruz. Müﬂterilerimizin
ve paydaﬂlar›m›z›n bankas› olmas›n›n ötesinde onlar›n
güç verenleri ve destekçileriyiz. Müﬂterilerimiz
ve paydaﬂlar›m›zla daha da yak›nlaﬂarak ihtiyaç,
beklenti ve sorunlar›n› yak›ndan takip ediyoruz. Bu
kapsamda geliﬂtirdi€imiz yenilikçi ürün ve hizmetlerle,
uygulamalar ve projelerle yaﬂam kalitelerini art›ran,
sürdürülebilir de€er yaratan çözümler sunuyoruz.
2010 y›l›n› hedefleri do€rultusunda tamamlayan
Bankam›z, önümüzdeki y›llarda da müﬂteri
memnuniyeti odakl› faaliyetlerini sürdürürken ülkemiz
ekonomisine ve reel sektörüne destek olmaya, tüm
paydaﬂlar›m›zla birlikte kal›c› de€er yaratmaya ve
sürdürülebilir bir çevre için ulusal ve uluslararas›
düzeyde çal›ﬂmaya devam edecektir. Ülkemizin
ve dünyam›z›n gelece€ine yat›r›m yapmaya devam
ederken, geri bildirimleri, görüﬂ ve destekleriyle bizleri
daha iyiyi yapmaya teﬂvik eden tüm paydaﬂlar›m›za
teﬂekkür ediyorum.

Ziya Akkurt
Genel Müdür

Kuruldu€umuz günden bu yana oldu€u gibi kültürsanat, e€itim, gençlik, giriﬂimcilik ve çevre gibi farkl›
konularda gerçekleﬂtirdi€imiz ve destekledi€imiz
projelerle toplumun ilerlemesi yönünde önemli katk›
sa€lamaya devam ediyoruz.
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DÜNDEN BUGÜNE AKBANK
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
AKBANK 2010 YILI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürekli Geliﬂen Akbank
1948 Ocak

Adana’da, bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sa€lamak amac› ile kuruldu.

1950

Sirkeci’de ilk ‹stanbul ﬂubesi aç›ld›.

1954

Akbank Genel Müdürlü€ü ‹stanbul’a taﬂ›nd›.

1963

Tüm bankac›l›k iﬂlemlerinde otomasyona geçildi.

1964

Frankfurt’ta iﬂçi havalelerinin Türkiye’ye transferini yapmak amac›yla Almanya’daki ilk
temsilcilik aç›ld›.

1981

Tüm bankac›l›k iﬂlemleri bilgisayar ortam›na geçti ve online uygulamalar baﬂlad›.

1990

Akbank hisseleri halka aç›ld›.

1996

Ak Yat›r›m Menkul De€erler A.ﬁ. kuruldu.

1996

Hissedarlar›m›zla iliﬂkilerimizi yürütmek üzere Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Grubu oluﬂturuldu.

1998

Akbank hisseleri ikincil halka arz ile American Depository Receipt (ADR) olarak da uluslararas›
piyasalarda iﬂlem görmeye baﬂlad›.

1998

Frankfurt’taki Akbank temsilcili€i ﬂubeye dönüﬂtürüldü.

1998

Ak Yat›r›m Ortakl›€› A.ﬁ. kuruldu.

1999

Akbank ‹nternet Bankac›l›€› baﬂlad›.

2000

Ak Portföy Yönetimi A.ﬁ. ve Özel Bankac›l›k Bölümü kuruldu.

2000

Akbank Malta ﬂubesi aç›ld›.

2001

Akbank’›n tamam›na sahip oldu€u Akbank International N.V. Hollanda’da kuruldu.

2001

Akbank müﬂterilerine Cep Bilgisayar› Bankac›l›€› ile bankac›l›k iﬂlemleri yapabilme olana€›
sunuldu.

2001

Akbank Ça€r› Merkezi faaliyete baﬂlad›.

2002

Akbank Operasyon Merkezi kuruldu.

2005

Kurucu hisselerini geri sat›n alan ilk banka oldu.

2005

Ak Finansal Kiralama A.ﬁ.’yi bünyesine katt›.

2009

Akbank Uluslararas› Dan›ﬂma Kurulu kuruldu.

2009

BRIC ülkelerine yat›r›m imkan› sa€layan ortak markal› fon müﬂterilere sunuldu.

2009

Akbank görüntülü telefon ﬂubesi hizmete aç›ld›.

2009

Akbank (Dubai) Limited; Dubai Uluslararas› Finans Merkezi’nde kurulan ilk Türk Bankas› ofisi oldu.

2010

Akbank Bankac›l›k Merkezi yaklaﬂ›k 5.000 kiﬂilik kapasitesi ile hizmete geçti.
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Akbank ve Sürdürülebilirlik
2003

Akbank, temettü politikas›n› halka aç›klayan ilk banka oldu.

2003

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni faaliyet raporunda duyuran ilk banka oldu.

2004

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni internet sitesinde duyuran ilk banka oldu.

2005

Akbank hayati tehlike taﬂ›yan bir hastal›kla mücadele eden, 2 ile 18 yaﬂ aras› çocuklar›n
dileklerini gerçekleﬂtirmek üzere kurulan ‘Bir Dilek Tut Derne€i’nin sponsoru oldu.

2007

Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ne imza atan ilk Türk Bankas› oldu.

2007

Geliﬂmekte olan ülkelerde, etkin giriﬂimcileri destekleyerek, ekonomik geliﬂime katk›da bulunmak
amac›yla kurulmuﬂ uluslararas› bir sivil toplum kuruluﬂu olan Endeavor ile iﬂbirli€i baﬂlad›.

2007

Akbank Müﬂteri ﬁikayet Yönetimi ISO 10002 Kalite Belgesi ald›.

2007

Akbank “‹ﬂe Dönüﬂen, ‹ﬂi Büyüten Fikirler Program›” ile giriﬂimcilere destek verdi.

2008

Gençlerle birlikte düﬂünmek ve Türkiye’nin gelece€i için birlikte de€er yaratmak amac›yla
‘Akbank Düﬂünce Kulübü’ kuruldu.

2009

E€itim sistemine ‘Düﬂünme Gücü’ deste€i baﬂlat›ld›. ‘Akbank Düﬂünme Gücü’ projesiyle binlerce
ö€retmen arac›l›€›yla yüz binlerce ö€renciye ulaﬂ›ld›.

2009

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi (KYSSK), Yönetim Kurulu alt›nda kuruldu.

2009

KAG‹DER taraf›ndan kurulan ve kad›nlar›n bir araya gelerek bireysel üretkenliklerini art›rmay›
hedefleyen Kad›n Geliﬂim Merkezi ‘B‹Z’, Akbank’›n ana sponsorlu€unda aç›ld›.

2010

Akbank’a yeni kat›lan yönetici adaylar›m›za deneyimli yöneticilerimiz taraf›ndan yol gösterilen
mentorluk program› uygulamaya geçti.

2010

Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi ‹lerleme Bildirimi’ni yay›nlayan ilk Türk Bankas› oldu.

2010

Dünyan›n en kapsaml› ve prestijli çevre giriﬂimlerinden biri olarak kabul edilen Karbon
Saydaml›k Projesi’nin (Carbon Disclosure Project - CDP) Türkiye’de hayata geçirilmesine destek
olarak çevresel ﬂeffafl›k konusuna dikkat çekti.

2010

Sürdürülebilirlik Raporunu GRI standartlar›na göre yay›nlayan ilk Türk mevduat bankas› oldu.

2010

Karbon Saydaml›k Projesi’nin (Carbon Disclosure Project- CDP) 2010 y›l› Global 500 Raporu’na
Türkiye’den dahil olan ilk ve tek ﬂirket olup ald›€› yüksek puan ile “Dünya sektör liderleri”
kategorisinde yer ald›.

2010

“Akbank Enerji Dostu Kredi” hayata geçti.

2010

Endeavor Türkiye’nin seçti€i giriﬂimcilere yönelik ve uygun koﬂullarda 20 milyon TL’lik bir kredi
havuzu aç›ld›.

2010

Birleﬂmiﬂ Milletler 2010 ‹klim De€iﬂikli€i Zirvesi öncesinde haz›rlanan Cancun Bildirisi'nin
imzac›s› oldu.

2010

Bölgesel Çevre Merkezi (Regional Environmental Center – REC) iﬂbirli€iyle Türkiye’de iklim
de€iﬂikli€i nedeniyle risk alt›nda olan bölgelere dikkat çekmek üzere “Yok Olmadan” Projesine
destek verdi.
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Akbank ve Sanat
1972

Akbank Çocuk Tiyatrosu gösterilerine baﬂlad›.

1974

Akbank Karagöz ve Kukla Tiyatrosu perdelerini açarak ‹stanbul baﬂta olmak üzere Türkiye’nin
birçok yerinde Karagöz’ün türlü maceralar›n› seyircileriyle buluﬂturdu.

1991

Dünyan›n en önemli caz sanatç›lar›n› geniﬂ kitlelerle buluﬂturarak köklü bir müzik kültürü
oluﬂturmak amac›yla Akbank Caz Festivali baﬂlad›.

1991

Türkiye’de özel sektörün müzi€e destek vermesinin ilk örne€i olan Akbank Oda Orkestras›
kuruldu.

1993

Akbank Sanat kuruldu.

1998 - 2000 Birbirinden de€erli eserlerin yer ald›€› Osmanl› Hat Sanat Sergisi ‘Alt›n Harfler’, Akbank
sponsorlu€unda New York Metropolitan’da ve Los Angeles County Museum of Art’da ve Paris
Louvre’da sergilendi.
2003

Akbank Sanat, ça€daﬂ sanata yönelerek yeni bir yap›lanmaya girdi ve düzenledi€i sergilerle
küreselleﬂen sanat çizgisinin yerel ve uluslararas› niteli€ine dikkat çekerek, ülkemizdeki
sanatsal dinami€i hareketlendirdi.

2003-2007 Gençlerin dünyaca ünlü rock y›ld›zlar›n› dinleme f›rsat› buldu€u Rock’n Coke Festivalinin
sponsoru Bankam›z oldu.
2004

Akbank K›sa Film Festivali baﬂlad›.

2004

Akbank Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali’ni desteklemeye baﬂlad› ve en büyük destekçisi oldu.

2006

Akbank deste€i ile Sak›p Sabanc› Müzesi’nde Rodin’in eserleri sergilendi.

2007

Modern ve güncel sanat etkinli€i olan ‘Contemporary ‹stanbul’ fuar›n›n sponsoru olan Akbank,
Türkiye’nin en önemli ça€daﬂ sanat fuar›n›n gerçekleﬂtirilmesine katk› sa€lad›.

2008

Akbank sponsorlu€unda, sürrealist ak›m›n en önemli sanatç›lar›ndan Salvador Dali, Sak›p
Sabanc› Müzesi’nde sanatseverlerle buluﬂtu. Sergi toplam 385 eserle bugüne kadar ‹spanya
d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen en büyük Salvador Dali sergisi oldu.

2008

Akbank Çocuk Tiyatrosu Hürriyet Gazetesi’nin ‘‹nsan Haklar› Treni’ ile Türkiye’nin 45 iline bir kez
daha tiyatronun heyecan›n›, hüznünü ve güzelliklerini taﬂ›d›.

2008

Rock efsanesi Metallica, Akbank sponsorlu€unda Türkiye’ye geldi ve 37.000 seveni Metallica’y›
canl› dinleme f›rsat› buldu.

2009

Latin Rock efsanesi Carlos Santana, Wings sponsorlu€unda ‹stanbul’da bir konser verdi.

2010

Exi – 26 markam›z sponsorlu€unda dünyaca ünlü heavy metal gruplar›n›n sahne ald›€›
Sonisphere Festivali’ne yaklaﬂ›k 75.000 kiﬂi kat›ld›.
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Kısaca Akbank
Akbank’›n temel çal›ﬂma alan› KOB‹ bankac›l›€›,
bireysel bankac›l›k, kurumsal bankac›l›k, özel
bankac›l›k, döviz, para piyasalar› ve menkul
k›ymet iﬂlemleri (Hazine ‹ﬂlemleri) ile uluslararas›
bankac›l›k hizmetlerini içeren bankac›l›k faaliyetlerini
kapsamaktad›r. Birey ve kurumlar›n bu yöndeki
ihtiyaçlar›, finansal ba€l› ortakl›klar› yoluyla da
desteklenmektedir. Bankac›l›k d›ﬂ› finansal hizmetler
ile sermaye piyasas› ve yat›r›m hizmetleri ise Akbank’›n
ba€l› ortakl›klar› taraf›ndan verilmektedir.
2010 y›l sonu itibar›yla Türkiye’nin en de€erli ﬂirketi
olan Akbank, güçlü sermayesi, istikrarl› mevduat
yap›s›, ucuz maliyetli yabanc› kaynak temin olanaklar›
ve güçlü aktif yap›s›yla, Türk Bankac›l›k sektöründe
öncü rolünü sürdürmektedir.
Toplam 9121 ﬂubesi, 15.300’ün üzerinde personeli
ve 500’ün üzerinde tedarikçisiyle yurtiçinde güçlü
ve yayg›n bir da€›t›m a€›na sahip olan Akbank,
faaliyetlerini ‹stanbul’daki Genel Müdürlü€ü ve
yurt çap›ndaki 20 Bölge Müdürlü€ü arac›l›€›yla
sürdürmektedir. Geleneksel da€›t›m kanal›n›
oluﬂturan ﬂubelerinin yan› s›ra, bireysel ve kurumsal
müﬂterilerimize hizmet veren internet ve telefon
ﬂubeleri, 3.127 ATM ve 267.000’den fazla POS terminali
ve di€er yüksek teknoloji kanallar› arac›l›€›yla da
müﬂterilerine bankac›l›k hizmetleri sunmaktad›r.

2010 y›l› sonunda Banka’n›n konsolide net kâr› 3 milyar
TL (yaklaﬂ›k 2 milyar ABD Dolar›), toplam konsolide
aktifleri ise 120 milyar TL (yaklaﬂ›k 78 milyar ABD
Dolar›) olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Banka’n›n konsolide
sermaye yeterlilik düzeyi, %19,9 ile sektördeki en
yüksek oranlardan biridir.
Akbank hisse senetleri %28,8 halka aç›kl›k oran›yla
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB)
iﬂlem görmektedir. Yurtd›ﬂ›nda ise, Banka’n›n Level
1 depo sertifikalar› ABD’de OTC piyasas›nda iﬂlem
görmektedir. 31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla piyasa
de€eri 22,3 milyar ABD Dolar› olan Akbank, ‹MKB’deki
en yüksek piyasa de€erine sahip ﬂirkettir.
1948 y›l›ndan bugüne uzanan köklü tarihi boyunca,
sayg›n bir marka olman›n büyük sorumlulu€unu
taﬂ›yan Akbank, bu baﬂar›n›n kay›ts›z ﬂarts›z gere€i
olan, de€iﬂen ihtiyaçlara h›zl› ve kal›c› çözümler
üretmeyi ve sürekli yenilenmeyi bir kurum kültürü
olarak benimsemiﬂtir. Akbank’›n, Türkiye’nin en güçlü,
en büyük ve en de€erli markalar›ndan biri olmas›,
çal›ﬂanlar›, müﬂterileri, ülkemiz ve kendi ad›na yeni,
sürdürülebilir de€erler yaratma heyecan› ile istikrarl›
ve tutarl› çal›ﬂma ilkelerinin ürünüdür.
ﬁube say›m›z Malta’dakiyle birlikte toplam 913’tür.

1

ATM Say›s›

Çal›ﬂan Say›s›*

15.330

3.127

Kredi Kartı Adedi

4.910.718
Şube Say›s›*

912

POS Adedi
Banka Kart› Adedi

267.108

5.206.775
* Malta’daki bir ﬂube hariçtir.
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Ana Markalar›m›z

Kurumsal Vizyon, Misyon ve Hedeflerimiz, Güçlü Temellerimiz
Vizyon

Güçlü Temellerimiz

Üstün nitelikli insan kayna€›n›n sürekli olarak fark
yaratan sonuçlar elde etti€i en be€enilen Türk
ﬂirketi olmakt›r.

• Türkiye’nin en de€erli ﬂirketi*

Misyon
Türkiye’deki en mükemmel bankac›l›k deneyimini
yaﬂatmak ve paydaﬂlar›na büyük de€er yaratmakt›r.

• Baﬂar›l› uygulamalar sayesinde uzun dönemli
stratejik yönetim
• Türkiye geneline yay›lm›ﬂ 912 ﬂube ve ileri
teknoloji da€›t›m kanallar›
• Sektörde pek çok ilki baﬂlatmas› ile Türkiye’nin
yenilikçi gücü

Stratejik Hedefler

• Kal›c› ve yayg›n fonlama taban›

• Uzun vadede sürdürülebilir özkaynak getirisini
asgari %18 seviyesinde gerçekleﬂtirmek

• Sürdürülebilir kârl›l›k ile yüksek özkaynak ve aktif
getirisi

• Kritik pazar paylar›nda Türkiye’nin lider bankas›
konumunda olmak

• %19,9 sermaye yeterlilik oran› ile güçlü sermaye
yap›s›

• Müﬂteri deneyimi ve memnuniyeti aç›s›ndan
Türkiye’nin en iyi bankas› olmak

• Eﬂsiz aktif kalitesi, %2,2 ile çok düﬂük takipteki
krediler oran›

• Türkiye’nin en de€erli bankas› olmak

• %2,2 düzeyinde operasyonel gider/aktif rasyosu ile
yüksek verimlilik
• Düﬂük mevduat/kredi ve kald›raç oran› ile
kredilerde daha güçlü büyüme avantaj›
• Türkiye’de al›nabilecek en yüksek Bireysel ve
Finansal güç notlar›
*31.12.2010 itibar›yla.
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Say›larla Akbank
Yayg›n ﬁube A€›m›z
2009 y›l›nda Türkiye s›n›rlar› içinde 877 olan ﬂube say›m›z›, 2010 y›l›nda 912 ﬂubeye ç›kararak ekonomik etki
alan›m›z› daha da güçlendirdik ve geniﬂlettik.
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Müﬂterilerimiz

MÜŞTERİ
SEGMENTİ

MÜŞTERİ
SAYISI

ŞUBELER

BÖLÜMLER

Bankam›z›n dört ana bölümden oluﬂan segment bazl› yap›s›, kurumsal bankac›l›k, KOB‹ bankac›l›€›, bireysel
bankac›l›k ve özel bankac›l›k iﬂ birimlerinden oluﬂmaktad›r. 2010 y›l›nda müﬂteri say›m›z bir önceki y›la göre art›ﬂ
göstermiﬂtir.

KURUMSAL
BANKACILIK

KOBİ
BANKACILIĞI

KURUMSAL
ŞUBELERİ
9

KOBİ VE BİREYSEL BANKACILIK
ŞUBELERİ
894

2.600

KURUMSAL

BİREYSEL
BANKACILIK

134.000

TİCARİ

ÖZEL BANKACILIK
ŞUBELERİ
9

6.100

8.073.000

ŞİRKET

MİKRO

ÖZEL
BANKACILIK

BİREYSEL

ÖZEL
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Finansal Performans›m›z
Baﬂl›ca Finansal Göstergeler
Akbank’›n baﬂl›ca konsolide finansal göstergeleri aﬂa€›daki tabloda, son üç y›l›n verilerini kapsayacak ﬂekilde
görülebilir.

Baﬂl›ca Konsolide Finansal Göstergeler (Milyon TL)
Toplam Aktifler

2010

2009

2008

120.070

102.833

93.093

Krediler

57.733

44.604

49.054

Mevduat

71.708

60.954

57.575

Al›nan Krediler

11.497

9.209

12.311

Özsermaye

17.948

14.447

11.331

3.010

2.723

1.783

Özsermaye Kârl›l›€› (ROE)

%18,90

%21,50

%16,40

Özsermaye Yeterlilik Oran› (BIS)

%19,90

%21,00

%17,00

22.320

19.061

9.423

Net Kâr

Piyasa De€eri (milyon ABD Dolar›)

Krediler
Akbank’›n müﬂterilerine sa€lad›€› kredi tutarlar› olarak aﬂa€›daki tabloda görülebilir.

KRED‹LER (Milyon TL / Milyon USD)
TL Kurumsal

2010

2009

3.619

2.881

11.189

9.169

TL KOB‹

7.953

5.676

YP KOB‹ (Milyon USD)

5.711

4.759

13.130

9.245

6.784

5.832

YP Kurumsal (Milyon USD)

Tüketici
Kredi Kartlar›
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Uluslararas› Derecelendirmeler
Akbank titizlikle uygulad›€› etkin risk yönetim politikalar› ve baﬂar›l› performans› sayesinde, uluslararas› kredi
derecelendirme kuruluﬂu Moody’s taraf›ndan Türk Bankac›l›k sektöründe verilebilecek en yüksek finansal güç ve
temel kredi notuna; Fitch Ratings taraf›ndan da sektörün en yüksek ulusal ve bireysel notlar›na lay›k görülmüﬂtür.
Derecelendirme notlar›m›z hakk›nda daha detayl› bilgiye ﬂu adresten ulaﬂ›labilir:
http://www.akbank.com/rating-notlari.aspx

Yarat›lan ve Da€›t›lan Ekonomik De€er
Akbank olarak bankac›l›k hizmetleri sunarken her kesimden paydaﬂ›m›za ekonomik de€er yarat›yoruz. Y›ll›k bazda
üretti€imiz ve da€›tt›€›m›z ekonomik de€er aﬂa€›daki tabloda detayl› olarak görülmektedir.

Yarat›lan ve Da€›t›lan Ekonomik De€er
(Milyon TL)

Aral›k’10

Aral›k’09

Aral›k’08

Üretilen Do€rudan Ekonomik De€er

10.995

11.349

12.167

a) Gelirler

10.995

11.349

12.167

Da€›t›lan Ekonomik De€er

8.465

8.292

10.152

b) ‹ﬂletme maliyetleri

1.451

1.337

1.265

917

857

878

5.318

5.393

7.451

769

696

546

11

9

13

2.529

3.056

2.015

c) Çal›ﬂan ücretleri ve sa€lanan di€er faydalar
d) Sermaye sa€lay›c›lara yap›lan ödemeler
e) Devlete yap›lan ödemeler
f) Toplumsal yat›r›mlar
Korunan Ekonomik De€er

a) Banka gelir tablosunda yer alan brüt gelirler dikkate al›nm›ﬂt›r. (Faiz gelirleri, al›nan ücret ve komisyonlar,
temettü gelirleri, ticari kâr-zarar ve di€er gelirler)
b) Bankan›n personel giderleri haricindeki her türlü operasyonel giderleri ifade edilmektedir.
c) Çal›ﬂanlara verilen maaﬂlar›, primleri ve çal›ﬂanlar ad›na devlete ödenen her türlü kesintileri içermektedir.
d) ‹lgili y›lda yat›r›mc›lara da€›t›lan temettüyü ve bankan›n her türlü faiz giderlerini içermektedir.
e) Devlete ödenen her türlü vergiyi içermektedir.
f) Yard›m derneklerine yap›lan ba€›ﬂlar› ve çeﬂitli kültür-sanat etkinliklerine iliﬂkin harcamalar› içermektedir.
Korunan Ekonomik De€er hesaplamalar›nda takipteki alacaklara dair karﬂ›l›klar dahil edilmemektedir.
Not: Bu tablo Akbank’›n konsolide finansal tablolar›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bu rakamlar konsolidasyon
kapsam›ndaki ba€l› ortaklar›n› içermektedir. Toplam konsolide çal›ﬂan say›s› 15.500’dür.

Uluslararas› Finans Kuruluﬂlar›ndan sa€lad›€›m›z krediler arac›l›€›yla ülkemizin kalk›nmas›na katk›da bulunmak,
en önemli hedeflerimizden birisidir. Bugüne kadar kulland›€›m›z ve halen Bankam›z bilançosunda yeralan,
Uluslararas› Finans Kuruluﬂlar›ndan sa€lanan (multilateral) “özellikle sürdürülebilirlik odaklı” kredi tutar›
toplamda yaklaﬂ›k 422 milyon Avro ve 1 milyar Amerikan Dolar›’d›r.
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Banka Yap›s› ve Yönetimi
Akbank her türlü banka iﬂlemleri yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar›’n›n menetmedi€i her çeﬂit iktisadi, mali
ve ticari konularda teﬂebbüs ve faaliyette bulunmak üzere özel sermayeli bir ticaret bankas› statüsünde kurulmuﬂ
ve 30 Ocak 1948 tarihinde faaliyete geçmiﬂtir. Banka’n›n statüsünde kuruldu€undan bu yana herhangi bir de€iﬂiklik
olmam›ﬂt›r.

Sermaye ve Ortakl›k Yap›s›
Ç›kar›lm›ﬂ sermayemiz, 16 Nisan 2010 tarihi itibar›yla 3.000.000.000 TL’den 4.000.000.000 TL’ye yükseltilmiﬂtir.
31 Aral›k 2010 itibar›yla ortakl›k yap›m›z aﬂa€›daki gibidir.

Hissedarlar

Pay Oran›

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ. ve ‹liﬂkili Kurumlar

%44,45

Citibank Overseas Investment Corporation

%20,00

Sabanc› Ailesi

%6,71

Halka Aç›k K›s›m

%28,84

Faaliyetlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile detayl› finansal bilgiler için 2010 y›l› Faaliyet Raporumuza aﬂa€›daki
internet ba€lant›s›ndan ulaﬂabilirsiniz. http://www.akbank.com/faaliyet-raporu.aspx

Ba€l› Ortakl›klar›m›z
31 Aral›k 2010 itibar›yla do€rudan ve dolayl› ba€l› ortakl›klar›m›z ve iﬂtirak paylar›m›z aﬂa€›da görülebilir.
Do€rudan ve Dolayl› Ba€l›
Ortakl›klar›m›z

Faaliyet Konusu

‹ﬂtirak Pay›
(%)

Akbank N.V.

Bankac›l›k

100,00

Hollanda

Akbank AG

Bankac›l›k

100,00

Almanya

Akbank (Dubai) Limited

Bankac›l›k

100,00

BAE

Ak Finansal Kiralama A.ﬁ.

Finansal Kiralama

99,99

Türkiye

Ak Yat›r›m Menkul De€erler A.ﬁ.

Borsa Arac›l›k Hizmetleri

99,80

Türkiye

Ak Portföy Yönetimi A.ﬁ.

Portföy Yönetimi

99,99

Türkiye

Ak B Tipi Yat›r›m Ortakl›€› A.ﬁ.
(Eski Ad›; Ak Yat›r›m Ortakl›€› A.ﬁ.)

Yat›r›m Ortakl›€›

70,04

Türkiye

Ak Global Funding B.V.

Fon Yönetimi

100,00

Faaliyet
Gösterdi€i Ülke

Hollanda
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Organizasyon Plan›m›z
31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla, Bankam›z organizasyon yap›s› aﬂa€›daki planda sunulmaktad›r. Organizasyon
yap›m›zda Genel Müdürümüz’e ba€l› onbeﬂ Genel Müdür Yard›mc›s› bulunmaktad›r. Bankam›zda Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›€›, ‹ç Kontrol Merkezi Baﬂkanl›€›, Risk Yönetimi Bölümü ve Uyum Birimi do€rudan Yönetim Kurulu’na
ba€l› olarak çal›ﬂmaktad›r.

Yönetim Kurulu Şeref Başkanı
Yönetim Kurulu Danışmanı

Yönetim Kurulu Başkanı
Murahhas Üye

EROL SABANCI

SUZAN SABANCI DİNÇER

Murahhas Üye
BÜLENT ADANIR

Risk Yönetimi

Teftiş Kurulu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murahhas Üye
HAYRİ ÇULHACI

EYÜP ENGİN
İç Kontrol Merkezi

YAŞAR BOZYÜRÜK

Genel Müdür
ZİYA AKKURT

Genel Müdür Vekili
Bireysel Bankacılık

HAKAN
BİNBAŞGİL

Bireysel
Bankacılık

GALİP
TÖZGE

Ödeme
Sistemleri

Özel
Bankacılık

Kurumsal
Bankacılık

KOBİ
Bankacılığı

Hazine

Uluslararası
Bankacılık

İnsan
Kaynakları

Krediler

Kredi Takip
ve Destek

Finansal
Koordinasyon

MEHMET
SİNDEL

FİKRET
ÖNDER

CEM
MENGİ

FERDA
BESLİ

KERİM
ROTA

HÜLYA
KEFELİ

BADE
SİPAHİOĞLU
IŞIK

AHMET
FUAT
AYLA

ZEKİ
TUNÇAY

K. ATIL
ÖZUS

Bireysel
Bankacılık
Satış Yönetimi
Bölümü

Banka ve
Kredi
Kartları
Bölümü

Bireysel
Bankacılık
Pazarlama
Bölümü

Üye İşyeri
Bölümü

Alternatif
Dağıtım Kanalları
Bölümü
Kurumsal
İletişim
Bölümü

Özel
Bankacılık
Bölümü
ÖB Strateji
ve Yatırım
Yönetimi
Bölümü

Kurumsal
Bankacılık
Bölümü

TB Pazarlama
ve Satış
Bölümü A
TB Pazarlama
ve Satış
Bölümü B
Şirket
Bankacılığı
Pazarlama
Bölümü
Şirket
Bankacılığı
Satış Yönetimi
Bölümü
İşlem
Bankacılığı
Bölümü

Aktif –Pasif
ve SGMK
Yönetimi
Bölümü
Hazine
Pazarlama
Bölümü

Uluslararas›
Bankac›l›k
Bölümü

Personel ve
İç Hizmetler
Bölümü
Yönetim Kurulu
Özel Büro

KOBİ Kredileri
Onay Bölümü C

Türev Ürünler
Bölümü

Sermaye
Piyasası
İşlemleri
Bölümü

KOBİ Kredileri
Onay Bölümü A
KOBİ Kredileri
Onay Bölümü B

Likidite
Yönetimi
Bölümü

Trading
Bölümü

Kurumsal
ve Ticari
Krediler Onay
Bölümü

Strateji

TUNÇ
AKYURT

Strateji Bölümü
Ürün & Kanal
Geliştirme Bölümü
CRM
Bölümü

Bireysel
Krediler ve
Kredi Kartları
Onay Bölümü
Bireysel
Krediler İzleme
Bölümü

Hukuk
Müşavirliği
Kredi Takip
Bölümü
Satınalma
Bölümü
Mimari İşler
Ofisi

Kalite ve Süreç
Yönetimi
Bölümü
Mali
Koordinasyon ve
Uluslararası
Raporlama Bölümü
Bütçe ve Yönetim
Raporlaması
Bölümü
Yatırımcı
İlişkileri Bölümü

Operasyon

Bilgi
Teknolojileri

SEVİLAY
ÖZSÖZ

ALPASLAN
ÖZLÜ

Şube
Operasyonları
Bölümü
Çağrı Merkezi
Bölümü
Hazine ve
Sermaye
Piyasaları
Operasyon Bölümü
Kart Operasyon
Bölümü
Kalite ve
Süreç Yönetimi
Bölümü

BT Proje
Yönetim Bölümü
BT Uygulama
Geliştirme Bölümü
BT İşletim
& Teknik Destek
Bölümü
BT Donanım
Bakım Bölümü
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Ödüller ve Baﬂar›lar
Bankam›za ve paydaﬂlar›m›z›n da içinde bulundu€u
taraflara de€er katmak için geliﬂtirdi€imiz strateji
ve uygulamalar›m›zdan pek ço€u 2010 y›l›nda yurtiçi
ve yurtd›ﬂ›nda 40’tan fazla ödüle lay›k görülmüﬂtür.
Ald›€›m›z ödül ve sa€lad›€›m›z baﬂar› örneklerinden
baz›lar›na aﬂa€›da yer verilmiﬂtir.

Global Finance
Dünyan›n sayg›n finans dergilerinden Global Finance’in
22 ülkede düzenledi€i “Orta ve Do€u Avrupa’da
Geliﬂmekte olan Piyasalar›n En ‹yi Bankalar› 2010”
anketinden “Türkiye’nin En ‹yi Bankas›” olarak yine
Akbank ç›kt›. Akbank, dünyan›n önde gelen finans
dergilerinden Global Finance’in de€erlendirmesinde
alt›nc› kez üst üste “Türkiye’nin En ‹yi Bankas›” seçildi.
Global Finance editörleri taraf›ndan, sektör analistleri,
dan›ﬂmanlar ve kurumsal yöneticilerin katk›lar›yla
yap›lan de€erlendirme sonucunda Akbank, belirtilen
kriterlerdeki baﬂar›l› performans› nedeniyle, 2010’da
onyedincisi gerçekleﬂtirilen de€erlendirmede bu ödüle
lay›k görüldü.
Bu ödülün yan›nda Akbank’a; yine Global Finance
taraf›ndan “En ‹yi D›ﬂ Ticaret Finansman Hizmetleri
Bankas›”, “En ‹yi Online Mevduat Kazan›m› Bankas›” ve
“En ‹yi Döviz ‹ﬂlemleri” Ödülleri verilmiﬂtir.
86 ülkede gerçekleﬂtirilen “Dünyan›n En ‹yi Döviz
Tedarikçileri 2010” araﬂt›rmas›nda ise Akbank üst üste
yedinci kez “Türkiye’nin En ‹yi Döviz ‹ﬂlemleri Bankas›”
seçildi. Global Finance Dergisi’nin bu araﬂt›rmas›nda
bankalar›n iﬂlem hacimleri, pazar paylar›, rekabetçi
fiyatlama, faaliyet alan›n›n geniﬂli€i, yenilikçi
teknolojiler ve müﬂteri hizmetleri gibi kriterlerdeki
baﬂar›lar› göz önünde bulunduruldu.
Ayr›ca, Global Finance’in Avrupa’n›n en iyi internet
bankac›l›€› hizmeti sunan bankalar›n› seçmek
için düzenledi€i yar›ﬂmada, kanala özel avantajl›
ürünlerden biri olan online vadeli mevduat
uygulamas›yla “En ‹yi Online Mevduat Kazan›m›”
kategorisinde de, 2009 y›l›nda oldu€u gibi 2010’da da
Akbank ödüle lay›k bulundu.

Euromoney
‹ngiltere merkezli uluslararas› finans dergisi
Euromoney, her y›l düzenledi€i özel bankac›l›k

anketinde Akbank Private Banking’i dördüncü kez
“Türkiye’nin En ‹yi Özel Bankac›l›k Kuruluﬂu” olarak
seçti. Akbank yönetilen varl›k, kârl›l›k, ﬂube say›s›,
müﬂterisinin yat›r›mlar› için sundu€u geniﬂ ürün
yelpazesi ve hizmet kalitesiyle bu ödüle lay›k görüldü.
Küresel, bölgesel ve ülke kategorilerinde
düzenlenen ankette, dünya çap›nda 400’e yak›n
banka de€erlendirildi. Euromoney bu anketiyle özel
bankac›l›kta en iyi hizmeti ön plana ç›kararak, dünyaca
ünlü yat›r›mc›lara rehber olabilmeyi amaçl›yor.
Türkiye, ankete 6 y›ld›r dahil ediliyor ve Akbank
dördüncü kez bu ödülü almay› hak ediyor.

EMEA Finance
Dünyan›n en dinamik ve geliﬂmekte olan bölgesi
Avrupa, Orta Do€u ve Afrika Bölgesindeki (EMEA)
finans sektörü için önemli bir bilgi kayna€› say›lan
EMEA Finance Dergisi, 2010 y›l›nda, rakiplerinden
kolayca ay›rt edilebilen, yerel piyasalarda liderlik
gösteren kurumlara verilen “En ‹yi Banka” ödülüne
Akbank’› lay›k gördü. Uluslararas› finans sektörü
taraf›ndan baﬂlat›lan ya da etkilenen finansal olaylar›
raporlayan Dergi, Akbank’a ayr›ca, Avrupa, Ortado€u
ve Afrika Bölgesi’nde “En ‹yi Kredi ‹ﬂlemi” ve “En ‹yi
Özelleﬂtirme Kredisi” ödüllerini de vermiﬂtir.

Financial World Innovation Awards
Kuruluﬂu 1879 y›l›na uzanan ve finans dünyas›n›n
sayg›n kurumlar›ndan biri olan ‹ngiltere merkezli
‘ifs School of Finance’ taraf›ndan, 1998 y›l›ndan bu
yana verilen “Financial World Innovation Awards”,
finans sektöründe dünyan›n en itibarl› ödül
organizasyonlar›ndan biri olarak kabul ediliyor.
2010’da ‘Bankac›l›k Hizmetleri: Finansal Ürün
Sunumunda Yenilikçilik’ kategorisinde 444 25 25
Akbank Telefon ﬁubemiz üzerinden “Sat›ﬂ Noktas›nda
An›nda Limit Art›r›m›” uygulamam›z ödüle lay›k
görülmüﬂtür. Ayr›ca Bankam›z beﬂ kategoride
birden finale kalarak, en fazla ödüle aday gösterilen
kurumlardan birisi olmay› baﬂarm›ﬂt›r. Finale
kald›€›m›z projelerimizden baz›lar› ﬂöyle s›ralanabilir:
“Sosyal Sorumluluk ve Toplum Bankac›l›€›”
kategorisinde “Düﬂünme Gücü Projesi”; “Giriﬂimcilik
ve ‹novasyon” kategorisinde “‹ﬂe Dönüﬂen ‹ﬂi Büyüten
Fikirler Projesi”; “Çevreyle Uyumlu Politika ve
Aksiyonlar›n Geliﬂtirilmesine Katk› Sa€layan ‹novasyon”
kategorisinde “Sürdürülebilir Çevre Projelerimiz”.
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IMI Conferences – ‹stanbul Ça€r› Merkezi Ödülleri 2010
Akbank Ça€r› Merkezi, IMI Conferences taraf›ndan
düzenlenen “‹stanbul Ça€r› Merkezi Ödülleri 2010”da,
iki farkl› kategoride birden ödül kazanm›ﬂt›r. Bu y›l
beﬂincisi gerçekleﬂtirilen ve farkl› sektörlerden 22
ça€r› merkezinin, 11 kategoride de€erlendirildi€i
yar›ﬂmada Akbank Ça€r› Merkezi, “200’den Fazla
Koltuklu En ‹yi Ça€r› Merkezi” ve “Y›l›n En ‹yi Müﬂteri
Temsilcisi” dallar›nda ödüllerin sahibi olmuﬂtur.

Superbrands 2010
86 ülkede faaliyet gösteren Superbrands jürisi ve
uluslararas› pazar araﬂt›rma kuruluﬂu Nielsen’in 1635
tüketici aras›nda yapt›€› anket sonucu Türkiye’den
“Süpermarka” olarak seçilen 117 markadan biri
de Akbank oldu. Tüketicilerin bilinçli veya bilinçalt›
arzulad›€›, tan›d›€› ve bir ücret ödeyerek sahip olmak
istedi€i, duygusal veya fiziksel avantajlar› di€er
markalara göre çok daha yüksek oranda sunan marka
“Süpermarka” olarak adland›r›l›yor.

haz›rlanan Global 500 raporunda yer almay› baﬂard›.
2010 y›l›nda ilk kez de€erlendirmeye al›nmas›na
ra€men Akbank, çok ayr›nt›l› de€erlendirmeler
sonucunda 81 puan elde ederek birçok sayg›n kuruluﬂu
geride b›rakt›.

Genesys Customer Innovation Awards
Ça€r› Merkezi üzerinden müﬂteri hizmetleri çözümleri
yaz›l›m› ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri veren Genesys’in
düzenledi€i Genesys Customer Innovation Awards
yar›ﬂmas›nda, Akbank Ça€r› Merkezi 2010’da tüm
dünyadan gelen 200’ün üzerindeki baﬂvuru aras›nda
en yüksek puan olan 4 Y›ld›z’a lay›k görülmüﬂtür.
Akbank’›n müﬂteri odakl› yaklaﬂ›m› ve sektöre öncülük
eden yenilikçi uygulamalar›, bu ödülü hak etmesinde
önemli bir rol oynam›ﬂt›r.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›€›
Akbank, 2009 y›l› kurumlar vergi beyan› s›ralamas›nda
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baﬂkanl›€›
bünyesindeki s›ralamada ikinci s›ray› almas› nedeniyle
Baﬂkanl›kça tebrik edildi. Sözkonusu tebrik, ülke
ekonomisine sa€lad›€›m›z katk› ve ﬂeffaf çal›ﬂma
ilkelerimizin bir sonucu olarak kabul edilmelidir.

Stevie Awards
Akbank, 2010 y›l›nda dünyan›n en sayg›n ödül
organizasyonlar›ndan biri olarak kabul edilen Stevie
Awards’da beﬂ dalda jüri özel ödülüne lay›k görüldü.
Akbank, K›rm›z›ya Koﬂ, Wings Card, Axess Card Yeni
Y›l Kampanyas› ve 29. Uluslararas› ‹stanbul Film
Festivali ile En ‹yi Reklam / Pazarlama Kampanyas›
kategorisinde; Akbank 2009 Faaliyet Raporu ile En ‹yi
Online Faaliyet Raporu kategorisinde jüri özel ödülünü
kazanmay› hak etti. 2002 y›l›ndan beri düzenlenen
uluslararas› organizasyon; web sitesinden, faaliyet
raporuna, kurumsal iletiﬂimden yat›r›mc› iliﬂkilerine,
müﬂteri hizmetlerinden ürün yönetimine kadar çok
farkl› kategorilerde mükemmeliyetçi yaklaﬂ›mlar›
ödüllendirmektedir.

Carbon Disclosure Project (CDP) Raporlamas›
Akbank, 60 ülkede faaliyet gösteren Carbon Disclosure
Project – Karbon Saydaml›k Projesi kapsam›nda her y›l
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Raporlamaya Yaklaﬂ›m›m›z
2010 y›l›nda yay›nlad›€›m›z, 2009 y›l› veri ve bilgilerini
içeren ilk sürdürülebilirlik raporumuz, Türkiye’de
mevduat bankac›l›€› alan›nda faaliyet gösteren
bankalar aras›nda bir ilk olmuﬂtur. Global Reporting
Initiative (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlamas› ‹lkelerine
göre ve tamamen gönüllü bir yaklaﬂ›mla yay›nlad›€›m›z
ilk raporumuzun ard›ndan, paydaﬂlar›m›z›n sosyal,
çevresel ve yayg›n ekonomik sorumluluklar›m›zla ilgili
Akbank’tan beklentileri do€rultusunda bu kez 2010
y›l›na ait ikinci raporumuzu haz›rlam›ﬂ bulunuyoruz.
Bankam›z›n sürdürülebilirlik konusundaki vizyonu,
bu konuya olan inanc› ve çabas›, ﬂeffaf bankac›l›k
anlay›ﬂ›m›z›n en somut örneklerinden birini
oluﬂturmaktad›r. Bu ö€retici çal›ﬂman›n, ülkemiz
özel sektörünün sürdürülebilirlik ve kurumsal
sorumluluk yönetimi giriﬂimlerinin geliﬂmesine katk›da
bulundu€una inan›yoruz.
Bu yaklaﬂ›mla haz›rlad›€›m›z ikinci sürdürülebilirlik
raporumuz, ülkemizin ekonomik büyümesindeki etkin
rolümüz, müﬂterilerimize ürün ve hizmetlerimizle
katt›€›m›z de€er, çal›ﬂanlar›m›za sa€lad›€›m›z faydalar,
sosyal refah›n artmas› için paydaﬂlar›m›zla yapt›€›m›z
iﬂbirlikleri ve do€al çevrenin korunmas› amac›yla
yürüttü€ümüz çal›ﬂmalar› içermektedir. Bu alanlardaki
performans›m›z› ve raporlama süreçlerimizi devaml›
iyileﬂtirmek azmindeyiz.
Sürdürülebilirlik Raporumuzun kalitesini ve içeri€ini
iyileﬂtirmek ad›na ikinci raporumuzda att›€›m›z temel
ad›mlar› aﬂa€›da özetlemek isteriz. Raporumuzun
yap›s›nda, içeri€inde ve tasar›m›nda önemli
de€iﬂiklikler gerçekleﬂtirdik. Raporumuzun kalitesini
ve okunurlu€unu artt›rmak amac›yla GRI ‹lkeleri’nin
rapor içeri€i ve kalitesine yönelik rehber ve prensipleri
›ﬂ›€›nda iyileﬂtirmelere yer verdik. Raporun genelinde,
okuyucular›n arad›klar› konular› kolayl›kla bulmalar›n›
sa€lamak üzere birbiriyle ilgili tema ve unsurlar› tek
baﬂl›k alt›nda toplamaya özen gösterdik. Ayr›ca GRI
göstergeleri baz›nda toplanan bilgi ve verilerin daha
kapsaml› ve paydaﬂlar›m›z›n beklentilerine uygun
ﬂekilde aç›klanmas›na özen gösterdik.
Bu y›lki raporun ana bölümleri ilk raporumuzda oldu€u
gibi kalmakla beraber, bölümler içindeki ara baﬂl›klar
ve dolay›s›yla her bölüm alt›nda ele al›nan konular

k›smen de olsa de€iﬂti. Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›mım›z
bölümünde Bankam›z bünyesindeki sürdürülebilirlik
yönetimini daha detayl› biçimde aç›klad›k ve yine
ayn› bölümde ‹klim De€iﬂikli€i stratejimize, konunun
Bankam›z aç›s›ndan önemi nedeniyle, özel ve ayr›
bir bölüm olarak yer verdik. Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi bölümlerinin içeri€ini geniﬂleterek
GRI kapsam›nda aç›klanmas› beklenen “kurumun
profil” göstergelerini daha kapsaml› ele ald›k. Geçen
seneki raporumuzda ‘Ürün Sorumlulu€umuz’ baﬂl›€›
alt›nda verilen bilgilerin büyük bir bölümü bu y›lki
raporumuzda Müﬂterilerimize Katt›€›m›z De€er
bölümü alt›nda yer ald›. Bu bölüm Bankam›z ‹ﬂ
Birimlerinin uygulamalar›n› içeren metinler yerine,
sürdürülebilirlik konular› odak al›narak yeniden
geliﬂtirildi ve yap›land›r›ld›. Çal›ﬂanlar›m›z bölümü
kapsam›nda, yine birbiriyle ilgili konular bir araya
toplanarak ve GRI göstergelerine karﬂ›l›k gelen bilgi
ve veriler daha kapsaml› ﬂekilde sunularak geliﬂtirildi.
Operasyonlar›m›z ve Çevre bölümünde Bankam›z›n
kendi faaliyet ve operasyonlar›ndan kaynaklanan
çevresel etkilerine odakland›k. Son olarak, Topluma
Katk›m›z bölümünü ise topluma katk› temel politikam›z
do€rultusunda yeniden yap›land›rd›k.
2010 y›l› raporunda yer alan veriler için, 2009 y›l›
raporu geliﬂtirilirken kullan›lan veri ve bilgi toplama
yöntemleri kullan›lm›ﬂt›r. 2009 y›l›ndan farkl› olarak
izlenilen yöntemler raporun ilgili k›s›mlar›nda
aç›klanm›ﬂt›r.
2010 y›l› raporunda yer alan veriler için, bir k›s›m çevre
verileri hariç, 2009 raporu geliﬂtirilirken kullan›lan veri
toplama yöntemleri kullan›lm›ﬂt›r. Çevre verilerinden
enerji tüketimi ve karbon sal›mlar› verilerini
oluﬂturmak için 2009 y›l›ndan farkl› olarak izlenilen
yöntemler raporun ilgili k›s›mlar›nda aç›klanm›ﬂt›r.

Raporun Kapsam› ve Çerçevesi
1 Ocak 2010 - 31 Aral›k 2010 tarihleri aras›ndaki
sosyal, çevresel ve ekonomik performans›m›z› ve
uygulamalar›m›z› aç›klad›€›m›z bu rapor baﬂl›ca
paydaﬂlar›m›z› bilgilendirmek üzere, tüm dünyada
yayg›n biçimde kabul gören uluslararas› raporlama
standard› GRI G3 Sürdürülebilirlik Raporlamas› ‹lkeleri
baz al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Raporun içeri€i GRI C
uygulama seviyesi gerekliliklerini yerine getirecek
ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂ ve bu kapsamda aç›klanan bilgilere
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kolayca ulaﬂ›labilmesi için raporun sonunda bir GRI
İndeksine yer verilmiﬂtir.

Raporun ‹çeri€inin Belirlenmesi

GRI ‹lkeleri, bir taraftan sürdürülebilirlik alan›ndaki
performans›m›z›n yerel ve uluslararas› platformda
eﬂde€erlerimizle k›yaslanabilmesine imkan verirken,
di€er taraftan da paydaﬂlar›m›z için bir baﬂvuru
kayna€›d›r ve ayn› zamanda Akbank’›n sürdürülebilirlik
giriﬂimlerinin devaml› geliﬂmesine rehberlik
etmektedir. GRI Sürdürülebilirlik Raporlamas›
‹lkeleri’nin Türkçe tercümesine ﬂu internet adresinden
ulaﬂ›labilir:
http://www.globalreporting.org

Bu raporun içeri€i, paydaﬂ kat›l›m› stratejisi geliﬂtirme,
yönetme ve uygulama konusunda küresel kabul gören,
‹ngiltere merkezli ba€›ms›z kuruluﬂ AccountAbility
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ “AA1000 Paydaﬂ Kat›l›m›
Standard›” gözönünde bulundurularak haz›rlanm›ﬂt›r.
Raporun haz›rlanmas› aﬂamas›nda, hem baﬂl›ca
paydaﬂlar›m›z hem de kurumsal stratejilerimiz
aç›s›ndan önemli ve öncelikli konular› belirlemek için,
çeﬂitli kanallardan elde etti€imiz paydaﬂ beklenti ve
ihtiyaçlar›, Sürdürülebilirlik Çal›ﬂma Grubumuz ve
uzman dan›ﬂmanlar›m›z taraf›ndan de€erlendirilmiﬂtir.

Raporumuzun kapsam›n› belirlerken GRI ‹lkelerine ek
olarak, imzac›s› oldu€umuz Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel
‹lkeler Sözleﬂmesi (K‹S) gereklilikleri de göz önünde
bulundurulmuﬂtur. Bankam›z, raporlama dönemi olan
2010 y›l›nda da bu küresel gönüllü kurumsal giriﬂimi
desteklemeye devam etmiﬂtir. K‹S’in dört unsuru
(iﬂgücü, insan haklar›, çevre, yolsuzlukla mücadele)
ve bunlara ba€l› 10 ‹lkesi, faaliyetlerimiz çerçevesinde
muhtelif politikalar›m›zla uygulamaya konulmuﬂtur.
Sürdürülebilirlik raporumuz K‹S’e verdi€imiz
taahhüt kapsam›nda gerçekleﬂtirdi€imiz etkinlik ve
çal›ﬂmalar› da kapsayan ‹lerleme Bildirimi niteli€inde
haz›rlanm›ﬂt›r.

Sürdürülebilirlik Raporlamas› Süreci

Bankam›z›n hemen her biriminin katk›lar›yla
haz›rlanan bu Rapor, nihai hali Yönetim Kurulu alt›nda
oluﬂturulan Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk
Komitemiz taraf›ndan onaylanarak yay›nlanm›ﬂt›r.

Raporun S›n›rlar›
Aksi belirtilmedi€i sürece, raporumuzda yer alan
veri ve bilgiler Akbank T.A.ﬁ.’nin Türkiye’deki
bankac›l›k faaliyetlerini ve operasyon yerlerini
kapsamaktad›r. Di€er ülkelerdeki faaliyetlerimizden,
ortak giriﬂimlerimizden veya tedarikçilerimizden
kaynaklanan etkiler bu raporda ele al›nmam›ﬂt›r.
Raporumuzun “Çal›ﬂanlar›m›z” bölümünde verilen
çal›ﬂan say›lar›na Malta’daki ﬂube çal›ﬂanlar› da dahil
edilmiﬂtir. Finansal ve yarat›lan ve da€›t›lan ekonomik
de€er tablolar› konsolide rakamlar› yans›tmaktad›r.
“Operasyonlar›m›z ve Çevre” bölümünde yer alan
veriler, Akbank T.A.ﬁ.’nin Türkiye faaliyetlerini
kapsamaktad›r.
Raporda “Akbank T.A.ﬁ.”, “Bankam›z”, “Banka”,
“Biz”, olarak geçen isimlendirmelerin hepsi, aksi
belirtilmedi€i takdirde Akbank T.A.ﬁ. anlam›nda
kullan›lm›ﬂt›r.
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Öncelikli Alanlar›m›z
AA1000 Standard› ve GRI G3 ‹lkeleri gere€i, bu raporda sürdürülebilirlik alan›ndaki önemli ve öncelikli konular›m›za
yer verilmiﬂtir. Bu konular paydaﬂ beklenti ve görüﬂleri göz önünde bulundurularak ve bankan›n politika ve
uygulamalar›yla iliﬂkilendirilerek belirlenmiﬂtir.
Raporumuzda yer verilen önemli ve öncelikli konular aﬂa€›daki gibidir. Bu konular, takibi kolaylaﬂt›rmak amac›yla,
raporun ana konu baﬂl›klar›na karﬂ›l›k gelecek ﬂekilde tablo içine yerleﬂtirilmiﬂtir.

Finansal
Performans

Kurumsal
Yönetim- Risk
Yönetimi

Müﬂterilerimize
Katt›€›m›z
De€er

Çal›ﬂanlar›m›z

Operasyonlar›m›z
ve Çevre

Topluma
Katk›m›z

Sürdürülebilir
kârl›l›k ve
büyüme

ﬁeffaf kurumsal
yönetim

Müﬂteri
memnuniyeti

Çal›ﬂan
memnuniyeti

Karbon
salımlar›

Kültür ve
sanat

Verimli iﬂ
süreçleri

Etik
bankac›l›k

Çevre odakl›
ürün ve
hizmetlerimiz

Kariyer geliﬂim
ve e€itim

Teknolojik
at›klar

Gençlik

Entegre risk
yönetimi ve iç
kontrol

Finansal
okuryazarl›k

Eﬂit kariyer
f›rsat›

Yasal uyum

Finans
hizmetlerine
eriﬂim

İklim değişikliği

Güvenli
bankac›l›k

E€itim

Giriﬂimcilik

Yenilikçilik, yeni
ürün geliﬂtirme
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Paydaﬂlar›m›z ve Paydaﬂ Kat›l›m›
Bankam›z›n faaliyetlerinden etkilenen veya Bankam›z performans›n› do€rudan ve dolayl› olarak etkileyen tüm
kurum ve kuruluﬂlar “kilit” paydaﬂlar›m›z› oluﬂtururlar. Kurumsal sorumlulu€un temel ilkesinin paydaﬂ kat›l›m›
oldu€unun bilinciyle, sürdürülebilirlik politikam›z› geliﬂtirip uygularken de, kilit paydaﬂlar›m›z›n beklentilerini ve
görüﬂlerini dikkate al›r, onlarla düzenli, sürekli ve güven odakl› bir iletiﬂim geliﬂtirmek için çaba gösteririz. Bu
Sürdürülebilirlik Raporumuzu geliﬂtirip yay›nlamam›z›n baﬂl›ca nedenlerinden biri paydaﬂlar›m›z›n beklenti ve
görüﬂlerine yönelik uygulamalar›m›z› paylaﬂaca€›m›z bir diyalog platformu oluﬂturmakt›r.
Aﬂa€›da kilit paydaﬂlar›m›z ve onlarla sürdürdü€ümüz diyalog ve iﬂbirliklerine dair örnekler yer almaktad›r.
Paydaﬂ Gruplar›na Göre
Kat›l›m ve Diyalog Platformlar›m›z

Genel Uygulamalar›m›z ve Örnekler

Hissedarlar, Yat›r›mc›lar, Analistler
Kamuyu Ayd›nlatma Platformu
Akbank Web Sitesi
Y›ll›k Faaliyet Raporlar›
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerine
Uyum Raporu
Genel Kurul Toplant›lar› ve Tutanaklar›
Bas›n Bültenleri
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü
Toplant›lar ve Telekonferanslar
Yurtiçi ve Yurtd›ﬂ›nda Düzenlenen
Konferanslar
E-Posta ile Sunum ve Bilgilendirmeler

Akbank olarak hissedarlar›m›z, mevcut ve potansiyel
yat›r›mc›lar›m›zla ﬂeffaf ve yak›n bir iletiﬂim içinde olmay› hedefleriz.
Bu amaçla stratejik planlar› uygulay›p, sonuçlar›n› genel kabul gören
muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde;
tam, adil, do€ru, zaman›nda ve anlaﬂ›labilir bir ﬂekilde, pay sahipleri,
yat›r›mc›lar ve sermaye piyasas› uzmanlar›yla eﬂit bir biçimde
paylaﬂmay› ilke olarak benimseriz. Ticari s›r niteli€inde olmayan
tüm sorulara eﬂitlik ilkesi gözetilerek cevap vererek, yönetim ile pay
sahiplerinin sürekli iletiﬂim halinde olmas›n› sa€lar›z. Bu paydaﬂ
grubuyla geliﬂtirdi€imiz diyaloglar aç›kl›k, yan›tverebilirlik ve düzenli
bilgilendirme temelinde oluﬂturulur. Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü
bünyesindeki KSS Alt Grubu arac›l›€›yla yat›r›mc›lar› çevresel, sosyal
ve ekonomik boyutlardaki sürdürülebilirlik konular›nda bilgilendiririz.

Çal›ﬂanlar
Çal›ﬂan Memnuniyeti Anketi
Kurumsal Portal
Öneri Sistemi
Etik Hatt›
Kurumsal Performans Sistemi
Bölge Müdürlükleri Bilgilendirme
Toplant›lar›
Bölgesel Performans Toplant›lar›
Y›ll›k Müdürler Toplant›s›
BANKS‹S (Banka ve Sigorta ‹ﬂçileri
Sendikas›)
Akbank Tekaüt Sand›€› Vakf›
Çal›ﬂanlar›m›za Özel Düzenlenen
Çeﬂitli Etkinlikler ve E€itim Programlar›
E-Bültenler

Çal›ﬂanlar›m›z›n motivasyon ve memnuniyetlerinin yüksek olmas›n›n,
uzun vadede kal›c› iﬂ performans›n› sa€lamak için belirleyici bir
unsur oldu€unun bilincindeyiz. Çal›ﬂanlar›m›z›n merkeziyetçi
bir yönetimden ziyade ortak stratejilerimizi benimseyerek ve
etkin iletiﬂim araçlar›n› kullanarak ayn› hedefe do€ru koﬂmalar›n›
destekleriz. Çal›ﬂanlar›m›z›n görüﬂ ve beklentilerini düzenli olarak
çeﬂitli platformlar arac›l›€›yla derleyip, bunlara yönelik uygulamalar›
hayata geçirmek için çaba gösteririz. Ayr›ca, çal›ﬂanlar›m›z›n çeﬂitli
sürdürülebilirlik unsurlar›yla ilgili fark›ndal›k düzeylerini artt›rmay›
hedefleyen e€itim ve bilgilendirme çal›ﬂmalar› düzenleriz.
Örne€in, sosyal ve çevresel faktörlerle güncelledi€imiz Akbank Etik
‹lkelerimizin tüm çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan özümsenmesi ve
benimsenmesi için Etik ‹lkelerimize yönelik e-e€itimi tüm
çal›ﬂanlar›m›za aç›lm›ﬂt›r.
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Paydaﬂ Gruplar›na Göre
Kat›l›m ve Diyalog Platformlar›m›z

Genel Uygulamalar›m›z ve Örnekler

Müﬂteriler
Müﬂteri Memnuniyeti Anketleri
Akbank ﬁubeleri
Akbank Ça€r› Merkezi
Akbank Web Sitesi
Müﬂteri ‹ﬂ Geliﬂtirme Toplant›lar›
E-Posta ‹le Bilgilendirme
Medya
Düzenledi€imiz ve Kat›ld›€›m›z
Etkinlikler
Yerel Projeler

Müﬂteri memnuniyeti en önemli önceli€imizdir. Müﬂterilerimizin görüﬂ
ve beklentileri, ürün ve hizmetlerimizi geliﬂtirirken bize ilham veren
baﬂl›ca unsurdur. Müﬂteri memnuniyeti sa€lamak ve devam ettirmek
için bilgi güvenli€inden sorumlu pazarlama iletiﬂimine, yenilikçi ve
çevreci ürünlerden müﬂterilerimize iﬂ geliﬂtirme konusunda destek
vermeye kadar çeﬂitli uygulamalar› hayata geçiririz.
Örne€in, KOB‹ segmentindeki müﬂterilerimizin iﬂlerini geliﬂtirmek
üzere düzenledi€imiz e€itim toplant›lar› sonunda yap›lan anketlerle
kat›l›mc›lar›n memnuniyet derecesini ö€renerek daha sonra
gerçekleﬂtirilmesi planlanan etkinlikler için talep ettikleri, ihtiyaç
duyduklar› di€er konular hakk›nda görüﬂleri al›nmaktad›r.

Akbank Sanat Faaliyetleri
Reklam ve Tan›t›m Kampanyalar›

Uluslararas› Finans Kuruluﬂlar›
Birebir Görüﬂmeler
Ortak Toplant›lar
Telekonferanslar
Raporlar
Müzakereler

IFC, EBRD, EIB gibi uluslararas› finans kuruluﬂlar›ndan
müﬂterilerimize kulland›rmak üzere sa€lad›€›m›z avantajl› krediler
a€›rl›kl› olarak iklim dostu ve kalk›nmay› destekleyici kredilerdir.
Al›nan krediler gere€i müﬂterilerimizin çevresel ve sosyal
performanslar›n› takip edecek yönetim sistemleri kurmak amac›yla bu
kuruluﬂlarla çeﬂitli platformlarda diyaloğa geçeriz.

Yasa Koyucular ve Düzenleyiciler
Toplant›lar
Forum ve Konferanslar
Çeﬂitli Çal›ﬂma Gruplar›
Sözlü ve Yaz›l› Bildirimler
Beyannameler
Bas›n Haberleri
Akbank Web Sitesi
Raporlar

Müﬂterilerimizin yat›r›mlar›n›n güvenli€ini sa€lamak için ilgili tüm
yasa ve yönetmeliklere eksiksiz uyar›z. Gündemi yak›ndan takip etmek,
e€ilimleri tespit etmek, ürün ve hizmetlerimizi müﬂterilerin ve yasa
koyucular›n beklentileri yönünde zaman kaybetmeden geliﬂtirmek ve
adapte edebilmek için forum, konferans, çal›ﬂma gruplar› ve bas›n
haberlerini yak›ndan takip eder, toplant›lar düzenleriz. Bankac›l›k
sektörünü ilgilendiren mevzuat de€iﬂikliklerine iliﬂkin görüﬂlerimizi
ilgili yetkililere iletiriz.
Örne€in, yasal yükümlülüklere uyumu sa€layabilmek amac›yla
suç gelirlerinin aklanmas›n›n ve terörün finansman›n›n önlenmesi
kapsam›nda çal›ﬂmalar yürüten Mali Suçlar› Araﬂt›rma Kurulu
Baﬂkanl›€› (MASAK) ve di€er resmi kurum ve kuruluﬂlarla yo€un
iletiﬂim içerisinde çal›ﬂ›r›z.
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Paydaﬂ Gruplar›na Göre
Kat›l›m ve Diyalog Platformlar›m›z

Genel Uygulamalar›m›z ve Örnekler

Yerel Toplum
Düzenledi€imiz ve Kat›ld›€›m›z
Etkinlikler
Sanat ve Kültür Faaliyetlerimiz
Sponsorluklar
Yayg›n ﬁube, ATM ve POS A€›m›z

Sürdürülebilir kalk›nmada finans sektörünün öneminin bilinciyle
hareket eder, Türkiye’nin her köﬂesine ulaﬂan geniﬂ ﬂube, ATM ve
POS a€›m›zla yerel ekonominin geliﬂmesine katk›da bulunuruz. Kültür
ve sanat etkinlikleri dahil toplumsal fayda sa€layacak etkinlikleri
destekleyerek yerel topluma ulaﬂmay› hedefleriz.

Akbank Web Sitesi
Bas›n Haberleri
Akbank Ça€r› Merkezi
Yerel Toplant›lar

‹ﬂ Ortaklar›
Toplant›lar
Akbank Etik ‹lkeleri
Bas›n Haberleri
Akbank Web Sitesi

Kendi sektörlerinin en iyilerinden oluﬂan iﬂ ortaklar›m›z, iﬂimizi
sürdürülebilir k›lan önemli unsurlardan birisidir. ‹ﬂ ortaklar›m›zla
birlikte sorumluluk bilinciyle hareket eder, karﬂ›l›kl› memnuniyete
dayal› bir anlay›ﬂ içerisinde katma de€er yarat›r›z. ‹ﬂ ortaklar›m›z
aras›nda, sendikasyon kredileri kapsam›nda ortaklaﬂa çal›ﬂt›€›m›z
di€er bankalar ve hizmet sa€lay›c› tedarikçilerimiz (matbaalar,
ajanslar, nakliye ve organizasyon ﬂirketleri) say›labilir.

Tedarikçiler
Akbank Etik ‹lkeleri
Akbank Web Sitesi
Toplant›lar

Faaliyetlerimizi sürdürebilmek için birlikte hareket etti€imiz
tedarikçilerimizin de Akbank’›n ilke ve de€erleriyle hareket etmelerini
bekler, sürekli bilgi al›ﬂveriﬂiyle onlar›n da geliﬂimine destek oluruz.

Üniversite Gençli€i
Gençlik Bankac›l›€›
Broﬂürler ve Tan›t›m Kampanyalar›
Bilgilendirme Toplant›lar›
Akbank Web Sitesi
Kampüs ﬁubeler
Düzenledi€imiz ve Destekledi€imiz
Kültürel Etkinlikler (Kampüste Caz,
K›sa Film Festivali)

Üniversite gençli€ini stratejik paydaﬂ olarak görür onlar›n istek, görüﬂ
ve beklentilerini önemseriz. Gerek müﬂterimiz, gerekse iﬂ orta€›m›z
olan gençli€e yönelik; e€itim ve geliﬂim yat›r›mlar›m›z› artt›rarak
sürdürürüz.
Örne€in, gençlerle uzun soluklu iliﬂki kurmak amac›yla
oluﬂturdu€umuz Akbank Düﬂünce Kulübü’yle gelecekte Türkiye’yi
yönetecek, üniversite yaﬂam›nda baﬂar›l› gençlerin aidiyet duygusu
yüksek, de€er yaratan bir kulüp çat›s› alt›nda ba€ kurmas›n› amaçlar›z.
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Paydaﬂ Gruplar›na Göre
Kat›l›m ve Diyalog Platformlar›m›z

Genel Uygulamalar›m›z ve Örnekler

Medya
Bas›n Toplant›lar›
Bas›n Bültenleri
Akbank Web Sitesi
Günlük Ekonomik Bültenler

Paydaﬂlar›m›z›n Bankam›z hakk›nda do€ru bilgilerle donat›lmalar›,
iletiﬂim döngümüzün en önemli aktörleri olan medya arac›l›€›yla
gerçekleﬂmektedir. Bu nedenle ulusal ve uluslararas› medyayla
sürekli diyalog halinde olman›n önemine inan›r, bas›n bültenleriyle
medyay› do€ru ve zaman›nda bilgilendirmeyi, bas›n toplant›lar›yla fikir
önderleriyle biraraya gelip görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmay› hedefleriz.

Sivil Toplum Kuruluﬂlar›
Toplumsal Kat›l›m Uygulamalar›nda
‹ﬂbirli€i
Sponsorluklar
Toplant›lar
Akbank Web Sitesi

Kilit paydaﬂlar›m›z› ilgilendiren çevresel, sosyal, ekonomik ve etik
sorumluluk alanlar›m›z kapsam›nda sivil toplum kuruluﬂlar›yla
iﬂbirlikleri geliﬂtirmek, sürekli iletiﬂim içinde olmak, görüﬂ ve
beklentilerini dikkate almak öncelik verdi€imiz konular aras›nda yer
al›r.

Konferanslar
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Sürdürülebilirlik anlay›ﬂ›, Akbank’›n iﬂ yap›ﬂ biçiminin
temel bir parças›d›r. Kurumsal sorumlulu€umuzla ilgili
performans›m›z›n etki alan›n› her geçen gün daha da
geniﬂleterek, daha çok say›da paydaﬂ›m›zla karﬂ›l›kl›
diyalog geliﬂtirmeyi hedefliyoruz. Yay›nlad›€›m›z
raporlarla bu diyaloğun sonuçlar›n› paydaﬂlar›m›za
ulaﬂt›rmay› amaçl›yoruz. Çeﬂitli platformlarda
paydaﬂlar›m›zla geliﬂtirdi€imiz diyalog sayesinde onlar
aç›s›ndan önemli konular hakk›nda geribildirim al›p,
bu do€rultuda iﬂ süreçlerimizi ve performans›m›z› her
geçen gün geliﬂtirmekteyiz.

Modern ekonomide sürdürülebilirlik kavram› finansal
kârl›l›ktan çok daha öncelikli hale gelmiﬂtir. Kurumsal
sürdürülebilirlik, Akbank için sürekli bir geliﬂim
sürecidir. Bu süreç tüm sosyal ve fiziksel çevremizi
içine al›r. Akbank olarak etki alanlar›m›z› her geçen
gün daha iyi anlamak ve yönetmek için belirledi€imiz
hedefler, sürdürülebilirlik stratejimizin temelini
oluﬂturmaktad›r.

Bankam›z›n sürdürülebilirlik konusundaki politika
ve süreçlerini hem operasyonlar›m›z hem de
müﬂterilerimiz baz›nda uygulamaya koyarak
performans›m›z› takip etmekteyiz. Paydaﬂlar›m›z›n
Akbank’tan beklentileri do€rultusunda, sosyal,
çevresel ve yayg›n ekonomik sorumluluklar›m›zla ilgili
uygulamalar›m›z› ve kaydetti€imiz performans›, her
y›l haz›rlad›€›m›z Sürdürülebilirlik Raporu arac›l›€›yla
duyuruyoruz.

Günümüz nesillerinin yan› s›ra gelecek nesillerin de
çevresel, sosyal ve ekonomik refah›n› yükseltmek için
çal›ﬂan Akbank’›n kurumsal de€erleri ve vizyonu da
sürdürülebilirlik stratejisini desteklemektedir.
Sürdürülebilirlik konusunda öncelik verdi€imiz unsur
olan ‹klim De€iﬂikli€i konusundaki stratejilerimize
aﬂa€›da ayr› bir baﬂl›k alt›nda ayr›ca de€inilmiﬂtir.

Sürdürülebilirlik Politikam›z
Akbank;

Sürdürülebilirlik Vizyonu, Stratejisi, Politikas›
ve Taahhütlerimiz
Sürdürülebilirlik Vizyonumuz
Akbank’›n sürdürülebilirlik stratejilerine aﬂa€›daki
sürdürülebilirlik vizyonumuz yol gösterir.
Güçlü Finansal Performans: Uzun vadeli, güçlü
finansal performans tüm paydaﬂlar›m›za fayda
sa€layan ve sürdürülebilirli€imizin temelini oluﬂturan
vazgeçilmez hedefimizdir.
Paydaﬂ Diyaloğu: Paydaﬂlar›m›z›n önceli€i bizim
önceli€imizdir. Akbank’›n baﬂar›s›n›n temelinde
yatan bu bak›ﬂ aç›s›, sürdürülebilirlik vizyonunun da
de€iﬂmeyen ilkesidir.
Yasa ve Yönetmeliklere Uyum ve ﬁeffafl›k: Faaliyet
gösterdi€imiz sektörde, yasa ve yönetmeliklere uyum
Akbank kültürü ve de€erlerinin temel bir bileﬂenidir.

• Çevresel fark›ndal›€›n ve hesap verebilirli€in
öncülü€ünü üstlenerek,
• Paydaﬂlar›yla karﬂ›l›kl› diyalog ve ﬂeffafl›k
politikalar›n› destekleyerek,
• ‹leri teknoloji ürün ve hizmetleriyle rekabetin
gerektirdi€i beklentileri karﬂ›layarak,
• Müﬂteri güvenli€iyle ilgili uluslararas›
standartlarda geliﬂmeleri izleyip beklentilerin
de ötesinde bir performans göstererek,
• Toplumsal refah ve kalk›nma için e€itsel,
sanatsal ve kültürel giriﬂimleri teﬂvik ederek,
• Sürdürülebilir bankac›l›k konusunda sa€lam
finansal temeller üzerinde Türkiye’de öncü ve
rol model olma hedefini sürekli geliﬂtirerek
Sürdürülebilir Kalk›nmay› desteklemektedir.

Etik ve Güvenilir Bankac›l›k: Akbank olarak, yüksek
etik de€erlerimiz ve paydaﬂlar›m›z›n güvenine odakl›
yaklaﬂ›m›m›zla en iyi performans› hedefleriz.
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Sürdürülebilirlik Konusundaki Taahhütlerimiz
Akbank olarak sürdürülebilirlik konusuna verdi€imiz önemin bir göstergesi de k›sa, orta ve uzun vadede
verdi€imiz taahhütlerdir. Bunlar:
• Müﬂteri memnuniyeti seviyesini anketlerle düzenli
olarak ölçüp memnuniyeti artt›r›c› uygulamalar›
hayata geçirmeye devam edece€iz.
• K›sa ve orta vadede müﬂterilerimize sa€lad›€›m›z
“enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji” odakl›
kredileri artt›raca€›z.
• Tutar› 50 milyon dolar›n ve vadesi beﬂ y›l›n üzerinde
olan proje finansman› kredilerine Akbank Çevre ve
Sosyal Politikalar›n› uygulayaca€›z.
• Karbon Saydaml›k Projesi (CDP) gibi uluslararas›
sayg›nl›€› olan çevresel giriﬂimleri desteklemeye
devam edece€iz.
• Sat›nalma süreçlerimize dahil etti€imiz
sürdürülebilirlik kriterlerini, k›sa vadede önemli

tedarikçilerimizden baﬂlayarak, iﬂbirli€i içinde
uygulamaya geçirece€iz.
• Bilgi güvenli€i konusunda yenilikleri ve geliﬂmeleri
takip ederek gerekli önlemleri alma konusunda
azami çabay› sarfetmeyi sürdürece€iz.
• Kendimizi sürekli geliﬂtirmek ad›na çal›ﬂanlar›m›z›n
memnuniyetini anket yöntemiyle her y›l ölçümleyecek
ve hedefi en az bir önceki y›l›n memnuniyet ölçüm
sonucunu koruyacak ﬂekilde koyaca€›z.
• Çal›ﬂan memnuniyetini destekleyici e€itim ve geliﬂim
programlar›na a€›rl›k verece€iz.
• Toplumumuzun kültür ve sanat anlay›ﬂ›n›
pekiﬂtirecek etkinliklere sponsor olmaya devam
edece€iz.

Akbank’ta Sürdürülebilirlik Yönetimi
YÖNETİM KURULU
(YK)

ULUSLARARASI
DANIŞMA KURULU
(UDK)
KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL
SORUMLULUK KOMİTESİ
(KYSSK)

PAYDAŞLARIMIZ

ULUSAL
ULUSLARARASI
DERNEKLER
BANKAMIZ
İLGİLİ DİĞER
BİRİMLERİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
(YİB)

GİRİŞİMLER
ÜYELİKLER

KURUMSAL SOSYAl SORUMLULUK
ALT GRUBU
(KSS ALT GRUBU)

KSS TAKIMI
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Akbank’ta sürdürülebilirlik konular›n›n bütüncül bir
ﬂekilde üst yönetim düzeyinde ele al›nmas›n› sa€lamak
için 2009 y›l›nda, do€rudan Yönetim Kurulu’na ba€l›
olan bir Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk
Komitesi (KYSSK) kurulmuﬂtur. Sekiz üyeden
oluﬂan Komitenin üç üyesi ayn› zamanda Yönetim
Kurulu’nda yer almaktad›r. KYSSK y›lda en az iki kere
toplanmaktad›r; ancak ihtiyaç duyulmas› halinde
toplant›lar daha s›k da düzenlenebilmektedir.
KYSS Komitesine ek olarak, Bankam›z›n
sürdürülebilirlik vizyonuna Akbank Uluslararas›
Dan›ﬂma Kurulu da de€er katmaktad›r. Kurulun
Baﬂkanl›€›n›, 1996-2001 y›llar› aras›nda Dünya Bankas›
Baﬂkan Yard›mc›s› ve 2005-2009 y›llar› aras›nda
Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› (UNDP)
Baﬂkan› olan Kemal Derviﬂ yürütmektedir. Uluslararas›
Dan›ﬂma Kurulu üyeleri aras›nda, “‹klim De€iﬂikli€i
Ekonomisi Üzerine Stern ‹ncelemesi” adl› raporuyla
dünyada iklim de€iﬂikli€i konusunda tan›n›rl›€› daha
da artm›ﬂ olan Lord Nicholas Stern de yer almaktad›r.
Lord Stern ayn› zamanda 2008 y›l› Nisan ay›ndan bu
yana, London School of Economics’te iklim de€iﬂikli€i
ve çevre üzerine araﬂt›rmalar yürüten Grantham
Araﬂt›rma Enstitüsü’nün Baﬂkanl›€›n› yapmaktad›r.
Uluslararas› Dan›ﬂma Kurulu üyelerine bu raporun 4.
bölümünde yer verilmiﬂtir.
Bankam›zda, sürdürülebilirlik konular›n›n iç ve d›ﬂ
paydaﬂlarla koordinasyon içerisinde yürütülmesinin
ana sorumlulu€u, Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü‘ne aittir.
Bu amaçla, 2010 y›l›nda Bölüm alt›nda Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Alt Grubu kurulmuﬂ ve bir yönetici
atanm›ﬂt›r. Ayr›ca sürdürülebilirlik raporlamas›na
katk›s› olan tüm iﬂ birimlerinden temsilcilerin
bulundu€u bir Sürdürülebilirlik Çal›ﬂma Grubu, KSS
Yöneticisi liderli€inde faaliyetlerini yürütmektedir.
Sürdürülebilirlik konusu; Bankam›z bünyesinde
hem bütüncül bir ﬂekilde, hem de unsur (tema,
konu) baz›nda ele al›nmaktad›r. Bütüncül
yönetim, KYSSK’nin gözetiminde ve Y‹B taraf›ndan
uygulanmaktad›r. Bütüncül yönetim, çevresel, sosyal
ve etik sürdürülebilirlik unsurlar›n›n stratejik bak›ﬂ
aç›s›yla ürün ve hizmetlerimize entegre edilmesi ve
sürdürülebilirlik politikalar›n›n geliﬂtirilmesi gibi
konular› kapsamaktad›r. Bankac›l›k ve sat›nalma
birimlerimizin Bankam›z taraf›ndan öncelikli
olarak tan›mlanm›ﬂ çevresel ve sosyal unsurlar›
kendi süreçlerine ve ürünlerine entegre ederek

sürdürülebilirli€i içselleﬂtirmeleri bu yaklaﬂ›m›m›za
örneklerdir. Kurumsal ve KOB‹ müﬂterilerine sa€lanan
çevre odakl› krediler ve tedarikçilerimize uygulad›€›m›z
çevresel ve sosyal kriterler bu kategoride uygulamaya
koydu€umuz politikalar›n sonucu ortaya ç›km›ﬂt›r.
Ayr›ca, genel iﬂ yönetimimiz kapsam›nda birimler
taraf›ndan ele al›nagelmiﬂ çeﬂitli sosyal unsurlar
da bulunmaktad›r. Bunlar çal›ﬂanlar›n performans
yönetimi, çal›ﬂan memnuniyeti, müﬂteri memnuniyeti
ve bilgi güvenli€i gibi konular› kapsamaktad›r.
Bu unsurlar birim baz›nda yönetilmekle beraber,
sürdürülebilirlik performans›m›za olan etkileri
nedeniyle sürdürülebilirlik raporlamas›na da dahil
edilmektedir.
Akbank, çevresel ve sosyal faktörleri “Mesleki
ve Etik ‹lkeleri”ne de ekleyerek sürdürülebilirlik
yönetimini bir prosedür haline getirmiﬂtir.
Dolay›s›yla, tüm çal›ﬂanlar›m›zdan sözkonusu
ilkelere uyum göstermeleri ve bunlar› benimsemeleri
beklenmektedir.
Bankam›z, d›ﬂ paydaﬂlar› ile yukar›da bahsedilen
yönetim organlar› arac›l›€›yla temas ve faaliyetlerini
çeﬂitli seviyelerde sürdürmektedir. Bu kapsamda
birçok ulusal ve uluslararas› dernek ve giriﬂimlerde
aktif olarak yer al›nmaktad›r.

Akbank Kurumsal Yönetim ve Sosyal
Sorumluluk Komitesi
2009 y›l›nda kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlikle
ilgili alanlarda kurumsal performans›m›z› art›rmak,
sorumluluk alanlar›m›z› karar mekanizmalar›m›za
dahil etmek, çal›ﬂanlar›m›z aras›nda sürdürülebilirlikle
ilgili fark›ndal›€› art›rmak ve ﬂeffafl›k ilkemizle özdeﬂ,
uluslararas› standartlarda raporlama yapabilmek
amac›yla Akbank Yönetim Kurulu’na ba€l› bir
“Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi”
(KYSSK) kurulmuﬂtur. KYSSK, Akbank’›n kurumsal
yönetim ilkelerine uyumunun ve sosyal, çevresel ve
ekonomik sorumluluk alanlar›m›zla ilgili faaliyetlerin,
risk ve f›rsatlar›n izlenmesi ve yönetilmesi görevlerini
üstlenmektedir.
2010 y›l›nda toplant› gündemini oluﬂturan konular
aras›nda Bankam›z›n gelecekte atabilece€i
sürdürülebilirlik ad›mlar›n›n de€erlendirilmesi,
iklim de€iﬂikli€i stratejileri ve aksiyon plan›, topluma
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katk›s› olan sosyal sorumluluk projelerini saymak
mümkündür.
Komitenin yap›s› ve üyeleri aﬂa€›da paylaﬂ›lm›ﬂt›r.

31 Aral›k 2010 Tarihi ‹tibar›yla Kurumsal Yönetim ve
Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeleri
Hayri Çulhac›
Baﬂkan (Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ve
Murahhas Üye)
Suzan Sabanc› Dinçer
Üye (Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Murahhas Üye)
Ziya Akkurt
Üye (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür)
Hakan Binbaﬂgil
Üye (Genel Müdür Vekili - Bireysel Bankac›l›k )
At›l Özus
Üye (Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansal Koordinasyon)
Bade Sipahio€lu Iﬂ›k
Üye (Genel Müdür Yard›mc›s› - ‹nsan Kaynaklar›)
Cenk Göksan
Üye (Bölüm Baﬂkan› - Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü)
Derya Bigal›
Üye (Müdür - Akbank Sanat)
KYSSK, sürdürülebilirlik bak›ﬂ aç›m›z›n Bankam›z›n
tamam›nda uygulanmas› ve denetlenmesinde yol
gösterici olmuﬂtur. Her kademedeki banka çal›ﬂan›n›n
tutum ve davran›ﬂlar› ile Banka içindeki ve d›ﬂ›ndaki
kiﬂi ve kuruluﬂlarla olan iliﬂkilerinin düzenlenmesi
amac›n› güden “Etik ve Mesleki ‹lkelerimizin”; çevresel
ve sosyal unsurlarla güncellenerek Banka içerisinde
uygulanmas›n› sa€lam›ﬂt›r. Bununla birlikte; söz
konusu ilkelere ayk›r› bir uygulama görüldü€ü takdirde
baﬂvurulacak Etik Hatt›, Banka içinde sürdürülebilirlik
yönetimine destek veren prosedürler aras›nda
say›labilir.

Akbank ve Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel
‹lkeler Sözleﬂmesi
Akbank’›n, insan haklar›, çal›ﬂma koﬂullar›, çevre ve
temiz toplumla ilgili evrensel ilkelere olan ba€l›l›€›n›n
en büyük kan›t›, kurumsal sosyal sorumlulu€un dünya
çap›ndaki önemli giriﬂimlerinden olan Birleﬂmiﬂ
Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ni (UN Global
Compact) imzalamas›d›r. Bu imza ile Akbank, insan
haklar›na sayg›, güvenli ve sa€l›kl› iﬂ ortamlar›

sa€lama, çevreyi koruma, ﬂeffaf kurumsal yönetimi
kapsayan politika ve uygulamalarla, çal›ﬂanlara ve
topluma, sürdürülebilir de€er ve fayda sa€lamak gibi
konularda sorumluluk almaktad›r. Daha insanc›l bir
küreselleﬂme için üzerine düﬂeni yapaca€›na söz
vermektedir.

Kurum ‹çi ‹letiﬂim ve Fark›ndal›k
Akbank çal›ﬂanlar› aras›nda sürdürülebilirlikle ilgili
fark›ndal›€›n artmas› ve bilgilenme hedefiyle kurum
içi intranet sistemimizde bir KSS portal› aç›lm›ﬂ ve
konuyla ilgili yard›mc› yay›nlar, çeﬂitli bilgiler ve örnek
çal›ﬂmalar içeren sunumlar bu portal dahilinde 2009
y›l› sonunda yay›nlanmaya baﬂlam›ﬂt›r.

Akbank’›n Üye Oldu€u Dernek ve Birlikler,
‹mzac›s› Oldu€u Giriﬂimler
Akbank olarak sürdürülebilirlik konusundaki
geliﬂimleri yak›ndan takip etmek ve geliﬂmelere ilgi
ve yetkilerimiz dahilinde katk›da bulunmak amac›yla
çeﬂitli dernek ve birliklere üyeli€imiz bulunmaktad›r.
Ayr›ca dünya çap›nda ses getiren çeﬂitli uluslararas›
giriﬂimlere imzac› olarak kat›larak da sürdürülebilirli€e
olan ba€l›l›€›m›z› tüm paydaﬂlar›m›za ﬂeffaf ﬂekilde
duyurmay› amaçl›yoruz.
Sürdürülebilirlik ba€lam›nda üye oldu€umuz dernek
ve birlikler ile imzac›s› oldu€umuz giriﬂimler aﬂa€›da
verilmiﬂtir.
• Türkiye Bankalar Birli€i
• ‹stanbul Sanayi Odas› (İSO)
• D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K)
• Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne€i (TÜS‹AD)
• Türk Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Konfederasyonu
(TÜRKONFED)
• Bankalararas› Kart Merkezi (BKM)
• Türkiye Kurumsal Yönetim Derne€i (TKYD)
• Etik ve ‹tibar Derne€i
• ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› Sürdürülebilirlik
İndeksi (‹SES‹) Projesi
• Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne€i (TÜS‹AD)
Sürdürülebilir Kalk›nma Görev Gücü
• Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi
Giriﬂimi (United Nations Global Compact - UNGC)
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• Karbon Saydaml›k Projesi - Carbon Disclosure
Project (CDP)

• ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf›

platformlarda ele al›n›yor. Bankam›z zaman›nda
öngördü€ü bu risklerin en iyi ﬂekilde yönetilmesi ve
tehditten f›rsata dönüﬂtürülmesi konusunda gerekli
tüm çal›ﬂmalar› yapmaktad›r. Bu anlamda, özellikle
Türkiye’de enerji verimlili€i ve yenilenebilir enerji
konular›nda son zamanlarda güncellenen yasal
mevzuat›n takibi ve mevzuata uyum konusunda gerekli
çal›ﬂmalar› yürütmekteyiz. Ayr›ca, enerji verimlili€i ve
yenilenebilir enerji konusundaki olanaklar›n kurumsal
müﬂterilerimiz taraf›ndan de€erlendirilmeleri
için uygun koﬂullu ürün ve hizmetler sunulmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Di€er yandan Banka bünyesinde,
operasyon ve seyahatlerden kaynaklanan karbon
sal›mlar›n›n ölçülmesi ve azalt›m› için çeﬂitli önlemler
al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

‹klim De€iﬂikli€i Stratejimiz

Operasyonlar›m›zda Karbon Yönetimi

• Türkiye Bankalar Birli€i (Çevre Bilincinin
Oluﬂturulmas› Proje Ekibi)
• Birleﬂmiﬂ Milletler COP 16 2010 ‹klim De€iﬂikli€i
Zirvesi öncesinde haz›rlanan Cancun Bildirisi
• Galler Prensi ‹klim De€iﬂikli€i Kurumsal Liderleri
Grubu (The Prince of Wales's Corporate Leaders
Group on Climate Change - CLG)
• Visa Renkli Ufuklar
• Kurumsal ‹letiﬂimciler Derne€i
• Reklam Verenler Derne€i

Dünya’da pek çok özel ﬂirket, finansal kurum, hükümet
ve sivil toplum kuruluﬂunun gündeminde önemli bir yer
tutan sera gazlar› sal›m› art›ﬂ› ve bundan kaynaklanan
‹klim De€iﬂikli€i konusu, Akbank olarak bizim de öncelikli
konular›m›z aras›na girmiﬂtir. Özellikle 2009 y›l›ndan
itibaren Bankam›z içinde bu konuda çeﬂitli faaliyet ve
uygulamalar hayata geçirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
‹lk önemli giriﬂimlerimiz aras›nda Karbon Saydaml›k
Projesi’nin (CDP) Türkiye’de uygulanmas› için
verdi€imiz sponsorluk deste€i ve CDP kapsam›nda
Banka olarak att›€›m›z ad›mlar› saymak mümkündür.
Türkiye’de uluslararas› standartlara uygun, sera
gaz› sal›m› raporlamas› taahhüdünü veren öncü özel
sektör kuruluﬂlar›ndan biri olan Akbank, ülkemizdeki
di€er kurum ve kuruluﬂlar›n iklim de€iﬂikli€iyle ilgili
fark›ndal›klar›n›n artmas›n›, sal›mlar›n azalt›lmas›
konusunda yap›c› de€iﬂikliklere gidilmesini ve bu konuda
toplumsal fark›ndal›€›n artt›r›lmas›n› hedeflemektedir.

‹klim De€iﬂikli€i Yönetimi
‹klim De€iﬂikli€i konusu, Banka içinde sürdürülebilirlik
kapsam›nda ele al›nmaktad›r. Bu nedenle,
yukar›da anlat›lan sürdürülebilirlik yönetimi
yap›m›z ve yaklaﬂ›m›m›z, iklim de€iﬂikli€i strateji,
politika ve aksiyonlar› geliﬂtirirken de ayn› ﬂekilde
uygulanmaktad›r.

Risk ve F›rsat Yönetimi
‹nsan kaynakl› sera gaz› sal›mlar› ve bunlar›n neden
oldu€u ‹klim De€iﬂikli€i’nin getirece€i riskler çeﬂitli

Bankam›z›n 2009 y›l›nda Karbon Saydaml›k Projesi’ne
kat›l›m›n›n ard›ndan operasyonlar›m›zdan kaynaklanan
sera gazlar› sal›mlar›n›n ölçümleri ve iyileﬂtirme
faaliyetlerinin önemi artm›ﬂt›r. Binalar›m›zda
kullan›lan elektrik ve yak›t nedeniyle ortaya ç›kan
sera gazlar› sal›mlar› ile çal›ﬂanlar›m›z›n iﬂ ve e€itim
amaçl› seyahatleri s›ras›nda kullan›lan yak›tlardan
kaynaklanan sal›mlar›n ölçümü, hesaplanmas›,
azalt›lmas› ve takibine yönelik Bankam›z içinde
çeﬂitli uygulamalar baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bu yönde ölçüm ve
hesaplar›n› yapt›€›m›z sera gazlar› sal›mlar› verileri bu
Rapor’un “Operasyonlar›m›z ve Çevre” baﬂl›€› alt›nda
kapsaml› ﬂekilde yer almaktad›r.

Karbon Odakl› Ürün ve Hizmetlerimiz
Bankam›z›n operasyonlar›ndan kaynaklanan sera
gazlar› sal›mlar›n› azaltma giriﬂimlerinin yan› s›ra,
kredi kulland›rd›€›m›z müﬂterilerimizin enerji
tasarrufunda bulunmalar› ve dolay›s›yla sera gazlar›
sal›mlar›nda düﬂüﬂ kaydetmeleri amac›yla çeﬂitli
ürün ve hizmetler de sunmaktay›z. Bu tür hizmet
ve ürünlerimize Rapor’umuzun “Müﬂterilerimize
Katt›€›m›z De€er” Bölümü alt›nda kapsaml› olarak yer
verilmekle birlikte, burada örnek olarak Akbank Enerji
Dostu Kredi ve müﬂterilerimizin bilinçlendirilmesi
amac›yla 2011 y›l› baﬂ›nda hayata geçirilen “Karbon
Ayakizi Projesi” gösterilebilir.
Akbank, 2010 y›l›nda müﬂterilerinin enerji tasarrufu
sa€lamak amac›yla gerçekleﬂtirecekleri yap›m
faaliyetlerinin finansman› için Akbank Enerji Dostu
Kredi’yi hayata geçirmiﬂtir. Firmalar bu krediyi; enerji
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verimlili€inin art›r›lmas› ve enerji maliyetlerinin
azalt›lmas› amac›yla iﬂyeri, fabrika gibi ticari
gayrimenkullerin ›s›tma, so€utma, elektrikli motorlar›n
ve ayd›nlatma sistemlerinin yenilenmesi, d›ﬂ cephelerin
yal›t›lmas› ve çevreci enerji kaynaklar›na geçiﬂ
konular›nda kullanabilmektedirler.

2010 Y›l›ndaki Giriﬂimlerimiz
2010 Karbon Saydaml›k Projesi (CDP) Raporumuz
2010 y›l›nda haz›rlad›€›m›z ve merkezi ‹ngiltere’de olan
CDP Global Sekreteryas›’na sundu€umuz raporumuz,
dünya çap›nda 500 ﬂirketin raporunun de€erlendirildi€i
2010 Global 500 raporunda ilk kez de€erlendirmeye
al›nmas›na ra€men 81 gibi çok önemli bir puan elde
etmiﬂtir. Raporlama puan› 80’in üzerinde olan firmalar›
karbon saydaml›k derecelendirmesinde lider kurumlar
olarak kabul eden CDP’nin yay›nlad›€› “Finansal
Sektörde Uluslararas› Liderler İndeksi”nde finans
sektöründe al›nan en üst puanlar 86-93 aral›€›nda
gerçekleﬂti.

Karbon Saydaml›k Projesi (CDP)
Karbon Saydaml›k Projesi, 2000 y›l›nda,
ﬂirketlerin, yat›r›mc›lar›n ve hükümetlerin iklim
de€iﬂikli€i tehdidine karﬂ› önlem almalar›n›
sa€layacak bilgileri toplamak ve paylaﬂmak
amac›yla dünya çap›nda baﬂlat›lan bir giriﬂimdir.
Sera gaz› sal›mlar›na yönelik ﬂeffafl›€›n
sa€lanmas›n›, toplumsal fark›ndal›€›n ve bilincin
artt›r›lmas›n› hedefleyen CDP kapsam›nda,
kurum ve kuruluﬂlar her y›l bir rapor arac›l›€›yla,
iklim de€iﬂikli€iyle mücadelede uygulad›klar›
strateji ve politikalar›n›, sera gaz› sal›m
miktarlar›n› ve bu salımlar› azaltma hedeflerini
kamuoyu ve yat›r›mc›lara aç›klamaktad›rlar. Bu
veri ve bilgiler kurumsal yat›r›mc›lar, ﬂirketler,
kamu politikas›n› yönlendirenler, resmi kurumlar
ve akademisyenler de dahil olmak üzere geniﬂ
bir kitle ile paylaﬂ›lmaktad›r. ‹klim de€iﬂikli€i
kaynakl› risklerin ﬂirketler taraf›ndan nas›l
yönetildi€ini küresel çapta raporlayan tek
ba€›ms›z uluslararas› kuruluﬂ olma özelli€ini
taﬂ›yan CDP, küresel ölçekte 64 trilyon Amerikan
Dolar› de€erindeki varl›€› yöneten 534 kurumsal
yat›r›mc› ad›na hareket etmektedir.

Cancun Bildirisi ‹mzac›s›

2010 y›l› sonunda Meksika’n›n Cancun kentinde
düzenlenen Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De€iﬂikli€i
Zirvesi öncesinde haz›rlanan Cancun Bildirisi, ‹klim
De€iﬂikli€i’ne karﬂ› hükümetleri küresel iﬂbirli€i ve
acil önlem almaya ça€›rm›ﬂt›r. Cancun’da hükümet
temsilcilerine sunulan bildiriyi 35 ülkeden farkl›
sektörlerde faaliyet gösteren 384 ﬂirket imzalarken,
Akbank Cancun Bildirisi’ne imza atan tek Türk bankas›
olmuﬂtur.

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik
Akbank olarak sat›n ald›€›m›z ürün ve hizmetleri
temin eden tedarikçilerin çeﬂitli çevresel ve
sosyal standartlar› göz önünde bulundurmalar›n›
sa€lamak amac›yla, 2010 y›l›nda “Tedarikçi
Yönetimi” politikalar›m›z› revize etme çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›k. Bu kapsamda yap›lan çal›ﬂmalar ›ﬂ›€›nda
aﬂa€›daki hususlar “Etik ‹lkelerimiz”e ve “Sat›nalma
Yönetmeli€i”ne ilave edilmiﬂtir.
Akbank;
• ‹çselleﬂtirdi€i Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler
Sözleﬂmesi’nde yer alan tüm unsurlar›n tedarikçileri
taraf›ndan da uygulanmas› konusunda gerekli
hassasiyeti gösterir, bunun için gerekli içsel
sistemleri oluﬂturur.
• Sosyal ve çevre risklerinin, tedarikçilerinde hangi
süreçlerle takip edilmekte oldu€unu dikkate al›r.
• Hizmet ve ürünlerin temininde topluma ve çevreye daha
duyarl› sistemlerle çal›ﬂan tedarikçilere f›rsat tan›r.
Bu hususlar›n hayata geçirilmesi amac›yla tedarikçi
portföyümüzde bulunan firmalara, öncelikle en
büyüklerinden baﬂlayarak, Akbank’›n Etik ‹lkeleri ve
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalar› hakk›nda
bilgilendirme yap›lacakt›r. Tedarikçi firmalardan,
Akbank ilke ve politikalar› ile uyumlu olacaklar›n›
taahhüt eden beyanlar›n›n al›nmas› planlanmaktad›r.
ﬁu anda yürürlükte olan Sat›nalma Yönetmeli€imiz
uyar›nca tedarikçi firmalar›n kurumsal yap›lar›,
vergiler ve sosyal ödemeler gibi konularda kamusal
yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri gibi
konularda kriterlerimiz bulunmaktad›r. Ayr›ca
firmalardan, çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rma ve bu tür
uygulamalar gerçekleﬂtirmediklerine dair teyitler
istenmektedir.
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Akbank’ta Kurumsal Yönetim
ﬁeffaf kurumsal yönetim ve etik de€erlere ba€l›l›k,
Akbank’›n her zaman önceli€i olmuﬂtur. Akbank
yönetimi, hissedarlar›yla ﬂeffaf ve yak›n bir iletiﬂim
içinde olmay› hedefler. Ana hedef, mevcut hissedarlar
ve potansiyel yat›r›mc›lar için Akbank hisselerini
cazip k›lmak ve öngörülebilir bir yat›r›m arac› haline
getirmektir. Akbank yönetimi, bu amaçla stratejik
planlar uygulay›p sonuçlar›n› genel kabul gören
muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde tam, adil, do€ru, zaman›nda ve
anlaﬂ›labilir bir ﬂekilde, pay sahipleri, yat›r›mc›lar,
sermaye piyasas› uzmanlar› ve kat›l›mc›lar› ile eﬂit
biçimde paylaﬂmay› ilke olarak benimsemiﬂtir. Akbank
kamuyu ayd›nlatma konusunda, Sermaye Piyasas›
Kurulu (SPK) ile ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›
(‹MKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine
azami özen gösterir.
Akbank, Türkiye’de
• Temettü politikas›n› halka aç›klayan ilk bankad›r
(2003).
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni faaliyet raporunda
duyuran ilk bankad›r (2003).
• Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ni internet sitesinde
duyuran ilk bankad›r (2004).
• Kurucu hisselerini geri sat›n alan ilk bankad›r (2005).
• BM Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’ne imza atan ilk Türk
Bankas›’d›r (2007).
• Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi Raporu’nu (Global
Compact) yay›mlayan ilk bankad›r (2010).
• Mevduat bankalar› aras›nda GRI ‹lkelerine göre
sürdürülebilirlik raporunu yay›nlayan ilk bankad›r
(2010).

Akbank Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu’nun Yap›s›
2010 y›l› itibar›yla, Yönetim Kurulu’nda beﬂ icrac›, dört
icrac› olmayan üye bulunmaktad›r. Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ayn› zamanda tüm konulardan sorumlu
Murahhas Üye’dir. Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’ne göre Akbank’›n bir adet ba€›ms›z
üyesi bulunmaktad›r.

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü’nün 3.1.1,
3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle
örtüşmekte ve buna ilişkin esaslar Banka Ana
Sözleşmesinde yer almaktad›r. Yönetim Kurulu üyeleri,
hem geçmiﬂteki deneyimleri hem de e€itimleri göz
önünde bulundurularak, Akbank’›n ekonomik, çevresel
ve sosyal konular hakk›ndaki stratejilerine yön verecek
yetkinlik ve uzmanl›€a sahip olan üyelerden oluﬂmaktad›r.
Akbank’ta Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bilgilendirilmesi
ve üyelerle iletiﬂimi sa€lamak üzere bir sekreterya
bulunmaktad›r. Bir y›lda en az 12 adet toplant›
yap›lmaktad›r. Gündem, Genel Müdür’ün tekliflerinin
ve kurum neticelerinin, Yönetim Kurulu ile birlikte
de€erlendirilmesiyle belirlenir. Gündem, Yönetim
Kurulu üyelerine toplant› öncesinde bildirilir. SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV. Bölümü’nün
2.17.4’üncü Maddesinde yer alan konularda Yönetim
Kurulu toplant›lar›na fiilen kat›l›m sa€lan›r.
Yönetim Kurulu’nun bir karar verebilmesi için
üyelerinin en az yar›dan bir fazlas›n›n haz›r bulunmas›
ﬂartt›r. Kararlar mevcut üye say›s›n›n ço€unlu€u
ile verilir. Yönetim Kurulu’nun müzakereleri üyeler
aras›ndan veya d›ﬂar›dan seçilen bir sekreter
taraf›ndan düzenli olarak kaydolunur. Tutanaklar›n
haz›r bulunan üyeler taraf›ndan imzalanmas› ve
karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebebinin
tutana€a yaz›lmas› ve oy sahibi taraf›ndan imzalanmas›
gereklidir. Kararlar›n geçerlili€i yaz›l›p imza edilmiﬂ
olmas›na ba€l›d›r. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin a€›rl›kl›
oy kullanma hakk› ve/veya veto hakk› yoktur.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluklar›
Türk Ticaret Kanunu’nun ve Bankac›l›k Kanunu’nun
hükümleri ile tespit edilmiﬂ esaslara ve Ana Sözleﬂme
hükümlerine tâbidir. Yönetim Kurulu, karara
ba€lanmas› Genel Kurul’a ait hususlar d›ﬂ›nda kalan
konularda karar almak ve sulh, ibra, tahkim, feragat
yetkilerini mutlak ﬂekilde kullanmak ve Kredi Komitesi
ile Genel Müdür veya bu görevi yapan ﬂahs›n yetkisi
d›ﬂ›nda kalan veya b›rak›lm›ﬂ olan hususlar› karara
ba€lamak yetkisine sahiptir.
Yönetim Kurulu bu görevleri bizzat yapabilece€i gibi
bunlar›n mümkün ve münasip gördü€ü bir k›sm›n›n
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veya tamam›n›n yap›lmas›n› Kredi Komitesi’ne,
murahhas azaya veya bu ana sözleﬂme hükümleri
dahilinde kurmaya mezun oldu€u komite veya
komisyonlara veya Banka Genel Müdürü’ne b›rakabilir.
Yönetim Kurulu, riske temel yaklaﬂ›m›n, risk politika
ve prensiplerinin, stratejilerin ve risk alma seviyesinin
belirlenmesinden ve düzenli olarak de€erlendirilip
gerekli de€iﬂikliklerin yap›lmas›ndan sorumludur.
Yönetim Kurulu Komitesi olarak kurulmuﬂ olan Üst
Düzey Risk Komitesi risklerin belirlenmesi, ölçülmesi,
izlenmesi, raporlanmas› ve kontrolüyle ilgili politika
ve prosedürleri belirler. Banka birimlerinin belirlenen
politika ve stratejiler do€rultusunda çal›ﬂmas›n›
sa€lamaktan Genel Müdür sorumludur. Aktif-Pasif
Komitesi toplant›lar›nda ekonomide ve piyasalardaki
son geliﬂmeleri de€erlendirerek gerekli aksiyonlar
belirlenir. ‹ç kontrol uygulamalar› ve belirli sürelerde
gerçekleﬂtirilen teftiﬂ faaliyetleri de politika ve
stratejilere uyumun sa€lanmas› konusunda gerekli
denetimi oluﬂturmaktad›r.
Akbank’›n y›ll›k bütçesi ve stratejik plan› Yönetim
Kurulu taraf›ndan onaylan›r. Yönetim Kurulu bütçe ile
fiili karﬂ›laﬂt›rmalar› yak›ndan izler, sapmalar hakk›nda
bilgi al›r ve al›nan kararlar› takip eder. Makroekonomik
koﬂullarda bütçe beklentilerinden farkl›, önemli
sapmalar varsa, bütçe revize edilir ve tekrar Yönetim
Kurulu onay›na sunulur. Yönetim Kurulu stratejik
hedeflerin, bütçe hedeflerinin ve gerçekleﬂen
rakamlar›n takibini konular›n niteli€ine göre günlük,
haftal›k ve ayl›k olarak yapar.
Ayr›ca, Yönetim Kurulu kâ€›t ortam›ndaki
raporlamalar›n yan› s›ra Yönetim Bilgi Sistemi
üzerinden Akbank finansal tablolar›na ve çeﬂitli
finansal ve finansal olmayan göstergelere
müﬂteri, ﬂube, iﬂ birimi ve Banka geneli baz›nda
ulaﬂabilmektedir. Yönetim Kurulu için geliﬂtirilen
Dashboard ekranlar› ve Bankam›zda yönetim
raporlamas› kapsam›nda üretilen tüm raporlar› içeren
Rapor Kütüphanesi de Yönetim Kurulu Üyelerinin
kulland›klar› bilgi yönetim sistemlerindendir.

Yönetim Kurulu’nda Oluﬂturulan Komiteler
Akbank’›n Üst Yönetim Komitesi; Banka’n›n finansal
verileri, iﬂ birimi kârl›l›klar›, sektöründeki konumu,
yeni iﬂ geliﬂmeleri ve risk parametreleriyle ilgili

gerekli de€iﬂiklikleri de€erlendirmektedir. Komite
toplant›lar›n›n zamanlamas› ve içeri€i y›ll›k olarak
belirlenir.
Akbank’ta, yasal mevzuata uygun olarak, iki Yönetim
Kurulu üyesinden oluﬂan bir Denetim Komitesi
mevcuttur. Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim
faaliyetlerinin yerine getirilmesine yard›mc› olmaktan
sorumlu olan Denetim Komitesi, iç sistemler ile
muhasebe ve raporlama sistemlerinin iﬂleyiﬂini,
yeterlili€ini gözetmekle görevlidir.

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi
(KYSSK); Bankada kurumsal yönetim ilkelerine
uyumun takibi ve kurumsal sosyal sorumluluk
faaliyetlerinin yürütülmesini gözetmek amac›yla
2009 y›l›nda kurulmuﬂtur. Komite y›lda en az iki defa
toplan›r. Komite ile ilgili detayl› bilgiye bu raporun bir
önceki bölümü olan “Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z”
bölümü alt›nda yer verilmiﬂtir.
Akbank’ta uygulanan kredi sürecinde yasal uygulamaya
paralel olarak Genel Müdür ile birlikte toplam üç
Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluﬂan bir Kredi Komitesi
mevcuttur. Kredi Komitesi, Genel Müdürlük kredi
sürecinden geçmiﬂ kredi teklifini yasal mevzuata,
bankac›l›k ilkelerine ve Banka’n›n hedef ve kredi
politikalar›na uygun olmas› kriterlerine göre inceleyen
kredi tahsis karar merkezidir.

Üst Düzey Risk Komitesi (ÜDRK), risk politikalar›n›n
oluﬂturulmas›, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi
amac›yla yöntemlerin belirlenmesi, uygun risk
limitlerinin oluﬂturulmas› ve izlenmesinden
sorumludur. Oluﬂturulan tüm risk politikalar›
yaz›l› hale getirilip Banka’n›n uzun vadedeki genel
stratejisiyle bütünleﬂtirilmektedir.
Akbank’ta ayr›ca, bir Aktif-Pasif Komitesi (APKO)
bulunmaktad›r. Günlük likidite ve nakit yönetiminden
sorumlu APKO, günlük olarak toplan›p ekonomi ve
piyasalardaki son geliﬂmeleri ele al›r. Bununla beraber
APKO’nun sorumluluklar› aras›nda yat›r›m, fiyatlama
ve fonlama stratejilerinin geliﬂtirilmesi mevcuttur.
Bu komitelere ek olarak, Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›€›,
‹ç Kontrol Merkezi, Risk Yönetimi bölümleri ile suç
gelirinin aklanmas›n›n önlenmesi kapsam›nda çal›ﬂan
Uyum Birimi do€rudan Yönetim Kurulu’na ba€l›d›r.
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Yönetim Kurulu Üyelerinin Haklar›
Akbank Ana Sözleﬂmesi’nin 37. Maddesi’nde “Yönetim
Kurulu Üyesi’ne iﬂbu ana sözleﬂme hükümleri
dahilinde Genel Kurul’ca ayl›k ücret veya huzur
hakk› tespit olunur” hükmü yer almaktad›r. Ayr›ca
Ortaklar Ola€an Genel Kurul Kararlar› kapsam›nda
Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyelerine kârdan yap›lacak
ödemeler aç›klanmaktad›r. ‹crac› üyelere ayr›ca
y›lda 12 maaﬂ ve dört ikramiye ödenmektedir. Bu
ücretler Yönetim Kurulu taraf›ndan y›ll›k olarak
belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine Akbank
taraf›ndan kulland›r›lacak krediler Bankac›l›k
Kanunu’nun 50. Maddesi’nde belirlenen bir çerçeve ile
k›s›tlanmaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerine bu çerçeve
d›ﬂ›nda kredi kulland›r›lmamaktad›r.
Akbank Ana Sözleﬂmesi’nin 32. Maddesi’ne istinaden
Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul’dan izin
almad›kça, kendi veya baﬂkas› ad›na bizzat veya dolayl›
olarak, Bankam›z faaliyet alan›na giren bir ticari iﬂlem
yapamaz. Türk Ticaret Kanunu’nun rekabet yasa€›yla
ilgili 335. Maddesi ve Bankac›l›k Kanunu’nun hükümleri
sakl›d›r. Akbank Yönetim Kurulu Üyeleri 2010 y›l›nda
Akbank ile bu kapsamda iﬂlem yapmam›ﬂt›r.

Hissedar ve Yat›r›mc›lar›m›zla ‹liﬂkiler
Akbank’ta gerek mevcut, gerekse potansiyel pay
sahipleriyle iliﬂkileri yönetmek ve güçlendirmek
üzere 1996 y›l›nda bir Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Grubu
oluﬂturulmuﬂtur. Hissedar kararlar›n›n veya di€er
mekanizmalar›n kullan›m›, yat›r›mc› sorular›n›n en
verimli ﬂekilde cevaplanmas› ve ﬂirket de€erinin
art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n yürütülmesinden
“Finansal Koordinasyon ‹ﬂ Birimi” bünyesinde görev
yapan “Hissedar ‹ﬂlemleri Alt Grubu” ve “Yat›r›mc›
‹liﬂkileri Bölümü” sorumludur. Ticari s›r niteli€inde
olmayan tüm sorulara eﬂitlik ilkesi gözetilerek
bu bölüm taraf›ndan cevap verilmekte ve yönetim
ile pay sahibinin sürekli iletiﬂim halinde olmas›
sa€lanmaktad›r.
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü, Akbank’›n uluslararas›
yat›r›m alan›nda tan›n›rl›€›n› ve tercih edilebilirli€ini
art›rmak, eﬂde€er konumdaki kuruluﬂlarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›€›nda avantajl› yönlerini ön plana
ç›karmak ve geliﬂmekte olan piyasalarda yat›r›m
yapan kuruluﬂlar için Akbank’› di€er ﬂirketlere göre
tercih edilebilir konuma getirmek için Banka’y› tan›t›c›

sunumlar haz›rlamaktad›r. Bunlar› ve Banka ile
ilgili di€er geliﬂme ve haberleri internet sayfas›nda
yay›nlamakta, yurtiçinde veya yurtd›ﬂ›nda düzenlenen
yat›r›mc› toplant›lar›na ve konferanslara kat›larak
Bankay› tan›tmaktad›r. Ayr›ca, Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Bölümü bünyesindeki “KSS Alt Grubu” arac›l›€›yla
yat›r›mc›lar› çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlardaki
sürdürülebilirlik konular›nda bilgilendirmektedir.
Yönetim Kurulu ve pay sahipleri aras›ndaki iletiﬂimi
sa€lamak Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü’nün görevleri
aras›ndad›r ve yat›r›mc›larla; telekonferans, webcast, elektronik posta, faks, aç›klama/duyuru gibi
çeﬂitli iletiﬂim yöntemlerini kullanmaktad›r. Kurumsal
yat›r›mc›lardan gelen tüm toplant› taleplerine olumlu
yan›t verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde
görüﬂme yapma olana€› sa€lanmaktad›r.
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü taraf›ndan üst düzey
yönetimle birlikte 2010 y›l›nda toplam 20 yerli
ve yabanc› yat›r›mc› konferans›na kat›l›nm›ﬂ, y›l
içinde yaklaﬂ›k 350 uluslararas› yat›r›mc› fon ve üç
derecelendirme kuruluﬂu ile görüﬂülmüﬂtür. Ayr›ca,
yat›r›mc› ve analistler taraf›ndan telefon ve e-posta
arac›l›€›yla iletilen yüzlerce soruya telefon ve e-posta
yoluyla cevap verilmiﬂtir.
Ayr›ca pay sahipleri Akbank Genel Kurulu’nda da soru
sorma haklar›n› kullanmakta ve tüm sorular›na yan›t
verilmektedir. Genel Kurul öncesi toplant› tarihi, yeri ve
gündemi Türk Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal gazeteler,
Bankam›z internet sitesi ve Kamuyu Ayd›nlatma
Platformu’nda (www.kap.gov.tr) duyurulmaktad›r.
Genel Kurul Toplant›s›’ndan iki hafta önce ise Faaliyet
Raporu, Bankam›z internet sitesi, Hissedar ‹ﬂlemleri,
Ankara Ticari, Adana Ticari ve ‹zmir Ticari ﬁubelerinde
pay sahipleriyle paylaﬂ›lmaktad›r. Akbank Ana
Sözleﬂmesi, 64. Madde (a) Bendine göre pay sahipleri
Genel Kurul toplant›lar›nda oy kullanma hakk›n› bizzat
kullanabilecekleri gibi pay sahibi olan baﬂka bir ﬂah›s
arac›l›€›yla da kullanabilirler. Genel Kurul kararlar›
Kamuyu Ayd›nlatma Platformu’nda ve Akbank ‹nternet
sitesinde pay sahiplerine aç›k tutulmaktad›r.

Kamuyu Ayd›nlatma Politikam›z
Akbank kamuyu ayd›nlatma konusunda Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK) ve ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› (‹MKB) düzenlemelerine uyar. SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan prensiplerin hayata
geçirilmesine azami özen gösterir.
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SPK’n›n belirlemiﬂ oldu€u ve dört ana bölümden
oluﬂan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Akbank’ta genel
hatlar›yla uygulan›r ve uygulanmayan hususlar
gerekçeleriyle birlikte, devam eden maddeler
çerçevesinde detayl› olarak aç›klan›r. Kurumsal
Yönetim Uyum Raporumuz internet sitemizde
yay›nlanmaktad›r. Raporumuzu incelemek için
http://www.akbank.com/kurumsal-yonetim-ilkeleriuyum-raporu.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.
Akbank’›n Bilgilendirme Politikas›, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri çerçevesinde Akbank Yönetim Kurulu
taraf›ndan oluﬂturularak onaylanm›ﬂ ve Akbank
‹nternet sitesinde kamuya duyurulmuﬂtur. Akbank’ta
kamunun ayd›nlat›lmas› ve bilgilendirme politikas›n›n
izlenmesi, gözetimi ve geliﬂtirilmesi Yönetim
Kurulu’nun yetki ve sorumlulu€u alt›ndad›r.
Finansal Koordinasyon iﬂ birimi bünyesindeki Hissedar
‹ﬂlemleri Alt Grubu ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü ile
Bireysel Bankac›l›k ve Kurumsal ‹letiﬂim ‹ﬂ Birimi
bünyesindeki Kurumsal ‹letiﬂim Bölümü kamuyu
ayd›nlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve
izlemek üzere görevlendirilmiﬂtir.
Akbank Bilgilendirme Politikas›’na aﬂa€›daki internet
ba€lant›s›ndan ulaﬂabilirsiniz.
http://www.akbank.com/2480.aspx

Akbank Uluslararas› Dan›ﬂma Kurulu
Küresel ve yerel ekonomik geliﬂmeler ve bunlar›n
Akbank için stratejik ç›kar›mlar›n› tart›ﬂarak
de€erlendirmelerde bulunmak üzere bir “Akbank
Uluslararas› Dan›ﬂma Kurulu” oluﬂturulmuﬂtur.
Kurul Baﬂkanl›€›’na Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma
Program› eski Baﬂkan› ve Ekonomi’den sorumlu eski
Devlet Bakan›, halen Brookings Enstitüsü’nde küresel
ekonomi alan›nda Baﬂkan Yard›mc›l›€› ve Sabanc›
Üniversitesi Uluslararas› Dan›ﬂma Kurulu üyeli€i
görevlerini yürüten Kemal Derviﬂ getirilmiﬂtir.
Akbank’›n Dan›ﬂma Kurulu’nda, iklim de€iﬂikli€i
konusundaki ünlü Stern Raporu’nun yazar›, Dünya
Bankas› eski Baﬂkan Yard›mc›s› ve Baﬂekonomisti
ve halen London School of Economics Ekonomi
Profesörü Lord Stern, Citigroup eski Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ve Yönetim Kurulu Üyesi Sir Win Bischoff,
Olayan Financing Company CEO’su Lubna Olayan,

Caja Madrid Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve eski IMF
Baﬂkan› Rodrigo de Rato, Brüksel Avrupa ve Küresel
Ekonomi Laboratuvar› Enstitüsü (BRUEGEL) Direktörü
ve Paris Dauphine Üniversitesi ekonomi profesörü
Jean Pisani-Ferry, Eczac›baﬂ› Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Bülent Eczac›baﬂ› ve Akbank Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ve Murahhas Üye Suzan Sabanc› Dinçer,
Yönetim Kurulu Üyesi ve Dan›ﬂman› ve ﬁeref Baﬂkan›
Erol Sabanc›, Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ve
Murahhas Üyesi Hayri Çulhac›, Murahhas Üye Bülent
Adan›r ile Akbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Üyesi Ziya Akkurt yer almaktad›r. Kurul 2010 y›l›nda iki
defa toplanm›ﬂt›r.
Akbank, Uluslararas› Dan›ﬂma Kurulu’nun engin bilgi
ve tecrübelerinin Akbank’›n hedeflerine ulaﬂmas›nda
önemli katk›lar› oldu€unu de€erlendirmektedir.

De€erlerimiz
Dürüstlük: Çal›ﬂma ve faaliyetlerimizde,
müﬂteriler, çal›ﬂanlar, hissedarlar, kanun
otoriteleri, di€er kurum ve kuruluﬂlarla olan
iliﬂkilerimizde dürüstlük ilkesine ba€l› kal›r›z.
Güvenilirlik: Bankac›l›€›n temelinde güvenin
yatt›€›n›n bilinciyle müﬂterilere, hissedarlara,
çal›ﬂanlara ve kanun otoritelerine aç›k, anlaﬂ›l›r
ve do€ru bilgiler ve zaman›nda, eksiksiz verilen
sözler do€rultusunda hizmet sunar›z.
Tarafs›zl›k: Müﬂterilere, tedarikçilere, çal›ﬂanlara
ve hissedarlara cinsiyet, davran›ﬂ, görüﬂ ve etnik
köken nedeniyle önyarg›l› yaklaﬂmaz, hiçbir ortam
ve koﬂulda ayr›mc›l›k yapmay›z.
Uygunluk: Tüm yasa, düzenleme ve standartlara
uyar›z.
Gizlilik: Baﬂta müﬂterilerin kiﬂisel bilgileri olmak
üzere hissedarlar, çal›ﬂanlar, tedarikçiler ve
iﬂ ortaklar›m›zla ilgili her türlü bilgi ve iﬂlem
detay›n›, yasalar›n izin verdi€i merciler d›ﬂ›nda
hiçbir kiﬂi ve kuruluﬂla paylaﬂmay›z.
ﬁeffafl›k: Ticari s›r niteli€indeki ve henüz kamuya
aç›klanmam›ﬂ bilgiler hariç olmak üzere,
Bankam›zla ilgili finansal ve finansal olmayan
bilgileri, zaman›nda, do€ru, eksiksiz, anlaﬂ›labilir,
yorumlanabilir ve kolay eriﬂilebilir bir ﬂekilde
kamuya duyururuz.
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Sürdürülebilirlik: Bankam›z toplumun ekonomik,
sosyal ve çevresel geliﬂimine katk›da bulunmay›
amaçlar. Akbank’›n tüm çal›ﬂma, uygulama
ve yat›r›mlar›nda Bankam›z›n imaj›, faydas› ve
kârl›l›€›yla birlikte toplumsal fayda, bankac›l›k
sektörünün geliﬂtirilmesi ve sektöre olan güvenin
sürdürülmesi hususlar›n› gözetir, çevre, tüketici
ve kamu sa€l›€›na iliﬂkin düzenlemelere uyar›z.

kuruldu€u günden bu yana Akbank’›n kurumsal
kültüründe en önemli üstünlüklerinden biri olmuﬂtur.
Risk al›m›na karﬂ› bu tedbirli ve öngörülü yaklaﬂ›m,
uzun vadeli bankac›l›k stratejileriyle de uyum içindedir.

Risk Yönetimi, ‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim
Sistemleri

Bankan›n genel risk stratejisi, önemlilik kriteri
çerçevesinde önceliklendirilmek suretiyle, banka
risk profili içerisindeki tüm risklerin etkin ﬂekilde
yönetilmesidir. Risk; sermaye tahsisi, portföy/yat›r›m
tercihi, pozisyonlar›n belirlenmesi, performans
de€erlendirmesi ile yeni ürün ve faaliyet kararlar›nda
de€erlendirilmesi gereken öncelikli konular aras›nda
yer al›r.

Risk Yönetimi

Risk Politikalar› ve Uygulamalar

Temel Sorumluluklar

Bankan›n risk politikalar›, uzun dönemli stratejileri ve
hedefleri, faaliyetlerin niteli€i ve hacmiyle ba€lant›l›
ﬂekilde oluﬂturulmaktad›r. Risk politikalar›, riskin
analiz edilmesini ve uygun limitler içinde izlenmesini
amaçlamakta, bu paralelde de riskin belirlenmesi,
ölçülmesi, konsolide edilmesi ve yönetilmesi için
gerekli çal›ﬂmalar› kapsamaktad›r.

Risk yönetim sürecinin etkin ve verimli ﬂekilde
yönetilebilmesi için risklerin tan›mlanmas›, politika
ve stratejilerin oluﬂturulmas›, uygulanmas› ve
izlenmesi aﬂamalar›na iliﬂkin yetki ve sorumluluklar›n
belirlenmesi büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu do€rultuda,
Akbank genelinde etkin bir risk yönetim sisteminin
kurulmas› ve iﬂletilmesi birincil derecede Yönetim
Kurulu’nun sorumlulu€undad›r. Yönetim Kurulu,
Banka’n›n temel risk yaklaﬂ›m›n›, risk politikalar›n›,
risk alma düzeyinin belirlenmesi ve güncellenmesi
ile risk ölçüm, izleme ve raporlama sistemlerinin
oluﬂturulmas›n›n sa€lanmas› için gerekli çal›ﬂmalar›
yapmaktad›r.
Yönetim Kurulu bünyesinde oluﬂturulan Denetim
Komitesi ve Üst Düzey Risk Komitesi sorumluluklar›n
yerine getirilmesi ve gözetimi aç›s›ndan yard›mc›
olmaktad›r.
Yönetim Kurulu’na ba€l› olarak çal›ﬂan Risk Yönetimi,
‹ç Kontrol ve ‹ç Denetim birimleri beklenen etkinli€in
sa€lanmas›nda koordinasyon ve de€erlendirme
görevlerini yürütmektedir.
Tüm banka birimleri de, Yönetim Kurulu’nca belirlenen
politika ve stratejilere uyum sa€lanmas›ndan, kendi
faaliyet alanlar›yla ilgili risklerin belirlenmesinden,
yönetiminden ve risklerin asgari düzeyde tutulabilmesi
için gerekli aksiyonlar›n al›nmas›ndan sorumludur.

Temel Yaklaﬂ›m
Risklerin öngörüyle ve mesleki ustal›kla yönetimi,

Risk Kategorileri
Akbank’›n faaliyetleri s›ras›nda maruz kalabilece€i
ana risk kategorileri ve bunlar›n tan›mlar›, Risk
Yönetim biriminin koordinasyonunda haz›rlanmakta ve
Yönetim Kurulu’nca onaylanmaktad›r. Risk kategorileri
ve tan›mlar, belirli periyotlarla yeterlilik aç›s›ndan
de€erlendirilmekte ve gerekli görülmesi durumunda
güncellenmektedir.
Tüm Banka çal›ﬂanlar› da ana risk kategorilerinden
yola ç›karak kendi çal›ﬂmalar› s›ras›nda maruz
kalabilecekleri riskleri de€erlendirmekte ve
de€erlendirme sonuçlar›na göre gerekli aksiyonlar›
almakta ya da al›nmas›n› sa€lamaktad›r.

Risk Ölçümü ve Raporlanmas›
Kredi, faiz, piyasa ve likidite gibi say›sallaﬂt›r›labilen
risklerin ölçülmesinde kullan›lacak modeller ile itibar
ve strateji riskleri gibi say›sallaﬂt›r›lamayanlar›n
de€erlendirilmesinde kullan›lacak yöntemler, Üst
Düzey Risk Komitesi’nce belirlenmektedir. Özellikle
say›sallaﬂt›r›labilen riskler için “tahmin edilen
kay›p”, “tahmin edilemeyen kay›p” ve “stres alt›nda
tahmin edilen kay›p” verileri Risk Yönetim birimince
hesaplanmaktad›r.
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Bu kapsamdaki çal›ﬂmalar 2010 y›l›nda da
sürdürülmüﬂ, dünya piyasalar›nda yaﬂanan finansal
ve ekonomik geliﬂmeler, Basel III prensipleri ve
di€er uluslararas› düzenlemeler ile risk yönetimi
alan›nda yaﬂanan geliﬂmeler takip edilerek mevcut
uygulamalarda iyileﬂtirmeler yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca,
analizler, simülasyonlar, senaryolar, stres testleri
ve di€er çal›ﬂmalar, Yönetim Kurulu ve üst düzey
yönetimin ald›€› stratejik kararlarda rol oynamakta ve
karar alma mekanizmas›na destek olmaktad›r.
Risk Yönetim birimi, nitelikli ve donan›ml›
kadrosuyla uluslararas› kabul görmüﬂ uygulamalar›,
düzenlemeleri ve modellerdeki de€iﬂiklikleri takip
ederek sistemin geliﬂimine katk›da bulunmaktad›r.

Risk Limitleri ve Yönetimi
Risklerin etkin ﬂekilde yönetilebilmesi için risk
ve kontrol araçlar›ndan biri olarak limitlendirme
kullan›lmaktad›r. Risk limitleri, riskin türüne ve
kapsam›na göre çal›ﬂan, birim, banka veya grup
geneli baz›nda belirlenmekte ve Yönetim Kurulu’nca
onaylanmaktad›r. Risk limitlerinin güncelli€i, senaryo
analizi, stres testi ve ilgili birimlerin de€erlendirmeleri
do€rultusunda irdelenmekte ve gerekli görülen
durumlarda güncelleme yap›lmaktad›r.
Özellikle piyasa, faiz ve likidite risklerinin yönetiminde
limitlendirme yöntemi yo€unlukla kullan›lmakta,
Yönetim Kurulu’nca onaylanan risk limitleri içerisinde
kalmak kayd›yla Üst Düzey Risk, Aktif ve Pasif
komiteleri arac›l›€›yla risklerin kontrolü sa€lanmakta,
banka pozisyonlar› belirlenmektedir. Ayr›ca, olumsuz
de€iﬂikliklere karﬂ› risk azaltma (hedging) stratejileri
geliﬂtirilmektedir.
Kredi riskinde ise müﬂterilere yap›lan plasmanlar
ve taahhütlerden akreditiflere kadar tüm Banka
ürünlerinin taﬂ›d›€› kredi riski, Akbank’ta ihtiyatl›
kredi politikalar› ve prosedürleri yard›m›yla
yönetilmektedir. Yap›lan tüm iﬂlemlerde bir
içsel derecelendirme notuyla karﬂ› taraf›n kredi
kalitesi de€erlendirilmekte, sektör, müﬂteri, kredi
türü, kredilendiren segment baz›nda limitler
belirlenmekte ve limitlere uyum izlenmektedir.
Operasyonel riskin yönetiminde limitlendirme
mekanizmas›n›n yan› s›ra kontrol mekanizmalar›, acil
durum planlamas› ve sigortalama gibi yöntemler de

kullan›lmaktad›r. Risklerin yönetiminde Risk Yönetimi
birimi, ‹ç Kontrol Merkezi Baﬂkanl›€› ve Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›€› koordineli olarak çal›ﬂmaktad›r.
‹tibar riski sürdürülebilirlik aç›s›ndan önem arz
eden risklerden biri olarak ele al›nmakta, baﬂta
Yönetim Kurulu olmak üzere tüm Banka çal›ﬂanlar›
bu riskin yönetiminden sorumlu tutulmaktad›r. Bu
kapsamda yasal düzenlemelere tam uyum sa€lanmas›,
paydaﬂlarla güven iliﬂkisinin tesis edilmesi ve
yürütülmesi, müﬂteri ﬂikayetlerinin etkin ve h›zl›
ﬂekilde çözümlenmesi gibi alanlarda Banka genelinde
politika ve uygulamalar belirlenmiﬂ ve yaz›l› hale
getirilmiﬂtir. Bankam›z›n “Etik ve Mesleki ‹lkeler”i
bir baﬂvuru kayna€› olarak kullan›lmaktad›r. Strateji
ve iﬂ riskleri ise Yönetim Kurulu ve Aktif ve Pasif
Komitesi’nce yönetilmektedir.
Mevcut ürün ve faaliyetler için belirlenen risklerin
yan› s›ra, yeni ürün ve hizmetlerin geliﬂtirilmesinden
kaynaklanabilecek ve bankan›n genel sürecini
etkileyebilecek riskler de de€erlendirilmektedir.
Yeni geliﬂtirmelerde ürün veya hizmetin taﬂ›d›€›
muhtemel riskler (kredi, operasyonel, hukuki, itibar
vb.), bu risklerin ölçümlenmesinde ve yönetilmesinde
kullan›labilecek uygulamalar ve tesis edilebilecek
kontrol mekanizmalar› ilgili birimlerin kat›l›m›yla
belirlenmekte ve bu de€erlendirmeler dokümante
edilmektedir. Kapsaml› bir risk de€erlendirmesiyle
birlikte Yönetim Kurulu’na sunulan yeni geliﬂtirmenin
onaylanmas› sonras›nda risklerin yönetilmesine iliﬂkin
gerekli aksiyonlar al›nmaktad›r.

Risklerin ‹zlenmesi ve Raporlanmas›
Risk Yönetim birimi ve ilgili di€er birimler taraf›ndan
risk kategorisi baz›nda belirlenen usuller çerçevesinde
Yönetim Kurulu’na ve Komiteler’e raporlama
yap›lmaktad›r.

‹ç Kontrol Sistemi
Banka varl›klar›n›n korunmas›n›, faaliyetlerin etkin,
verimli ve yasal düzenlemelere uygun ﬂekilde
yürütülmesini, güvenilir ve bütüncül bir muhasebe ve
finansal raporlama sistemi kurulmas›n› sa€lamak,
Akbank’›n iç kontrol sisteminin temel amac›d›r.
Bankada etkin bir iç kontrol sisteminin tesis
edilmesinin ve iﬂletilmesinin sa€lanmas› baﬂta
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Yönetim Kurulu olmak üzere tüm banka çal›ﬂanlar›n›n
sorumlulu€udur. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na
bu kapsamdaki faaliyetlerinde yard›mc› olur.
Etkin bir iç kontrol sisteminin en önemli
bileﬂenlerinden olan kontrol ortam›, banka içinde
disiplinli, pozitif ve destekleyici bir ﬂekilde kurulmuﬂ,
organizasyon yap›s›, Etik ‹lkeler, yetki ve sorumlulu€un
da€›l›m› gibi temel ö€elerle ilgili gerekli düzenlemeler
yap›lm›ﬂt›r. Tüm çal›ﬂanlar, bankan›n hedeflerine
ulaﬂmas›n› engelleyebilecek risklerin belirlenmesi ve
de€erlendirilmesi için yönlendirilmekte, bu risklerin
yönetilmesinde kontrol faaliyetlerinin önemi sürekli
vurgulanmaktad›r. Bu do€rultuda;
• ‹ﬂlevsel görev ayr›mlar›n›n belirlenmesi, pazarlama
ve operasyon fonksiyonlar›n›n ayr›lmas›,
• Her kademedeki çal›ﬂan›n görev tan›mlar›n›n ve
spesifik olarak kontrol sorumluluklar›n›n yaz›l› hale
getirilmesi,
• Banka genelindeki tüm iﬂ ak›ﬂlar›n›n ve kontrol
noktalar›n›n yaz›l› hale getirilmesi,
• Banka faaliyetlerinin hacmi ve niteli€ine uygun bilgi
sistemlerinin tesis edilmesi,
• Etkin ve kapsaml› iletiﬂim kanallar›n›n tesis edilmesi,
çal›ﬂanlar›n süreç ve faaliyetlere iliﬂkin önerilerinin
al›nmas› ve uygulamaya konulmas›,
• ﬁüpheli iﬂlemlerin bildirilmesi için Etik Hatt›
oluﬂturulmas›
gibi mekanizmalarla iç kontrol sisteminin etkinli€i
art›r›lm›ﬂt›r.
Bunlara ilave olarak, Yönetim Kurulu’na ba€l› çal›ﬂan
‹ç Kontrol Merkezi Baﬂkanl›€›, kontrol sistemlerinde
gerekli yenileme ve revizyonlar›n yap›lmas› ve
yeni kontrol mekanizmalar› tasarlanmas› gibi
alanlarda birimlerle birlikte çal›ﬂmakta, çal›ﬂmalar›n
koordinasyonu ve gerçekleﬂtirilmesi faaliyetlerini
yürütmektedir. Özellikle iﬂ süreçlerinin yeniden
tasarlanmas›nda ve süreçlere ilave edilecek kontrol
noktalar›n›n belirlenmesinde aktif biçimde rol
almaktad›r. Ayr›ca, bizzat gerçekleﬂtirilen kontrollerle
de süreçlerdeki kontrol noktalar›n›n etkin bir ﬂekilde
iﬂletilip iﬂletilmedi€ini de€erlendirmekte ve kontroller
sonucunda ulaﬂ›lan bulgulara iliﬂkin al›nan aksiyonlar›
yak›ndan takip etmektedir.

‹ç Kontrol Merkezi Baﬂkanl›€›, faaliyetlerini kendi
alan›nda uzman ve bankac›l›k deneyimine sahip yetkin
çal›ﬂanlar›yla yürütmekte ve çal›ﬂanlar›n›n mesleki ve
kiﬂisel geliﬂimlerine destek olmak amac›yla e€itimler
ald›rmaktad›r.

‹ç Denetim Sistemi
Banka faaliyetlerinin yasal düzenlemelere ve Yönetim
Kurulu’nca belirlenen strateji ve politikalara uygun
yürütülmesine, verimlili€in art›r›lmas›na, hizmet
kalitesinin geliﬂtirilmesine, bankan›n iç kontrol,
risk yönetimi sistemlerinin ve kurumsal yönetim
süreçlerinin etkinli€inin ve yeterlili€inin sa€lanmas›na
iliﬂkin denetim ve de€erlendirmeler Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›€›’nca yürütülür.
Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›€›, denetim faaliyetlerini risk
odakl› bir bak›ﬂ aç›s›yla planlamakta ve yürütmektedir.
Bu ba€lamda; ﬂubelerde, iﬂtiraklerde, ilgili kuruluﬂlarda,
Genel Müdürlük birimlerinde ve tüm banka süreçlerindeki
olas› riskleri, bu risklerin yönetimine iliﬂkin geliﬂtirilen
mekanizmalar› ve risk sistemlerini de€erlendirmektedir.
Ayr›ca, bankan›n bilgi sistemlerinin güvenilirli€ini,
bütünlü€ünü ve bilgilerin zaman›nda elde edilebilirli€ini
sa€lay›p sa€lamad›€›n› irdelemekte, uluslararas›
standartlardan da yararlanarak bilgi güvenli€i denetimleri
yapmaktad›r.
Banka içi hata ve usulsüzlüklerin belirlenmesi ve
oluﬂmuﬂ ya da oluﬂmas› muhtemel risklerin tasfiyesi
için de çal›ﬂmalar yürütülmektedir. Hem Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›€› taraf›ndan usulsüzlükleri tespit etmeye
yönelik kullan›lan özel yaz›l›mlar›n ç›kt›lar›, hem
de yasal mercilerden, banka içi di€er birimlerden
ve müﬂterilerden gelen bildirimler detayl› olarak
incelenmekte ve çözüme gidilmektedir.
Denetimler sonucunda bulgular›n belirlenmesiyle
yetinilmemekte, süreçleri geliﬂtirici, verimlili€i art›r›c›,
iç sistemleri güçlendirici öneriler getirilmekte, bunlarla
ilgili al›nan aksiyonlar etkin ﬂekilde takip edilmektedir.
Risk odakl› yaklaﬂ›m›, nitelikli ve tecrübeli çal›ﬂanlar›
ve yo€un teknoloji kullan›m›yla çal›ﬂmalar›n› yürüten
Teftiﬂ Kurulu Baﬂkanl›€›, çal›ﬂanlar›na mesleki
geliﬂimleri için sertifikasyon ve e€itim olanaklar› da
yaratmaktad›r.
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‹ﬂ Süreklili€i Yönetimi
Ola€anüstü Durum halinde ‹ﬂ Süreklili€i Yönetimi için
Bankam›zda bir “Ola€anüstü Durum Komitesi” (ODK)
oluﬂturulmuﬂtur.
Ola€anüstü Durum, Akbank’›n bankac›l›k hizmetlerinin
sunuldu€u ﬂubelerde, operasyonel, kontrol, yürütme
ve destek faaliyetlerinin yürütüldü€ü Genel Müdürlük
ve departmanlardaki teknik, personel ve mekan
yönlerinden bir veya birkaç›n› ilgilendiren tahammül
edilemez derecede uzun süreli ve birden fazla ﬂube
veya departman›n çal›ﬂmas›n› durduran, bilinen
(yang›n, afet, toplu zehirlenme, virüs, terör vb.) veya
bilinmeyen bir nedenle karﬂ›laﬂmas› halidir.
ODK, Operasyon Genel Müdür Yard›mc›s›
baﬂkanl›€›nda, Bilgi Teknolojileri, ‹nsan Kaynaklar›,
Kredi Takip ve Destek Genel Müdür Yard›mc›lar›
ve Kurumsal ‹letiﬂim Bölümü’nün de ba€l› oldu€u
Bireysel Bankac›l›k Genel Müdür Vekili ve Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkan›’ndan oluﬂmaktad›r.
Komite her üç ayda bir düzenli olarak toplanmaktad›r.
Komite üyelerine ba€l› aﬂa€›da ismi geçen ekipler,
konular› çerçevesinde ‹ﬂ Süreklili€i Yönetimi’ni
geliﬂtirmek için çal›ﬂmaktad›rlar. Senede bir yap›lan
uygulamal› testlerde tüm ekipler planlar›n› gözden
geçirmektedir.
Ola€anüstü Durum Komitesi’nin görev ve
sorumluluklar› aﬂa€›daki gibi özetlenebilir:

Operasyon Ekibi: Tüm Operasyon bölümlerinin
iﬂlemlerini sürdürebilmesi için ‹ﬂ Süreklili€i planlar›
bulunmaktad›r.
Sat›nalma Ekibi: Sat›nalma faaliyetlerinin
yürütülmesinden sorumludur.
Mimari ‹ﬂler Ekibi: Binalar›n hasar görmesi
durumunda gerekli aksiyonlar›n al›nabilmesinden
sorumludur.
Personel Ekibi: Personel Yedeklemesi ve alternatif
mekanlar›n yönetiminden sorumludur.
Kurumsal ‹letiﬂim Ekibi: Kurum içi ve d›ﬂ› iletiﬂimden
sorumludur.
BT Ekibi: Ola€anüstü durumda, sistemlerin yedek
lokasyondan hizmete baﬂlamas›n› sa€lamakla
sorumludur.
Teftiﬂ Ekibi: Denetimden sorumludur.

Bilgi Teknolojileri’nde Ola€anüstü Durum için
Al›nan Önlemler
Herhangi bir felaket (deprem, su bask›n› vb do€al
afetler ve terör gibi) durumunda Bilgi ‹ﬂlem Merkezi
arac›l›€›yla vermekte oldu€umuz bankac›l›k
hizmetlerine devam edilebilmesi için Bankam›z’da
çeﬂitli prosedürler geliﬂtirilmiﬂ ve bir Merkez
kurulmuﬂtur. Akbank’›n Ola€anüstü Durum Merkezi,
2010 y›l› içerisinde ‹stanbul’dan ‹zmir’e taﬂ›nm›ﬂ ve
çal›ﬂ›rl›k testleri baﬂar›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Akbank’›n Bilgi ‹ﬂlem Ola€anüstü Durum stratejisi;
Akbank’›n Bilgi ‹ﬂlem Merkezi’nin tamam›n›
çal›ﬂamaz duruma getirebilecek ola€anüstü bir
durumda, güvenlik ve verimlili€in en yüksek düzeyde,
kay›plar›n ise en azda tutulmas› için anabilgisayar,
aç›k sistemler ve network hizmetlerinin Ola€anüstü
Durum Merkezi’nden belirlenen sürede kabul edilebilir
risklerle yeniden baﬂlat›lmas›n› amaçlamaktad›r.
Bu amaçla, ola€anüstü bir durumda geçerli olacak
organizasyonel yap›lanma, bu çal›ﬂmalarda görev
alacak personel bilgileri, acil müdahale, onar›m ve geri
dönüﬂ faaliyetlerinin usul ve esaslar› ile teknik hareket
planlar› tan›mlanm›ﬂt›r.

Etik Bankac›l›k
Akbank olarak faaliyetlerimizi sürdürebilmek ve etik
standartlar›m›z› yüksek tutabilmek için çal›ﬂanlar›m›z
ve iﬂbirli€i yapt›€›m›z paydaﬂlar›m›zdan beklentilerimiz
mevcuttur. Bu beklentilerimizi her ilgili kiﬂiye
duyurmak ve uyumu takip etmek öncelikli konular›m›z
aras›ndad›r.

Etik ve Mesleki ‹lkeler
Her kademedeki Banka çal›ﬂan›n›n tutum ve
davran›ﬂlar›yla Banka içindeki ve d›ﬂ›ndaki kiﬂi ve
kuruluﬂlarla olan iliﬂkilerinin düzenlenmesine yönelik
haz›rlanan “Etik ve Mesleki ‹lkeler”, Bankam›z›n
yüksek etik standartlarda yönetilmesi ve faaliyet
göstermesinde kulland›€›m›z önemli bir araçt›r.
‹lkelere ayk›r› bir uygulama görüldü€ü takdirde
çal›ﬂanlar›n baﬂvuracaklar› Etik Hatt› da, 2008 y›l›nda,
yine ayn› amaca hizmet etmek üzere uygulamaya
konulmuﬂ bir kanald›r.
2003 y›l›nda Yönetim Kurulu karar›yla yürürlü€e
giren “Etik ve Mesleki ‹lkeler”, 2009 y›l›nda günün

42

04
AKBANK’TA KURUMSAL YÖNET‹M
VE R‹SK YÖNET‹M‹

koﬂullar›, iﬂ dünyas› ve sosyal e€ilimler göz önünde
bulundurularak güncellenmiﬂtir. Bu güncellemeye
paralel olarak, Etik ‹lkeler E-Ö€renme E€itimi
de güncellenmiﬂ ve tüm banka çal›ﬂanlar›n›n bu
yenilenmiﬂ e€itimi almas› sa€lanm›ﬂt›r. Ayr›ca,
Akbank’ta iﬂe baﬂlayan her çal›ﬂan›n söz konusu
e-ö€renmeyi tamamlamas› gerekmektedir. Etik
‹lkeler E€itimi konusundaki detayl› bilgiye bu
raporun “Çal›ﬂanlar›m›z” bölümünde yer verilmiﬂtir.
Sözkonusu e€itimin tamamlanma düzeyi ‹ç Kontrol
Birimimiz taraf›ndan gerçekleﬂtirilen kontroller
kanal›yla yak›ndan takip edilmektedir. Etik ‹lkeler’e
uyum sa€lamad›€› görülen çal›ﬂanlar›m›z, disiplin
yönetmeli€imiz do€rultusunda, uyar›dan iﬂten at›lmaya
kadar çeﬂitli cezalara maruz kalabilmektedir.
“Etik ve Mesleki ‹lkeler”imizde yer alan ilke ve
prensipler dört ana baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂ olup, her
bir baﬂl›k için örnekler aﬂa€›da verilmiﬂtir.
1. Topluma ve çevreye karﬂ› sorumluluklar›m›z (‹nsan
Haklar›, Çal›ﬂma Koﬂullar›, Çevre, Temiz Toplum)
2. Müﬂterilerimizle iliﬂkilerimiz ve müﬂterilerimize
karﬂ› sorumluluklar›m›z (Müﬂteri Bilgilerinin Gizlili€i,
Müﬂteri ﬁikayetleri v.b.)
3. Banka içi iliﬂkilerimiz ve birbirimize karﬂ›
sorumluluklar›m›z (‹ﬂyerinde Güvenlik, Çal›ﬂma Alan›
ve Ortam›, Ayr›mc›l›k ve Taciz v.b.)
4. Bankam›za karﬂ› sorumluluklar›m›z (Etik Hatt›,
Banka Kaynaklar›n›n Kullan›m› ve Korunmas›,
Gizlilik, Hediyeler ve A€›rlama Kurallar›, Siyasi
Faaliyetler ve Maddi Katk›lar, Çal›ﬂan Ç›kar
Çat›ﬂmalar› v.b.)
Etik ‹lkelere ﬂu adresten ulaﬂ›labilir:
http://www.akbank.com/etik-ilkeler.aspx

Etik Hatt›
Etik Hatt›, Banka çal›ﬂanlar›na, çal›ﬂt›klar› birimlerde,
“Etik ve Mesleki ‹lkeler”e ayk›r› bir uygulama oldu€unu
düﬂündükleri, ancak çal›ﬂt›klar› birimde bu konuya
çözüm getirme yönünde aksiyon almaktan çekinmeleri
halinde destek olmak için sa€lanan bir kanald›r. Etik
Hatt›’n›n varl›€›, hangi konularda baﬂvurulabilece€i,
ne ﬂekilde ulaﬂ›labilece€i düzenli olarak e-posta
arac›l›€›yla tüm çal›ﬂanlara duyurulmaktad›r.
Çal›ﬂanlar, telefon ve e-posta arac›l›€›yla günün
her saatinde Etik Hatt›’na ulaﬂabilmektedir. Yap›lan

bildirimler, etik hatt› sorumlusu (Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›€› taraf›ndan görevlendirilmiﬂ müfettiﬂ)
taraf›ndan de€erlendirilerek, inceleme-soruﬂturma
gerektirebilecek durumlarda Teftiﬂ Kurulu Yönetimi’ne,
di€er hallerde ilgili iﬂ biriminin Genel Müdür
Yard›mc›s›’na aksiyon al›nmas› amac›yla iletilir.
Bildirimde bulunan kiﬂinin kimli€i her iki durumda
da gizli tutulur (bildirim s›ras›nda kimli€ini aç›klama
zorunlulu€u yoktur).

Yasalara Uyum ve Kamu Politikalar›
Yasal mevzuata uyum konusunda hatas›z çal›ﬂmak
Akbank’›n temel önceli€idir. Bankac›l›kla ilgili yasal
mevzuat›n takibi ve uyumun sa€lanmas›, Bankam›zda
çeﬂitli birimlerin sorumlulu€u alt›ndad›r. Özelinde, suç
gelirlerinin aklanmas›n›n ve terörün finansman›n›n
önlenmesi hakk›nda yasa ve yönetmelikler Bankam›zda
Uyum Birimi taraf›ndan yönetilmektedir. Ayr›ca,
pazarlama iletiﬂimine yönelik yasa ve yönetmeliklere
uyumlu faaliyet gösterilmesinden Kurumsal ‹letiﬂim
Bölümü dahil olmak üzere müﬂterilerimizle iletiﬂimde
olan her birim ve bölüm sorumludur. Pazarlama
iletiﬂimi konusu bu raporun “Müﬂterilerimize
Katt›€›m›z De€er” bölümünde detayl› olarak ele
al›nm›ﬂt›r.

Mevzuata Uyum
Bankac›l›kla ilgili yasal mevzuat› günlük olarak takip
ederek yasal yükümlülüklerin tam ve zaman›nda
yerine getirilmesinin sa€lanmas› için, Operasyon ‹ﬂ
Birimi alt›nda, Mevzuat ve Uygulama ile Kredi Mevzuat
birimleri görev yapmaktad›r. Bu birimler, iç ve d›ﬂ
müﬂterilere yasal konularda destek vermenin yan›
s›ra, Bankam›z›n sistemsel alt yap›s›, iﬂ süreçleri
ve banka içi kural ve s›n›rlamalar›n yasal mevzuata
uyumunu sa€lamak için aktif rol üstlenmektedir. Bu
amaçla Akbank içinde düzenlenen e€itimlere kat›lan
mevzuat birimleri Bankam›z›n yasal risklerini kontrol
alt›nda tutmak için çal›ﬂmalar yapmaktad›r. Mevzuat
birimleri, di€er bankalar›n temsilcileriyle yap›lan
ortak çal›ﬂmalarla, sektörün geliﬂimine de katk›
sa€lamaktad›r.

Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün
Finansman›n›n Önlenmesi
Bankam›z›n suç gelirlerinin aklanmas›n›n ve terörün
finansman›n›n önlenmesi hakk›nda ulusal ve
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uluslararas› düzenlemelere uyumunun sa€lanmas›
faaliyetleri Yönetim Kurulu’na ba€l› olarak çal›ﬂan
Uyum Birimi taraf›ndan sürdürülmektedir. Bankam›z,
müﬂterilerini, müﬂteri iﬂlemlerini, ürün ve hizmetlerini
5549 say›l› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi
Hakk›nda Kanun ve ba€l› mevzuat› kapsam›nda risk
temelli bir yaklaﬂ›mla de€erlendirmektedir.
Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n ve Terörün
Finansman›n›n Önlenmesine ‹liﬂkin Yükümlülüklere
Uyum Program› Hakk›nda Yönetmelik uyar›nca
riskin tan›m›, “Bankam›zca sunulan hizmetlerden,
suç gelirlerinin aklanmas› veya terörün finansman›
amac›yla yararlan›lmas›, 5549 say›l› Suç Gelirlerinin
Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun ve ba€l›
mevzuat› uyar›nca Bankam›z›n yükümlülüklerine
tam uyum sa€lanamamas› veya Bankam›z ile
çal›ﬂanlar›m›z›n maruz kalabilece€i mali ya da itibari
zarar ihtimali” olarak ifade edilmektedir. Bu ba€lamda;
Bankam›z›n karﬂ›laﬂmas› muhtemel risklerinin
tan›mlanmas›, derecelendirilmesi, izlenmesi,
de€erlendirilmesi ve önlenmesini sa€lamaya yönelik
tedbir ve ilkelerin uygulama detaylar›, müﬂterinin
tan›nmas›na iliﬂkin yükümlülükler dikkate al›narak
yap›lmaktad›r.

Kamu Politikas› Geliﬂtirmeye Katk›
Bankam›z›n yerli ve yabanc› kamu kuruluﬂlar› ile kamu
politikas› geliﬂtirme kapsam›na girebilecek temaslar›
belirli s›n›rlar çerçevesinde gerçekleﬂir. Örne€in,
Akbank üst yönetimi lider iletiﬂimi kapsam›nda,
Cumhurbaﬂkanl›€› ve Hükümet seviyesinde ekonomi ve
finans gibi konularda çeﬂitli görüﬂmelerde bulunabilir.
Bankam›z Yönetim Kurulu Baﬂkan› Suzan Sabanc›
Dinçer, dünyan›n önde gelen düﬂünce kuruluﬂlar›ndan
“Chatham House Independent Thinking on
International Affairs” bünyesindeki Chatham House
Mütevelli Heyeti’nin üyesidir. Dinçer, Türkiye’nin
ekonomik ve stratejik rolü, ekonomi ve küreselleﬂme
gibi konular hakk›ndaki kiﬂisel tecrübe ve görüﬂlerini,
Heyet üyeleriyle paylaﬂmaktad›r.

gruplar› ve bas›n haberlerini yak›ndan takip eder.
Ayr›ca bu amaçla düzenlenen çeﬂitli toplant›lar›
destekler. 2010’da destekledi€imiz ve kat›ld›€›m›z bu
tür etkinliklerin örnekleri aﬂa€›da verilmiﬂtir.
• Euromoney Türkiye Konferans› (Sponsorluk)
• Forum ‹stanbul (Sponsorluk ve konuﬂmac›)
• ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Kongresi ve ‹SO Çevre
Ödüllerine destek (2011 y›l›nda gerçekleﬂecek
etkinli€in ön haz›rl›klar›) (Sponsorluk)
• DE‹K “‹hracatta F›rsatlar Seminerleri” (Sponsorluk)
• Endeavor (Etkin Giriﬂimci Destekleme Derne€i) ile
birlikte düzenlenen çeﬂitli toplant›lar
• Trade and Export Finance Conference (Sponsorluk)
• Chatham House Independent Thinking on
International Affairs ‹stanbul toplant›s›
• Sabanc› Üniversitesi iﬂbirli€i ile ‹stanbul’da ve
Anadolu’da yap›lan Pazarlama Seminerleri
Di€er taraftan, zaman zaman Türkiye’de sponsorluk
deste€i verdi€imiz baz› konferanslara kat›lanlar
aras›nda Hükümet, Merkez Bankas›, Birleﬂmiﬂ
Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) ve Uluslararas›
Para Fonu (IMF) gibi baz› yerli ve yabanc› kuruluﬂlar›n
temsilcileri yer al›r. Destekledi€imiz bu tür etkinlikler
finans ve bankac›l›k ba€lam›nda veya e€itim, gençlik
ve giriﬂimcilik gibi ekonomik ve sosyal kalk›nma odakl›
olmaktad›r.

Bunun yan› s›ra Bankam›z, özellikle müﬂterilerimiz,
yasa koyucular ve yat›r›mc›lar gibi paydaﬂlar›m›z ile
bir araya gelebilmek, gündemi yak›ndan takip etmek,
e€ilimleri tespit etmek, ürün ve hizmetlerimizi paydaﬂ
beklentileri yönünde zaman kaybetmeden geliﬂtirmek
ve adapte edebilmek için forum, konferans, çal›ﬂma
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Müşterilerimize Kattığımız Değer
Müﬂterilerimizin ihtiyac›n› anlamak, gözetmek ve
yaﬂam kalitelerini birebir etkileyen bankac›l›k ürün
ve hizmetleri geliﬂtirmek Akbank’›n öncelikli konular›
aras›ndad›r. Bu amaçla, 2010 y›l›nda müﬂteri odakl›
tüm faaliyetlerimizi ifade eden “Sizin ‹çin” kampanyas›
baﬂlat›lm›ﬂt›r. “Sizin ‹çin”, öncelikle müﬂterilerimizi
dinleme ve onlar›n ihtiyaç ve beklentilerini do€ru
alg›lama anlam›na gelmektedir.
“Sizin ‹çin” kampanyas›, müﬂteriyi anlamam›z›
sa€layan iletiﬂim kanallar›n› güçlendirme ve daha etkin
bir yeni ürün geliﬂtirme sistemi oluﬂturma sürecinin
kritik bir ad›m› olarak görülmektedir. Bankac›l›€›n art›k
kullan›c›n›n hayat›n› geliﬂtirmeye yönelik bir hizmet
haline geldi€i bir ça€da, sadece müﬂterilerimizi do€ru
anlaman›n yeterli olmad›€›n›n, farkl› beklentilere
cevap veren ürün ve hizmet çeﬂitlili€inin de mutlaka
sa€lanmas› gerekti€inin bilincindeyiz.
Bu anlay›ﬂ, bireylerin yaﬂam›na katk›da bulunan
bankac›l›k ürünlerinin yan› s›ra, toplumun geliﬂmesine
katk› sa€layan kültür sanat etkinliklerinden (caz,
tiyatro, ça€daﬂ sanat gibi) çevre üzerindeki etkileri
azaltmay› hedefleyen projelere kadar (Karbon
Saydaml›k Projesi gibi), gelece€e yat›r›m yapan büyük
çapl› faaliyetleri de kapsamaktad›r.
En küçük ﬂubesinden merkez yönetimine kadar
Akbank, att›€› her ad›mda müﬂterilerinin yaﬂamlar›n›
ve ülkenin gelece€ini gözetmeye, bilgi ve birikimini
daha kaliteli bir yaﬂama destek olmay› hedefleyerek
kullanmaya devam edecektir.
Akbank olarak her segmentten müﬂterimize de€er
katan hizmetler geliﬂtirip sunarken sürdürülebilirlik
unsurlar›n› da göz önünde bulundururuz. Bu amaca
yönelik uygulamada olan hizmet ve yaklaﬂ›mlar›m›za
örnekler aras›nda müﬂterilerimize sa€lad›€›m›z
çevre odakl› proje finansman› ve kredileri; finansal
hizmetlere eriﬂimi kolaylaﬂt›rmak amac›yla
sa€lad›€›m›z avantajl› KOB‹ kredileri ve yayg›n ﬂube
ve ATM a€›m›z ile özgür bankac›l›k hizmetlerimiz;
KOB‹’ler için iﬂ geliﬂtirme toplant›lar›; finansal
okuryazarl›€› artt›rmaya yönelik bireysel bankac›l›k
uygulamalar›; ve proje finansman› kredilerine
uygulanan Akbank Çevresel ve Sosyal Politikalar›
gelmektedir.

Müﬂterilerimizin de€iﬂen ve çeﬂitlenen ihtiyaç ve
beklentileri “yeni ürün” talebini sürekli k›lmaktad›r.
Bankam›z, kurdu€u “Yeni Ürün Geliﬂtirme Grubu” ile
her segmentteki müﬂterilerinin de€iﬂen ürün ve hizmet
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak yenilikçi çözümler sunmay›
ve böylelikle müﬂteri memnuniyetini ve bankam›za
ba€l›l›€›n› art›rmay› hedeflemektedir.
Ayr›ca ürün ve hizmet geliﬂtirirken ve sunarken
sorumlu pazarlama iletiﬂiminin gereklilikleri gözetilir
ve bilgi güvenli€i ile müﬂteri bilgilerinin gizlili€i
gibi konulara özen gösterilir. Yine müﬂterilerimizin
memnuniyetini sa€lamak önceli€imizdir.

Müﬂterilerimize Sunulan Ana Bankac›l›k
Hizmetleri
Akbank’›n ana bankac›l›k hizmetleri aras›nda Bireysel
Bankac›l›k, KOB‹ Bankac›l›€›, Kurumsal Bankac›l›k,
Uluslararas› Bankac›l›k ve Özel Bankac›l›k gelmektedir.
Her segmentten müﬂterimize sundu€umuz Kredi
Kartlar› da bankac›l›k hizmetlerimiz aras›nda önemli
bir yer tutmaktad›r. Ayr›ca “Özgür Bankac›l›k” mottosu
alt›nda müﬂterilerimizin her an her yerden bankac›l›k
hizmetlerine eriﬂmelerini kolaylaﬂt›r›c› pek çok
yeni teknolojinin kullan›m›na a€›rl›k verilmektedir.
Sigortac›l›k gibi bankac›l›k d›ﬂ› finansal hizmetler ile
sermaye piyasas›, leasing ve yat›r›m hizmetleri ise
Akbank’›n ba€l› ortakl›klar› taraf›ndan verilmektedir.

Bireysel Bankac›l›k
Her geçen y›l müﬂteri taban›n› geniﬂleten Akbank’›n
8 milyonu aﬂan bireysel müﬂterileri, 8.800 e€itimli ve
deneyimli ﬂube çal›ﬂan› taraf›ndan hizmet almaktad›r.
Akbank’›n bireylere yönelik ürün ve hizmetleri mevduat
ve ödemeler gibi bankac›l›k hizmetlerinin yan› s›ra
bireysel krediler ve kredi kartlar›n› da içermektedir.
Bunlara ek olarak Akbank’›n ortak giriﬂimleri
arac›l›€›yla müﬂterilerimize yat›r›m, sigorta ve bireysel
emeklilik hizmet ve ürünleri sunulmaktad›r.
Akbank, ürünlerini, yak›ndan tan›d›€› ve davran›ﬂlar›n›
sürekli izledi€i müﬂterilerinin ihtiyaçlar›na göre
geliﬂtirmektedir. Müﬂterilerle sadakat ve güven üzerine
kurulu iliﬂkimizin yönetimi, Bireysel Müﬂteri ‹liﬂkileri
Yöneticilerimizin (BM‹Y) sorumlulu€undad›r. Hizmet
modelimizde, Akbank’la finansal iliﬂkileri belirli bir
tutara kadar olan tüm bireysel nitelikli müﬂterilerin
mevduat, kredi, yat›r›m, ödeme sistemleri, sigorta
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ürünlerine yönelik sat›ﬂ ve pazarlama ihtiyaçlar›
ﬂubelerde çal›ﬂan BM‹Y kadromuzun çözüm
önerileriyle yan›t bulmaktad›r.
ﬁubelerimizde çal›ﬂan Giﬂe Yetkililerimiz,
müﬂterilerimizin ﬂube kanal›ndan yapmay› tercih
ettikleri iﬂlemleri (para çekme, yat›rma vb.)
gerçekleﬂtirmektedir. Müﬂterilerimize ﬂubelerimizden
hedeflendi€i gibi sekiz dakikan›n alt›nda bir sürede
hizmet verirken, ihtiyaç duyabilecekleri çeﬂitli ürünleri
de Bankam›z giﬂelerinde h›zla temin etmelerine olanak
tan›maktay›z.
Türkiye’deki KOB‹’lerin önemli bir bölümünü
oluﬂturan mikro ölçekli firmalara daha iyi hizmet
verebilmek için 2010 y›l›nda mikro müﬂteriler Akbank
Bireysel Bankac›l›k Bölümü alt›nda hizmet almaya
baﬂlam›ﬂlard›r. Mikro müﬂterilerimize daha h›zl› ve
kaliteli hizmet verilmesi amac›yla Bankam›z›n servis
modeli de€iﬂtirilerek daha geniﬂ kapsaml› bir model
oluﬂturulmuﬂtur.

Kurumsal Bankac›l›k
2010 y›l sonu itibar›yla say›s› 2.600’ü aﬂan kurumsal
müﬂterilerimize Kurumsal Bankac›l›k Birimi taraf›ndan
hizmet verilmektedir. Akbank, faaliyetlerini müﬂteri
odakl›, yenilikçi, de€er yaratan bir anlay›ﬂla, sektörde
öncü ve müﬂterilerinin “ilk adres” bankas› olma
hedefiyle sürdürmektedir. Müﬂterileriyle iliﬂkilerini
temel çözüm ortakl›€› ve ana banka olma konumunu
koruma ve geliﬂtirme vizyonuyla sürdüren Akbank,
baﬂta bankac›l›k olmak üzere müﬂterilerinin
stratejik ve finansal gereksinimlerini proaktif bir
yaklaﬂ›mla karﬂ›layarak onlar›n tüm operasyonlar›na
derinlemesine nüfuz edebilmek amac›ndad›r.
Akbank’›n say›lar› giderek artan kurumsal ﬂubeleri
arac›l›€›yla sektör ve müﬂteri özelliklerine göre
yap›land›r›lm›ﬂ ürünler ve finansal çözümler
sunan Kurumsal Bankac›l›k ekibi, uzun vadeli
yat›r›mlar›n finansman›nda önemli rol oynamakta,
Türkiye’nin gündem yaratan projelerinde finansör
görevi üstlenmektedir. D›ﬂ ticaretin finansman› için
kulland›rd›€› ihracat ve ithalat kredileri, iﬂletme
sermayesi kredileri, yat›r›m kredileri, teminat
mektuplar›, akreditifler, yurtiçi alacaklar›n finansman›,
tedarikçi finansman›, forward ve swap gibi ürünlerle
kurumsal segment firmalar›na finansman ve risk
yönetimi hizmetleri sunmaktad›r.

Kurumsal Bankac›l›k Birimi, hem banka içinde hem
de grubun di€er firmalar›yla iliﬂkilerinde sinerji
yaratmaktad›r. Her zaman “iﬂ orta€›” anlay›ﬂ›yla
yaklaﬂt›€› müﬂterilerinin nakit yönetimiyle ilgili
sorunlar›n› ya da süreç iyileﬂtirme taleplerini
banka içinde ilgili bölümlere aktararak çözümler
geliﬂtirilmesine öncülük etmektedir. Bu sayede,
müﬂteri memnuniyetini art›r›rken, Banka’n›n di€er
birimlerinin sa€lad›€› ürünleri de müﬂterilere
sunabilmektedir. Ayr›ca, Ak Portföy arac›l›€›yla
müﬂterilerine portföy yönetim olanaklar› da
sa€lamaktad›r. Hazine Pazarlama Grubu ile birlikte
sunulan repo, yat›r›m fonu, tahvil, bono ve Eurobond
ürünleriyle firmalar›n at›l fonlar›n› de€erlendirmelerine
destek olmaktad›r.

Kurumsal Krediler ve Proje Finansman› Kredileri
Akbank, bugüne dek uygulad›€› ihtiyatl› kredi
politikalar› sayesinde sektörün en düﬂük sorunlu
kredi oranlar›ndan birine sahiptir. Müﬂteri odakl›
hizmet ve sürdürülebilir büyüme anlay›ﬂ›yla alan›nda
kal›c› iliﬂkiler oluﬂturan Akbank, sürekli risk takibi ve
do€ru teminatland›rmayla etkin bir kredi-risk uyumu
sa€lamaktad›r.
Son y›llarda artan “green-field” yat›r›mlar›,
özelleﬂtirmeler ve sat›n almalar paralelinde proje
finansman› kredileri pazar› belirgin bir ﬂekilde
büyümüﬂtür. Bu do€rultuda, proje finansman›
kredilerindeki pay›n› ve etkin yat›r›mc› say›s›n› her
geçen y›l daha da art›ran Akbank Kurumsal Bankac›l›k
Bölümü, 2010 y›l›nda da etkin risk yönetimi ve ihtiyatl›
kredi tahsis politikalar›ndan vazgeçmeksizin bu
alandaki piyasa yap›c›s› rolünü sürdürmüﬂtür.
Bugüne dek Türkiye’de gündem yaratan pek çok
özelleﬂtirme, sat›n al›m ve yat›r›m›n finansman›
Kurumsal Bankac›l›k Birimimiz taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Akbank, proje finansman›
kredilerini tek bir sektörde yo€unlaﬂt›rmak yerine
enerji, gayrimenkul, telekomünikasyon, altyap›,
ulaﬂ›m, petrokimya gibi sektörlere dengeli olarak
da€›tmaktad›r. Ayr›ca Bankam›z sundu€u finansal
dan›ﬂmanl›k ve yat›r›m bankac›l›€› hizmetleri ile
sektörde tam entegrasyon sa€layan öncü bankalardan
biri konumunu da kazanm›ﬂt›r.
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Akbank, özellikle 2006 y›l›ndan bu yana daha s›k
kulland›r›lan sendikasyon kredilerinde etkin bir
biçimde yer alm›ﬂ, Türkiye’deki pek çok finans
kuruluﬂuna kredi kulland›rm›ﬂt›r. Kurumsal
Bankac›l›k Bölümü, ticari yat›r›m kredilerinin yan› s›ra,
uluslararas› ihracat kredi bankalar›n›n ya da sigorta
kuruluﬂlar›n›n garanti/sigorta ﬂemsiyesi alt›nda yat›r›m
kredisi sa€lanmas›na da arac›l›k etmektedir.
Özelleﬂtirme programlar›n› yak›ndan izleyen
Kurumsal Bankac›l›k Birimimiz, do€rudan varl›k
sat›ﬂlar›, firmalar›n üst hakk› devirleri, hisse sat›ﬂlar›,
havaliman› iﬂletim haklar› ve HES (Hidroelektrik
Santral) gibi büyük projelere finansman sa€lamaktad›r.

KOB‹ Bankac›l›€›
Akbank’ta KOB‹’lere ﬁirket Bankac›l›€› ve Ticari
Bankac›l›k bölümleriyle hizmet verilmektedir. ﬁirket
Bankac›l›€› alan›nda küçük iﬂletmelere, Ticari
Bankac›l›k alan›nda ise orta ölçekli iﬂletmelere ürün,
hizmet ve çözüm sunulmaktad›r. 2010 y›l sonu itibar›yla
KOB‹ müﬂterilerimizin say›s› yaklaﬂ›k 134 bindir.
2010 y›l›n›n baﬂ›nda daha fazla KOB‹’ye ulaﬂmak için
Akbank bünyesinde yeniden yap›lanmaya gidilerek,
Ticari Bankac›l›k ve ﬁirket Bankac›l›€› bölümleri
“KOB‹ Bankac›l›€›” ad› ile tek çat› alt›nda toplanm›ﬂt›r.
Yeni yap›lanmada 22 Ticari ﬁube ile hizmet vermeye
devam edilirken, Türkiye genelinde 2010 y›l sonu
itibar›yla 143 Perakende ﬁubeye ise uzman Ticari
M‹Y’ler (Müﬂteri ‹liﬂkileri Yöneticileri) atanarak ticari
bankac›l›k hizmetleri yurt geneline yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
M‹Y’ler müﬂterilerinin ihtiyaçlar›n› analiz edip, en
uygun ürün ve hizmetleri sunmaktad›r. Di€er bir
ifadeyle, KOB‹'ler Akbank’ta, faaliyet gösterdikleri
alanda deneyimli, kendilerini tan›yan, ihtiyaçlar›n› bilen
uzman ekiplerimizce oluﬂturulan ürün ve hizmetlerden
yararlanmaktad›r.
KOB‹ Bankac›l›€› Birimine ba€l› “ﬁirket Bankac›l›€›”
Bölümümüz, 2010 y›l›nda geliﬂtirdi€i yenilikçi
ürünlerden bilgilendirme hizmetlerine, düzenledi€i
kampanyalardan kurdu€u iﬂbirliklerine kadar, küçük
ölçekli ﬂirketlere sundu€u geniﬂ çözüm yelpazesiyle
KOB‹’lerin yan›nda olmaya devam etmiﬂtir. Y›l boyunca
müﬂterilerimize sunulan birçok ürün ve farkl› segment
ile sektörler için haz›rlanan özel paketlerin yan› s›ra,
KOB‹’lerin sürekli de€iﬂen ve geliﬂen ihtiyaçlar›na
yönelik yeni ve inovatif ürün ve hizmetler de hayata
geçirilmiﬂtir.

Ticari Bankac›l›k Bölümümüz, kaliteli hizmet
anlay›ﬂ›yla orta büyüklükteki iﬂletmelerin ihtiyaçlar›na
uygun ürünler sunarak ve iﬂbirlikleri geliﬂtirerek
müﬂterilerinin geliﬂimine ve büyümelerine katk›da
bulunmaktad›r. Kredi taleplerini müﬂteri özelinde ve
çok yönlü analizlerle de€erlendiren Ticari Bankac›l›k
Bölümü, sa€l›kl› ve kaliteli bir kredi müﬂteri portföyüne
sahiptir. Kredi kulland›rmalarda, makroekonomik ve
sektörel de€erlendirmenin yan› s›ra firma baz›nda
iﬂ hacmi, finansal performans ve Bankam›zla
süregelen iliﬂkiler gibi unsurlar da göz önünde
bulundurulmaktad›r.

Özel Bankac›l›k
Akbank Private Banking, uzman ve deneyimli
kadrosuyla 2001 y›l›ndan bu yana müﬂterilerine
Etiler, Niﬂantaﬂ›, Suadiye, Bat› ‹stanbul ve Kozyata€›
olmak üzere beﬂi ‹stanbul’da, di€erleri Ankara, ‹zmir,
Bursa ve Adana’da bulunan toplam dokuz özel ﬂubesi
üzerinden bankac›l›k hizmeti vermektedir.
Varl›klar› 500.000 TL ve üzerinde olan bireylere
ayr›cal›kl› hizmet sunan, onlar›n yat›r›m kararlar›na
yard›mc› olan ve gerekti€inde kiﬂiye özel çözümler
üreten Akbank Private Banking, müﬂterilerine ayr›ca
emeklilik, sigorta ve leasing konular›nda da Grup
ﬂirketleriyle iﬂbirli€i içinde, tek noktadan uzmanlaﬂm›ﬂ
hizmet vermektedir. Özel olarak tasarlanm›ﬂ konforlu
ﬂubelerinde hizmet veren Akbank Private Banking’de
müﬂteri iliﬂkileri yöneticileri; Ak Yat›r›m Menkul
De€erler A.ﬁ. ve Ak Portföy Yönetimi A.ﬁ. uzmanlar›n›n
da deste€iyle müﬂterilerin yat›r›m stratejilerini sürekli
izlemekte ve onlara özel çözümler sunmaktad›r.
Görevlerini karﬂ›l›kl› güven ve gizlilik ilkesiyle yerine
getiren uzmanlar, ayr›ca müﬂterilerine yurtiçi ve
yurtd›ﬂ› piyasalar, sektör ve ürün araﬂt›rmalar›
hakk›nda dönemsel raporlar da iletmektedir.
Müﬂteriler, ﬂubelerde yap›lanm›ﬂ “dealer”lar›
arac›l›€›yla ‹MKB ve VOB piyasalar›ndaki iﬂlemlerini de
gerçekleﬂtirebilmektedir.

Kurumsal ve KOB‹ Kredilerinde Sorumluluk
Uygulamalar›
Akbank olarak projelere sa€lad›€›m›z krediler
kurumsal veya KOB‹ (ticari veya ﬂirket) segmentinde
yer alan müﬂterilerimizin projelerinin finansman›
için tahsis edilmektedir. Tutar› 50 milyon dolar›n
ve vadesi beﬂ y›l›n üzerinde olan proje finansman›
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kredilerine 2010 y›l›ndan itibaren Akbank Çevre ve
Sosyal Politikalar› uygulanmaktad›r. Bu Politikalara ek
olarak, kredinin kayna€›na göre, uluslararas› finans
kuruluﬂlar›ndan sa€lanan finansman için çeﬂitli sosyal
ve çevresel performans kriterlerine uyum koﬂulu
aranmaktad›r.

Kredilere Uygulanan Akbank Çevre ve Sosyal
Politikalar›, Süreçler ve Risk Yönetimi
Akbank Çevre ve Sosyal Politikalar›
2010 y›l›nda, müﬂterilerimize sa€lad›€›m›z 50 milyon
dolar ve vadesi beﬂ y›l›n üzerinde olan projelerde
karﬂ›laﬂ›labilecek çevresel ve sosyal risk ve f›rsatlar›n
yönetimine yönelik olarak, “Akbank Çevre ve Sosyal
Politikalar›” geliﬂtirilmiﬂ ve uygulamaya konulmuﬂtur.
Proje Finansman› kredileri prensipte kurumsal ve
KOB‹ segmentinde yer alan müﬂterilerin projelerinin
finansman› için tahsis edilmekle beraber, genelde
projeler büyük ölçekli ve vadeleri uzun oldu€u için
a€›rl›kl› olarak kurumsal ve ticari segment müﬂterileri
kredilendirilmektedir.
Sözkonusu politikalar ve uygulamalar aﬂa€›daki ﬂekilde
özetlenebilir.
Akbank Çevre ve Sosyal Politikalar› do€rultusunda,
Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi’nde
(UN Global Compact) yer alan tüm unsurlar›n, kredi
iliﬂkisinde oldu€umuz müﬂterilerimiz taraf›ndan
da uygulanmas› konusunda gerekli hassasiyet
gösterilmektedir. Örne€in, çocuk iﬂçi çal›ﬂt›rd›€›
sabit olan iﬂletmelere kredi sa€lanmamaktad›r.
Yine Politikalar›m›z gere€ince, herhangi bir projenin
çevre üzerinde ciddi ve önemli etkileri olabilece€i göz
önünde bulundurularak, “Çevre Etki De€erlendirme”
(ÇED) Yönetmeli€i kapsam›na giren sektörlerde, ÇED
raporlar›n›n temini gereken projelerin finanse edilmesi
halinde sözkonusu raporlar›n ibraz› ﬂart› veya ÇED
muafiyeti onay› aranmaktad›r.
Politikalar›m›z gere€i, ciddi ve olumsuz etkileri
olaca€› sabit projelere kredi temin edilmez. Örne€in
hidroelektrik santralleri (HES) gibi uzun vadeli ve
çevreye etkisi yüksek altyap› projelerine sa€lanan
kredilerde, “Çevre Etki De€erlendirme” (ÇED) onay›
belgesi kredinin önﬂart› olarak talep edilmektedir.
ÇED raporu ve onay mekanizmas›, devlet taraf›ndan
kapasitesinden ya da kurulu gücünden ba€›ms›z olarak

tüm HES projelerine uyguland›€› takdirde, Bankam›z
da bu raporu kredi önﬂart› olarak kullanabilecektir.
Krediler ‹ﬂ Birimi mühendislik ekibimizce yap›lan
proje incelemelerinde, eski yönetmeli€e göre ÇED’den
muaf tutulmalar›na ra€men, do€aya zarar verebilecek
ve bu nedenle yerel halk taraf›ndan ﬂiddetle karﬂ›
ç›k›lan HES projeleri, bu faktörler de dikkate al›narak
de€erlendirilmekte ve baz› projelerin finansman
talepleri reddedilmektedir.
Di€er taraftan, çevre üzerindeki olumsuz etkileri
önceden öngörülemeyen projelerde, herhangi
bir risk unsuru belirdi€inde, iyileﬂtirme yapmas›
için kredilendirilmiﬂ olan müﬂterimize destek
sa€lanabilmektedir.
Proje finansman› kredilerinde ayr›ca, belirli projelerin
inﬂaat› aﬂamas›nda saha kontrolleri yap›larak,
projenin iﬂçi sa€l›€› ve güvenli€i standartlar›na uyumu,
elde edilen kaza ve ölüm istatistikleri üzerinden
takip edilmektedir. Bununla birlikte tüm (HES)
projelerimizde “‹nﬂaat All Risks Sigortas›” kredi ﬂart›
olarak istenmekte olup, kaza ve ölüm tazminatlar›n›n
bu yolla karﬂ›lanmas› zorunlu tutulmaktad›r.
Politikalar›m›z, sosyal ve çevresel risklerin
önlenmesinin yan› s›ra çevresel f›rsatlar› da içerecek
ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂtir. Bankam›z yenilenebilir enerji
yat›r›mlar›, at›k dönüﬂüm yat›r›mlar›, karbon sal›m›n›
düﬂürücü, verimlilik art›r›c› yat›r›mlar gibi çevresel
koﬂullar› iyileﬂtirici projelerin kredilendirilmesine
öncelik vermektedir.

Kredilerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi
Bankam›z›n proje finansman› amaçl› kredilere
uygulanan Çevre ve Sosyal Politikalar›, kredi
kararlar›nda etkili olan tüm birim çal›ﬂanlar›nca
benimsenmektedir. Politikalara uygunlu€un
de€erlendirilmesi ve gerekli aksiyon planlar›n›n
oluﬂturulmas›ndan, ﬁubelerimiz ile Genel Müdürlük Ön
Kredi Komitesi sorumludur.
ﬁubelerimiz tutar› 50 milyon dolar›n ve vadesi beﬂ y›l›n
üzerinde olan proje finansman› kredi teklifi yaparken
sözkonusu projenin çevresel ve sosyal riskleri varsa
bunlar› tan›mlar, projenin politikalara uygunlu€unu
teyit eder. Genel Müdürlük Ön Kredi Komitesi kredi
teklifini ve projeyi de€erlendirirken, teklifte belirtilen
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hususlar› inceler. Tan›mlanan riskleri önleyici
aksiyonlar müﬂterimiz taraf›ndan al›namayacaksa
kredi teklifini reddeder. Portföyümüzde mevcut bir
kredinin politikalara ayk›r› düﬂmesi durumunda ise Ön
Kredi Komitesi bir üst merci olan Kredi Komitesi’ni
bilgilendirir ve gerekli de€erlendirmeler yap›l›r.

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Süreçleri
• Proje finansman› kredisi için ﬂubemize baﬂvuran
firmadan, projenin ÇED onay› ya da ÇED’den muaft›r
belgesi talep edilir.
• Baﬂvuru aﬂamas›nda ÇED’le ilgili belgeler ﬂubemize
ibraz edilmedi€i takdirde, kredi kulland›r›m önﬂart›
olarak ilgili belgelerin ibraz› kredi sözleﬂmesine
eklenir.
• Kredi baﬂvuru dosyas› ﬂube ve ilgili ‹ﬂ Birimi
onaylar›ndan geçtikten sonra, ÇED raporu Krediler
‹ﬂ Birimi Teknik ekibi taraf›ndan detayl› ﬂekilde
incelenir.
• Krediler ‹ﬂ Birimi ekibi Proje saha ziyareti yaparken,
ÇED raporuyla ilgili incelemelerde de bulunur ve
uyumsuz herhangi bir durum tespit edilmedi€i
takdirde, di€er koﬂullar da uygunsa krediye onay
verilir.
• ÇED’den muaf olan projeler de yine Krediler ‹ﬂ
Birimi mühendislik ekibi taraf›ndan incelenir. Bu
tür projelere onay vermeden önce projenin yeri,
yöre halk› üzerindeki etkisi ve merkezi yönetimin
haricinde yerel yönetimin ve mahkemelerin proje
hakk›ndaki görüﬂleri araﬂt›r›l›p incelenir.

Uluslararas› Finans Kuruluﬂlar› Gere€i Kredilere
Uygulanan Kriterler
Kredinin kayna€›na ba€l› olarak, müﬂterilerimizden,
uluslararas› finans kuruluﬂlar›ndan sa€lanan
finansman için çeﬂitli sosyal ve çevresel performans
kriterlerine uymalar› koﬂulu aranmaktad›r. Örnek
olarak International Finance Corporation’dan (IFC)
temin edilen kredi çerçevesinde kredi kulland›rd›€›m›z
müﬂterilerimizin “Akbank Sosyal ve Çevresel Yönetim
Sistemi”ne (Social & Environmental Management
System - SEMS) uyum göstermeleri beklenmektedir.
Bu Sistemin kurulumu, KOB‹ ve Kurumsal
segmentlerindeki iﬂlemlerin sosyal ve çevresel
risklerini tespit etmek, de€erlendirmek ve yönetmek
üzere ve IFC’nin uluslararas› platformda kabul gören
performans standartlar› esas al›narak yap›lmaktad›r.

Çal›ﬂmalar çerçevesinde bankam›zda SEMS’in
bir koordinatör ve komite taraf›ndan yönetilmesi
planlanmaktad›r. SEMS koordinatörü ve komite
üyeleri çeﬂitli iﬂ birimleri (krediler, pazarlama ve
sat›ﬂ yönetimi, uluslararas› bankac›l›k, kurumsal
sosyal sorumluluk iﬂ birimi) temsilcileri aras›ndan
belirlenecektir. SEMS komitesinin görev tan›mlar› ve
SEMS süreci, kaynak sa€layan Uluslararas› Finans
Kuruluﬂuna göre farkl›l›k gösterdi€inden, kriterler
sözkonusu kuruluﬂa göre haz›rlan›p uygulanabilecektir.
IFC’ye ek olarak European Investment Bank
(Avrupa Yat›r›m Bankas› - EIB) ve European Bank
for Reconstruction and Development’tan (Avrupa
Kalk›nma ve ‹mar Bankas› - EBRD) temin etti€imiz
krediler kapsam›nda da hem Bankam›z›n hem de
kredileri kulland›rd›€›m›z müﬂterilerimizin çeﬂitli
sosyal ve çevresel faktörlere uyumu aranmaktad›r.
Buna göre; müﬂterilerimiz EIB çerçevesinde finanse
edilen projeleri Türk Çevre Mevzuat›’na uygun ﬂekilde
yerine getirmeyi ve iﬂletmeyi taahhüt ederler. Türk
Çevre Mevzuat›’n›n AB Hukuku’nu do€ru ﬂekilde
karﬂ›lamad›€› veya Avrupa Topluluklar› Adalet
Divan›’n›n bu do€rultuda bir karara vard›€› durumlarda;
müﬂterimiz, bitki örtüsü, hava, toprak yap›s›, toprak, su,
kültürel miras ve fiziksel çevrenin korunmas›na iliﬂkin
önlemleri kapsayan AB Çevre Hukuku’na uyaca€›n›
taahhüt eder. Ayn› ﬂekilde EBRD’den temin edilen kredi
kapsam›nda finanse etti€imiz projelerde; Çevresel ve
Sosyal De€erlendirme ve Yönetim, ‹ﬂgücü ve Çal›ﬂma
Koﬂullar›, Kirlili€in Önlenmesi ve Azalt›lmas›, Toplum
Sa€l›€›, Güvenli€i ve Emniyeti gibi toplam 10 ana baﬂl›k
alt›ndaki kriterlere uyum aranmaktad›r. Bu kriterleri
yerine getirirken saha ziyaretleri, projeler hakk›nda
yerel halkla iletiﬂim, Çevre Etki De€erlendirme (ÇED)
Raporu incelemesi gibi metotlar kullan›lmaktad›r.

Çevre Odakl› Proje Finansman› Kredileri
Çevre odakl› proje finansman› ba€lam›nda Bankam›z,
yenilenebilir enerji yat›r›mlar›, at›k dönüﬂüm
yat›r›mlar›, karbon sal›m›n› düﬂürücü, enerji
verimlili€ini art›r›c› yat›r›mlar gibi çevresel koﬂullar›
iyileﬂtirici projelerin kredilendirilmesine öncelik
vermektedir.
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Enerji Dostu Krediler
Üretim ve tüketimin do€al çevre üzerinde yaratt›€›
bask›y› azaltmaya destek niteli€inde finansal ürün
ve hizmetler geliﬂtirmek, Bankam›z›n önem verdi€i
konulardan birisidir. Akbank enerji verimlili€i ve
yenilenebilir enerji finansman› için hem kendi
kaynaklar›ndan hem de uluslararas› finans
kuruluﬂlar›ndan borçlanarak müﬂterileri için çeﬂitli
kredi imkanlar› oluﬂturmaktad›r.
Akbank Enerji Dostu Kredisi, genellikle fabrika
gibi ticari gayrimenkullerin ›s›tma, so€utma,
ayd›nlatma sistemlerinin yenilenmesi, d›ﬂ cephelerin
yal›t›lmas› ve çevreci enerji kaynaklar›na yönelinmesi
amac›yla, yat›r›m ve iﬂletme sermayesi kredisi
ﬂeklinde kullan›lmaktad›r. Özellikle al›ﬂveriﬂ
merkezleri, hastaneler, oteller, so€uk hava depolar›,
çamaﬂ›rhaneler, restoranlar ve f›r›nlara sa€lanabilecek
bu kredi türü, iﬂletmelerin çevre korumas› ve ›slah›,
fosil yak›t› harici yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
kullan›m› ve enerji verimlili€inin art›r›lmas› konular›nda
ilerleme kaydetmeleri için ciddi bir destektir.
Akbank olarak ülkemizin enerji sektörünün
geliﬂmesine katk›da bulunmaya ve iﬂletmelerin
faaliyetlerini çevre koruma bilinciyle
gerçekleﬂtirmelerine, özellikle de yenilenebilir enerji
üretim projelerini finanse ederek destek vermeye
2010 y›l›nda da devam ettik. Bu ba€lamda, Rüzgâr
Enerjisi Santrali (RES) ve Hidroelektrik Santrali (HES)
projeleri kredi portföyümüzde önemli bir yere sahiptir.
2010 y›l›nda KOB‹ ve Kurumsal müﬂterilerimizin bu
özellikteki projeleri için 2,3 milyar Amerikan Dolar›
finansman deste€i sa€lanm›ﬂt›r.

Enerji Dostu Kredilere Örnek
A€ao€lu Enerji Grubunun, ﬁah Rüzgâr Enerjisi
Santrali yat›r›m›n›n finansman› Enerji Dostu
Kredi kapsam›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 62,7
milyon Euro tutar›nda, toplam 8 y›l vadeli olarak
kredi tahsis edilen bu projeyle, halihaz›rda
varolan 33 adet projede yaklaﬂ›k 1.000 MW olan
ülkemizin rüzgâr enerjisi kurulu gücüne yaklaﬂ›k
%10 katk› sa€lanm›ﬂ olacakt›r.

Bankam›z, yine ayn› hedefler çerçevesinde, 2010 y›l›nda
IFC ve EBRD’den toplam 135 milyon Amerikan Dolar›
tutar›nda kredi temin etmiﬂtir. IFC’den sa€lanan kredi
ile KOB‹’lerde enerji verimlili€i ve yenilenebilir enerji
finansman›n›n desteklenmesi amaçlanmaktad›r.
EBRD’den sa€lanan Sürdürülebilir Enerji Finansman›
Kredisi (TurSEFF Program›), firmalar›n enerji
maliyetlerinin düﬂürülmesine, fosil yak›tlar›n kullan›m›
ve sera gaz› salımlar›n›n azalt›lmas›na destek vermeyi
hedeflemektedir. TurSEFF Program› kapsam›nda,
endüstriyel enerji verimlili€i, binalar›n termal
rehabilitasyonu ve ayr›ca jeotermal, güneﬂ, biyokütle
ve biyogaz dahil olmak üzere yenilenebilir enerji
yat›r›mlar›n›n finansman› için azami yedi y›l vadeli kredi
kulland›r›lmaktad›r. Program çerçevesinde, enerji
verimlili€i ya da yenilenebilir enerji projelerine yat›r›m
yapmak isteyen firmalar›n, örne€in endüstriyel ve
ticari iﬂlemlerde enerji verimlili€i özelliklerine iliﬂkin
projelerde %20, inﬂaat sektöründe enerji verimlili€ine
iliﬂkin projelerde %30’dan fazla enerji tasarrufu
gibi belirli performans kriterlerini karﬂ›lamalar›
gerekmektedir.

KOB‹’leri Destekleyici Hizmet ve Ürünlerimiz
Türkiye'de ekonomik göstergelere bakt›€›m›zda
KOB‹’lerin önemi aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Bugün
ülkemizdeki iﬂletmelerin %99’undan fazlas›n› KOB‹’ler
oluﬂturmaktad›r. Toplam istihdam›n ve ihracat›n da
önemli bir bölümü KOB‹’lerce sa€lanmaktad›r. Bu
çerçevede KOB‹’leri ekonominin can damar› olarak
görüyor ve buna göre hareket ediyoruz. Akbank olarak
amac›m›z KOB‹’lerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetler,
bilgilendirme toplant›lar›, iﬂbirlikleri geliﬂtirerek
de€er yaratmakt›r. Bu kapsamda sürdürdü€ümüz
faaliyetlerle KOB‹’lere “Büyümek ‹steyen Tüm
KOB‹’ler! Akbank Uzmanl›€› Sizin ‹çin...” diye
sesleniyoruz.

KOB‹’lere Özel Fonlar
KOB‹’lerin finansman ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere
çeﬂitli kurumlarla iﬂbirlikleri sa€lanarak ve düﬂük
maliyetli kaynaklardan fonlar temin edilerek uygun
maliyetli ve uzun vadeli yeni kaynaklar geliﬂtirilmiﬂtir.
Aﬂa€›da 2010 y›l›nda kulland›r›lan bu tür fonlara çeﬂitli
örnekler (KOSGEB, Hazine Müsteﬂarl›€›, Avrupa Yat›r›m
Bankas›) yer almaktad›r.
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KOSGEB ‹ﬂbirli€i
Yat›r›mlar›n› teﬂvik etmek, ihracatlar›n› art›rmak ve
büyümelerine destek olmak amac›yla KOB‹’lere “Ölçek
İndeksli Büyüme Destek Kredisi Program›” ve “‹hracat
Destek Kredisi Program›” sunulmuﬂtur. ‹lk alt› ay›
ödemesiz, kalan› eﬂit taksitli ya da dönem ödemeli
toplam 18 ay vadeli ticari kredi olarak haz›rlanan
“Ölçek İndeksli Büyüme Destek Kredisi Program›”
ve alt› ay vadeli spot ihracat kredisi olarak haz›rlanan
“‹hracat Destek Kredisi Program›” kapsam›nda
KOB‹’lere önemli bir faiz avantaj› sa€lanm›ﬂt›r.
Sözkonusu kredi programlar›nda faiz tutar›n›n %75’lik
k›sm› KOSGEB, geri kalan %25’lik k›sm› ise firmalar
taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.

Kalk›nmada Öncelikli ‹ller Kapsam›nda T.C.
Baﬂbakanl›k Hazine Müsteﬂarl›€› ‹ﬂbirli€i
KOB‹’lere kalk›nmada öncelikli III. ve IV. Bölge
illerinde yapacaklar› yat›r›mlar›n yan› s›ra Ar-Ge
ve çevre yat›r›mlar›n›n finansman› için Hazine Faiz
Destekli Kredi sunulmaktad›r. KOB‹’ler belirtilen
yat›r›mlar› için Hazine faiz deste€i kullanarak kredi
finansman maliyetlerini düﬂürebilmektedir. KOB‹’lerin
kullanacaklar› uzun vadeli yat›r›m kredilerinde
faizin; III. bölgede yap›lacak yat›r›mlar için TL cinsi
kredilerde %3, döviz kredilerinde %1; IV. bölgede
yap›lacak yat›r›mlar ve bölge ayr›m› yap›lmaks›z›n
Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar› için TL cinsi kredilerde %5,
döviz kredilerinde ise %2 oran› Hazine Müsteﬂarl›€›
bütçesinden karﬂ›lanmaktad›r.

AYB ve AB Komisyonu Kayna€›yla KOB‹’lere
Kalk›nd›rma Kredisi
2010 y›l› içinde Bankam›z KOB‹ Kalk›nd›rma Kredisi
ad› alt›nda Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB) ve AB
Komisyonu’nun ortaklaﬂa haz›rlad›€› programa dahil
edilen tek özel banka olmuﬂtur. Müﬂterilerimize kredi
vadesi, faiz ve geri ödeme koﬂullar› gibi konularda
önemli bir avantaj sa€layan KOB‹ Kalk›nd›rma Kredisi
hammadde al›m›, makine al›m›, enerji verimlili€i,
üretim verimlili€i, mevcut tesisin modernizasyonu
veya geliﬂtirilmesi gibi çok çeﬂitli amaçlar için
kullan›labilmektedir. Vadesi minimum 4 y›l olan
kredinin %20’lik dilimi %0 faiz, %80’lik dilimi ise düﬂük
faizli olarak sunulmaktad›r. Uzun vade ve uygun fiyat
imkan› sunan bu krediyle KOB‹’ler yat›r›m maliyetlerini
azaltarak önemli bir rekabet gücü elde etmiﬂlerdir.

Bu program dahilinde Ekim 2010 tarihinde baﬂlat›lan
kampanya ile 31 Aral›k 2010 tarihine kadar 25 KOB‹
desteklenmiﬂtir.

Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolayl›klar›
Avrupa Yat›r›m Bankas› ve Avrupa Yat›r›m Fonu’nun
Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolayl›klar› (BAKK) Projesi
kapsam›nda, Türkiye’deki bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik
farklar›n› azaltmak amac›yla, az geliﬂmiﬂ bölgelerdeki
Mikro ve KOB‹’lerin ihtiyaç duydu€u finansmana
eriﬂim imkanlar›n› art›rmaya yönelik özel krediler
sa€lanmaktad›r. 50 milyon Avro tutar›ndaki BAKK
Projesinin uygulanaca€› toplam 43 il, Malatya, Tunceli,
ﬁ›rnak, Yozgat ve Rize gibi, 2001 istatistiklerine göre
Türkiye’nin kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelir ortalamas›n›n
%75’inden az›na sahip bölgelerde yer almaktad›r.
Ayr›ca, söz konusu illerde bulunan KOB‹’ler,
Türkiye’deki KOB‹’lerin yüzde 25´ini oluﬂturmaktad›r.
Fakat ülke çap›nda kulland›r›lan KOB‹ kredilerinin
sadece yüzde 10’u söz konusu illerdeki KOB‹’ler
taraf›ndan elde edilmektedir. Bu program sayesinde
bu illerdeki KOB‹’lerimizin finansman kayna€›na
ulaﬂmalar›n› kolaylaﬂt›rarak büyümelerine destek
olunmas› hedeflenmektedir.

KOB‹’lere Yönelik Yeni Çözümler
Akbank olarak, KOB‹ segmentindeki müﬂterilerimize,
sürekli de€iﬂen ve geliﬂen ihtiyaçlar›na yönelik olarak
haz›rlad›€›m›z yeni ve inovatif ürün ve hizmetlerle
de destek oluyoruz. 2010 y›l›nda KOB‹’ler için
haz›rlad›€›m›z yeni çözümlerden baz›lar› aﬂa€›da yer
almaktad›r.

KOB‹’ler için “Yeni”ler
KOB‹’lere, uluslararas› pazarlara giriﬂin veya
ihracat geliﬂimlerinin desteklenmesi amac›yla
‹hracat Vesaik Gönderimi kolayl›€› sa€lanm›ﬂt›r.
Uygulama kapsam›nda, 15 Ekim-31 Aral›k 2010
tarihleri aras›nda firmalar, bedeli Akbank’a gelecek
ihracat vesaik gönderimlerini avantajl› koﬂullarda
gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Böylelikle uluslararas›
piyasalarda çal›ﬂan firmalar›n tasarrufta bulunarak,
rekabet güçlerinin artmas› için destek olunmuﬂtur.
2010 y›l›nda ﬂirket kredi kart›, tedarik kart› ve banka
kart› özelliklerinin bir arada oldu€u Axess Business
hayata geçirilmiﬂtir. Bu sayede taksitli al›ﬂveriﬂ, her
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al›ﬂveriﬂten chip-para kazan›m›, nakit avans ve taksitli
avans, otomatik fatura ödeme, ATM’lerden hesaba
eriﬂim, tedarik kart› özelli€i, suiistimal sigortas› gibi
birçok özellik KOB‹’lere sunulmuﬂtur. KOB‹’ler Axess
Business’›, akaryak›t al›m›, iﬂ seyahatleri, konaklama,
ofis ihtiyaçlar›, toplu ürün al›mlar› ve di€er tüm
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak amac›yla kullanabilmektedir.
Yeni müﬂteriler için tan›ﬂma hediyesi olarak birçok
avantaj ve indirimin sunuldu€u “Hoﬂgeldiniz Paketi”
hayata geçirilmiﬂtir. Pakette yeni müﬂteriler için
kredi, nakit yönetimi gibi finansal çözümlerin yan›
s›ra finansal olmayan ihtiyaçlar için de çözümler yer
almaktad›r.

Yeni Kampanyalar
KOB‹’ler belirli ﬂartlar› sa€layarak taksitli ticari
kredileri 36 ay vadeye kadar ayl›k %0,75 faiz oran›
ve %1 komisyonla kullanm›ﬂlard›r. Ayr›ca, KOSGEB
Ölçek İndeksli Büyüme Destek Kredisi program›nda
firma baﬂvuru taleplerinin al›nm›ﬂ olmas› nedeniyle bu
olanaktan yararlanamayan firmalar için de bir kolayl›k
tan›nm›ﬂt›r. Buna göre, belli ﬂartlar› yerine getirmeleri
durumunda KOB‹’lere ilk alt› ay› ödemesiz olmak
üzere 18 ay vadeye kadar avantajl› koﬂullarda taksitli
ticari kredi kullanma olana€› sunulmuﬂtur. Y›l sonuna
kadar süren uygulamada KOB‹’lere indirimli kredi faiz
oranlar›, geri ödemesiz süre ve vade avantaj› sunularak
uygun finansman imkan› sa€lanm›ﬂt›r.

Giriﬂimcilere Destek
2010 y›l›nda sosyal sorumluluk bilinciyle toplumda
giriﬂimcilik konusunda fark›ndal›€› art›rmak,
giriﬂimcilerin önünü açmak ve onlara imkanlar
sa€layarak ülkemizde katma de€er yaratacak yeni
üretimlerin yap›labilmesi için kaynak ve ortam
yaratmak ve istihdam›n art›r›lmas›na katk›da
bulunmak amac›yla iki önemli iﬂbirli€i çal›ﬂmas›
yap›lm›ﬂt›r. Bunlardan biri Endeavor Derne€iyle birlikte
yürüttü€ümüz “Endeavor Giriﬂimcilerine Özel Kredi”
program›; di€eri ise Sabanc› Üniversitesi iﬂbirli€iyle
gerçekleﬂen “‹ﬂe Dönüﬂen, ‹ﬂi Büyüten Fikirler”
program›d›r.

Endeavor Giriﬂimcilerine Özel Kredi
Akbank ve Endeavor Derne€i, benzersiz bir iﬂbirli€ine
imza atarak, Endeavor Türkiye’nin seçti€i etkin
giriﬂimciler için ilk etapta 20 milyon TL’lik bir kredi

havuzu açm›ﬂt›r. Uygun teminat koﬂullar›, uzun
vade ve düﬂük faiz gibi avantajlar içeren bu kredi
havuzundan Endeavor taraf›ndan seçilen giriﬂimciler
yararlanabilmektedir. Endeavor Türkiye’yi kuruldu€u
günden beri destekleyen Akbank, yenilik ve fark
yaratan giriﬂimciler için çok önemli bir kaynak
sa€lam›ﬂt›r.

Endeavor Proje Örne€i: AirTies
AirTies, 2004’te kurulmuﬂ bir teknoloji ﬂirketi ve
“Endeavor Giriﬂimcilerine Özel Kredi” ürününden
yararlanan firmalardan biridir. ﬁirketin iﬂ
konusu elektronik cihazlar› birbirine, internete
ve insanlara kablosuz olarak ba€layan ürünler
geliﬂtirmek ve pazarlamakt›r. AirTies ürünleri
aras›nda h›zl› internet eriﬂimi/ADSL/FTTx,
kablosuz LAN, internet üzerinden telefon/VoIP ve
televizyon/IPTV yer almaktad›r.
“Akbank ve Endeavor’un gerçekleﬂtirdi€i iﬂbirli€i
çerçevesinde sunulan özel kredi paketinden
yararlanarak sa€lad›€›m›z finansman, ﬂirketimize
pek çok aç›dan katma de€er sa€lad›. AirTies,
emin ad›mlarla büyüyen ve büyürken Ar-Ge odakl›
yaklaﬂ›m sergileyen bir ﬂirket. Sa€lad›€›m›z
finansmanla Ar-Ge yat›r›mlar›m›z› h›zland›rd›k.
Bunun yan›nda finansman› sa€lad›€›m›z
dönemde, Erzincan’da bir ça€r› merkezi daha
kurarak müﬂteri iliﬂkilerine yönelik yeni bir
yat›r›m yapma imkan› da bulduk. Böylece
hem AirTies’›n büyümesine hem de bölgenin
istihdam›na katk› sa€lad›k.”

Akbank “‹ﬂe Dönüﬂen, ‹ﬂi Büyüten Fikirler”
Program›
Sabanc› Üniversitesi’nin y›llard›r baﬂar›yla
gerçekleﬂtirdi€i Giriﬂimci Geliﬂtirme Program›
çerçevesinde filizlenen “Akbank ‹ﬂe Dönüﬂen,
‹ﬂi Büyüten Fikirler” program›nda, iﬂ tasarlama,
uygulama ve yönetme konular›nda giriﬂimcilere
e€itimler verilmiﬂtir. Giriﬂimci bireylere ve ﬂirketlere
dan›ﬂmanl›k, proje geliﬂtirme ve e€itim konular›nda
destek vermek amac›yla Akbank’›n katk›lar›yla ikincisi
gerçekleﬂtirilen bu program› Endeavor, ‹novent
ve Türkiye Kad›n Giriﬂimcileri Derne€i (KAG‹DER)
desteklemiﬂtir.
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“Bir fikrin varsa gel, filizlendir” slogan›yla yeni
fikri olan, fikrini iﬂe dönüﬂtürmek, ﬂirketini
büyütmek isteyen giriﬂimcilerin yetiﬂtirildi€i
program, giriﬂimcilere kurmak istedikleri iﬂlerini
nas›l tasarlayacaklar›, uygulamaya koyacaklar› ve
yönetecekleri hakk›nda yol gösterici olmuﬂtur. ‹ki
ana bölümden oluﬂan program›n ilk bölümünde
giriﬂimcilik, liderlik, pazarlama, maliyet muhasebesi,
finans, hukuk ve vergi gibi konularda dersler verilerek
uygulamal› grup çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. ‹kinci bölümde
ise proje gruplar›ndan seçilen en baﬂar›l› kat›l›mc›lara
dan›ﬂmanl›k hizmeti verilmiﬂtir.

KOB‹’lerde ‹ﬂ Geliﬂtirme
ﬁirket Bankac›l›€› iﬂ birimimiz KOB‹ segmentindeki
müﬂterilerimize bankac›l›k hizmetleri sunman›n yan›
s›ra, çeﬂitli programlar düzenleyerek, yeni bir vizyon
geliﬂtirmelerinde, ürün ve hizmetleri için yeni pazarlar
bulmalar›nda ve talep yaratmalar›nda destek olmay›
amaçl›yor. Aﬂa€›da örnekleri yer alan, KOB‹’lere özel
iﬂ geliﬂtirme programlar›m›z, bilgilendirme yoluyla
KOB‹’lere kendilerine yol haritas› çizmelerinde yard›m
etmektedir.

ﬁirketleri ve Kârl›l›klar›n› Büyüten
Pazarlama Stratejileri
TÜS‹AD ve Sabanc› Üniversitesi Rekabet Forumu
ile birlikte ve KOB‹’lere yönelik olarak “ﬁirketleri ve
Kârl›l›klar›n› Büyüten Pazarlama Stratejileri” konulu
toplant›lar ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Adana,
Gaziantep, Kayseri, Eskiﬂehir, Konya, Bal›kesir, Çorlu,
Antalya, Denizli, Adapazar›, ‹zmit ve Samsun illerinde
düzenlenmiﬂtir. Kat›l›mc›lara ﬂu konular hakk›nda
bilgiler aktar›lm›ﬂt›r: Günümüzde müﬂterisini en
yak›ndan tan›yan ve müﬂterileri için de€er yaratacak
ﬂekilde pazarlama stratejileri geliﬂtiren firmalar›n
nas›l baﬂar›ya ulaﬂt›€›; müﬂteri için yarat›lan de€erin
ürünün fiyat›ndan ba€›ms›z olabilece€i; pazarlama
stratejilerinin firmalar›n kârl›l›€›na etkileri; pazar
bölümleme; hedef kitle seçimi ve konumland›rma.

‹hracatta ‹lk Ad›m KOB‹ ‹hracat Okulu
Ülke ekonomimizin geliﬂiminde ve sürdürülebilir
ﬂekilde büyümesinde ihracat›n çok önemli bir rolü
bulunmaktad›r. Bu amaca hizmet etmek üzere,
D›ﬂ Ekonomik ‹liﬂkiler Kurulu (DE‹K) iﬂbirli€iyle d›ﬂ
pazarlara aç›larak büyümek isteyen KOB‹’ler için

“‹hracatta ‹lk Ad›m KOB‹ ‹hracat Okulu” projesi
baﬂlat›lm›ﬂt›r. Proje sayesinde, halihaz›rda ihracat
yapmayan veya ihracata yeni baﬂlam›ﬂ KOB‹’lerimize
ulaﬂarak bu özellikteki KOB‹’lerin yöneticilerini yeni
pazarlar, iﬂ f›rsatlar›, ihracatta devlet teﬂvikleri, pratik
ihracat uygulamalar›n› kolaylaﬂt›r›c› konular hakk›nda
bilgilendirme sa€lanm›ﬂt›r. Proje kapsam›nda Bursa,
‹zmir, Eskiﬂehir, Kahramanmaraﬂ, Gaziantep ve
Trabzon illerinde “‹hracatta F›rsatlar: Yeni Sektörler,
Pazarlar, ‹ﬂ Modelleri ve Teﬂvikler” konulu toplant›lar
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

KOB‹’lere Yönelik Web Portal›
www.kobilersizinicin.com
KOB‹’lerin rekabet güçlerini art›ran bir çözüm orta€›
platformu oluﬂturmak üzere, çal›ﬂmalar› 2010 y›l›nda
baﬂlayan www.kobilersizinicin.com portal› 2011 y›l›
baﬂ›nda hayata geçirilmiﬂtir. Ekonomik, güncel ve
sektörel konularda bilgilendirici hizmetler vermek,
ihtiyaç duyulabilecek konularda e-e€itimler sunmak,
KOB‹’ler aras›nda iﬂ iliﬂkilerini geliﬂtirmek, çal›ﬂanlar›n
merak ettikleri konularda uzmanlara eriﬂmek gibi pek
çok imkan sunan portal›n, ülkemizdeki tüm KOB‹’ler
için yeni bir iletiﬂim kanal› olmas› hedeflenmektedir.

“Makroekonomik Görünüm ve Beklentiler” ile
“Gücünüzü Yeni Nesile Taﬂ›y›n” Toplant›lar›
Müﬂterilerimize karﬂ› sorumluluklar›m›z›n klasik
bankac›l›k hizmetleriyle s›n›rl› olmad›€›na inanan
Akbank, bu nedenle sürekli olarak müﬂterilerini
bilgilendirmek için faaliyet ve programlar tasarlamaya
devam ediyor. Bu kapsamda 2010 y›l›nda firmalar için
“Makroekonomik Görünüm ve Beklentiler” ve DeloitteTürkiye’nin iﬂletmelerin süreklili€inin sa€lanmas›
amac›yla araﬂt›rma ve önerilerini paylaﬂt›€› “Gücünüzü
Yeni Nesile Taﬂ›y›n” adl› programlar düzenlenmiﬂtir.

Turizm Sektörü ‹çin Turizm Raporu
Bu programlara di€er bir örnek de, turizm
sektöründeki geliﬂmeler hakk›nda Akbank’›n
katk›lar›yla Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
taraf›ndan üç ayda bir yay›nlanan “Turizm Raporu”dur.
En güncel veriler ile sektöre iliﬂkin özel araﬂt›rmalar›
içeren Rapor, gelece€e iliﬂkin planlama ve öngörüler
için firmalara yol gösterici bir kaynak niteli€i
taﬂ›maktad›r.
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Türkonfed ve ‹SO ‹ﬂbirli€iyle Düzenlenen
Etkinlikler
Türk iﬂ dünyas›n›n en büyük sivil toplum örgütlerinden
biri olan ve ülke kalk›nmas›na yönelik ekonomik
politikalar geliﬂtirmek için çal›ﬂan Türk Giriﬂim ve ‹ﬂ
Dünyas› Konfederasyonu (Türkonfed) ve Akbank’›n
iﬂbirli€iyle düzenlenen toplant›larla 2010 y›l›nda da
firmalar›n ekonomik geliﬂmeler, finansman kaynaklar›
ve kalk›nma politikalar› gibi konularda bilgilendirilmesi
sa€lanm›ﬂt›r. Öte yandan, ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n
Türk sanayisinin rekabet gücünü art›rmak ve
sürdürülebilir k›lmak amac›yla düzenledi€i 9. Sanayi
Kongresi ve ‹novasyon Sergisi’ne sponsor olarak
kat›l›m sa€lanm›ﬂt›r.

Akbank’tan D›ﬂ Ticarete Destek ve Teﬂvik
2010 y›l›, Akbank’›n uluslararas› finans kuruluﬂlar›yla
mevcut iliﬂkilerini daha da geliﬂtirdi€i bir y›l olmuﬂtur.
Uluslararas› Bankac›l›k iﬂ birimi dünyan›n 116
ülkesindeki muhabir bankalar›yla karﬂ›l›kl› güvene
dayal› iliﬂkilerini uzun y›llard›r sürdürmektedir.
Müﬂterilerimize yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda, çeﬂitli finansal
araçlar yoluyla d›ﬂ ticaret ve ödeme iﬂlemleriyle
yat›r›m projelerinde özenli ve h›zl› hizmet vermekteyiz.
Önceki y›llarda oldu€u gibi 2010’da da, çeﬂitli ülkelerin
ihracat kredi kuruluﬂlar› arac›l›€›yla müﬂterilerimize
uygun koﬂullarda ve uzun vadeli finansman imkanlar›
temin ettik. Ayr›ca, muhtelif borçlanma araçlar›yla,
sendikasyon, tahvil ve seküritizasyon piyasalar›nda
Türk bankac›l›k sektörüne öncülük ederek, piyasan›n
yurtd›ﬂ› borçlanma kurallar›n› belirleyen banka
konumuna geldik.
KOB‹ Bankac›l›€› uluslararas› piyasalarda çal›ﬂan
firmalar›n yurtd›ﬂ› piyasalardaki baﬂar›lar›na
destek olmak amac›yla özel finansal ürünler
geliﬂtirilerek rekabet güçlerini art›rmalar›na katk›da
bulunulmaktad›r. Bu kapsamda, firmalara Ülke
Kredileri, GSM Kredileri, Mal Mukabili ‹hracat Kredisi,
Taksitli ‹hracat Kredisi, Eximbank Kredileri, Akreditif
Karﬂ›l›€› ‹hracat Kredisi, ‹hracat Akreditif ‹skontosu
ve ‹hracat Faktoringi, Akreditif karﬂ›l›€›nda avans
ödemesi, kur, faiz ve emtia fiyat dalgalanmas›ndan
koruyan türev ürünler gibi çok çeﬂitli çözümler
sunulmaktad›r.

transit ticaret ve di€er iﬂlem bilgilerine kolayl›kla
ulaﬂmalar› sa€lanmaktad›r. Ayr›ca, müﬂterilerimiz d›ﬂ
ticaret iﬂlemleri için ihtiyaç duyduklar› genel bilgilere,
alternatif finansman teknikleri hakk›nda bilgilere,
d›ﬂ ticaret mevzuat›na iliﬂkin her türlü düzenleme,
karar, kanun, tebli€ ve genelgelere, d›ﬂ ticaret
iﬂlemlerinde s›kça sorulan sorulara ve cevaplar›na
www.akbankmevzuat.com adresinden kolayca
eriﬂebilmektedirler.
Baﬂar›l› ihracatç› firmalar Bankam›z taraf›ndan
ödüllendirme yoluyla da teﬂvik edilmektedir. Ticari
Bankac›l›k iﬂ birimimiz, 2002 y›l›nda ilki düzenlenen
“‹hracat›n Y›ld›zlar› - ‹hracat Teﬂvik Ödülleri”nin
2010 y›l›nda da ana sponsorlu€unu üstlenmiﬂtir.
Türkiye’den yap›lan ihracat›n geliﬂtirilmesi ve ihracat›n
ülke ekonomisindeki pay›n›n art›r›lmas› amac›yla
gerçekleﬂtirilen yar›ﬂmada ödüllendirilen firmalar,
ihracat iﬂlemlerini Bankam›zdan bir y›l boyunca
avantajl› koﬂullarda gerçekleﬂtirebilmektedir.

Sanayi ve Ticaret Odalar›yla ‹ﬂbirli€i
Özellikle bölgesel kalk›nma ba€lam›nda geliﬂtirdi€imiz
hizmetlerden bir di€eri de; dönemsel olarak farkl›
ﬂehir ve bölgelerde yer alan sanayi ve ticaret
odalar›yla, özellikle KOB‹’lerin kredi ve di€er bankac›l›k
hizmetlerimizden avantajl› fiyatlarla yararlanmalar›n›
sa€lamakt›r. Söz konusu anlaﬂmalar kapsam›nda,
oda üyesi firmalara uygun vade ve ödeme koﬂullar›yla
yat›r›m ve hammadde finansman› için Makine ve
Ekipman Kredisi, Hammadde Al›m Kredisi, Taﬂ›t ve
Filo Kredisi, Taksitli Ticari Kredi, ‹ﬂyeri Kredisi, ‹ﬂyeri
Yenileme Kredisi gibi hizmetler sunulmaktad›r. Burada
amac›m›z ürün ve hizmetlerimiz arac›l›€›yla oda üyesi
iﬂletmelere ve yerel ekonomilere bu yolla destek
olmakt›r.

Di€er taraftan, Akbank Kurumsal ‹nternet ﬁubesi
ile firmalar›n ithalat, ihracat ve görünmeyen kalem,
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Örnek: ‹SO “Sürdürülebilir Çevre Dostu
Ürün ve Uygulama Ödülleri”
Ocak 2011’de ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO)
taraf›ndan düzenlenen “Sürdürülebilir Çevre
Dostu Ürün ve Uygulama Ödülleri” program›
Akbank taraf›ndan desteklenmektedir.
Sözkonusu programda, ‹SO üyelerinin
hammadde ve enerjinin etkin kullan›m›,
çevre yönetimi, at›klar›n azalt›lmas›, geri
kazan›m›, yeniden kullan›m›, çevre bilincinin
geliﬂtirilmesi ve çevre e€itimi, di€er firmalara
ve kuruluﬂlara örnek olacak çal›ﬂmalar›n›n
ödüllendirilmesi amaçlanmaktad›r. Ödül almaya
hak kazanan firmalara Bankam›z taraf›ndan
ticari nakit Türk Liras› ve Yabanc› Para krediler,
havale-EFT-çek ve senet tahsil ve d›ﬂ ticaret
iﬂlemleri, çek karnesi, Axess Business Kart
gibi ürünlerimizden yararlanmak istedikleri
takdirde faiz oran›, masraf ve komisyon avantaj›
sunulmaktad›r.

Bireysel Bankac›l›k’ta Sorumluluk
Uygulamalar›
Genel bankac›l›k hizmetleri ça€›n gerektirdikleri ve
sosyal sorumluluklar›m›z baz›nda geliﬂtirilmektedir.
Müﬂterileri tasarrufa teﬂvik etmeye yönelik mevduat
ürünleri, ödemeler için al›nan komisyonlar›n müﬂteri
taraf›ndan daha kolay takip edilebildi€i ücret paketleri
gibi uygulamalarla ürün ve hizmet yelpazemiz
geniﬂletilmektedir. Ayr›ca, Türk ekonomisinde
önemli bir yer teﬂkil eden mikro firmalara da
bireysel bankac›l›k uygulamalar›yla paralel olarak
sa€lad›€›m›z özel hizmetler, tüketici kredilerinde
sorumluluk uygulamalar› ve iliﬂkili kuruluﬂlar›m›z
arac›l›€›yla sa€lanan sigorta ve yat›r›m hizmetleriyle
müﬂterilerimize katt›€›m›z de€er de bireysel
bankac›l›k hizmetlerimizde uygulad›€›m›z sorumluluk
yaklaﬂ›mlar›na örnek teﬂkil etmektedir.

Yayg›n Mevduat Hizmetleri
Akbank mevduat alan›nda hem fiyatlama politikas› hem
de küçük tasarruf sahiplerine sa€lad›€› avantajlarla
öncü rolünü devam ettirmektedir. Mevduat›n›n
%70’ine yak›n› tasarruf mevduat›ndan oluﬂan Akbank
küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerinin ekonomiye

kazand›r›lmas› yönünde teﬂvik edici kampanya ve
fiyatlamalar sergilemeyi sürdürmektedir.
Akbank, farkl› meslek gruplar› için düzenledi€i
mevduat kampanyalar›yla cazip mevduat oranlar›
sunarken, özellikle küçük tasarruf sahiplerinin ve
yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂan iﬂçilerimizin yo€un olarak yaﬂad›€›
bölgelerde sa€lad›€› avantajlar ile yurtd›ﬂ›ndan gelen
birikimlerin yurtiçinde de€erlendirilmesi konusunda
önemli çaba sarfetmektedir
Akbank, her türlü kanaldan eriﬂim sa€layarak,
Türkiye’nin bir ucundan di€erine kadar en ücra
köﬂesindeki müﬂterilerine yat›r›mlar›n› de€erlendirme
f›rsat› vermeye devam etmektedir.

Tasarrufu Teﬂvik Amaçl› Birikim Hesaplar›
Akbank 2010 y›l› içerisinde yeniledi€i ürünü Fon
Birikim Hesab› ve y›l›n son çeyre€i yat›r›mc›lar›na
sundu€u Mevduat Birikim Hesab› ile tasarruf etmeyi
ve birikim yapmay› özendirecek ürünlerini hayata
geçirmiﬂtir. Türkiye gibi yat›r›mlar›n›n önemli bir
k›sm›n› yurtd›ﬂ›ndan borçlanarak karﬂ›layan bir
ülkede yat›r›m bilincini uyand›rmak, sa€lad›€› esnek
ürünlerle yat›r›mc›lar› biriktirmeye özendirmek,
uzun vadeli birikim ile gelecek planlar›n› kesiﬂtirmek
için haz›rlanan ürünler yat›r›m fonu ve mevduat gibi
sermaye ve para piyasalar›na giriﬂ sa€lamas› aç›s›ndan
da önemlidir.
50 TL gibi çok düﬂük tutarlarla dahi birikim yapmay›
sa€layan ürünlerimizle Akbank müﬂterisi olan 50 bin
kiﬂi her ay büyük küçük demeden birikim yapmaya
devam ediyor. Bu say›n›n 2011 sonunda 200 bine
yükselmesini beklemekteyiz.

ﬁeffaf Bankac›l›k Hizmetleri: aRife taRife
Bankac›l›k hizmetlerine yönelik devrim olarak
nitelendirilebilecek ‘aRife taRife’ ile Akbank, ülkemiz
bankac›l›k sektöründe örne€i bulunmayan yeni bir
uygulama baﬂlatm›ﬂt›r.
Müﬂterilerine bankac›l›k iﬂlemlerini çok daha ucuza
yapabilecekleri, ﬂeffaf ve rakipsiz bir hizmet modeli
sunmak üzere yola ç›kan, “Herkes ne ödedi€ini
bilsin diye” ve “Arif olan birini seçer” sloganlar›yla
müﬂterilerini bilinçli seçim yapmaya teﬂvik eden aRife
taRife’ler, Türk Bankac›l›k sektöründe yepyeni bir
dönemi baﬂlatm›ﬂt›r.
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aRife taRife ile müﬂterilerin en s›k kulland›€› para
transferi, çek tahsilat›, cüzdan-ekstre yazd›rma gibi
iﬂlemler paketlenerek, ayl›k tek bir ücret karﬂ›l›€›nda,
müﬂteriye ihtiyac› kadar iﬂlem yapabilme olana€›
sa€lamaktad›r. Akbank müﬂterileri böylelikle,
tarife içeri€indeki iﬂlemlere ayr› ayr› ücret ödemek
yerine, bir tarifeyi sat›n alarak çok daha düﬂük bir
ücret karﬂ›l›€›nda bir ay boyunca ihtiyaçlar› kadar
iﬂlem yapma hakk› elde etmektedir. aRife taRife
bireyler ve ﬂirketler için haz›rlanan toplam alt› farkl›
tarifeyle her tip müﬂteri için ayr› ayr› tasarlanm›ﬂt›r.
Bu segmentlere dahil olan müﬂterilerimizin
ﬂubelerimizden iﬂlem s›kl›€›na göre bir paket tercihi
yapabilece€i seçenekler sunulurken, ‹nternet
Bankac›l›€›’n› tercih edenler de unutulmam›ﬂ; bu
kanal› kullanan müﬂterilerimize özel tarife seçenekleri
de haz›rlanm›ﬂt›r.

Gençler için Bankac›l›k Hizmetleri: exi26
Müﬂteri iliﬂkilerini kal›c›laﬂt›rma anlay›ﬂ›nda temel
yap› taﬂlar›ndan biri olarak görülen gençlik bankac›l›€›,
Akbank bünyesinde 2005 y›l›ndan bu yana exi26
markas› alt›nda sürdürülmektedir. Gençlerin finansal
ve finansal olmayan gereksinimlerine çözüm getirmeyi
amaçlayan Akbank, 18-26 yaﬂlar› aras›ndaki gençler
için tasarlanm›ﬂ özel hizmet ve ürünler sunmaktad›r.
Bu ürünlerin baﬂl›calar› gençlik portallar›, Axess
exi26, Neo exi26, özel ihtiyaç ve taﬂ›t kredileri ile
gençlere yönelik sigorta ürün ve hizmetleridir. Exi26
kredi kart› uygulamalar›yla üniversite ö€rencilerine
nispeten düﬂük limitli kredi kartlar› vererek, onlar›n
tasarruf ve harcama disiplini kazanmalar›na arac›
olunmaktad›r. Gençlerle gündelik hayatlar› esnas›nda
iliﬂki kurabilmeyi amaçlayan exi26, özel tasar›ml›
kampus ﬂubeleri ve gerçekleﬂtirilmesine katk›
sa€lad›€› kültürel etkinliklerle üniversite yaﬂam›n›n da
içindedir. Ülkemizin kültür yaﬂam›nda önemli yer tutan
tüm büyük etkinliklerde gençlerin yan›nda yer almay›
amaç edinen exi26, son olarak 2010 y›l›nda dünyan›n en
ünlü rock gruplar›n›n yer ald›€› Sonisphere Festivaline
sponsor olmuﬂtur.

Birebir Bankac›l›k’ta Yat›r›mc›lar› Bilinçlendirme
Birebir Bankac›l›k, s›n›rl› say›da müﬂteriye ayr›cal›kl›
hizmet ve yüz yüze birebir çözümler sunma anlay›ﬂ›yla
çal›ﬂan bir hizmet modelidir. Birebir Bankac›l›k
Müﬂteri ‹liﬂkileri Yöneticileri, varl›klar› belirli bir düzeye
ulaﬂm›ﬂ, yat›r›m ürünlerinde uzman hizmet bekleyen

müﬂterilere kolayca iletiﬂim sa€layabilecekleri bir
platform haz›rlayarak en uygun ürünleri sunmakta ve
finansal konularda bilgilendirici destek sa€lamaktad›r.
2010 y›l›nda, Birebir Bankac›l›k çat›s› alt›nda
186 ﬂubede 221 Birebir Bankac›l›k M‹Y’i ile 160
bin müﬂteriye öncelikli hizmet sunulmuﬂtur.
Bu, do€rudan ve ayr›cal›kl› hizmet modeli,
farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ ürün yelpazesi, özel fiyatlama, günlük
finansal bilgilendirmeler ve sosyal etkinliklerle
tamamlanmaktad›r.
Birebir Bankac›l›k platformunda finansal
gereksinimlerine h›zl› çözüm bulan müﬂteriler,
yat›r›mlar› için en do€ru bilgilere gerek özel Müﬂteri
Temsilcisi, gerek “Yat›r›m Fikirleri” bilgilendirme
e-postalarıyla ulaﬂabilmektedir. Yat›r›m Fikirleri’nin
müﬂterilerin farkl› risk ve getiri özelliklerine sahip
yat›r›m ürünleri hakk›nda bilgilendirilmesi ve uzun
vadede yat›r›m konusundaki e€itimi için önemli bir
katk›s› olmaktad›r.
Ayr›ca, Birebir Bankac›l›k 2010 y›l›nda da Türkiye’nin
çeﬂitli ﬂehirlerinde düzenledi€i Yat›r›mc› Seminerleri
ile de€erli piyasa yorumcular›n›, Dünya çap›nda fon
yöneticileri ve ekonomistleri müﬂterileriyle bir araya
getirmiﬂtir. Bu çal›ﬂman›n amac›, hem müﬂterilerle
iliﬂkileri derinleﬂtirmek ve uzun vadeli bir çal›ﬂma
zemini haz›rlamak, hem de müﬂterilerin uzman
görüﬂlerinden faydalanmalar›n› ve yat›r›m kararlar›n›
daha do€ru bir bak›ﬂ aç›s›yla almalar›n› sa€lamakt›r.

Kredi Borçlar›n›n Yap›land›r›lmas›
2009 y›l›nda yaﬂanan ekonomik dalgalanman›n
etkisiyle, bireysel kredisini veya kredi kart› borcunu
ödeme güçlü€ü yaﬂayan müﬂterilerimize yasal
otoritenin koydu€u s›n›rlamalar da dikkate al›narak
baz› kolayl›klar sa€lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ödeme plan›
de€iﬂikli€i talep eden veya ödemede gecikti€i için yeni
ödeme plan›yla gecikmesini gidererek düzenli ödeme
yapabilece€i düﬂünülen müﬂterilerimizin talepleri
de€erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. Bu niteliklerdeki kart
sahiplerinin ve kredi kullanm›ﬂ bireylerin bir k›sm›na,
kullanm›ﬂ olduklar› krediler yasal takibe al›nmadan
önce borçlar›n› ödeme imkan› sunulmuﬂtur.

Ekonominin Dinamosu Mikro ‹ﬂletmeler
Mikro iﬂletmeler ticari döngünün ilk katman›nda
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yer alarak büyümenin dinamosu görevi görürler.
Bugünün Mikro iﬂletmeleri, do€ru yat›r›mlarla birer
KOB‹’ye dönüﬂecek, do€ru politikalarla büyüyen
KOB‹’ler yar›n›n ticari ve kurumsal iﬂletmeleri haline
gelecektir. Bu döngü global piyasalarda her zaman
böyle iﬂlemekte, Türkiye’de de mevcut iﬂletmelerin
büyük bir k›sm› mikro iﬂletme olup ekonomi ve
istihdam›n temelini oluﬂturmaktad›r. Bankam›z da bu
döngünün tüm aﬂamalar›nda yer alarak kurumsal,
ticari, ﬂirket ve mikro müﬂterilere hizmet vermektedir.
Mikro segment müﬂterilerimiz Bankam›z›n KOB‹
müﬂterilerine sundu€u her türlü ürün ve hizmetten
faydalanabilmektedirler.

‹liﬂkili Kuruluﬂlar›m›z Arac›l›€›yla Sunulan
Hizmetler
Sigortal› Olmak Bir Lüks De€il, Gerekliliktir
2010 y›l›nda banka sigortac›l›€›nda görülen büyümeye
paralel olarak, Akbank sigortac›l›k faaliyetlerindeki
büyümesini sürdürmüﬂtür. Akbank’›n özellikle bireysel
emeklilik sistemi sat›ﬂ potansiyeli ile AvivaSA Emeklilik
ve Hayat A.ﬁ.’nin ulaﬂt›€› fon büyüklü€ü, Ak Sigorta
A.ﬁ.’nin sektöründe banka kanal› üretimlerinde en
büyük art›ﬂ› yapmas› ve Akbank arac›l›€›yla sunulan
sigorta ürünlerinin daha geniﬂ müﬂteri kitlelerine
ulaﬂmas› 2010 y›l›n›n önemli baﬂar›lar› olarak dikkat
çekmiﬂtir.
Akbank, banka sigortac›l›€›ndaki temel prensibini,
sigortal› olman›n bir lüks de€il gereklilik oldu€unun
geniﬂ kitlelere anlat›lmas›, bu ba€lamda müﬂterilerin
yaﬂam boyu risklerini dikkate alarak, her segmente
uygun fiyatta ve teminatta ürünleri sunmak olarak
belirlemiﬂtir. Bu do€rultuda, müﬂterilerimize kritik
hastal›klara yakalanmalar› durumunda tazminat
ödemesi yapan Hayata Devam Sigortas› ve acil sa€l›k
durumlar›nda tedavi giderlerini karﬂ›layan Acil
Sa€l›k Teminat›’n›n Akbank ﬁubeleri’nden sat›ﬂ›na
baﬂlanm›ﬂt›r.
Bunun yan›nda, kredi kart› harcamalar› için ödeme
güvencesi sunan Kredi Kart› ‹ﬂsizlik Sigortas› ile
konut ve ihtiyaç kredileri ödemeleri için Kredi Hayat
Maksimum Koruma ürünlerinin sat›ﬂ›yla müﬂterilerin
kredi ba€lant›l› riskleri teminat alt›na al›nm›ﬂt›r. ﬁirket
ve mikro segment müﬂterilerine özel ürünlerle; üye
iﬂyerlerindeki POS cihazlar›n›n her türlü k›r›lma ve
bozulma risklerine karﬂ› POS Sigortas›, iﬂyeri sahibi

müﬂterilerimizin çal›ﬂanlar›na veya çevresine karﬂ›
olan sorumluluklar›ndan do€abilecek risklere karﬂ›
güvence sa€lamalar› amac›yla, sorumluluk sigortas›
paketleri müﬂteri risklerine yönelik teminatlar›
sa€lamaktad›r.
Sigorta ürünlerinin müﬂterilere tüm da€›t›m
kanallar›ndan ulaﬂmas› hedefiyle, Akbank
ATM’lerinden sigorta poliçelerinin sat›ﬂ›na baﬂlanm›ﬂ,
müﬂteri ihtiyac›na uygun ürünler kanala uygun olarak
geliﬂtirilmiﬂtir.
Akbank müﬂterilerine, 7 gün 24 saat Ça€r› Merkezi
arac›l›€›yla Acil Sa€l›k Teminat›, Hayata Devam
Sigortas›, B Plan› Hayat ve ‹ﬂsizlik Sigortas›, Bodycard
Kart Koruma Sigortas›, Kredi Kart› ‹ﬂsizlik Sigortas›
ve Ferdi Kaza Sigortas› ürünlerine iliﬂkin hizmetler
verilmeye devam edilmiﬂtir.

Bireysel Yat›r›mc›lar›n Finansal
Okuryazarl›klar›n› Artt›r›c› Uygulamalar
Düﬂen faiz ortam›nda birikimlerin do€ru araçlara
yönlendirilmesi yat›r›mc›lar için çok daha kritik bir
hale gelmiﬂtir. Yat›r›m›n s›n›rlar› ortadan kalkm›ﬂ ve
en muhafazakar yat›r›mc›lar dahi farkl› enstrümanlara
yönelmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Akbank hem geniﬂ yat›r›m
fonlar› yelpazesi, hem de farkl› kanallardan al›m
sat›ma arac›l›k hizmetleriyle yat›r›mc›lar›n tüm
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya devam etmektedir.
Tamam› kurucusu oldu€u fonlardan oluﬂan fon ailesi
ile pazarda %12 pay› olan Akbank, 2010 y›l›nda halka
arz etti€i yeni fonlarla yat›r›mc›lar› yeni ürünlerle
tan›ﬂt›rm›ﬂ, farkl› alternatif arayan yat›r›mc›lar›n
yeni ürünlere yat›r›m yapmas›n› özendirici bir rol
oynam›ﬂt›r.
Akbank, 2010 y›l›nda “her ay en az iki Anapara Koruma
Amaçl› fon” idealiyle toplam 18 adet fon ihrac›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Fonlarda yarat›lan bu çeﬂitlilik
sayesinde borsadan dövize, alt›ndan gümüﬂe, faizden
emtiaya kadar yat›r›m yap›labilecek her türlü dayanak
varl›€›, kurdu€u fonlarla yat›r›mc›n›n anlayabilece€i,
karmaﬂ›kl›ktan uzak bir formda müﬂterilerine sunmuﬂ,
daha önceden yat›r›m ürünleriyle hiç tan›ﬂmam›ﬂ 20
bin kiﬂi yat›r›m dünyas›ndaki yerini alm›ﬂt›r.
Ayr›ca dünyan›n önemli fon yöneticisi kurumlar›ndan
Templeton Asset Management Ltd. ile geliﬂmekte olan
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Örnek: Bilinçli VOB (Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon
Borsas›) Yat›r›mc›s› için...
Akbank, yat›r›mlar›n› klasik araçlar›n yan›nda,
farkl› alternatiflere yöneltmeyi düﬂünen
müﬂterileri için yaratt›€› “Akbank VOB Okulu”
platformuyla yat›r›mc›lar›n Vadeli ‹ﬂlem ve
Opsiyon Borsas› (VOB) konusunda do€ru bilgiye
ulaﬂmas›n›, sorular›na an›nda yan›t bulmas›n›
sa€lamaktad›r. VOB, vadeli iﬂlem ve opsiyon
sözleﬂmelerinin al›n›p sat›ld›€› tek borsad›r.
Vadeli iﬂlem sözleﬂmeleri belli bir miktardaki mal
veya finansal arac›n ileri bir tarihte belirli fiyattan
alma veya satma sözleﬂmeleridir.
Bu platformda yat›r›mc›lar yat›r›m dünyas›na
yepyeni bir perspektif getiren VOB’un sa€lad›€›
avantajlar›, riskleri ve f›rsatlar› tan›maktad›r.
Temel düzeyden ileri düzeye kadar geniﬂ bir
yelpazede haz›rlanan e€itim modülleri ile VOB
Okulu kat›l›mc›lar›, VOB’da iﬂlem yapmadan
önce gerekli temel donan›m› kazanabilmekte,
her geçen gün geliﬂen bu piyasadaki riskler
konusunda bilgi sahibi olabilmektedir.
Yat›r›mc›lar›n pratik aç›dan geliﬂimini
desteklemek amac›yla “Sanal Portföy Yar›ﬂmas›”
düzenlemiﬂtir. Yar›ﬂma, hiçbir maliyete
katlanmadan iﬂlem yaparak kendini denemek
isteyen yat›r›mc›lar için önemli bir f›rsat olmuﬂtur.
Ayr›ca “Akbank Yat›r›mc› Merkezi” ad› alt›nda
profesyonel ekipler oluﬂturularak yo€un VOB
iﬂlemi yapan yat›r›mc›lara kiﬂiye özel, h›zl› ve
nitelikli hizmet sunumuna baﬂlanm›ﬂt›r.

piyasalara yat›r›m yapan Akbank T.A.ﬁ., yat›r›mc›lara
y›l içinde Franklin Templeton BRIC Ülkeleri Yabanc›
Menkul K›ymetler Fonu’nu sunmuﬂtur. “10 TL
ile dünyan›n en h›zl› geliﬂen piyasalar›na yat›r›m
yap›n” slogan›yla en küçük yat›r›mc› dahi dünyan›n
di€er ucundaki ülkelere yat›r›m yapma imkan›na
kavuﬂmuﬂtur.

Tüketici Kredilerinde Sorumluluk
Uygulamalar›
Akbank’›n bireylere sa€lad›€› tüketici kredileri ‹htiyaç,
Taﬂ›t ve Konut olarak üç ana gruptan oluﬂmaktad›r.
Ayr›ca, kredi kartlar› taraf›ndan sa€lanan krediler de
tüketicilere sa€lanan hizmetler aras›ndad›r. Bireysel
tüketici kredi tutarlar›n›n 2008 y›l›ndan itibaren
tutarlar›n› gösteren tablo aﬂa€›da verilmiﬂtir. 2008
ve 2009 y›l›nda bu tutarlar toplamda büyük farkl›l›k
göstermezken, 2010 y›l›nda toplam bireysel tüketici
kredi tutarlar›nda önemli bir art›ﬂ gözlenmiﬂtir.

‹htiyaç Kredisi
‹htiyaç kredisi tüketicilerin e€itimden sa€l›€a, tatilden
ev eﬂyas›na kadar her türlü ihtiyac› için 60 aya
varan vade seçene€iyle kefilsiz kulland›r›lmaktad›r.
Kredi talepleri teminats›z kredi olarak müﬂterinin
kredibilitesine ba€l› olarak de€erlendirilmektedir.
Müﬂterilerin her türlü nakit ihtiyac›na kolay bir çözüm
sunmaktad›r.
‹htiyaç kredisi pazar›ndaki lider bankalardan biri
olarak, 2010 y›l›nda yeni müﬂteri kazan›m›, geniﬂ
müﬂteri taban›na yay›larak kârl› ve sa€l›kl› büyüme,
müﬂteri portföyünün çeﬂitlili€ini büyütme ve müﬂteri
ba€l›l›€› sa€lama hedeflerine odaklan›lm›ﬂ, politikalar
da bu hedefler do€rultusunda ﬂekillendirilmiﬂtir.

Bireysel Tüketici Kredileri Tutarlar› (Milyon TL)

2010

2009

2008

Konut Kredisi

6.166

4.592

4.601

804

555

1.086

6.160

4.098

3.923

13.130

9.245

9.610

6.619

5.754

4.769

19.749

14.999

14.379

Taﬂ›t Kredisi
‹htiyaç Kredisi
TOPLAM (Tüketici Kredileri)
Kredi Kartlar›
TOPLAM (Tüketici Kredileri ve Kredi Kart›)

58

05
MÜŞTERİLERİMİZE
KATTIĞIMIZ DEĞER

‹htiyaç kredilerinde tüketicilere geniﬂ bir ürün yelpazesi
sunman›n yan› s›ra, y›l boyu kampanya yönetimi
yap›lm›ﬂ ve rekabetçi koﬂullara sahip, fiyat ve vade
avantajl› kampanyalarla her türlü finansal ihtiyaçlara
yönelik destek sa€lanm›ﬂt›r.

Akbank Enerji Dostu Kredi
Son y›llarda tüm dünyada oldu€u üzere, ülkemizde
de enerji tasarrufu ve enerji verimlili€i konusundaki
kamu bilinci artmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ev sahipleri, site ve
apartman yönetimleri için, yak›t ve elektrik giderlerini
düﬂürerek enerjiyi verimli kullanmak büyük önem
taﬂ›yan bir konu haline gelmiﬂtir. Bu do€rultuda, 2010
y›l›nda lansman› yap›lan Akbank Enerji Dostu Kredi
ile bireylerin ve apartman/site yönetimlerinin ›s› ve
yak›t tasarrufuna yönelik yal›t›m, mantolama, güneﬂ
enerjisine geçiﬂ, do€al gaz dönüﬂümü ve benzeri her
türlü harcamalar› için uygun finansman koﬂullar›yla
kredilendirme sa€lanm›ﬂt›r. Böylelikle hem bireylerin
enerji maliyetlerini azaltan hem de çevreye katk›
sa€layan bir finansman seçene€i sunulmuﬂtur. (Bu
kredi ayr›ca KOB‹’lere de sunulmuﬂtur.)

Mutfaktan Hayata Kredi
2010 y›l›nda, Endeavor Türkiye giriﬂimi ile T.C. Milli
E€itim Bakanl›€›’n›n onaylad›€›, profesyonel aﬂç›l›k ve
pasta-ekmekçilik alan›nda Türkiye’nin uluslararas›
diploma veren ilk ve tek özel mesleki e€itim kurumu
Mutfak Sanatlar› Akademisi (MSA), bir araya gelerek,
mesleki e€itime ciddi katk›lar sa€layacak olan
yepyeni bir proje baﬂlatm›ﬂt›r. Verdikleri profesyonel
e€itimlerin daha çok kiﬂiye ulaﬂmas› ve uluslararas›
geçerlilikteki bu mesleki e€itimlerden isteyen
herkesin yararlanmas›n› sa€lamak amac› güden
MSA ile yap›lan iﬂbirli€i sonucu, MSA’da e€itim
almak isteyen ö€rencilere e€itim süresince okul
ücretini düﬂündürmeyecek ve sadece e€itimlerine
odaklanmalar›n› sa€layacak “Mutfaktan Hayata Kredi”
paketi oluﬂturulmuﬂtur. Endeavor Türkiye ve MSA
ile yap›lan bu iﬂbirli€iyle gelece€in ﬂeflerine destek
sa€lanm›ﬂt›r.

Konut Kredisi
Ev sahibi olmak isteyen müﬂterilerimize, 120 ay vadeye
kadar BSMV ve KKDF’den muaf olarak konut kredisi
kullanma imkan› sunulmaktad›r. Kredi, al›nacak
konut teminat al›narak, konut de€erinin %75’ine kadar

kulland›r›labilmektedir. Uzun vadede yüksek tutarda
kredilendirme sa€lanarak, müﬂterilerin konut sahibi
olmalar›na destek olunmaktad›r.
Akbank, konut kredisi alan›nda sektördeki öncü
gücünü müﬂterileri lehine kullanmaktan çekinmemiﬂ,
her zaman en avantajl› faiz oranlar›n› sunan bankalar›n
baﬂ›nda gelmeye özen göstererek mortgage pazar›n›n
büyük bir ivme gösterdi€i 2005 y›l›ndan bu yana
200 binden fazla müﬂterisinin ev sahibi olmas›n›
sa€lam›ﬂt›r.
Akbank, 2010 y›l›nda da mortgage ile ilgili sürekli
yeni ürün ya da hizmet geliﬂtirmeye özen göstermiﬂ,
müﬂterilerinin gelirlerine ya da beklentilerine göre
de€iﬂen pek çok farkl› mortgage seçeneklerini
raflar›na koymuﬂtur.
Alternatif da€›t›m kanallar›ndaki geliﬂmelerin hem
bankaya hem müﬂterilerine zaman ve parasal tasarruf
sa€lad›€› bilinciyle 2010 y›l›nda mortgage kredilerine
özel bir ça€r› merkezi hizmeti sunulmuﬂtur. Bu sayede
Akbank müﬂterileri hem mortgage dan›ﬂmanlar›ndan
her türlü yasal ve teknik konuda görüﬂ alabilmekte
hem de mortgage baﬂvurusunda bulunabilmektedir.
Akbank büyük inﬂaat firmalar›n›n yan› s›ra bu konuda
kamusal alan›n önemli oyuncular› say›lan TOK‹ ve
Emlak GYO ile yap›lan iﬂbirliklerini art›rarak devam
ettirmekte, sadece büyük ﬂehirlerde de€il Anadolu’daki
konut projelerine de odaklanmaktad›r. Bu sayede,
Bankam›z depreme dayanıkl›, altyap›s› sa€lam, seçkin
mimari projelerle ülkemizdeki kentsel dönüﬂüm
faaliyetlerine de destek olmaktad›r.
Ayr›ca, büyük proje firmalar›yla geliﬂtirdi€imiz
çal›ﬂmalar›n yan› s›ra, ikinci el konutlar›n el
de€iﬂtirmesinde önemli bir yeri olan emlak zincirleri
ve emlak odalar› iﬂbirlikleriyle sektördeki e€itimli
iﬂgücünün ve profesyonel yaklaﬂ›m›n yayg›nlaﬂmas›na
katk›da bulunmaya da özen gösterilmektedir.

Taﬂ›t Kredisi
2010 y›l›nda, taﬂ›t kredisinde otomobil bayileri ve
distribütörleriyle kurulan özel iﬂbirlikleri ve finansal
ortakl›klar, düzenlenen ortak kredi kampanyalar› ve
kredi ekspres online taﬂ›t kredisi baﬂvuru sistemi
sayesinde tüketicilere uygun oranlarla finansman
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sa€laman›n yan› s›ra, finansmana ihtiyaç duyduklar›
anda baﬂvurular› kolaylaﬂt›ran hizmetler sunulmuﬂtur.

Art› Para
Bankam›zda Art› Para olarak adland›r›lan Kredili
Mevduat Hesab›, müﬂterilerimizin vadesiz mevduat
hesaplar›na tan›ml› ve an›nda kullanabilecekleri bir
limittir. Bir kere onay al›nd›€›nda iﬂlek kredi mant›€›nda
limit dahilinde sürekli olarak kullan›labilmektedir.
Müﬂteriler ne kadar limitleri kald›€›n› her an ATM/
BTM, internet ﬂube, ça€r› merkezi, ﬂubelerimiz gibi
kanallardan takip edebilmekte, iﬂleyen borcunu ça€r›
merkezi ve ﬂubelerimiz arac›l›€›yla ö€renebilmektedir.
Müﬂterilere sa€lanan kolay kullan›labilirlik avantaj›yla
acil nakit s›k›nt›lar› giderilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.

Banka ve Kredi Kartlar›nda Sorumluluk
Uygulamalar›
Her segmetten müﬂterimiz taraf›ndan kullan›lan,
toplamda yaklaﬂ›k beﬂ milyon adet olan Akbank
kredi kartlar› portföyü Axess, Axess Business,
Wings, Wings Business, Fish, Carrefour Axess ve
Axess exi26 markalar›ndan oluﬂur. Özellikle üç
kuvvetli kredi kart› markam›z olan Axess, Wings
ve Fish’ten oluﬂan 4,9 milyon adet kredi kart›, 5,2
milyon adet banka kart› portföyümüz ve 6,8 milyar TL
tutar›ndaki kredi kart› portföyümüz ile 218 bin üyeli
üye iﬂyeri (POS makinelerimizi kullanan iﬂyerleri)
a€›m›zla müﬂterilerimize gereksinim ve beklentileri
do€rultusunda yenilikçi hizmetler sunmaktay›z.

CarrefourSA Axess’in lansman›, 2009’da yap›lm›ﬂt›r
ve kredi kart› portföyümüzün en genç üyesidir.
CarrefourSA Axess, Axess’in sa€lad›€› kolayl›klar›n
yan› s›ra CarrefourSA’larda kullan›c›ya özel f›rsatlar
sunmaktad›r.
Axess Business ve Wings Business, küçük, orta ve
büyük ölçekli firmalara yönelik kart çözümlerimizdir.
Her iki kart da kullan›c›lara, ödemeleri düzenli takip
olana€› ve ayr›ca mil puan ve chip-para kazan›m› gibi
mali avantajlar sa€lamaktad›r.
Axess exi26, üniversite ö€rencilerine ve çal›ﬂma
hayat›na yeni ad›m atm›ﬂ genç profesyonellere
yöneliktir. Axess exi26 genç ve dinamik hedef kitleye
uygun iletiﬂim dili ve yıl boyu devam eden taksit ve
indirim kampanyalar› gibi özellikler taﬂ›maktad›r.
Neo; Banka Kart›n›n ‹lerisi! Günümüzde banka
kartlar›n›n ödeme sistemi içindeki pay› ve önemi
oldukça göze çarpar ﬂekilde büyümektedir.
Özellikle al›ﬂveriﬂte nakit kullan›m tercih edenlerin
Neo ile al›ﬂveriﬂ yapmalar›n› sa€lamak amac› ile
y›l boyunca iletiﬂim çal›ﬂmalar› ve hedef kitleli
al›ﬂveriﬂ kampanyalar› yap›lm›ﬂt›r. Neo ile Axess
üye iﬂyerlerinden yap›lan al›ﬂveriﬂten chip-para
kazan›lmaktad›r. Ayr›ca Neo’nun al›ﬂveriﬂte kullan›m
oran›nda çarp›c› bir art›ﬂ yakalanm›ﬂ ve 2010 y›l›nda
%46’l›k bir büyüme performans› sergilenmiﬂtir.

Kredi Kartlar›nda Sigorta Hizmetleri

Axess, Bankam›z›n 10 senedir lokomotif kredi kart›
konumundad›r. Ülkemizdeki kredi kart› kullan›c›lar›n›n
ihtiyaçlar›na yan›t veren, kullan›c›ya çeﬂitli avantajlar
sunarak kazand›ran, yeni ürün özellikleri ve finansal
çözümler aç›s›ndan sürekli geliﬂtirdi€imiz bir üründür.

Kredi kartlar› genel olarak kaza, kay›p, h›rs›zl›k
gibi risklere maruz kalabilen bir finansal üründür.
Güvenli bankac›l›k ilkesiyle müﬂterilerimize,
karﬂ›laﬂabilecekleri bu tür s›k›nt›l› durumlara yönelik
çeﬂitli sigorta ürünleri sunmaktay›z.

Wings, seyahat odakl›, hareketli yaﬂam tarz›na sahip,
üst gelir grubundaki müﬂterilerimize yönelik bir
kredi kart›d›r. 2007’den bu yana Wings, sosyal yaﬂam›
hareketli, iﬂ veya tatil amaçl› seyahat ihtiyaçlar›
daha çok olan ve önceliklerini bu yönde belirleyen
müﬂterilerimize hitap etmektedir.

Örne€in vefat veya maluliyet durumunda, kredi
borcunun tahsil edilebilmesi ve mirasç›lara maddi
yükümlülük oluﬂturmamak için, Hayat Sigortas› hizmeti
sunulmaktad›r. ‹ﬂsiz kalma hali için de Ak Sigorta’dan
Kredi Kart› ‹ﬂsizlik Sigortas› ürünü geliﬂtirilmiﬂtir.
Bodycard Koruma Sigortas› ürününü kullanan
müﬂterilerimizin ve aile fertlerinden birinin cüzdan›n›n
kaybolmas› ya da çal›nmas› durumunda, dünyan›n
her yerinden sadece Akbank Telefon ﬁubesi’nin
aranmas›yla, çok k›sa bir sürede tüm bankalardaki
kredi ve banka kartlar›n›n müﬂterimiz ad›na

Fish, kredi kart› portföyümüze 2008’de kat›lm›ﬂ ve
perakende pazar›yla Bankam›z›n yak›nlaﬂmas›n›
sa€layan, kullan›c›ya cazip ödüller kazand›ran bir
kart›m›zd›r.
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kapat›lmas› sa€lan›r. Bu ürüne ayr›ca, müﬂterilerimizin
ma€dur olmamas› için birçok konuda teminat, ulaﬂ›m,
iletiﬂim ve nakit yard›m hizmetleri dahildir.

%99,9’unun yaﬂad›€› 79 ilde, 912 ﬂubesi, 3.127 adet
ATM’si ve an›nda para yat›rma özelli€ine sahip BTM’leri
ile Türkiye’nin en yayg›n ATM a€lar›ndan birine sahiptir.

Üye ‹ﬂyeri Kampanyalar›yla Anadolu’da Ticaretin
Geliﬂmesine Katk›

2010 y›l›nda odakland›€› ATM parkurunu geniﬂletme
politikas›yla h›zla gerçekleﬂtirdi€i ATM kurulumlar›yla
pazar pay›nda 4. s›radan 2. s›raya yükselen Akbank’ta,
nakit çekme iﬂlemlerinin %89’u, nakit yat›rma
iﬂlemlerinin %61’i ATM ve BTM’ler kullan›larak
gerçekleﬂtirilmektedir. Ayn› zamanda Türkiye’deki
ortak ATM paylaﬂ›m›na dahil olan ATM ve BTM’ler,
Akbank müﬂterilerinin yan› s›ra Türkiye’deki tüm kredi
ve banka kart› sahiplerinin kullan›m›na aç›kt›r.

Kredi kart› iﬂlemlerinin gerçekleﬂebilmesi için gereken
POS cihazlar›n›n bulundu€u tüm iﬂletmelere ‘üye
iﬂyeri’ ad›n› vermekteyiz. Akbank üye iﬂyeri adedi
aç›s›ndan pazardaki ilk dört büyük banka aras›ndad›r
ve 2010’da pazar pay›n› artt›rm›ﬂt›r. 2008’den bu yana
devam eden Anadolu’ya özel “ﬂehir bazl› üye iﬂyeri
kampanyalar›” ile hem Anadolu’daki illerde ticaretin
geliﬂmesine katk›da bulunmak, hem de kampanya
s›ras›nda bu ﬂehirlerdeki sosyal hayata farkl› bir
canl›l›k ve motivasyon getirmek amaçlanmaktad›r. Bu
kampanyalar sayesinde Bankam›z çok say›da yeni kredi
kart› müﬂterisi ve üye iﬂyeri kazanmaktad›r.

Wings Karbon Ayakizi Bilgilendirme Giriﬂimi
Karbon sal›m› konusunda müﬂterilerimizi
bilinçlendirmek üzere 2010 y›l›nda çal›ﬂmalar›
baﬂlat›lan web sitesi, 2011 y›l› baﬂ›nda hayata
geçirilmiﬂtir. Yürütülmeye yeni baﬂlanan çal›ﬂmalar
aras›nda Wings web sitesinde oluﬂturulan karbon
ayakizi sayfas› yer almaktad›r. Bu sayfalarda “Karbon
ayakizi nedir? Karbon ayakizi nas›l hesaplan›r? Karbon
ayakizi hesap makinesi; karbon ayakizimizi azaltman›n
yollar› ve sera gaz›, küresel ›s›nma ve sonuçlar›” gibi
baﬂl›klar alt›nda müﬂterilerimizin bilinçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
Ayr›ca, “karbon sal›m›n› ölçebilen hesap makinesi”
de bu web sitesinde yer alacakt›r. 2011 y›l› Ocak
ay›ndan itibaren facebook üzerinden basit oyunlar ve
duyurularla karbon sal›m› hesap makinesine yönelik
iletiﬂim baﬂlat›lm›ﬂ; ﬁubat baﬂ›nda karbon hesap
makinesi de kullan›ma aç›lm›ﬂt›r. Bu projeyi facebook
üzerinden etkin ﬂekilde tan›tmak ve interaktif test
ve hesap makinesi kullan›m› sa€lamak için hediyeli
kampanyalarla müﬂterilerimizin kullan›m› teﬂvik
edilmektedir.

Yayg›n ﬁube ve ATM’ler Sayesinde Ekonomiye
ve Çevreye Katk›
Yayg›n ﬁube ve ATM A€›
Akbank, 2010 y›l›nda gerçekleﬂtirdi€i üç ildeki
ﬂube aç›l›ﬂ›yla birlikte Türkiye nüfusunun yaklaﬂ›k

Akbank, ilk kez ﬂube aç›lan il ve ilçelerde istihdam
yarat›larak, ekonominin canland›r›lmas›na, faaliyetleri
ve hizmetleriyle dolayl› yoldan katk›da bulunmaktad›r.
Örnek olarak toplumumuzda “yast›k alt›” olarak tabir
edilen birikimlerin ekonomiye kazand›r›lmas›, kay›t d›ﬂ›
ekonominin kontrol alt›na al›nmas› say›labilir.

ﬁubeleﬂme ve ATM Stratejisi
ﬁube ve ATM yap›lanmas›nda hizmet noktalar›
de€erlendirilirken, görünürlük ve ulaﬂ›labilirlik
aç›s›ndan, öncelikli olarak toplu taﬂ›man›n bulundu€u
ana arterler ve/veya yaya trafi€inin yo€un oldu€u
lokasyonlar dikkate al›nmaktad›r. Müﬂterilerimizin
ﬂube ve ATM’lere kolayca eriﬂimlerini sa€layarak,
ulaﬂ›mdan kaynaklanabilecek yak›t tüketimi ve karbon
salımlar›n› önlemeye katk›da bulunulmaktad›r.

Hizmetlere Eriﬂimi Kolaylaﬂt›ran “Özgür
Bankac›l›k”
Her segmentten müﬂterimizin finansal ihtiyaçlar›na
h›zla cevap vermeyi amaçlayan ve teknolojideki
geliﬂmelere paralel olarak sürekli yenilenen,
‘müﬂterilerimizin oldu€u yerde olma’ bilinciyle
geliﬂtirdi€imiz Özgür Bankac›l›k hizmetleri veya Banka
içindeki kullan›m›yla “Alternatif Da€›t›m Kanallar›”
(ADK) da geliﬂerek çeﬂitlenmektedir. Akbank’›n geniﬂ
kanal yelpazesi ve fonksiyon çeﬂitlili€i, y›lda beﬂ
milyondan fazla müﬂterinin bankac›l›k hizmetlerini
ADK’lardan almas›n› sa€lamaktad›r.
Geleneksel da€›t›m kanal›n› oluﬂturan ﬂubelerinin yan›
s›ra Akbank, bireysel ve kurumsal internet ﬂubeleri,
Mobil bankac›l›k hizmetlerini kapsayan Cepﬁubesi ve
4425 sms ﬁubesi, Telefon ﬁubesi, 3.000’in üzerinde
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ATM’si, 267.000’den fazla POS terminali ve di€er ileri
teknoloji kanallar› arac›l›€›yla müﬂterilerine bankac›l›k
hizmetleri sunmaktad›r.
Akbank ADK kullan›c›lar›na, ﬂube kullan›c›lar›ndan
farkl› olarak, hem fiyatlama, hem de sat›n almada
çeﬂitli avantajlar sa€lamaktad›r. Bankam›z bu
yaklaﬂ›mla CepKredi, WebKredi, smsKredi, ATMKredi
gibi alternatif kredi kanallar› ile özel fiyatl› vadeli
mevduat, avantajl› faiz oranlar› ile kredi gibi ürünlerle
sektörde ilk ve öncü uygulamalara imza atm›ﬂt›r.
2010 y›l›nda ADK’dan yap›lan ürün sat›ﬂ ve pazarlama
çal›ﬂmalar›n›n güzel bir örne€i olan “Büyük K›rm›z›
Hat Tonla Kazan” uygulamas›yla dünya çap›nda bir
ödül olan Mobile Marketing Awards Best Use of Mobile
Marketing – Direct Response kategorisinde finalist
olmuﬂtur. Bu pazarlama kampanyas› kapsam›nda
bir GSM operatörüyle iﬂbirli€i içerisinde çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Sözkonusu uygulamada GSM operatörünün sisteme
üye abonelerini arayanlar dinletilen reklamlar ile
sat›ﬂa yönlendirilebiliniyor. Bankam›z›n yapm›ﬂ oldu€u
“Büyük K›rm›z› Ev” için mortgage yönlendirmesi ile
ad› geçen ödüle lay›k görüldük. Müﬂterilere sa€lad›€›
bu gibi avantajlarla bugün birçok müﬂteri ADK’lar›
kullanmakta ve bankada gerçekleﬂen her üç iﬂlemden
ikisi Alternatif Da€›t›m Kanallar›’ndan yap›lmaktad›r.
Akbank’›n 2010 y›l›nda odakland›€› konular›ndan
biri olan ADK stratejileri do€rultusunda “K›rm›z›’ya
Koﬂ” entegre dijital pazarlama iletiﬂimiyle ADK
konumlamas›n› baﬂar›yla gerçekleﬂtirmiﬂtir. 2010
y›l› boyunca yap›lan K›rm›z›’ya Koﬂ dijital pazarlama
kampanyalar› yurt içinde pek çok ödüle lay›k
görülmüﬂtür.

‹nternet Bankac›l›€›
Akbank ‹nternet Bankac›l›€› Türkiye’deki aktif internet
bankac›l›€› kullan›c›lar›n›n %11’ine hizmet vermektedir.
Sektördeki para transferlerinin %11’inin yap›ld›€›
Akbank ‹nternet Bankac›l›€›, ‹MKB’deki hisse senedi
iﬂlem hacminden de %1 pay almaktad›r.

Ça€r› Merkezi ve Telefon Bankac›l›€›
444 25 25 Telefon ﬁubeleri üzerinden hem bireysel hem
de kurumsal müﬂterilerimize bankac›l›k hizmetleri
sunulurken, 444 29 29 Fish Ça€r› Merkezi’miz de Fish
kart sahiplerine hizmet vermektedir.

Ürün kullan›m›n›n devaml›l›€›, müﬂteri kazan›m›,
müﬂteri memnuniyeti, sat›ﬂ ve tahsilat odakl›
çal›ﬂmalar›yla müﬂteriye maksimum fayda sa€layan bir
iletiﬂim merkezi olarak faaliyet gösteren ve bankac›l›k
sektöründeki en büyük ça€r› merkezlerinden biri olan
Akbank Ça€r› Merkezi, 1.000 kiﬂiden fazla çal›ﬂan›yla
2010 y›l›nda 5 milyona yak›n farkl› müﬂteriye hizmet
vermiﬂtir.
Akbank Ça€r› Merkezi, 2010 y›l›nda 39 milyondan fazla
ça€r› karﬂ›lam›ﬂ, 15 milyonun üzerinde d›ﬂ arama
yaparak 117 milyon iﬂlem gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Yan›tlanan ça€r›lar›n %11,5’i sat›ﬂa dönüﬂtürülmüﬂtür.
2010 y›l›nda müﬂterilere sunulan sigorta ürün çeﬂitlili€i
zenginleﬂtirilerek prim üretimi bir önceki y›la göre 1,4
kat art›r›lm›ﬂ, banka genelindeki sigorta sat›ﬂlar›n›n
%40’›, kart sat›ﬂlar›n›n %31’i Ça€r› Merkezi üzerinden
gerçekleﬂmiﬂtir.

Görüntülü Telefon ﬁubesi Hizmetleri
Akbank Ça€r› Merkezi’ni 3G uyumlu cep
telefonlar›ndan görüntülü olarak arayan Turkcell 3G
aboneleri, 2009 y›l›ndan itibaren Akbank Görüntülü
Telefon ﬁubesi ile bankac›l›k iﬂlemlerini hem
duyarak, hem de görerek çok daha h›zl› ve kolay
gerçekleﬂtirebilmektedir. Akbank Ça€r› Merkezi,
Türkiye’nin GSM operatörlerinin 3G lansman›yla
ayn› anda hem video IVR (IVVR), hem de video agent
hizmetini baﬂlatarak öncü hizmetlerine bir yenisini
daha eklemiﬂtir.

Mobil Bankac›l›k: Cep Telefonu Olan Herkese
Bankac›l›k Hizmetleri
Ülkemizde cep telefonlar›n›n her yörede yayg›n olarak
kullan›lmas›, bankac›l›k hizmetlerinin bir k›sm›n›n cep
telefonlar› arac›l›€›yla yap›lmas›n› mümkün k›lm›ﬂt›r.
Akbank’›n smsﬁubesi, Cepﬁubesi ve wap.akbank.com.
tr platformlar›yla hizmet verdi€i mobil bankac›l›k,
çok h›zl› büyüyen alternatif da€›t›m kanallar›ndan
biridir. Bir milyondan fazla müﬂterimizin hizmet
ald›€› smsﬁubesi, müﬂterilerimizin hesap ve kredi
kart›yla ilgili bilgi-bakiye ö€renme ve di€er bankac›l›k
ihtiyaçlar›n› h›zl› ve kolay ﬂekilde karﬂ›lamalar›na
olanak vermekte, söz konusu iﬂlemlerin konvansiyonel
kanallar›m›zda yaratt›€› operasyonel yükü
azaltmaktad›r.

62

05
MÜŞTERİLERİMİZE
KATTIĞIMIZ DEĞER

2008 y›l› sonunda hizmet vermeye baﬂlayan
Cepﬁubesi’yle, Bankam›z›n internet platformunda
sunulan hizmet zenginli€inin mobil platforma
taﬂ›nmas› amaçlanmaktad›r. Bireysel ‹nternet
ﬁubesi kullan›c›s› olan tüm müﬂterilerimiz Akbank
Cepﬁubesi’ni de kullanabilmektedir. Para transferleri,
bilgi ve bakiye ö€renme, yat›r›m iﬂlemleri, ödeme
iﬂlemleri gibi, müﬂterilerin en fazla ihtiyaç duydu€u
hizmetleri sunan Cepﬁubesi’nin fonksiyonel aç›dan
zenginleﬂtirilmesi için devaml› olarak yat›r›m
yap›lmaktad›r.

olarak düzenledikleri çal›ﬂtaylarda Bankam›z›n strateji
ve ‹ﬂ Birimlerimizin ihtiyaçlar›na göre belirlenen
konularda fikir üretmektedirler.

Akbank’›n 2009 y›l›nda devreye giren 3G altyap›s›na
uyumlu hale getirdi€i kanallardan biri olan wap.
akbank.com.tr’de, Türkiye’de finans alan›ndaki ilk
sanal karakter (avatar) uygulamas› ve mobil ortamda
ilk harital› lokasyon hizmeti hayata geçirilmiﬂtir. “En
Yak›n Akbank” uygulamas›yla da ziyaretçiler cep
telefonlar›ndan Akbank ATM/BTM ve ﬂubelerini harita
üzerinde görüntüleyebilmektedir.

Hizmetlerimizi ve iﬂ süreçlerimizi sürekli
iyileﬂtirmek amac›yla kurdu€umuz bir baﬂka
sistem de “Akl›nla 1001 Yaﬂa” platformudur. Tüm
çal›ﬂanlar›m›z “1001 Fikir Öneri Sistemi” ad›n›
verdi€imiz uygulama arac›l›€›yla ilgili ‹ﬂ Birimleri’ne
öneriler sunabilmektedir. Bir ön de€erlendirmeden
geçtikten sonra seçilen ve uygulanabilir önerilerle
ilgili aksiyon planlar› yap›lmakta ve öneri sahibine
bilgi verilmektedir. Her ay ‘ay›n önerisi’ seçilerek,
öneri sahibi ve fikri bir duyuru arac›l›€›yla tüm
çal›ﬂanlar›m›zla paylaﬂ›lmaktad›r. Ayr›ca web sitemiz,
Akbank Ça€r› Merkezi ve sosyal medya kanal›yla
müﬂterilerimizden gelen öneriler de düzenli bir ﬂekilde
Öneri Sistemimize dahil edilmekte ve ayn› ﬂekilde
de€erlendirilmektedir.

Akbank’ta Yenilikçilik Uygulamalar›
Müﬂterilerimizin beklentilerine cevap vermek ve
memnuniyetlerini artt›rmak amac›yla Bankam›z içinde
çeﬂitli yenilikçilik faaliyetleri yürütülmektedir.

Ürün Geliﬂtirme
2010 y›l›nda, Ürün ve Kanal Geliﬂtirme Birimi alt›nda
kurulan Akbank Ürün Geliﬂtirme Grubu, sürekli geliﬂim
ve inovasyon f›rsatlar›n›n yarat›lmas›n› sa€layarak,
Akbank’›n gelece€e yönelik yat›r›mlar›nda önemli bir
rol üstlenmiﬂtir. Bankac›l›k alan›ndaki ve dünyadaki
yeni trendler takip edilirken, bankac›l›k ürünlerinin
çevresel ve sosyal etkilerini yönetme amaçl› giriﬂim
ve uygulamalar da belirlenerek bu trendlere uygun
ürünler geliﬂtirilmektedir.

Çal›ﬂanlar›m›z›n Yenilikçilik Fikirleri
Yenilikçilik Elçileri
Bankam›z bünyesinde yenilikçi fikirlerin geliﬂmesi,
bunlar›n objektif biçimde de€erlendirilmesi ve
projelendirilmesi için çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve ﬁube
çal›ﬂanlar›m›zdan oluﬂan 127 kiﬂilik Yenilikçilik Elçileri
ekibimiz bulunmaktad›r. Yenilikçilik Elçileri ald›klar›
yarat›c› ve yenilikçi düﬂünme teknikleri ve kurum
içerisinde yenilikçilik liderli€i e€itimleriyle dönemsel

Çal›ﬂanlar›m›z›n yenilikçilik ba€lam›nda
bilinçlendirilmesi amac›yla “1001 Haber” adl› bir ayl›k
bülten yay›nlanmaktad›r. 1001 Haber, hem bankac›l›k
hem de di€er sektörlerdeki yenilikçi uygulamalardan
örnekler veren, konu hakk›nda yaz›lm›ﬂ makaleleri ve
dünyadan baﬂar›l› örnekleri içeren bir yay›nd›r.

Öneri Sistemi

Ocak-Aral›k 2010 faaliyet döneminde 9.504 çal›ﬂan,
1.600 müﬂteri önerisi olmak üzere toplam 11.104
fikir, Öneri Sistemimize ulaﬂm›ﬂt›r. Bunlar aras›ndan
uygulamaya konulan fikirlerden baz› örnekleri aﬂa€›da
görebilirsiniz.
• Akbank Ça€r› Merkezi’nde Sesli Yan›t Sistemi
arac›l›€›yla, kredi kart› limitini yükseltme imkan›
• Enerji tasarrufu ve verimlili€i konusundaki
yat›r›mlara destek olmak amac›yla “Enerji Dostu
Kredi” verilmesi
• ‹nternet bankac›l›€› kanal›yla günün her saati fatura
ödemesi yapabilme imkan›

Alternatif Da€›t›m Kanallar›nda Yeni
Uygulamalar
Akbank, 2010 y›l›nda teknolojideki geliﬂmelere
paralel olarak, mobil bankac›l›k kanallar›na yenilerini
eklemiﬂtir. Banka, bu yaklaﬂ›mla iPad ﬁubesi, Wings
Gezgin, iPad Yat›r›mc›, Panik Yok, Kredi, iPhone
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Yat›r›mc›, Akbank Sanat gibi, müﬂterisi olsun olmas›n
tüm iPad ve iPhone kullan›c›lar›n›n kullan›m›na yönelik
sektörde ilk ve öncü uygulamalara imza atm›ﬂt›r.
Do€rudan Pazarlama ‹letiﬂimcileri Derne€i'nin
(DP‹D) her y›l düzenledi€i Do€rudan Pazarlama
Ödülleri kapsam›nda Akbank, iPhone-iPad Yat›r›mc›
uygulamalar›yla 2010 y›l› Do€rudan Pazarlama Mobil
Pazarlama Kampanyas› kategorisinde birincilik
ödülüne lay›k görülmüﬂtür.
Müﬂterilerine yenilikçi ve fark yaratan uygulamalar
sunmay› hedefleyen Akbank Ça€r› Merkezi 2010 y›l›nda
Mortgage konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ müﬂteri temsilcileri
ile özel bir numaradan hizmet vermeye baﬂlam›ﬂt›r.

Teknolojik Geliﬂmeler, Yeni Mecralar:
Twitter, Facebook
‹nternetin ve dolay›s›yla iletiﬂim metotlar›n›n h›zla
geliﬂti€i günümüz dünyas›nda daima müﬂterilerimizin
yan›nda olmaya devam etmekteyiz. Bu amaçla,
Türkiye'de 23 milyon kullan›c›s› bulunan Facebook’ta,
markalar›m›z›n sayfalar›n› yaratm›ﬂ bulunuyoruz
facebook.com/akbank Bunun yan›nda, Twitter’da da
çeﬂitli ürün ve markalar›m›z›n hesaplar›n› açarak,
müﬂterilerimize bizi istedikleri kanaldan takip
edebilme imkan› tan›maktay›z twitter.com/akbank
Sosyal Medya’da Akbank ve markalar› ad›na
ayr› ayr› sayfalara sahibiz ve bunlar› takip eden
kullan›c›lar›m›zla ilgili kampanya ve f›rsatlar›
paylaﬂmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Akbank,
Axess, Wings, Fish, exi26, Akbank Yat›r›mc› ve Akbank
Sanat markalar›m›z›n sayfalar›nda müﬂterilerimizle
buluﬂmay› sürdürüyoruz. Kullan›c›lar›m›zla daha s›cak
bir ﬂekilde iletiﬂime geçebilmek için yaratt›€›m›z oyun
ve yar›ﬂmalar sayesinde de bu sayfalar›m›z yo€un bir
ﬂekilde takip edilmektedir.

Güvenli Bankac›l›k
Bankac›l›k ürün ve hizmetlerinde güvenlik, “müﬂteri
bilgilerinin gizlili€i ve güvenli€i, ürünün kullan›m›nda
yaﬂanan sorunlar›n en sa€l›kl›, risksiz ve h›zl›
yoldan ilgili birimlere iletilerek çözümü” anlam›na
gelmektedir. Ürünün sat›ﬂ›ndan itibaren, Akbank’›n bu
konudaki sorumlulu€u baﬂlar ve ürün veya hizmetin
tüm yaﬂam döngüsü süresince devam eder. Herhangi
bir aﬂamada yaﬂanan olumsuzluk, müﬂteri kayb›na ve
Bankam›z›n itibar›n›n olumsuz etkilenmesine neden

olur. Bu nedenle her aﬂamada ‘güvenli kullan›m’
konusunda müﬂteri memnuniyetini sa€lamakla
yükümlüyüz.

Bilgi Güvenli€i
Güvenli bankac›l›k ilkesi özellikle internet ve telefon
bankac›l›€›yla kredi kartlar› hizmetlerimizin temel
taﬂ›d›r. Müﬂterilerimizin parasal güvenli€ini en üst
düzeyde sa€lamak için sistemsel olarak üst düzey
güvenlik önlemleriyle korunmaktad›r. Güvenlik
önlemlerinin gerekti€i düzeyde sa€lanabilmesi için,
müﬂterilerimiz taraf›ndan al›nabilecek önlemler
konusunda müﬂterilerimizin fark›ndal›klar›n› artt›rarak,
dikkat etmeleri gereken unsurlar› web sitemizde
duyurmaktay›z.
http://www.akbank.com/guvenlik-uyarilari-2392.aspx
Ayr›ca, bankam›z müﬂterilerine ﬂube ve alternatif
da€›t›m kanallar›ndan sunulan hizmetlerde teknoloji
kaynakl› tehditleri sürekli olarak izlemek ve Bankam›za
dönük teknoloji kaynakl› iç ve d›ﬂ tehditleri ve riskleri
engellemek, minimize etmek, durdurmak amac›yla
öneriler geliﬂtirmek ve stratejik kararlar almak için
güvenlik komiteleri kurulmuﬂtur.
Güvenlik Komitesi, potansiyel doland›r›c›l›k tehditlerini
öngörmek veya mevcut riskleri ortadan kald›rmak
için çözüm önerileri geliﬂtiren çal›ﬂma komitesidir.
Bilgi Teknolojileri - Genel Müdür Yard›mc›s›n›n
baﬂkanl›€›nda ayda en az bir kere gündemli toplanan
bu Komite, toplant›lar›nda öneri geliﬂtirerek çözüm
üretir ve gerekti€i durumlarda üst Komite’ye bilgi
veya onay için rapor haz›rlar. Güvenlik Üst Komitesi;
potansiyel doland›r›c›l›k tehditlerini önlemek için
Güvenlik Komitesi taraf›ndan geliﬂtirilen önerileri ayl›k
olarak izler ve gerekti€i durumda toplanarak gündem
konular›n› görüﬂür ve karar al›r. Güvenlik Üst Komitesi,
çal›ﬂmalar›n› do€rudan Genel Müdürlü€e raporlar.
Komite üyeleri ise, Genel Müdür yard›mc›lar›ndan
oluﬂmaktad›r.

Alternatif Da€›t›m Kanallar›nda Güvenlik
Önlemleri
Akbank’›n tüm Alternatif Da€›t›m Kanallar›,
müﬂterilerinin finansal güvenli€ini en üst düzeyde
sa€lamak için sistemli olarak üst düzey güvenlik
önlemleriyle korunmaktad›r. Bu güvenlik önlemlerinin
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gerekti€i düzeyde sa€lanabilmesi için, müﬂterilerimizin
dikkat etmeleri gereken bilgiler internet sitemizde
yay›nlanarak duyurulmakta ve dikkatle okunmas›
tavsiye edilmektedir.

Cep ﬁifre: Bireysel ve Kurumsal ‹nternet ﬁubeleri
ve Bireysel Telefon ﬁubesi üzerinden yap›lan havale,
EFT gibi tüm para transferleri, Kredi Kart› ‹ﬂlemleri
ve Ba€›ﬂlar gibi birçok iﬂlem müﬂterinin bankam›zda
kay›tl› cep telefonuna Mobil K›sa Mesaj ile gönderilen
Cepﬁifre’nin do€rulanmas›yla gerçekleﬂtirilmektedir.
Mobil ‹mza: Akbank Bireysel ‹nternet ﬁubesi ve
Cepﬁubesi üzerinden yap›lan Para Transferi, Kredi
Kart› ‹ﬂlemleri ve Ba€›ﬂlar gibi birçok iﬂlem Mobil ‹mza
ile gerçekleﬂtirilebilmektedir.
IP / ISS K›s›tlamas›: ‹nternet ﬁubesi giriﬂleri
müﬂterilerimizin sadece kendi belirledikleri IP’lerden
ya da ‹nternet Servis Sa€lay›c›lar› (ISS) üzerinden giriﬂ
yap›labilecek ﬂekilde k›s›tlanabilmektedir.
Tarih / Saat K›s›tlamas›: Müﬂterilerimiz ‹nternet
ﬁubesi kullan›mlar›n› sadece kendi belirledikleri
tarih ve saat aral›€›nda iﬂlem yap›labilecek ﬂekilde
s›n›rland›rabilmektedir.
Cepﬁubesi Güvenlik Önlemleri: Cepﬁubesi’ne
sadece müﬂterimizin bankam›zda kay›tl› bulunan cep
telefonlar› üzerinden ve mobil imza, wap otp/sms
link ile giriﬂ yap›labilmektedir. Müﬂterilerimizin Cep
ﬁubesi’ne son giriﬂ tarihleri de ana sayfa üzerinde
gösterilmektedir.
smsﬁubesi Güvenlik Önlemleri: 4425 smsﬁubesi
hizmetinin bir parças› olan 4425 smsCüzdan
uygulamas›yla para gönderilebilmesi için, müﬂterinin
güvenli telefon tan›m›n›n yapt›r›lm›ﬂ olmas›
gerekmektedir.
Ça€r› Merkezi’nde Güvenlik Uygulamalar›: Akbank
Ça€r› Merkezinde, bankam›z ve müﬂteri gizlili€i için
müﬂteriyle temas edilen her uygulamada, farkl›
yetkilendirme seviyeleri ve güvenlik önlemleri
uygulanmaktad›r. Müﬂteri Temsilcilerimizle yap›lan
tüm görüﬂmeler kay›t alt›na al›nmakta ve ça€r›
kapand›€›nda müﬂteri bilgilerinin k›s›tl› görüntülenmesi
sa€lanarak müﬂteri talebi d›ﬂ›nda iﬂlem yap›lmas›
engellenmektedir. Kimlik do€rulamas›nda kullan›lan

parametreler, iﬂlemlerin risk seviyesine göre
farkl›laﬂmaktad›r. Kimlik do€rulamada kullan›lan
ﬂifre vb. gizli bilgiler hiçbir zaman müﬂteri temsilcisi
taraf›ndan sesli olarak al›nmamakta ve müﬂteriler
ﬂifrelerini girmek üzere “Sesli Yan›t Sistemi”ne
yönlendirilmektedir. Bunlara ek olarak parasal
iﬂlemlerdeki riskin minimize edilmesi amac›yla “iﬂlem
baz›nda tutar limiti” ya da “maksimum iﬂlem adedi”
gibi ilave kontroller de uygulanmaktad›r.
Doland›r›c›l›€›n önlenmesine yönelik gerekli önlemler
al›narak, güvenlik birimleriyle paylaﬂ›lmakta, ça€r›
dinleme ve de€erlendirme yöntemleriyle her konuda
takip sa€lanmaktad›r. Tüm iﬂlemler kay›t alt›na
al›narak raporlan›rken, müﬂteriyle ilgili her türlü bilgi
ço€alt›m› denetlenmekte, üçüncü ﬂah›slara hiçbir
ﬂekilde bilgi verilmemektedir.

Kredi Kartlar›nda Güvenlik Uygulamalar›
Bankam›zda bilinçli kredi kart› kullan›m›na yönelik
çeﬂitli kontrol ve güvenlik uygulamalar› bulunmaktad›r;
bunlar aﬂa€›da özetlenmiﬂtir.

Business Kartlarda Sektör Seçimine Göre Harcama:
ﬁirket kartlar›, kullan›c› ﬂirket taraf›ndan belirlenen
sektörlerde harcamaya kapat›labilmektedir.
ﬁifreli Al›ﬂveriﬂ (Chip&PIN): Chip&PIN ile Akbank
olarak müﬂterilerimizi ﬂifreli al›ﬂveriﬂ yapmaya
yönlendirir ve iletiﬂim kanallar›m›zda bu konuyu
özellikle vurgular›z. Kredi kart› iﬂlemlerimizin %92’si
ﬂifre ile gerçekleﬂtirilmektedir ve ﬂifre kullan›lmayan
her iﬂlemde müﬂterilerimize uyar›c› mobil k›sa
mesajlar gönderilmektedir. Al›nan bu tedbirlerle
birlikte kredi kart›yla yap›lan sahtekârl›k oranlar›nda
ciddi bir azalma yaﬂanm›ﬂt›r.
SanalKart ile al›ﬂveriﬂ: ‹nternet üzerinden yap›lan
al›ﬂveriﬂlerin daha güvenli hale getirilebilmesi
amac›yla müﬂterilerimize limitinin s›f›r (0) olarak
tan›mlanabildi€i bir kredi kart› oluﬂturulabilmesi
imkan› sa€lanmaktad›r. Bu özellik sayesinde
müﬂterilerimiz harcama yap›lmadan önce, iﬂlem tutar›
kadar limit oluﬂturabilir. Böylece, al›ﬂveriﬂ sonras›nda
kart limiti yine s›f›r olarak kalabilecektir. Ayr›ca kart
fiziksel olarak bas›lmad›€› ve kart bilgileri de bas›l›
karttan farkl› oldu€u için, daha güvenli al›ﬂveriﬂ
yap›labilmesine olanak sa€lamaktad›r.
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ﬁüpheli ‹ﬂlemlerde Kart Sahibini Bilgilendirme: Kart
sahiplerimizin iﬂlemleri özel bir yaz›l›m taraf›ndan
çevrimiçi izlenmektedir ve ﬂüpheli görülen durumlarda
müﬂterilerimiz aranarak kendilerine hemen bilgi
verilmektedir, gerekli durumlarda ise kredi kart› bloke
edilmektedir.

Müﬂteri Bilgilerinin Gizlili€i
Etik ‹lkelerimiz do€rultusunda, konumumuz nedeniyle
sahip oldu€umuz müﬂteri bilgileri amac› d›ﬂ›nda
kesinlikle kullan›lmamaktad›r. Müﬂteri bilgilerinin
gizlili€inin sa€lanmas› konusundaki sorumluluklar›m›z
do€rultusunda, bu bilgilerin güvenli€ini sa€lar ve
sadece kanunen yetkili k›l›nan kiﬂi ve kurumlarla
paylaﬂabiliriz. Herhangi bir çal›ﬂan, Banka’daki
görevinden herhangi bir nedenle ayr›lmas› halinde,
müﬂterilere ait kiﬂisel ve finansal bilgileri hiçbir ﬂekilde
Banka d›ﬂ›na ç›karamaz.

Pazarlama ‹letiﬂimi ve Yasal Uyum
Reklam, pazarlama iletiﬂimi ve sponsorluk
faaliyetlerimiz s›ras›nda, müﬂteri ma€duriyetine mahal
vermemek amac›yla yasalara uyma konusunda azami
özeni gösteririz. Reklam ve ilanlarla ilgili olarak ﬂu
mevzuat› gözetiriz;
• Türk Ticaret Kanunu (Haks›z Rekabete ‹liﬂkin Hükümler)
• Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun
• Ticari Reklam ve ‹lanlara ‹liﬂkin ‹lkeler ve Uygulama
Esaslar›na Dair Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret
Bakanl›€›)
• Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname
• Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
• Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü€ü Karﬂ›l›€›
Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekiliﬂler Hakk›nda
Yönetmelik (Maliye Bakanl›€›)
• Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulmas› Hakk›nda
Yönetmelik (‹çiﬂleri Bakanl›€›)
• Gençlik ve Spor Genel Müdürlü€ü Sponsorluk
Yönetmeli€i (Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›l›€›)
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Telif Hakk› Ödeme
Esaslar› ile Telif Hakk› Sahiplerinin ve Yap›mc›lar›n
Haklar›n› Koruma Esas ve Usulleri Yönetmeli€i
(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu)
• Kampanyal› Sat›ﬂlara ‹liﬂkin Uygulama Usul ve Esaslar›
Hakk›nda Yönetmelik (Sanayi ve Ticaret Bakanl›€›)

• Borçlanma Araçlar›n›n Kurul Kayd›na Al›nmas› ve
Sat›ﬂ›na ‹liﬂkin Esaslar Hakk›nda Tebli€ (Seri: II, No:
22) (Sermaye Piyasas› Kurulu)
• Borçlanma Araçlar›n›n Kurul Kayd›na Al›nmas› ve
‹hrac›nda Uyulmas› Gereken Esaslar ile Borçlanma
Araçlar›n›n Nitelikleri Hakk›nda Tebli€
• Türkiye Bankalar Birli€i Üyesi Bankalar›n ‹lan ve
Reklam Yaparken Uymakla Yükümlü Olduklar› ‹lkeler
ve Koﬂullar (Türkiye Bankalar Birli€i)

Bireysel Bankac›l›k’ta Sorumlu Pazarlama
‹letiﬂimi
Bireysel Bankac›l›k segmentinde yer alan
müﬂterilerimize yönelik yap›lan her türlü reklam ve
tan›t›m çal›ﬂmalar›nda ilgili yasa ve yönetmeliklere
ve Reklam Verenler Derne€i gereklerine uyum
gösterilmektedir. Akbank olarak tan›t›m materyalleri
haz›rlan›rken bu yönetmelikler ›ﬂ›ğında, eksiksiz, do€ru
ve anlaﬂ›l›r bilgi verilerek iletiﬂim yap›lmas›na son
derece özen göstermekteyiz.

Kredi Kart› Sahipleriyle ‹letiﬂim
Tüm kredi kart› ürünlerimiz ve ilgili süreçlerimiz
Türkiye’de geçerli kanun, yönetmelik ve mevzuat
hükümlerine uygundur. Ayr›ca Bankalararas› Kart
Merkezi (BKM), Türkiye Bankalar Birli€i Visa ve
MasterCard gibi üyesi oldu€umuz kuruluﬂlar›n tüm
kurallar› eksiksiz uygulanmaktad›r. Bu do€rultuda,
müﬂterilerimize kredi kartlar›yla ilgili tüm koﬂul ve
yapt›r›mlar hakk›nda aç›k ve net bilgi ve mesajlar
verilmektedir.
Aç›k fiyatlama politikas› çerçevesinde müﬂteriyi
yan›lt›c› reklamlar kullan›lmamaktad›r. Örne€in; kart
aidatlar› ya da hizmet ücretlerinde oluﬂacak fiyat
veya faiz de€iﬂiklikleri, müﬂterilerimize yans›t›lmadan
bir ay önce ekstrelerde 12 punto ile yaz›l› olarak
duyurulur. Ayr›ca web sitemizde de bu tür bilgilere
yer verilir ve tüm müﬂterilerimize fiyat yans›t›lmadan
önce istedikleri karar› almalar› için zaman tan›n›r.
Televizyonda yay›nlanan kredi kart› reklamlar›m›zda
aç›klay›c› dipnotlar yer al›r ve bunlar›n okunakl›
olmas› için harf büyüklü€üne ve ak›ﬂ›n yavaﬂ olmas›na
özellikle dikkat edilir.
Kredi kartlar›na yönelik detayl› bilgi ve uygulamalara
ﬂu adreslerden ulaﬂ›labilir:
• http://www.axess.com.tr/faiz-ve-ucretler-.aspx
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• http://www.wingscard.com.tr/wings-dunyasi/faiz-veucretler.html
• http://www.fishcard.com.tr/faiz_ve_ucretler.htm
Fiyatlama politikam›za ek olarak, Akbank Kredi Kart›
sahipleriyle iletiﬂimde de duyarl› davran›lmaktad›r.
Kampanya ve yeniliklerimizi web sitemiz d›ﬂ›nda, bu
kanallardan ulaﬂ›lmay› tercih eden müﬂterilerimize
haftada maksimum üç e-posta ve iki mobil k›sa
mesajla duyurulmaktad›r. ‹letiﬂim kirlili€i yaratmamaya
özen gösterip, dinlenme saatlerinde ve mesai saatleri
d›ﬂ›nda gönderim yap›lmamaktad›r.

Müﬂteri Memnuniyeti
Verdi€imiz tüm hizmetlerde müﬂterilerimizle her
temas an›nda maksimum müﬂteri memnuniyeti
sa€lamay› hedeflemekteyiz. Bu önemli hedefe ulaﬂmak
için gösterdi€imiz yo€un çaba ve faaliyetlere ﬂu tür
örnekler verilebilir:
• Çal›ﬂanlar›m›z›n e€itimi ve bilinçlendirilmesi,
• ﬁubelerimizin ve di€er da€›t›m kanallar›m›z›n
sunduklar› hizmet kalitesi düzeylerinin yak›ndan
izlenmesi,
• Müﬂterimizin Bankam›z ile temas› sonras›nda
memnuniyetlerinin ölçülmesi ve raporlama
sistemlerinin kullan›lmas›,
• Geliﬂime aç›k olan alanlar›n iyileﬂtirilmesi ve
geliﬂtirilmesi ad›na aksiyon al›nmas›d›r.

Müﬂteri Memnuniyeti Anketi
Müﬂterilerimiz hizmetlerimizle ilgili beklentilerini
bize, Akbank Ça€r› Merkezini arayarak ya da e-posta
ve faks ile bildirebilirler. Bunun yan› s›ra düzenli
müﬂteri memnuniyeti anketlerimiz de etkin bir müﬂteri
geribildirim platformu niteli€indedir. Ayl›k ve y›ll›k
döngüler halindeki müﬂteri memnuniyet araﬂt›rmalar›
hem farkl› segmentlerdeki müﬂterilerimizin
Bankam›zdan beklentilerini ve memnuniyet
düzeylerini ölçmek, hem de güçlü oldu€umuz ve
geliﬂtirmemiz gereken alanlar› belirlemek amac›yla
gerçekleﬂtirilmektedir.

Müﬂteri Memnuniyeti Anketi Sonuçlar›
2010 y›l›nda Müﬂteri Memnuniyet Anketimiz yurtiçinde
farkl› il ve bölgelerden Bankam›z›n aktif müﬂteri
da€›l›m›na uygun olarak seçilen yaklaﬂ›k 6.000 kiﬂiyle
yap›lm›ﬂt›r. Rakamlar 2009 y›l› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›€›nda
Bireysel, Kredi Kart› ve Kurumsal segmentlerdeki
memnuniyet düzeylerimiz yerini korurken, ﬁirket
ve Ticari segmentlerde önemli art›ﬂ kaydedilmiﬂtir.
Rakamlardaki performans art›ﬂ›n›n Bankam›z›n
müﬂteri memnuniyeti odakl› felsefesinden, hizmet
kalitesine verdi€i önemden ve bu konularda
aktif bir biçimde att›€› ad›mlardan kaynakland›€›
düﬂünülmektedir.

Müﬂteri odakl› hizmet anlay›ﬂ› ile müﬂterilerimize
mükemmel bankac›l›k deneyimini yaﬂatmak amac›yla
Akbank içinde geliﬂmiﬂ ölçme ve de€erlendirme
sistemleri kullan›lmaktad›r.

Müﬂteri Memnuniyeti Oranlar›
Müﬂteri Segmenti

2009

2010

Bireysel

80

82

‹ﬂ Ak›ﬂ Yönetimi

Kredi Kart›

72

71

Müﬂterilerimizle temas halinde olan da€›t›m
kanallar›nda etkinli€in sa€lanmas› ve ilgili operasyonel
süreçlerde verimlili€in art›r›lmas› amac›yla süreçlerin
detayl› ﬂekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçla
Akbank’ta iﬂ süreçleri yönetim metodolojisi olarak
‹ﬂ Ak›ﬂ Yönetimi (Business Process Management BPM) yaklaﬂ›m› benimsenmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›mla baﬂta
bilgi teknolojileri, veri, organizasyon ve ürün olmak
üzere bütünsellik içinde de€erlendirilen tüm unsurlar
sayesinde müﬂteri ihtiyaçlar› daha etkin ve h›zl› bir
biçimde karﬂ›lanmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m›n bir uzant›s›
olarak yürütülen Süreç Yeniden Yap›land›rma Projesi
kapsam›nda ise gerekli sistem geliﬂtirme ve altyap›
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.

ﬁirket

70

84

Ticari

79

88

Kurumsal

80

82

Akbank (Genel)

76

82

*Tavan puan 100’dür.

Müﬂterilerimizin birebir iﬂlem yapt›€› da€›t›m
kanallar›nda kullan›lan ve çal›ﬂanlar›m›z›n
müﬂterilerimize hizmet vermekte yararlan›lan
programlar›n yüksek h›zl› ve kullan›mlar›n›n kolay
olmas›yla birlikte; bunlar›n, kulland›klar› form ve
raporlar›n anlaﬂ›l›r olmas› gibi unsurlar, müﬂteri
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memnuniyetini etkileyen önemli faktörlerdendir.
Ad› geçen hizmetlerimizin geliﬂtirilmesi
aﬂamas›nda kullan›m kolayl›€› sa€lanmas› amac›yla
müﬂterilerimizin ve çal›ﬂanlar›m›z›n görüﬂleri al›narak
ihtiyaçlar› belirlenmektedir.

ﬁikayet Yönetimi
En mükemmel bankac›l›k hizmetini sunarak
müﬂterilerimizi memnun etmek için azami özen
gösteririz, ancak herﬂeye ra€men do€abilecek ﬂikayet
durumlar›nda sözkonusu ﬂikayete Bankam›z usulleri
çerçevesinde ve h›zla çözüm üretmeye çal›ﬂ›r, benzer
durumlar›n tekrarlanmamas› için gerekli aksiyonlar›
al›r›z.
Müﬂterilerimiz, ﬂubelerimiz, telefon, web sitemiz,
e-posta, faks, posta kanal›yla ﬂikayet, talep, teﬂekkür
ve önerilerini Bankam›za iletebilmektedirler. Tüm
müﬂteri bildirimleri, Bankam›z›n sistemine entegre
edilmiﬂ merkezi bir platformdan yönetilmektedir.
Müﬂteri bildirimlerini ilk baﬂvuru noktas›nda
çözümleme ve en k›sa sürede uygun kanaldan
müﬂteriye geri dönüﬂ yapma hedefi içinde çal›ﬂ›r›z.
De€erlendirilen bildirimler etkin ﬂekilde analiz
edilerek, sundu€umuz ürün ve hizmetlerin kalitesini
iyileﬂtirmek ve geliﬂtirmek üzere kullan›lmaktad›r.
Müﬂteri ﬁikayet Yönetimi anlay›ﬂ›m›z; münferit
müﬂterinin ﬂikayetini çözebilmekle s›n›rl› kalmay›p,
ﬂikayetin gerçek nedenini irdelemek ve gerekti€inde
kal›c› çözüm önerileri üretebilmektir.
Bankam›z›n Müﬂteri ﬁikayet Yönetimi uygulama ve
süreçleri Eylül 2007’den bu yana British Standards
Institution’dan (BSI) al›nan sertifikayla ﬁikayet Yönetimi
ISO 10002 Kalite Standartlar›’na uyumludur.
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AKBANK 2010 YILI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

‹nsan Kaynaklar› Politikam›z
Bankam›z›n temel insan kaynaklar› politikalar›, misyon
ve hedefleriyle uyumlu insan kaynaklar› stratejileri
oluﬂturmak, iﬂ birimlerini stratejik iﬂ orta€› olarak
benimseyerek kurumsal yap›ya, iﬂleyiﬂe ve insan
kayna€›na yön vermektir.

de€ildir. Ancak, ﬂubelerimizin lokasyonlar›na yak›n
bölgelerden iﬂe al›m yap›lmas›, söz konusu lokasyona
istihdam sa€lanmas› tercih edilmektedir. Türkiye
s›n›rlar› d›ﬂ›nda Malta’da ﬂubemiz bulunmakta ve bu
lokasyonumuz için, ﬁube en üst yönetim kademesi
d›ﬂ›nda yerel istihdam yaratmam›z söz konusudur.

‹K politikalar›m›z›n odak noktalar›;
• en iyi adaylar›n Bankam›za kazand›r›lmas›,

Önemli Operasyonel De€iﬂiklikler Konusunda
Asgari ‹hbar Süresi

• kurum kültürünün ve iﬂ yapma anlay›ﬂ›n›n sürekli
geliﬂtirilmesi,

Önemli operasyonel de€iﬂiklikler konusunda ihbar
süreleri, çal›ﬂanlar›n k›demlerine göre de€iﬂmektedir.
Bankam›zda ‹ﬂ Kanunu ve Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi’nde
belirtilen ihbar süreleri uygulanmaktad›r. Hizmet
süresi üç y›ldan daha uzun olan çal›ﬂanlar için bu
süre, toplu iﬂ sözleﬂmesi kapsam›ndakiler için onbir
hafta di€erleri için sekiz haftad›r. Nakillerde ise yeni
görev yerlerinde iﬂe baﬂlamalar› için çal›ﬂanlara, ayn›
ﬂehir için üç gün, farkl› ﬂehirler için onbeﬂ gün süre
tan›nmaktad›r.

• hedef ve stratejiler paralelinde insan kayna€›na etkin
ve do€ru yat›r›m yap›lmas›,
• kat›l›mc› kariyer planlamas›,
• hedef ve yetkinlik bazl›, ﬂeffaf ve adil performans
yönetimi, teﬂvik edici ve üstün performans›
destekleyici ödüllendirmedir.

‹ﬂe Al›m Politikam›z: Sürdürülebilir Baﬂar›
Sa€lamak, En ‹yilerle Çal›ﬂmak
‹nsan Kaynaklar› uygulamalar›m›zla, nitelikli, özgüveni
yüksek, de€er yaratabilen bireylerin çal›ﬂmak
istedi€i ﬂirketler aras›nda en ön s›rada yer almay›
ve çal›ﬂanlar›n parças› olmaktan gurur duydu€u bir
kurum olmay› hedefliyoruz.
Akbank’›n istihdama yaklaﬂ›m›; nitelikli ve iyi e€itimli
kiﬂileri ›rk, dil, din, cinsiyet ve yaﬂ dahil hiçbir ayr›m
olmaks›zın bünyesine katmakt›r. Bu do€rultuda iﬂe
al›m politikam›z, adil, uluslararas› alanda kabul
görmüﬂ objektif ölçüm ve de€erlendirme yöntemleriyle,
organizasyonumuzdaki aç›k pozisyonlara en uygun
adaylar›n Bankam›za kazand›r›lmas›d›r. Politikam›z
ço€unlukla yeni mezun ve iﬂ deneyimi olmayan
adaylar› bünyemize katmaya odaklanm›ﬂt›r. Amac›m›z
dinamik ve yenilikçi bak›ﬂ aç›m›zla gelece€in liderlerini
yetiﬂtirebilmek, onlara bankac›l›k sektöründe kariyer
f›rsatlar› sunmakt›r.
Bankam›z; hizmet verdi€i lokasyonlar›nda
müﬂterisine en iyi müﬂteri deneyimini yaﬂatmay›
hedeflemekte ve kendini bu yönde geliﬂtirmektedir.
Tüm hizmet noktalar›m›z eﬂit öneme sahiptir,
dolay›s›yla lokasyona ba€l› olarak; hem müﬂterimize
verdi€imiz hizmette hem de çal›ﬂanlar›m›za yönelik
uygulama ve yaklaﬂ›mlar›m›zda farkl›l›k söz konusu

Kurum ‹çi ‹ﬂ ‹lanlar› (Job Posting)
‹ﬂ performans›m›z ve verimlili€imiz do€rultusunda,
organizasyonumuzda oluﬂan aç›k pozisyonlar›m›z
öncelikli olarak çal›ﬂanlar›m›za kurumsal
portal›m›zdaki özel alandan duyurulmaktad›r.
Aç›k pozisyon için gerekli olan niteliklerin de belirtildi€i
bu ilanlar›m›za çal›ﬂanlar›m›z portal üzerinden
baﬂvurabilir ve de€erlendirmeye al›nabilir. ‹nsan
Kaynaklar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen mülakatlar
sonucunda baﬂvuru sahibi çal›ﬂan›m›z söz konusu
pozisyon için uygun bulundu€u takdirde yeni görevine
en k›sa süre içinde baﬂlamaktad›r.

Ücret Politikam›z
Gerek çal›ﬂanlar›m›z›n ço€unlu€unu oluﬂturan
ﬂubelerimizde, gerekse di€er lokasyonlar›m›zda iﬂe
giriﬂ seviyesindeki ücret politikam›z ayn›d›r. Akbank’ta
ücret politikas› minimum kamu taraf›ndan belirlenen
asgari ücret olacak ﬂekilde yap›land›r›lmakta, adil
ve performansa dayal› bir sistem yürütülmektedir. ‹ﬂ
deneyimi olmayan personel al›mlar› üç farkl› unvana
göre yap›lmaktad›r: Özel Güvenlik Görevlisi, Asistan ve
Yönetici Aday›. Özel Güvenlik Görevlileri’nin giriﬂ ücreti
asgari ücret kadar, Asistanlar’›n giriﬂ ücreti asgari
ücretin %48 üzerinde, Yönetici Adaylar›’n›n giriﬂ ücreti
ise asgari ücretin %100 üzerindedir.
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Ayr›ca, kiﬂisel geliﬂim ve yetkinliklerin önemine ve
geliﬂimine inanan bir anlay›ﬂla, çal›ﬂanlar›m›zdan
yabanc› dil bilenlere ek ödemeler yap›lmakta,
bilmeyenlerin de çeﬂitli e€itim kurumlar›ndan ayr›cal›k
sa€lanarak yabanc› dillerini geliﬂtirmeleri teﬂvik
edilmektedir.

Çal›ﬂan Profilimiz
Bankam›z›n en önemli faaliyet alanlar› müﬂterimizle
birebir temas noktas› olan ﬂubelerimizdir ve
çal›ﬂanlar›m›z›n ço€unlu€unu ﬂubelerimizde görevli
tak›m arkadaﬂlar›m›z oluﬂturmaktad›r.

Bireysel Bankac›l›k ve Bilgi Teknolojileri ‹ﬂ Birimlerimiz
Banka d›ﬂ›ndaki iﬂgücünden faydalanmaktadır ve bu
ﬂekilde 2010’da toplam 1.575 kiﬂi ve 2009’da toplam
3.882 kiﬂi bankam›z için çal›ﬂm›ﬂt›r.
Akbank’›n iﬂgücü da€›l›m› aﬂa€›daki tabloda verilmiﬂtir.
2009 yılından bu yana, norm ve fiili kadrolar›m›z
ihtiyaçlar›m›z paralelinde planlanm›ﬂ ve art›ﬂ
göstermiﬂtir.
Çal›ﬂanlar›m›z›n Say›s›

2009

2010

Genel Müdürlük*

2.269

2.249

Çal›ﬂanlar›m›z›n Say›s›

Akbank Bankac›l›k Merkezi

2.584

2.971

31.12.2010 tarihi itibar›yla toplam çal›ﬂan say›m›z
dokuzu Yönetim Kurulu üyesi ve 15.330’ü di€er
çal›ﬂanlar olmak üzere toplam 15.339 kiﬂidir.

Bölge Müdürlükleri

398

434

9.463

9.676

14.714

15.330

Akbank’ta, bir dan›ﬂman d›ﬂ›nda yar› zamanl› çal›ﬂan
bulunmamaktad›r. En önemli paydaﬂlar›m›zdan
üniversite ö€rencisi gençlerin bir ila üç ay
aras›ndaki staj uygulamalar› dahil olmak üzere tüm
çal›ﬂanlar›m›z kadroludur ve “tam zamanl›” statüsünde
de€erlendirilmektedir. Tam zamanl› çal›ﬂanlar›m›za
sa€lanan katk›lar sadece kiﬂinin performans›na göre
farkl›l›k gösterebilir.
Kadrolu çal›ﬂanlar›m›za ek olarak, ihtiyaçlar
do€rultusunda Banka d›ﬂ›ndaki iﬂgücünden de
yararlan›lmaktad›r. Özellikle Operasyon-Ça€r› Merkezi,

Cinsiyet Da€›l›m›
(%)
Kadrolar

ﬁubeler**
Banka Geneli
*Yönetim Kurulu hariç say›lard›r.
** Malta’daki ﬂube çal›ﬂanlar› dahildir.

Cinsiyet Da€›l›m›
Bankam›z; herhangi bir cinsiyet ya da yaﬂ ayr›mc›l›€›
olmaks›z›n, dengeli, eﬂitlikçi bir kadro da€›l›m›n› prensip
olarak benimsemiﬂtir. Üst ve orta yönetim kadrolar›ndaki
kad›n çal›ﬂanlar›m›z›n oran›, yurtd›ﬂ›ndaki ço€u ﬂirket ve
bankalardaki oranlar›n üzerindedir.

2009

2010

2010
Toplam Çal›ﬂan Say›s›

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Yönetim Kurulu

88,9

11,1

87,5

12,5

8

1

Üst Yönetim

68,1

31,9

66,0

34,0

731

377

Orta Yönetim

43,5

56,5

43,3

56,7

609

797

Denetçiler

70,9

29,1

72,1

27,9

191

74

Yönetici Yard›mc›lar›

42,1

57,9

42,3

57,7

4.764

6.504

Di€er*

73,1

26,9

73,4

26,6

130

47

Güvenlik

99,8

0,2

99,6

0,4

1.102

4

Banka Toplam›

48,9

51,1

49,1

50,9

7.535

7.804

*Avukatlar, mimarlar, mühendisler, destek elemanlar› ve teknisyenler gibi bankac›l›k d›ﬂ› görevleri içermektedir.
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Yaﬂ Da€›l›m›
Yaﬂ ortalamas›n›n 32 oldu€u çal›ﬂanlar›m›z›n, güvenlik görevlileri hariç %92’sini üniversite mezunlar›
oluﬂturmaktad›r.
2009

Cinsiyet Da€›l›m› (%)

2010

30 Yaﬂ
Alt›

30-50 Yaﬂ
Aras›

50 Yaﬂ ve
Üzeri

30 Yaﬂ
Alt›

30-50 Yaﬂ
Aras›

50 Yaﬂ ve
Üzeri

-

11,1

88,9

-

25,0

75,0

Üst Yönetim

0,1

91,9

8,0

0,1

92,6

7,3

Orta Yönetim

5,2

93,4

1,4

4,6

93,7

1,7

Denetçiler

69,1

30,9

0,0

65,7

34,3

0,0

Yönetici Yard›mc›lar›

56,2

43,6

0,2

51,3

48,5

0,2

Di€er*

28,0

68,7

3,3

23,7

72,9

3,4

Güvenlik

48,9

50,1

1,0

47,0

52,9

0,1

Banka Toplam›

47,0

52,0

0,9

42,9

56,2

0,9

Kadrolar
Yönetim Kurulu

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

Akbank’ta çocuk çal›ﬂan (zorunlu e€itimin sona erdi€i
ortalama yaﬂ olan 15 yaﬂ›n alt›ndaki çal›ﬂanlar) ya
da genç çal›ﬂan (minimum çal›ﬂma yaﬂ›n›n üzerinde
ve 18 yaﬂ›n alt›ndakiler) kategorisinde personelimiz
bulunmamaktad›r. ‹ﬂe alma politikam›z gere€i, sadece
reﬂit olan kiﬂiler Bankam›zda çal›ﬂabilmektedir.
Ö€rencilere ve genç çal›ﬂanlara staj deste€i vermek
‹nsan Kaynaklar› prensiplerimiz aras›nda yer al›r.
Genç çal›ﬂan olarak tan›mlanabilecek çal›ﬂanlar›m›z
yaln›zca lise ve üniversite ö€rencisi stajyerlerdir.
Lise ö€rencisi olan stajyerlerde 4. s›n›f, üniversite
ö€rencilerinde ise 2. ya da 3. s›n›fta olma koﬂulu aran›r.
Stajyer ö€rencilerin kadromuza kat›l›m› dönemsellik
gösterdi€inden, 2010 y›l sonu kadromuzda stajyer
ö€renci bulunmamaktad›r.

‹ﬂgücü Devir H›z› Oranlar›

Görev yerlerine göre iﬂgücü devir h›z› aﬂa€›daki tabloda
verilmiﬂtir. Akbank’›n iﬂgücü devir h›z›nda, kriz sonras›
iﬂgücü piyasalar›n›n olumluya dönen geliﬂmelerinin
do€rudan etkisiyle; bir önceki seneye göre farkl›l›k
görülmektedir. Mevcut oranlar, halen sektör
ortalamalar›na göre iyi seviyededir.
‹ﬂgücü Devir H›z›
Oranlar›

2009

2010

Genel Müdürlük

6,04

8,46

Akbank Bankac›l›k Merkezi

6,08

9,58

Bölge Müdürlükleri

2,61

4,33

ﬁubeler

5,75

6,49

Banka Geneli

5,74

7,31

Bankam›zdan ayr›lanlar›n toplam say›s›; 2009 y›l›nda
860, 2010 y›l›nda ise 1.096 kiﬂidir. Ayr›lanlar›n görev
yerlerine, yaﬂ grubuna ve cinsiyete göre iﬂgücü devir
h›zlar› aﬂa€›daki gibidir.
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Yaﬂ grubuna göre iﬂgücü devir h›z› aﬂa€›daki tabloda verilmiﬂtir. Bankam›zdan ayr›lanlar›n büyük bir bölümünü,
beklendi€i üzere, emekli olarak ayr›lanlar›n da dahil oldu€u 50 yaﬂ ve üzeri çal›ﬂanlar›m›z oluﬂturmaktad›r.
Yaﬂ Grubuna Göre
‹ﬂgücü Devir H›z›
Oranlar› (%)

30 Yaş Altı

30-50 Yaş Arası

50 Yaş ve Üzeri

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Genel Müdürlük

8,81

11,4

4,38

6,5

6,25

22,9

Akbank Bankac›l›k
Merkezi

7,27

13,2

4,07

4,8

7,14

20,0

Bölge Müdürlükleri

1,54

4,5

3,64

3,6

0,00

28,6

ﬁubeler

5,98

6,4

4,90

6,0

46,04

55,6

Banka Geneli

5,94

7,7

4,65

5,8

28,69

39,2

Cinsiyete göre iﬂgücü devir h›z› aﬂa€›daki tabloda verilmiﬂtir. Bu tablodan görülece€i gibi bankam›zdan ayr›lan
kad›n ve erkek çal›ﬂanlar›n oranlar› birbirine yak›nd›r.
Cinsiyete Göre
‹ﬂgücü Devir H›z›
Oranlar› (%)

Erkek

Kadın

2009

2010

2009

2010

Genel Müdürlük

5,60

7,94

6,79

9,34

Akbank Bankac›l›k
Merkezi

4,91

7,03

6,62

10,85

Bölge Müdürlükleri

3,33

4,89

0,83

3,09

ﬁubeler

6,13

6,20

5,40

6,77

Banka Geneli

5,77

6,59

5,76

7,97

Bir kiﬂinin çal›ﬂmaya zorlanmas› Akbank’›n çal›ﬂma
prensipleri d›ﬂ›ndad›r. ‹ﬂ sözleﬂmesindeki hükümlere
ba€l› kalmak koﬂuluyla çal›ﬂanlar›m›z istifa etmek
konusunda özgürdür.

Performans Yönetim Sistemi (PYS)
Akbank’ta adil de€erlendirme unsurlar›n› ön planda
tutan, ﬂeffaf, de€iﬂen gereksinimlere yan›t verebilecek,
geliﬂime aç›k ve esnek bir performans sistemi
kullan›lmaktad›r.
Performansa dayal› yönetim anlay›ﬂ›n› benimsemiﬂ

olan Akbank organizasyonel geliﬂimini de bu
bak›ﬂ aç›s›yla ﬂekillendirmektedir. Baﬂar›lar›m›z›n
sürdürülebilirli€i ve geliﬂim için, tüm çal›ﬂanlar›m›z
y›lda bir kez performans de€erlendirmesine tabi
tutulmaktad›r.
Söz konusu performans de€erlendirmelerinin
sonucunda; çal›ﬂanlar›m›z›n geliﬂmesi gereken
alanlar tespit edilmekte ve bu alanlara yönelik çeﬂitli
e€itimler düzenlenmekte ve kariyer geliﬂimleri
desteklenmektedir. Bahsi geçen de€erlendirmeler
ve e€itimlerle çal›ﬂanlar›m›z›n farkl› görev ve
sorumluluklara ait yetkinlikleri saptanmaktad›r.
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Çal›ﬂanlar›m›z mevcut fonksiyonlar›ndan farkl›
iﬂ birimlerinde de de€erlendirilerek iﬂ çeﬂitlili€i
sa€lanmaktad›r.
Üstün performans› destekleyen ve teﬂvik eden yönetim
anlay›ﬂ›m›zla geliﬂtirdi€imiz sistemimizin amac›;
• Çal›ﬂanlar›m›z›n hedeflerini gerçekleﬂtirmesini
sa€lamak, kurum performans›n› artt›rmak,
• Çal›ﬂanlar›m›z›n de€iﬂen ve geliﬂen gereksinimlerini
daha iyi karﬂ›lamak üzere onlar› yönlendirmek ve
geliﬂtirmek,
• Bankam›z hedeflerini çal›ﬂanlar›m›z›n kiﬂisel
hedefleriyle uyumland›rmak,
• Çal›ﬂanlar›m›z›n kendilerinden ne beklendi€ini
daha iyi anlamalar›n›, iﬂlerini sahiplenmelerini
ve hedeflerine ulaﬂmak için motive olmalar›n›
sa€lamak,
• Aç›k iletiﬂim ve düzenli geri bildirimlerle geliﬂimlerini
sürekli teﬂvik etmek ve motivasyonu art›rmak,
• Çal›ﬂanlar›m›z›n katk› ve performanslar›n› adil
ve objektif olarak de€erlendirmek, yetkinliklerini
Akbank’›n gereksinimleri do€rultusunda
ﬂekillendirmek,
• Çal›ﬂanlar›m›zla ilgili kariyer planlamas›, e€itim ve
di€er ‹nsan Kaynaklar› süreçleri gibi konularda do€ru
kararlar almak ve bu do€rultuda çal›ﬂanlar›m›z›n
bireysel geliﬂimini sa€lamakt›r.
Akbank Performans Yönetim Sistemi Kriterleri, hedef
ve yetkinliklerdir. Performans formlar›ndaki hedef
ve yetkinlik çeﬂitleri, a€›rl›klar› ve adetleri Akbank ‹ﬂ
Birimleri ve ‹nsan Kaynaklar› Biriminin ortak çal›ﬂmas›
sonucunda kararlaﬂt›r›l›r. Performans dönemi bir
y›ll›k süreyi kapsamaktad›r. Performans Yönetim
Sistemi ile entegre Operasyon ve Rakamsal Skor kart
ölçümleri ise alt› ayl›k dönemler halinde y›lda iki kez
yap›lmaktad›r.
Bankam›zda Üst Yönetimimizin performans
de€erlendirmesi hem Bankam›z›n genel y›l sonu
performans›, hem de uzun vadeli sürdürülebilir
performans› destekleyen baﬂar› kriterleri dikkate
al›narak yap›lmaktad›r. Bu do€rultuda; Bankam›zda
Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) uygulamas›
kullan›lmaktad›r. Üst Yönetimin performans› ise;
Finansal, Müﬂteri, ‹ç Süreçler ve ‹nsan Kaynaklar›
gibi perspektiflerden ölçümlenmektedir. Dolay›s›yla;

Üst Yönetimimizin hedef ve baﬂar› göstergelerinde,
finansal kriterlere ek olarak, müﬂteri memnuniyeti,
çal›ﬂan memnuniyeti oran›, iﬂgücü devir h›z› oran› gibi
sosyal performans kriterleri de yer almaktad›r.

Çal›ﬂanlar›m›za Sa€lanan Faydalar
Akbank T.A.ﬁ. Mensuplar› Tekaüt Sand›€› Vakf›
Tüm mevcut ve emekli olmuﬂ çal›ﬂanlar›m›z ile
bakmakla yükümlü olduklar› aile fertleri, Sosyal
Güvenlik Kurumu’ndan ba€›ms›z olarak Akbank
T.A.ﬁ. Mensuplar› Sand›€› Vakf›’na ba€l›d›rlar. Bu
sand›k taraf›ndan emekli maaﬂlar› ödenmekte ve
çal›ﬂanlar›m›z›n ve emeklilerimizin sadece kendilerinin
de€il, bakmakla yükümlü olduklar› aile fertlerinin de
sa€l›k ihtiyaçlar›, Sosyal Güvenlik Kurumunun sa€lad›€›
imkanlardan daha iyi ﬂartlarda karﬂ›lanmaktad›r.

Emeklilik
Vak›f; çal›ﬂanlardan ve iﬂverenden tahsil etti€i sigorta
primleriyle, Sosyal Güvenlik Kurumunun sa€lad›€›
haklardan az olmamak üzere, üyelerinin sosyal sigorta
yard›mlar›n› yapan ve kendi tüzel kiﬂili€ine sahip bir
sosyal güvenlik kurumudur.
Yap›lan sigorta yard›mlar›na hak kazanma koﬂullar›,
yasal mevzuat paralelinde olmakla birlikte; sunulan
hizmetlerde Sand›€›n kendi statüsünde yer alan ilave
haklarla bu yard›mlar daha da artt›r›lmaktad›r.
Sand›€›n prim gelirleri, her y›l yasayla belirlenen
sigorta primlerine esas ayl›k kazanç tavan› dahilinde
(2010/ikinci alt› ay için 4.943,40 TL’dir) olmak kayd›yla,
çal›ﬂan maaﬂ›n›n %33,5’idir. Bunun %14’ü çal›ﬂan›n
maaﬂ›ndan kesilir; %19,5’i ise iﬂveren katk›s›d›r. Ayr›ca,
yine ayn› s›n›r dahilinde olmak kayd›yla, çal›ﬂanlar›n y›l
içindeki toplam kazançlar›n›n %2’si oran›ndaki prim
tutar› ‹ﬂveren taraf›ndan Vak›f hesab›na yat›r›l›r.
Çal›ﬂanlar›n emeklili€e hak kazanma koﬂullar›, ilk defa
çal›ﬂ›lmaya baﬂland›€› günden itibaren tamamlanmas›
gereken; belli bir sigortal›l›k süresi, prim ödeme gün
say›s› ve yaﬂ ﬂartlar›na ba€l›d›r. Bu üç ﬂart› da yerine
getiren çal›ﬂana, iste€i halinde Sand›k taraf›ndan
emekli ayl›€› ba€lan›r.
Emekli ayl›€›n›n hesaplanmas›nda çal›ﬂan›n; çal›ﬂma
süresi, bu süre içerisindeki kazançlar› ve yaﬂ›, di€er
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taraftan ülkemizdeki tüketici fiyat indeksi de€iﬂim oran›
ve geliﬂme h›z› rakamlar› temel parametrelerdir. Bu
de€iﬂken parametreler nedeniyle ba€lanan ayl›klar her
çal›ﬂan için farkl›d›r.

Sa€l›k Hizmetleri
Bankam›z kuruldu€u y›ldan itibaren çal›ﬂanlar›na
güvenli bir çal›ﬂma ortam› ve sa€l›k ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak üzere çeﬂitli imkanlar sunmaktad›r.
Bu kapsamda, sa€l›k merkezlerimizin bulundu€u
illerde ikamet eden Tekaüt Sand›€› Vakf› üyelerimiz
öncelikle bu merkezlerdeki doktorlara baﬂvurarak
gerekli tedaviyi görebilirler. Di€er illerdeki üyelerimiz,
istihdam etti€imiz hekimlerden; uzmanl›k ya da
operasyon gerektiren hallerde ise, Vakf›m›z›n
anlaﬂmal› oldu€u sa€l›k kuruluﬂlar›ndan hizmet
alabilmektedirler.

Akbank Kurum Katk›l› Bireysel Emeklilik
Sistemi
Akbank çal›ﬂanlar›na kurum katk›l› Bireysel Emeklilik
Sistemi (BES) Hizmetleri de sunulmaktad›r. Üst ve
orta düzey yöneticiler ile denetçiler sözkonusu kurum
katk›l› BES plan›na dahildir. Bankam›z tarafından bu
unvanlardaki çal›ﬂanlar›m›z›n BES sözleﬂmelerine,
ayl›k brüt maaﬂ tutar›n›n belirli oran›nda ek katk› pay›
ödemesi yap›larak, çal›ﬂanlar›n tasarruflar›na katk›da
bulunulmaktad›r. Yap›lan bu katk›yla motivasyonun ve
kuruma olan ba€l›l›€›n artt›r›lmas› amaçlanmaktad›r.
Plana kat›l›m gönüllülük esas›na dayanmaktad›r.
Plan›n amac› çal›ﬂanlar›n mevcut yaﬂam koﬂullar›na
emeklilik dönemlerinde de sahip olmalar›n›
sa€lamakt›r.
Çal›ﬂanlar›n ba€l›l›k ve motivasyonu Akbank için
büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede kurum katk›l›
BES’e özel önem verilmektedir. BES programlar›
‹nsan Kaynaklar› Birimimiz taraf›ndan dikkatle takip
edilmektedir ve bu plana dahil olan çal›ﬂan say›s›n›n
art›r›lmas›na çal›ﬂ›lmaktad›r.

Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi
Bankam›zda, tüm çal›ﬂanlar›m›z tercih ettikleri
takdirde her zaman BANKS‹S - Banka ve Sigorta
‹ﬂçileri Sendikas›na üye olabilirler ve toplu sözleﬂme
yapma haklar›n› kullanabilirler.

Çal›ﬂanlar›m›z›n %54’ü (8.209 kiﬂi) toplu iﬂ sözleﬂmesi
kapsam› içerisinde bulunmaktad›r. Toplu iﬂ sözleﬂmesi
kapsam›nda; ölüm yard›m›, tabii afet yard›m›, maluliyet
tazminat›, ölüm ve yaralanma tazminat›, ﬂehirleraras›
nakli gerçekleﬂtirilen personele göç tazminat› ödemesi
gibi haklar tan›nmaktad›r. Ayr›ca, hamile bayan
çal›ﬂanlar›m›za do€um öncesi ve sonras›nda sekizer
hafta olmak üzere toplam onalt› hafta ücretli do€um
izni verilmektedir. Eﬂi do€um yapan personelimize
ise üç gün ücretli izin imkan› tan›nmaktad›r. Ayn›
zamanda, Akbank Tekaüt Sand›€› Vakf› taraf›ndan
çal›ﬂanlar›m›z›n do€um masraflar› karﬂ›lanmakta ve
çeﬂitli yard›mlar sa€lanmaktad›r.

Çal›ﬂan Sa€l›€› ve Güvenli€i
Faaliyet konumuz gere€i, Bankam›zda meslek hastal›€›
ya da kazas› ﬂeklinde nitelendirilebilecek durumlar
yaﬂanmamaktad›r. Bununla birlikte, 2010 y›l› içinde
sa€l›k raporu alarak hastal›k iznine ayr›lan 4.855
çal›ﬂan›m›z›n kullanm›ﬂ oldu€u izinler toplam› (kay›p
iﬂgünü) 40.092 gündür (takvim günü). Bu say›n›n
ortalama çal›ﬂan say›s›na oranlanmas› ile hesaplanan
kiﬂi baﬂ›na düﬂen ortalama sa€l›k izinli gün say›s›
2,61’dir. 2009 y›l›nda bu oran 2,72 gün olarak kay›t
edilmiﬂtir.
Akbank Tekaüt Sand›€› (AKSand›k) Vakf› internet
sayfas› üzerinde yay›nlanan ‘Sa€l›k Köﬂesi’ ile salg›n ya
da önemli hastal›klarla ilgili düzenli bilgilendirmeler
yap›lmaktad›r. Acil durumlarda e-posta arac›l›€›yla bu
tür bilgilerin yay›lmas› sa€lanmaktad›r. www.akteksan.
net Akbank çal›ﬂanlar›n›n sa€l›k ve güvenli€ine yönelik
olarak ilkyard›m e€itimleri düzenlemektedir. Bu
konuda yasalar›n zorunlu tuttu€u say›daki kiﬂilere s›n›f
içi e€itim, di€er çal›ﬂanlara ise e-ö€renme yoluyla
e€itim verilmektedir.
ﬁubelerimizde bulunan havaland›rma sistemleri %100
taze hava ve ›s› geri kazan›ml› olarak tesis edilmiﬂtir.
Bak›mlar› düzenli yap›lan sistemler sayesinde
çal›ﬂanlar›m›z›n alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan
hastal›klara karﬂ› korunmalar› sa€lanmaktad›r.
Ayr›ca yine ayn› sistemle ilgili standard›n öngördü€ü
de€erleri karﬂ›layacak hava kalitesine sahip çal›ﬂma
ortamlar› yarat›lmaktad›r. Kontrolsüz hava hareketleri
engellenerek enerji tasarrufu da sa€lanmaktad›r.
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Ö€renenlerin ve Ö€retenlerin Bankas›:
Akbank’ta Kariyer Geliﬂimi ve E€itim
Akbank çal›ﬂanlar›n›n geliﬂimini destekleyerek,
motivasyon ve iﬂ tatmini yaratmak, Bankam›z›n
ana hedeflerinden birisidir. Akbank, geliﬂmiﬂ insan
kaynaklar› uygulamalar›yla çal›ﬂanlar›n potansiyelleri
ve tercihleri do€rultusunda geliﬂebilmeleri için
gerekli ortam› haz›rlamakta ve organizasyon içinde
üstlenebilecekleri farkl› görev ve sorumluluklar›
planlamaktad›r. Kariyer yollar›n›n aç›kça tan›mlanm›ﬂ
oldu€u Akbank’ta çal›ﬂanlara esnek ve zengin kariyer
f›rsatlar› sunulmaktad›r.
Akbank ‹nsan Kaynaklar› politikas›nda stratejik bir
öneme sahip olan e€itim sistemiyle tüm çal›ﬂanlar›n
geliﬂiminin desteklenmesi, motivasyon ve iﬂ tatmininin
art›r›lmas› hedeflenmektedir.

Akbank E€itim Sistemi
Akbank bilginin çal›ﬂanlar aç›s›ndan önemli bir de€er,
donan›ml› insan kayna€›n›n ise ciddi bir rekabet
unsuru oldu€unun bilinciyle çal›ﬂanlar›n›n kiﬂisel ve
mesleki geliﬂimlerine katk› sa€layan e€itim faaliyetleri
yürütmektedir. E€itimler her y›l Akbank’›n stratejileri,
sektörün ihtiyaçlar› ve çal›ﬂanlar›n geliﬂim alanlar›na
göre de€iﬂmektedir.
Akbank ﬁube ve Genel Müdürlük çal›ﬂanlar›n›n
e€itim ihtiyaçlar›, onlar› temsil eden ilgili ‹ﬂ
Birimleri ile görüﬂülerek belirlenmektedir. Bu
görüﬂmelerde, Bankam›z hedef ve stratejilerinin
yan› s›ra ‹ﬂ Birimleri baz›nda hedef ve stratejiler de
ele al›nmakta ve bu do€rultuda y›ll›k e€itim plan› ve
bütçesi oluﬂturulmaktad›r. Akbank üst yönetimiyle
paylaﬂ›larak, görüﬂ ve onaylar› do€rultusunda
son noktaya getirilen y›ll›k e€itim plan› ve bütçesi,
y›l içerisinde ortaya ç›kan yeni ihtiyaçlara göre
güncellenebilmektedir.
Akbank çal›ﬂanlar› veya yöneticilerinin geliﬂim
alanlar›yla ilgili E€itim Birimimize do€rudan
iletebildikleri e€itim talepleri de incelenerek
de€erlendirilmektedir.
Akbank e€itim sisteminin amac› çal›ﬂanlar›n mevcut
iﬂlerini baﬂar›l› bir ﬂekilde yerine getirmelerini
sa€lamak, ayr›ca aday olduklar› pozisyona gelmeden
önce adaylar› o görevin getirdi€i sorumluluklara

haz›rlamakt›r. Çal›ﬂanlar mevcut görevleri için kariyer
ve sertifikasyon e€itimlerine kat›lmaktad›r, aday
olduklar› görev için ise özel olarak tasarlanm›ﬂ “Aday
Havuzu” e€itimlerine al›nmaktad›r.
Bunun yan› s›ra Akbank’ta iﬂe yeni baﬂlayan ve
bankac›l›k sektöründeki ilk deneyimini yaﬂayacak
olan Yönetici Adaylar› ile asistan görev seviyesindeki
ﬂube ve Genel Müdürlük çal›ﬂanlar› “Yönetici Aday›” ve
“Temel Bankac›l›k” programlar›na kat›lmaktad›rlar.
Bu programlarda e€itimler uygulamal› bir ﬂekilde
ve prati€e dönük verilmekte olup, çal›ﬂanlar›m›zda
kurum kültürü ve ba€l›l›€›n›n ilk günden oluﬂturulmas›
amaçlanmaktad›r. Alt› ay süren “Yönetici Aday›”
program›nda e-ö€renmeyle desteklenen s›n›f içi
e€itimler uygulanmakta, program ﬂube ve Genel
Müdürlük stajlar›yla desteklenmektedir. Yönetici
Adaylar› ayr›ca, 1 y›ll›k birebir mentorluk program›na
dahil edilerek öncesinde hem mentorlar hem de
menteeler haz›rl›k e€itimlerinden geçirilmektedir.
Akbank çal›ﬂanlar› ald›klar› e€itimlerle ilgili görüﬂ,
düﬂünce ve önerilerini öncelikli olarak e€itim sonunda
doldurduklar› online anketlerle iletmektedir. Bunun
d›ﬂ›nda egitim@akbank.com e-posta adresine tüm
e€itimlerle ilgili soru, talep, öneri ve görüﬂlerini
gönderebilen çal›ﬂanlar›m›z, e-ö€renmelerle
ilgili düﬂüncelerini ise e€itim portal›ndaki mesaj
gönderme fonksiyonuyla paylaﬂabilmektedir. Tüm
anket sonuçlar›, ilgili e€itim yöneticileri taraf›ndan
de€erlendirilerek gerekli aksiyonlar yerine
getirilmektedir.

E€itim Programlar›m›z
Akbank’›n e€itim programlar› iﬂe giriﬂ, aday havuzu,
kariyer, sertifika programlar›, yeniden yap›lanma
e€itimleri, proje bazl› e€itimler ve yönetici geliﬂtirme
e€itimlerinden oluﬂmaktad›r. Çal›ﬂanlar›n yetkinlik
düzeyleri, s›n›f içi e€itimlerin yan› s›ra kiﬂisel
ve mesleki geliﬂimi destekleyen uzaktan e€itim
(e-ö€renme ve video konferans) ve iﬂbaﬂ› e€itimi
yöntemleriyle de desteklenmektedir.
31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla toplam 993.004 saat
e€itim yap›lm›ﬂ olup, çal›ﬂan baﬂ›na ortalama 9,46 iﬂ
günü e€itim düzenlenmiﬂtir. Toplam e€itim saati 2009
y›l›na göre %7 artm›ﬂt›r.
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Çal›ﬂan Baﬂ›na Düﬂen Y›ll›k Ortalama E€itim Saatleri
Akbank çal›ﬂanlar›n›n 2009 ve 2010 y›llar›nda ald›klar› e€itimlerin toplam› ve çal›ﬂan baﬂ›na düﬂen y›ll›k ortalama
e€itimler saat ve gün baz›nda aﬂa€›daki tablolarda verilmiﬂtir.
Toplam e€itim (saat ve gün)
Görev Seviyesi

2009

2010

Müdür ve Üstü

132.815 saat / 18.974 gün

90.733 saat / 12.962 gün

Yönetici*

81.202 saat / 11.600 gün

70.365 saat / 10.052 gün

714.655 saat / 102.094 gün

831.906 saat / 118.844 gün

928.672 saat / 132.667,4 gün

993.004 saat / 141.858 gün

Görev Seviyesi

2009

2010

Müdür ve Üstü

133,08 saat / 19,01 gün

81,74 saat / 11,68 gün

Yönetici*

59,62 saat / 8,52 gün

50,05 saat / 7,15 gün

Yönetici Alt›*

57,85 saat / 8,26 gün

66,64 saat / 9,52 gün

Toplam

63,11 saat / 9,02 gün

66,20 saat / 9,46 gün

Yönetici Alt›*
Toplam

Kiﬂi baﬂ› e€itim (saat ve gün)

* Görev seviyesi Yönetici ve BT Yönetici olan kiﬂiler “Yönetici”, bunun d›ﬂ›nda kalan tüm görev seviyeleri “Yönetici Alt›” olarak (destek kadrolar
dahil) de€erlendirilmiﬂtir.

Yolsuzlu€u Önleme Konusundaki E€itimler
Bankac›l›k sektörü, çal›ﬂan kitlesi, müﬂteri potansiyeli
ve iﬂ hacmi itibar›yla, en büyük sektörler aras›ndad›r.
Sektörün büyüklü€ü ve parasal iﬂlemlerin yo€unlu€u,
pek çok riski de beraberinde getirmektedir. Bu
risklerin baﬂ›nda “yolsuzluk” gelmektedir. Yolsuzlu€un,
denetim ve e€itimle büyük ölçüde önlenebilece€i
gerçe€inden hareketle; çal›ﬂanlar›m›z› teknik
konularda bilgilendirdi€imiz, yap›lmas› ve yap›lmamas›
gerekenler konusunda bilinçlendirdi€imiz, s›n›f içi ve
e-ö€renme olarak tasarlanm›ﬂ çeﬂitli e€itimlerimiz
bulunmaktad›r. Bunlar;

Ankes Yönetimi Sahtecilik ve T›rnakç›l›k
E€itimleri
Ankes Yönetimi, Asistan, Yetkili 4 ve Nakit Yetkililerine
yönelik s›n›f içinde verilen ve sahte para ayr›m›n›n ve
t›rnakç›l›kla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar›n

örnek görseller ve videolar üzerinden anlat›ld›€›
e€itimdir. E€itim, Bankam›za yeni giren asistanlar›m›za
Temel Bankac›l›k E€itim Program› kapsam›nda bir gün
süreyle, Nakit Yetkilisi görevine gelen çal›ﬂanlar›m›za
ise Kariyer E€itimleri kapsam›nda yine bir gün süreyle
verilmektedir.

Belge Güvenli€i ve Sahtecilik E€itimleri
Asistan, Yetkili 4 ve Nakit Yetkililerine yönelik olarak
karma e€itim yöntemi ile verilmekte olan e€itimde;
belgeler üzerinde yap›lmas› gereken kontroller,
sahte belgeyi tan›mak için dikkat edilmesi gereken
konular, sahtecilik ve doland›r›c›l›k suçunun sosyal ve
ekonomik boyutlar› ö€retilmektedir. E€itim, Bankam›za
yeni giren asistanlar›m›za Temel Bankac›l›k E€itim
Program› kapsam›nda bir gün süreyle, Nakit Yetkilisi
görevine gelen çal›ﬂanlar›m›za ise Kariyer E€itimleri
kapsam›nda yine bir gün süreyle verilmektedir.
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Doland›r›c›l›k Suçunu Tespit ve
Önleme E€itimleri
Tüm ﬂube çal›ﬂanlar›na yönelik e-ö€renme olarak
tasarlanan e€itimde; kimlik h›rs›zl›€› (nüfus
cüzdan›, pasaport vb), internet üzerinden yap›lan
doland›r›c›l›klar, kredi kart› doland›r›c›l›klar›,
ATM doland›r›c›l›klar› üzerinden geçilmekte ve
bu konularda, bankac› olarak dikkat etmemiz
gereken noktalar ve almam›z gereken önlemler
vurgulanmaktad›r.

Etik ‹lkeler E-Ö€renmesi
Banka çal›ﬂanlar›n›n, müﬂterilerle ve birbirleriyle
olan iliﬂkilerini düzenleyen Akbank Etik ‹lkeleri’nin
ö€retildi€i e€itimdir. Söz konusu e€itim 2007-2008
döneminde Temel Bankac›l›k ve Yönetici Aday›
programlar›nda s›n›f içi olarak iki saat verilmekteydi.
Eylül 2008’de e-ö€renmeye dönüﬂtürülen e€itim tüm
banka çal›ﬂanlar›na aç›lm›ﬂ ve e€itimin tamamlanmas›
zorunlu tutulmuﬂtur. Etik ‹lkelerin 2009 y›l› içerisinde
güncellenmesine paralel olarak e-ö€renme e€itimi de
güncellenmiﬂ ve tüm banka çal›ﬂanlar›n›n yenilenmiﬂ
e€itimi almas› tekrar zorunlu tutulmuﬂtur. Akbank’ta
iﬂe baﬂlayan her çal›ﬂan›m›za söz konusu e-ö€renme
otomatik olarak atanmaktad›r.

Operasyonel Risk E€itimleri
ﬁubelerimizdeki Operasyon Yöneticileri / Yetkilileri
ve Giﬂe Yetkilileri’ne yönelik Kariyer E€itimleri
kapsam›nda verilen e€itimde; hesap aç›l›ﬂlar›nda, ortak
hesaplarda, çek iﬂlemlerinde, havale/EFT iﬂlemlerinde,
vekaletnamelerde, imza sirkülerlerinde oluﬂabilecek
riskler, örnek vakalar ve bu vakalar›n s›n›f içinde
çözümlenmesi yöntemi ile aktar›lmaktad›r.

Suç Gelirleriyle Mücadele E€itimleri
MASAK taraf›ndan tüm bankalar için zorunlu tutulan
“Suç Gelirleriyle Mücadele E€itimi”, tüm banka
çal›ﬂanlar›m›za, ﬂube ve Genel Müdürlük olarak ayr›
versiyonlar halinde e-ö€renme ﬂeklinde verilmektedir.
Bu e€itimi tamamlama ve e€itim sonundaki s›navda
baﬂar›l› olup olmama durumu takip edilerek
raporlanmaktad›r. MASAK taraf›ndan yay›nlanan yeni
yönetmelik ve kurallar do€rultusunda e-ö€renme
y›ll›k olarak güncellenmekte ve tamamlayan ve
tamamlamayan tüm çal›ﬂanlar›m›za e€itimin güncel
hali yeniden aç›lmaktad›r. Bankam›za yeni baﬂlayan
farkl› görevlerdeki çal›ﬂanlar›m›z için de üç saat-bir
tam gün olarak s›n›f içi e€itim verilmektedir.

Disiplin Yönetmeli€i E-Ö€renmesi
Teftiﬂ Kurulumuz taraf›ndan içeri€i haz›rlanan ve
tüm çal›ﬂanlara tan›mlanan “Disiplin Yönetmeli€i
E-Ö€renme Modülü”nün herkes taraf›ndan
tamamlanmas› zorunlu tutulmuﬂtur. Söz konusu
modülü tamamlamayan çal›ﬂanlar›m›z kendi
yöneticilerine ve üst yönetime raporlanmaktad›r ve
e€itimi tamamlamalar› sa€lanmaktad›r. Bu e€itimde
Akbank çal›ﬂanlar›n›n görevlerini yerine getirirken iﬂ
arkadaﬂlar› ve müﬂterilerle iliﬂkilerinde iﬂ disiplinine
ve iﬂyeri düzenine ne ﬂekilde uymalar› gerekti€i,
kaç›nmalar› gereken ve disiplin suçu oluﬂturan
davran›ﬂlar ve disiplin cezalar› ö€retilmektedir.

Bilgi Güvenli€i E-Ö€renmesi
Bankac›l›kta bilginin ve bilgi güvenli€inin, bilgi
güvenli€iyle ilgili riskler ile bu konuda yap›lmas› ve
yap›lmamas› gerekenlerin detayl› biçimde anlat›ld›€›
“Bilgi Güvenli€i E-Ö€renme Modülü” Akbank’›n
bu yöndeki kural, prosedür, önlem ve yasaklar›n›n
ö€retildi€i bir e€itimdir.
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Yolsuzlu€u Önleme Konusundaki E€itimler
E€itim Ad›/
‹çeri€i

Hedef Kitle

Ankes Yönetimi
Sahtecilik ve
T›rnakç›l›k

2009

2010

E€itim
Türü

Kat›l›mc›
Say›s›

E€itim
Türü

Kat›l›mc›
Say›s›

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

S›n›f içi

1.268

S›n›f içi

787

Belge Güvenli€i ve
Sahtecilik

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

S›n›f içi

1.251

S›n›f içi

1.015

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

Tüm ﬁube Çal›ﬂanlar›m›z

E-ö€renme

7.983

E-ö€renme

24

Etik ‹lkeler

Tüm Çal›ﬂanlar›m›z

E-ö€renme

10.957

E-ö€renme

7.352

Disiplin Yönetmeli€i

Tüm Çal›ﬂanlar›m›z

E-ö€renme

13.832

E-ö€renme

1.090

Bilgi Güvenli€i

Tüm Çal›ﬂanlar›m›z

E-ö€renme

13.497

E-ö€renme

2.105

Operasyon Yetkilileri, Giﬂe Yetkilileri

S›n›f içi

794
810

S›n›f içi

183

S›n›f içi

E-ö€renme

9.448

E-ö€renme

1.695

S›n›f içi

991

S›n›f içi

1.740

E-ö€renme

1.241

E-ö€renme

11.762

S›n›f içi

3.693

S›n›f içi

5.146

E-ö€renme

56.958

E-ö€renme

24.028

Operasyonel Risk
Tüm ﬁube Çal›ﬂanlar›m›z

Suç Gelirleriyle
Mücadele

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

Toplam
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Sertifikasyon Sistemi (Lifelong Learning)

Akbank Geliﬂim Merkezi

Sertifikasyon Sistemi’nde, çal›ﬂanlar belirlenmiﬂ e€itim
programlar›na, program öncesinde ve sonras›nda
yap›lan s›navlara kat›lmaktad›r. Ayr›ca bu programlara
ve s›navlara ek olarak çal›ﬂanlar›m›z baz› sertifika
programlar›nda ödev haz›rlamaktad›r. Sertifika
programlar›nda baﬂar›l› olan kat›l›mc›lar, mesleki
ve kiﬂisel geliﬂimlerinde önemli bir gösterge olan ve
her alanda kullanabilecekleri bir “Baﬂar› Sertifikas›”
alarak, kariyer geliﬂimlerinde önemli bir kazan›m elde
etmektedir.

Akbank Geliﬂim Merkezi portal›ndan tüm çal›ﬂanlar
kendilerine atanm›ﬂ veya serbest etkinlikteki
e-ö€renmeleri alabilmektedir ve her bir görev
grubundaki çal›ﬂanlar y›l içinde alacaklar› e€itimleri
gösteren “E€itim Katalo€u” ve e€itim içeriklerine
ulaﬂabilmektedir. E€itim portal›nda ayn› zamanda
herkesin faydalanabilece€i, say›lar› 100’ü bulan, Banka
ve Kredi Kartlar›, Temel Hukuk, D›ﬂ Ticaret Mevzuat›
gibi Teknik E€itimlere ait e-ö€renme dokümanlar› yer
almaktad›r.

Bu sistem;
• Çal›ﬂanlar›m›z›n, kat›ld›klar› programlara iliﬂkin
baﬂar›lar›n› belgelendirmeleri, böylece kiﬂisel kariyer
yönetimlerinde proaktif olarak söz sahibi olmalar›n›
sa€lamay›,

Makaleler bölümünden periyodik olarak finans,
bankac›l›k, yönetim ve kiﬂisel geliﬂim konularındaki
güncel makale ve yay›nlara ulaﬂ›labilmektedir.
Çal›ﬂanlar›m›z e€itim ald›klar› konularda uzman Banka
‹çi E€itmenlerin iletiﬂim bilgilerine ulaﬂ›p iletiﬂim
kurabilmektedir.

• Mesleki ve yönetsel aç›dan donan›ml›, yetkin,
yenilikçi ve iﬂinin lideri çal›ﬂanlar yetiﬂtirerek “kendi
liderlerini yaratan” bir kurum kültürü oluﬂturmay›
hedeflemektedir.
Sertifikasyon programlar› ve sonunda haz›rlad›klar›
ödevler kiﬂilerin yapt›klar› iﬂle do€rudan ilgili oldu€u
için e€itimdeki baﬂar›lar› iﬂ kalitelerine birebir
yans›maktad›r.
2010 y›l›nda, daha önceki y›llarda oldu€u gibi,
e-ö€renme yöntemi Akbank’ta yo€un olarak
kullan›lm›ﬂt›r. E-ö€renme olarak verilen e€itimlerden
bir k›sm› s›n›f içi kariyer e€itimlerini destekleyen
e€itimlerdir. Bu e€itimler ﬂu konularda verilmiﬂtir:
Kredi mevzuat›, d›ﬂ ticaret, bireysel ve ticari krediler,
temel hukuk bilgileri, temel muhasebe bilgileri, banka
ve kredi kartlar› vb.
Yeni lansman› yap›lan ürün ve süreçlere çal›ﬂanlar›n
adaptasyonunu h›zland›rmak amac›yla 2010 y›l›nda
yap›lan e-ö€renmeler ﬂu konular› kapsamaktad›r: CRM
Ekran E€itimleri, Akrobat Ekran E€itimleri, Business
Objects Raporlama Arac›, Üye ‹ﬂyeri Ekranlar›,
Resmi Kurumlarla Yaz›ﬂma, Etkin E-Posta Kullan›m›,
Operasyonel Risk Bildirim Sistemi (Risk Yönetimi).
Kiﬂisel geliﬂime yönelik e€itimler ise a€›rl›kl› olarak
ﬂu konularda olmuﬂtur: Toplant› yönetimi, zaman
yönetimi, müﬂteri odakl› iliﬂki yönetimi, telefonla
iletiﬂim, sunum teknikleri, rapor yazma teknikleri,
proje yönetimi, stres yönetimi, yönetim becerileri vb.

K›saca Akbank Geliﬂim Merkezi çal›ﬂanlar›n geliﬂimini
sürekli ve yenilenerek desteklemektedir.

Yetkinlik S›navlar›n›n Desteklenmesi
Ödül niteli€inde olmamakla birlikte Akbank
çal›ﬂanlar›n›, kendi uzmanl›k alanlar›yla ilgili özellikle
uluslararas› geçerlili€i olan sertifikalar› almalar›
konusunda desteklemektedir. S›nav ve s›nava haz›rl›k
e€itim ücretleri belli kriterler do€rultusunda Akbank
taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.
Yayg›n olarak destek verilen s›navlardan baz›lar›
aﬂa€›da belirtilmiﬂtir:
• CFA Institute taraf›ndan düzenlenen Chartered
Financial Analyst (CFA): Hazine iﬂlemlerine yönelik
• CIA Institute taraf›ndan düzenlenen CIA (Certified
Internal Auditor) s›nav› ve ICMA taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen CMA (Certified Management
Accountants): ‹ç denetime yönelik
• PMI (Project Management Institute) taraf›ndan
verilen ve Proje Yönetimi konusunda en yayg›n kabul
gören sertifika özelli€ine sahip olan Proje Yönetimi
Profesyonellik s›nav› PMP (Project Management
Professional)
• ICC TÜRK‹YE M‹LL‹ KOM‹TES‹ taraf›ndan düzenlenen
CDCS (Certified Documentary Credit SpecialistVesikal› Krediler Uzmanl›k S›nav›) akreditifle
ilgilenen her görevliye dünya çap›nda kabul gören
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Diplomal› Akreditif Uzman› unvan›n› kazanma ﬂans›
veren s›nav
• ISACA taraf›ndan düzenlenen CISM (Certified
Information Security Manager) Bilgi teknolojileri
güvenlik yönetimine yönelik s›nav.
S›navlara giren ve baﬂar›s›z olanlar›n s›nav ücretinin
yar›s›, baﬂar›l› olanlar›n ise tamam› Akbank taraf›ndan
ödenmektedir. Bu s›navlardan ilgili olanlara, Aral›k
2010 itibar›yla 23 kiﬂinin kat›l›m› sa€lanm›ﬂt›r.

Çal›ﬂanlara Master ‹mkan›
Sabanc› Üniversitesi ile yap›lan iﬂbirli€i do€rultusunda
her y›l belli say›daki Akbank çal›ﬂan›n›n Executive MBA
program›na kat›l›m› sa€lanarak e€itim ücreti Akbank
taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Bu Programa özellikle üst
yönetime aday ve yüksek performans gösteren kiﬂiler
dahil edilmektedir. 2009 y›l›nda 5, 2010 y›l›nda 3 kiﬂi bu
programdan faydalanm›ﬂt›r.

Kurum ‹çi E€itmen ve Emekli E€itmen
Uygulamas›
Akbank’tan emekli olmuﬂ, alan›nda baﬂar›l›
ve e€itmenlik becerisi olan eski Akbank
çal›ﬂanlar›, iﬂ tecrübelerinden ve bankac›l›k
bilgilerinden yararlanmak üzere “e€itmen” olarak
görevlendirilmektedir. Bu kiﬂilere verdikleri e€itim
karﬂ›l›€›nda e€itmenlik ücreti ödenmekte olup,
özellikle iﬂe yeni baﬂlayan çal›ﬂanlar›n kat›ld›€› Temel
Bankac›l›k e€itimlerinin hemen hemen tamam›
emekli e€itmenler taraf›ndan verilmektedir. Emekli
çal›ﬂanlar›n bilgi ve tecrübeleri yoluyla, iﬂe yeni
baﬂlayan Akbankl›lar›n kuruma aidiyet ve motivasyon
duygusu art›r›lmaktad›r.
Ayn› ﬂekilde banka içinde konusunda uzman ve
e€itmenlik becerisi olan kiﬂiler, belirlenen kriterler
do€rultusunda seçilerek e€iticinin e€itimi program›na
kat›lmaktad›r ve bu programda baﬂar›l› olanlar
banka içi e€itmen olmaktad›r. Ayn› zamanda mevcut
görevlerini de yerine getirmeye devam eden Banka
içi e€itmenlere, verdikleri e€itim saati baﬂ›na belli bir
ücret ödenmektedir.

Akbank’ta Kurum ‹çi ‹letiﬂim ve Etkinlikler
Akbank, iletiﬂim kanallar› kurarak çal›ﬂanlar› ile
ve çal›ﬂanlar› aras›nda iletiﬂimi kolaylaﬂt›rmak,
çal›ﬂan motivasyonunu art›rmak, aidiyet duygular›n›

güçlendirmek gibi amaçlara hizmet eden kurum içi
iletiﬂim ve etkinlik faaliyetlerine önem vermektedir.
Bu faaliyetler sayesinde çal›ﬂanlar›m›z bir yandan
Bankadaki geliﬂmeler hakk›nda güncel bilgiler
edinebilmekte, bir yandan da tüm banka çal›ﬂanlar›n›n
bulundu€u ortak etkinliklere kat›larak ekip ruhunu
geliﬂtirebilmektedir.

Kurum ‹çi ‹letiﬂim
Kurum içi iletiﬂim faaliyetleri kapsam›nda; kurumsal
portal, kurumsal TV, e-mailing ve belirli aral›klarla
düzenlenen müdürler toplant›s› en s›k kulland›€›m›z
kanallard›r. Müﬂterilerimize de ulaﬂt›€›m›z kurumsal
TV ile mesai saatleri d›ﬂ›nda çal›ﬂanlar›m›za
ulaﬂ›lmaktad›r. Akbankl›lara özel f›rsatlar e-postayla
çal›ﬂanlar›m›za duyurulmaktad›r.

Kurumsal Portal
Yurtiçine yay›lm›ﬂ 900’ü aﬂk›n ﬂube çal›ﬂanlar›m›z
da dahil, tüm çal›ﬂanlar›m›z›n etkin ﬂekilde bilgiye
eriﬂimlerini kolaylaﬂt›rmak ve iç iletiﬂimi art›rmak
amac›yla bir Kurumsal Portal kurulmuﬂ ve tüm
duyuru ve bilgiler kâ€›t ortam›ndan intranet sistemine
taﬂ›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar, Kurumsal Portal arac›l›€›yla
arad›klar› bilgiye farkl› noktalardan an›nda ve çeﬂitli
anahtar sözcükler kullanarak en etkin ﬂekilde
ulaﬂabilmektedirler. Bu ﬂekilde hem çal›ﬂan
memnuniyeti artmakta, hem de zaman ve emek kayb›
önlenmektedir. Kurumsal Portal sayesinde maliyet
tasarrufu ve h›zl› iletiﬂimin yan› s›ra ortak kurum
kültürünün öne ç›kart›lmas› da hedeflenmiﬂtir.
Kurumsal Portal arac›l›€›yla bankam›z çal›ﬂanlar›na
ait eriﬂim bilgileri, organizasyon yap›s› ve organizasyon
yap›s›ndaki de€iﬂiklikler güncel olarak takip
edilebilmektedir. Ayr›ca çal›ﬂanlar›n görev tan›mlar›
ve iﬂ süreçlerine de portalda yer verilmektedir.
Çal›ﬂanlar›m›z›n iﬂ süreçlerine destek olacak ve
bilgi sa€layacak doküman, duyuru ve e-ö€renme
modüllerine, Etik ‹lkelerimiz’e, ilgili yasal mevzuata,
banka içinde kullan›lan form ve ﬂablonlara ve
Öneri Sistemi’ne de Kurumsal Portal’dan kolayca
ulaﬂ›labilmektedir. Yine Banka içinde kullan›lan
çeﬂitli bilgisayar uygulamalar›na da portaldan giriﬂ
yapılabilmektedir. Kurumsal Portal’da yer alan
“Ay›n Konu€u” bölümünde, her ay üst yönetim ve
Genel Müdür Yard›mc›s› mesajlar› çal›ﬂanlarla
paylaﬂ›lmaktad›r.

80

06
ÇALIŞANLARIMIZ

Akbankl› Olmak
Kurumsal portal›m›zda yer alan “Akbankl› Olmak”
iletiﬂim platformu, çal›ﬂanlar›m›zla iletiﬂimimizi
güçlendirmek için kulland›€›m›z en önemli araçlardan
birisidir. Bu platform Akbankl› olman›n ayr›cal›€›n›
yaﬂatmak amac›yla, çal›ﬂanlar›m›z için Kurumsal
Portal alt›nda Nisan 2009’da hayata geçirilmiﬂtir.
Akbankl› Olmak, gerekti€inde hedefleri birlikte
yakalaman›n keyfini, gerekti€inde ise e€lenmenin,
bir arada olman›n pozitif yans›malar›n› iﬂ kalitemizde
görmemizi sa€layan bir oluﬂumdur. Akbankl›’ya özel
firma kampanyalar›, ayr›cal›klar gibi baﬂl›klar alt›nda
sadece Akbank çal›ﬂanlar›na özel kampanyalar
duyurulmakta, Akbankl› olman›n ayr›cal›€› yaﬂat›lmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
Akbankl› Olmak’tan Baz› Baﬂl›klar:
• Bankam›z›n Ald›€› Ödüller: Ald›€›m›z önemli ödüller
Akbankl› Olmak sayfas›ndaki bu baﬂl›k alt›nda
çal›ﬂanlar›m›zla paylaﬂ›lmaktad›r.
• Müﬂterilerimizden: Çal›ﬂanlar›m›zla ilgili olarak
iletilen olumlu geribildirimler bu baﬂl›k alt›nda
paylaﬂ›lmaktad›r.
• Sosyal Etkinliklerimiz: Akbank çal›ﬂanlar›n›n kat›ld›€›
etkinliklerimiz bu baﬂl›k alt›nda takip edilmektedir.
• Gurur Tablomuz: Baﬂar›l› çal›ﬂanlar›m›z bu baﬂl›k
alt›nda tan›t›lmaktad›r.
• Akbankl›ya Özel: Akbankl›lara özel sunulan
avantajlar bu baﬂl›k alt›nda çal›ﬂanlar›m›zla
paylaﬂ›lmaktad›r.
• Bas›nda Biz: Bankam›z›n bas›na yans›yan haberleri
çal›ﬂanlar›m›zla paylaﬂ›lmaktad›r.

Çal›ﬂanlar›n Görüﬂ ve Önerilerini Bildirme
Mekanizmalar›
Çal›ﬂanlar›n üst yönetime geribildirimde bulunmalar›
hem karﬂ›l›kl› görüﬂmeler hem de çeﬂitli iç
iletiﬂim kanallar›yla teﬂvik edilmektedir. Örne€in,
çal›ﬂanlar›m›z›n Kurumsal Portal üzerinden
ulaﬂt›klar› Öneri Sistemi arac›l›€›yla toplanan önerileri
dikkatle de€erlendirilerek sonuçland›r›lmaktad›r.
Ayr›ca, çal›ﬂanlar›m›z›n birim içerisinde çözüm
getiremeyeceklerini düﬂündükleri ya da herhangi bir
nedenle birim içindeki çal›ﬂanlarla ve yöneticileriyle
paylaﬂmaktan çekindikleri konular› dile getirmelerini

sa€layabilmek, bu gibi durumlarda çal›ﬂanlara
destek olmak ve gerekti€inde de dan›ﬂmanl›k vermek
amac›yla Bankam›zda “Etik Hatt›” oluﬂturulmuﬂtur.
Çal›ﬂan Memnuniyeti Anketimiz de uygulamada olan bir
di€er geribildirim mekanizmas›d›r. Bu anket sayesinde
çal›ﬂanlar›m›z beklenti, görüﬂ ve önerilerini yönetime
ulaﬂt›rabilmektedirler.

Kurum ‹çi Etkinlikler
Çal›ﬂanlar›n iﬂ d›ﬂ› ortamlarda da bir araya gelebilece€i
etkinlikler ve spor müsabakalar› düzenleyerek ekip
ruhunu güçlendirmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bankam›z›n
sponsor oldu€u etkinliklere çal›ﬂanlar›m›z›n da
kat›l›m›n› sa€layarak aidiyet duygusuna hizmet etmeyi
amaçlamaktay›z. Bu faaliyetlerimizle çal›ﬂanlar›m›z
aras›nda etkin ve verimli iliﬂkiler kurmay›
hedeflemekteyiz.
2010 y›l›nda gerçekleﬂtirmiﬂ oldu€umuz kurum içi
etkinliklerden baz›lar› aﬂa€›daki gibidir.
• Ocak 2010: 1. Akbank Çocuk ﬁenli€i s›ras›nda
çal›ﬂanlar ailelerinin de oldu€u bir ortamda bir araya
geldiler.
• Mart 2010: Akbankl›lar Foto€rafç›l›k Temel Sanat
E€itimi ald›lar.
• Nisan 2010: Farkl› birimlerde çal›ﬂan kiﬂilere önce
yelken sporunu ö€retmek, sonra da yar›ﬂlara
kat›lmalar›n› desteklemek amac›yla Akbank yelken
tak›m› oluﬂturuldu.
• May›s-Haziran 2010: Akbankl›lara özel Streetball
Turnuvas› düzenlendi.
• Haziran 2010: Çekiliﬂle belirlenen 25 ﬁansl› Akbank
çal›ﬂan›, sponsor oldu€umuz Sonisphere Festivali’ne
kat›lma hakk› kazand›.
• Temmuz 2010: Akbankl›lar K›z›lay Kan Ba€›ﬂ›
organizasyonu kapsam›nda kan ba€›ﬂ› yapt›lar.
• Yaz 2010: 2007 y›l›nda Bilgi Teknolojileri Birimi
bünyesinde kurulan TEAMNETA yelken ekibi,
daha sonra di€er iﬂ birimlerinden de kat›l›m ile
bugün dokuz asil ve dört yedek üyesiyle yar›ﬂlara
kat›lmaktad›r. Akbank’›n ilk y›llar›nda sponsorlu€unu
sa€lad›€› TEAMNETA yelken ekibi 2010 y›l› içerisinde
üç ödül kazand›.
• Eylül 2010: Çekiliﬂle belirlenen 15 ﬁansl› Akbank
çal›ﬂan› U2 Konseri’ne kat›lma hakk› kazand›.
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• Aral›k 2010: Çekiliﬂle belirlenen 10 ﬁansl› Akbank
çal›ﬂan› Cirque Du Soleil gösterisine davetiye
kazand›.
• Aral›k 2010: K›rk Akbank çal›ﬂan› Akbank Sanat
Modern Dans Atölyesi kurslar›na kat›lma hakk›
kazand›.

gerçekleﬂtirilerek iﬂ birimleri, yönetim ekipleri ve insan
kaynaklar› uzmanlar›yla çal›ﬂanlar›m›z aras›nda toplu
ve yüz yüze görüﬂmelerle iletiﬂim kanallar›m›z sürekli
aç›k tutulmaktad›r.

• Aral›k 2010: LÖSEV ve UNICEF Akbank’ta stand
açt›. Çal›ﬂanlar›m›z da sat›n ald›klar› ürünlerle bu
kurumlara desteklerini gösterdiler.

Çal›ﬂan Memnuniyeti
Akbank olarak çal›ﬂanlar›m›z›n mutlulu€u, Bankam›za
ba€l›l›klar›, güçlü tak›m ruhunun sürdürülmesi,
hedeflerimize ulaﬂabilmemizi ve baﬂar›lar›m›z›n
sürekli olmas›n› sa€layan önemli unsurlardan
birisidir. Eﬂit kariyer f›rsat›na dayanan insan
kaynaklar› politikam›z, adil ve performansa dayal›
ücret politikam›z, çal›ﬂanlar›m›z›n kariyer geliﬂimi ve
e€itimlerine önem veren e€itim sistemimiz ve etkin iç
iletiﬂim ve etkinliklere odaklanan uygulamalar›m›z›n
tümü çal›ﬂan memnuniyetini artt›rmaya yöneliktir.
Çal›ﬂan memnuniyeti seviyesinin ölçümü, takibi
ve iyileﬂtirilmesi konular› da Akbank yönetiminin
öncelikleri aras›ndad›r. Bu bilinçle, daha önceki
y›llarda iki y›lda bir, 2010 y›l› itibar›yla da y›lda bir
olacak ﬂekilde, tüm çal›ﬂanlar›m›za yönelik Çal›ﬂan
Memnuniyeti Anketi uygulamas› gerçekleﬂtirilmektedir.
2010 y›l› içerisinde, tamamen ba€›ms›z bir firma
taraf›ndan bütünüyle gizlilik esas›na dayanan, bir
altyap› üzerinden çal›ﬂanlar›m›za uygulanan Çal›ﬂan
Memnuniyeti Anketi sonucundaki analizlerle, her iﬂ
birimimiz gerekli geribildirimleri temin etmiﬂtir. Söz
konusu geribildirimlere dayanan analizler sonucunda
baﬂar›l› bulunan yönlerde kal›c›l›€a yönelik, geliﬂmesi
gereken yönlerde de aksiyon planlamalar› yapm›ﬂt›r.
Örne€in; Banka içi iletiﬂimin kuvvetlendirilmesi,
sosyal faaliyetlerin artt›r›lmas› yönünde geribildirimler
al›nm›ﬂ; buna ba€l› olarak “Akbankl› Olmak” oluﬂumu
yarat›lm›ﬂt›r. Çeﬂitli sosyal faaliyetler bu oluﬂum
alt›nda gerçekleﬂtirilmekte ve Kurumsal Portal’da yer
alan “Akbankl› Olmak” alt portal›nda çal›ﬂanlar›m›za
duyurulmaktad›r.
Akbank’ta Çal›ﬂan Memnuniyeti Anketi uygulamas›n›n
d›ﬂ›nda, düzenli aral›klarla bölge ziyaretleri
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Operasyonlarımız ve Çevre

Enerji Tüketimi ve Tasarrufu

Hizmet sektöründe aktif olan Akbank’›n çevreye olan
etkisi üretim sektörüne k›yasla çok daha s›n›rl›d›r. Buna
ra€men, Akbank’›n çal›ﬂanlar›, ﬂube ve operasyonlar›ndan
kaynaklanan bir tak›m çevresel etkilerden bahsetmek
mümkündür. Akbank’›n önem verdi€i çevresel unsurlar
aras›nda enerji tüketimi ve buna ba€l› olan sera gaz›
sal›mlar› gelmektedir. Kâ€›t kullan›m› ve teknolojik
at›k konular› da Bankam›zca önemsenen ve dolay›s›yla
takip edilen çevresel göstergeler aras›ndad›r. Her bir
çevresel etki, uygun say›sal göstergeler kullan›larak takip
edilmekte ve azalt›lmalar› yolunda banka içinde çeﬂitli
uygulamalar gerçekleﬂtirilmektedir.

Sabanc› Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu
taraf›ndan Akbank deste€iyle hayata geçirilen “Karbon
Saydaml›k Projesi”, Akbank’›n sera gaz› sal›mlar› ve
dolay›s›yla ‹klim De€iﬂikli€i konusuna verdi€i önemin
göstergesidir. Bu kapsamda Akbank, uluslararas›
standartlara uygun, sera gaz› sal›m› raporlamas›
taahhüdünü veren Türkiye’deki ilk ﬂirketlerden birisi
olmuﬂtur.

Enerji Tüketimi
Do€rudan ve Dolayl› Enerji Tüketimi
2010 y›l›nda, binalar›m›zda kullan›lan elektrik ve ›s›tma
kaynakl› do€al gaz tüketiminin hesaplanmas› ve bir
enerji yönetimi sistemi kurulmas› amac›yla geniﬂ çapl›
bir çal›ﬂma yürütülmüﬂtür. Bu çal›ﬂma kapsam›nda
ﬂubelerimiz de dahil olmak üzere tüm binalar›m›zdan
tüketim verileri toplanarak bir temel haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu y›lki raporumuzda yer alan tüketim verileri,
sözkonusu temele dayand›r›larak, ›s›nma, elektrik ve
su maliyetleri oda€›ndan yola ç›k›larak hesaplanm›ﬂt›r.
2010 y›l› içerisinde Gebze’deki Akbank Bankac›l›k
Merkezi (ABM) hizmete al›nm›ﬂ ve bu kapsamda
‹stanbul’da hizmet veren baz› binalardan ad› geçen
merkeze taﬂ›n›lm›ﬂt›r. Söz konusu taﬂ›nma süreci y›l
içerisinde belli bir zaman alm›ﬂt›r ve ABM’ye geçiﬂ
yapan birimlerin yer ald›€› binalar›n tüketim verileri
de y›l içerisinde binalar›n kullan›mda olduklar› süreyi
kapsayacak ﬂekilde hesaplara dahil edilmiﬂtir.

Çevre Politikam›z
Akbank, faaliyetlerinin fiziksel çevre üzerindeki etkisini
en aza indirebilmek için çal›ﬂmalar yürütmek üzere
taahhütte bulunarak ülkemiz bankac›l›k sektöründe
öncü bir rol üstlenmiﬂtir. Bankam›z, bu politikay›
hayata geçirebilmek için aﬂa€›daki yöntemleri çevresel
ilkeleri olarak benimsemektedir:
• Do€al kaynaklar›n verimli kullan›lmas› ve süreçlerimizden
kaynaklanan at›klar›m›z›n mümkün olabilecek en az
düzeye indirilebilmesi için çal›ﬂmalar yürütmek.
• Uluslararas› iﬂbirlikleri yaparak sera gaz›
sal›mlar›n›n azalt›lmas›n› sa€layacak ﬂeffafl›k
politikalar›n› desteklemek.
• Çal›ﬂanlar›m›z ve tüm kilit paydaﬂlar›m›z için geri
dönüﬂüm ve yeniden kullan›m faaliyetlerini desteklemek
ve bu konuda fark›ndal›€›n artmas›n› sa€lamak.
• Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmak için
fark›ndal›k çal›ﬂmalar› baﬂlatmak.

Aﬂa€›da do€rudan enerji tüketimi verilerimizi içeren
“Do€al Gaz Tüketimi” ile dolayl› enerji tüketimi
verilerimizi içeren “Elektrik Tüketimi” tablolar›
görülebilmektedir. Do€al gaz, binalar›m›zda ›s›nma
amaçl› yak›t olarak kullan›lmaktad›r.

• Çevresel yasa ve yönetmeliklere tam uyumun
sa€lanmas› ve bu konudaki geliﬂmelerin yak›ndan
izlenmesiyle, paydaﬂlar›m›z aras›nda bu konuda
duyarl›l›€›n artmas›n› sa€lamak.

Do€al Gaz Tüketimi (kWh/y›l)

2008

2009

2010

2.385.427

2.599.564

1.982.572

ABM ve Di€er Merkezler*

-

3.671.439

4.704.497

ﬁubeler

-

13.131.739

13.514.308

2.385.427

19.402.742

20.201.377

Akbank Sabanc› Center

TOPLAM

* Di€er Merkezler: Maslak Operasyon Merkezi ve Zincirlikuyu, Gümüﬂsuyu, Ümraniye ve Silivri Hizmet Binalar›n› kapsamaktad›r.
Not: Raporlama esnas›nda verilerin kontrolleri devam etmektedir.
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Bankam›z do€al gaz tüketiminde toplamda yaklaﬂ›k
%4’lük bir art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir. Söz konusu art›ﬂta
Bankam›z ﬂube say›s› art›ﬂ›n›n da etkili oldu€u
düﬂünülmektedir. Bununla birlikte, bu y›l hizmete giren
ABM’ye geçiﬂ esnas›nda baz› binalar›m›zda eﬂ zamanl›
hizmet verilmesi de etkili olmuﬂtur.
Yurt çap›ndaki ﬂubelerimizde ›s›nma amaçl› yak›t olarak
do€al gaz›n yan›s›ra; mazot, bütan (LPG), kok kömürü
ve fuel-oil gibi di€er yak›tlar da kullan›lmaktad›r ve ad›
geçen yak›tlardan 2010 y›l› içerisinde 9.145.994 kWh
enerji elde edildi€i hesaplanm›ﬂt›r.

Elektrik Tüketimi
Müﬂterilerimize sa€lad›€›m›z hizmetlerimiz için
kullan›lan elektrik tüketimlerine aﬂa€›da yer verilmiﬂtir.
Bankam›z toplam elektrik tüketimine bak›ld›€›nda art›ﬂ
gözlemlenmektedir. Bu durumdaki ana sebeplerin
ilki 2010 y›l› içerisinde hizmete giren yaklaﬂ›k 5.000
kiﬂilik kapasitesi olan Akbank Bankac›l›k Merkezimize
geçiﬂtir. ABM’nin hizmete haz›r hale getirilmesi
s›ras›nda ve gerek ad› geçen Merkezimizin hizmete
sokulmas› için gerekli haz›rl›klar›n tamamlanmas›
amac›yla, gerekse ABM’ye taﬂ›nma süreci boyunca
hem taﬂ›n›lan binalarda, hem de ABM’de elektrik
sarfiyat› gerçekleﬂmiﬂtir. Büyük çapl› bu operasyon
boyunca taﬂ›nma sürecinin do€as› gere€i do€al gaz,
elektrik, su gibi do€al kaynaklar›n tüketimi artm›ﬂt›r.
Öte yandan; Sabanc› Center bünyesindeki Genel
Müdürlük binam›zda müﬂterilerimize sundu€umuz
hizmetin kalitesinin korunmas› ve art›r›lmas› amac›yla
ana hizmet sunucular›na (server) yenileri eklenmiﬂtir.
Söz konusu hizmet sunucular› ve hizmet sunucular›n

sa€l›kl› bir ﬂekilde görev yapabilmesi için gerekli
so€utma, elektrik tüketimini artt›rmaktad›r. Elektrik
tüketiminin azalt›labilmesi için bir sonraki bölüm
kapsam›nda “Data Center’da Enerji Tasarrufu” baﬂl›€›
alt›nda aﬂa€›daki tedbirler de al›nm›ﬂt›r.
Bir di€er durum ise; Bankam›z büyümesinin bir
sonucu olarak ﬂube say›m›zdaki art›ﬂt›r. Buna
ra€men, ﬂubeler kaynakl› elektrik tüketimindeki
art›ﬂ Bankam›z ﬂube say›s›ndaki art›ﬂa oranla daha
düﬂük düzeydedir. Bunlara ek olarak, 2010 y›l› elektrik
tüketimi de€erlerine ATM/BTM'lerimize ait tüketimler
de eklenmiﬂtir ve Bankam›z geçti€imiz y›la göre ATM/
BTM say›s›nda bu y›l %24’lük bir büyüme göstermiﬂtir.
Dolay›s›yla; bu büyüme ihtiyaç duyulan elektrik
enerjisini de artt›rm›ﬂt›r.

Enerji Tasarrufu Uygulamalar›
Binalarda Enerji Tasarrufu
Tüm ﬂubelerimizde bulunan ›s›tma-soğutma
-havaland›rma (HVAC) sistemine ait mekanik
otomasyon iç hava kalitesine ba€l› olarak çal›ﬂacak
ﬂekilde revize edilerek 2010 y›l› son çeyre€inde yap›lan
26 adet yeni ﬂubemizde uygulamaya sokulmuﬂtur. Bu
uygulama ile yaklaﬂ›k olarak elektrik enerjisinde %30,
do€al gaz tüketiminde %14 tasarruf sa€lanabilecektir.
2011 y›l› içerisinde bu uygulamam›z yeni ﬂubelerimizde
devam ettirilecektir. Bununla beraber, mevcut 400 adet
ﬂubemizde de halihaz›rdaki sistemlerin revize edilmesi
planlanmaktad›r.
2009 y›l› Nisan ay›nda inﬂaat› baﬂlayan, 2010 y›l› Nisan
ay›nda tamamlanarak 2010 y›l› May›s ay›nda faaliyete
geçen, Gebze’deki Akbank Bankac›l›k Merkezi’nde

Elektrik Tüketimi (kWh/y›l)

2008

2009

2010

12.637.000

13.115.000

13.702.000

ABM ve Di€er Merkezler*

-

13.121.059

21.070.732

ﬁubeler ve ATM/BTM’ler**

-

61.432.208

62.322.815

12.637.000

87.668.267

97.095.547

Akbank Sabanc› Center

TOPLAM

* Di€er Merkezler: Maslak Operasyon Merkezi ve Zincirlikuyu, Gümüﬂsuyu, Ümraniye ve Silivri Hizmet Binalar›n› kapsamaktad›r.
** 2010 y›l› raporunda elektrik tüketimlerine ATM/BTM’lerde tüketilen elektrikler de dahil edilmiﬂtir, 2009 y›l› raporundaki ﬂubeler
elektrik tüketiminde ATM/BTM’lere ait tüketimler dahil de€ildir.
Not: Raporlama esnas›nda verilerin kontrolleri devam etmektedir.
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›s› geri kazan›m tamburu kullan›lmak suretiyle
bina içinden toplanarak havaland›rma sistemine
verilen havan›n ›s›l yükünden maksimum ﬂekilde
yararlan›larak do€al gaz ve elektrik sarfiyatlar›
azalt›lm›ﬂt›r. Bu uygulama karbon sal›m›n›n azalmas›n›
da beraberinde getirmiﬂtir.
Gebze Akbank Bankac›l›k Merkezi yemekhane
mutfa€›nda bulunan davlumbazlar ›s› geri kazan›ml›
nitelikte sat›n al›narak uygulamas› yap›lm›ﬂt›r. Bu
cihazlar sayesinde 2010 y›l› içerisinde yaklaﬂ›k olarak
8.611 m3 do€al gaz tasarrufu yap›lm›ﬂt›r. Sözkonusu
miktar, cihaz teknik verim de€eri baz al›narak
hesaplanm›ﬂt›r.

Data Center’da Enerji Tasarrufu
Akbank’›n Data Center’daki kullan›mda olan
sunucular›n say›s› artan ihtiyac› cevaplayacak ﬂekilde
her y›l fazlalaﬂmaktad›r. Data Center taraf›ndan
kullan›lan elektrik tüketimini azaltmak için 2007
baﬂ›ndan itibaren Sanallaﬂt›rma (Virtualization)
teknolojisinin kullan›m›na geçilmiﬂtir. 2007 y›l›ndan
itibaren kabul edilen bir prensiple, her yeni sunucu
e€er teknik aç›dan bir sak›ncas› yoksa sanal ortamda
yarat›lmaktad›r. Akbank ortam›nda bugün sanal
sunucu kullan›m oran›, %60’a yaklaﬂm›ﬂt›r. Yap›lan
yeni yat›r›mlarla da mevcut fiziksel makinelerin sanal
ortamlara taﬂ›nmas›na devam edilmektedir.
Akbank ortam›ndaki sunucu say›s› 2010 y›l› içerisinde
yaklaﬂ›k %50 oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu
art›ﬂa paralel olarak da, bu sunucular›n çal›ﬂmas›
ve çal›ﬂt›klar› sistem odalar›n›n so€utulmas› için
gereksinim duyulan enerji miktar›n›n da minimum %50
artmas› beklenirken sanallaﬂt›rma teknolojisinin tercih

Y›ll›k Toplam
Elektrik Tüketimi
(kWh/y›l)

Kullan›lan Sanal
Sunucu

edilmesi nedeniyle, ihtiyaç duyulan enerji miktar› art›ﬂ›
%40 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Sanal ortamdaki makinelerin enerji harcamas› ile e€er
sanallaﬂt›rma teknolojisi kullan›lmasayd› (Fiziksel
Makineler) harcanmas› gerekecek enerji miktar›
karﬂ›laﬂt›r›lmas›, aﬂa€›daki tabloda gösterilmektedir.
Tabloda görülebilece€i gibi Akbank ortam›ndaki
so€utma ve elektrik harcamalar›nda, sanal ortama
geçiﬂin çok olumlu etkileri olmuﬂtur. Aﬂa€›daki tablo
sanal ve fiziksel sunucular›n 2009 ve 2010 y›l›nda
toplam kulland›€› kWh miktar›nı vermektedir.

Enerji Tasarruflu Cihazlar
Bankam›z çal›ﬂanlar› taraf›ndan yo€un olarak
bilgisayar ekranlar› kullan›lmaktad›r. Ekranlar›n
tüketti€i elektrik enerjisinde tasarruf sa€lamak
amac›yla, 2006 y›l›ndan itibaren, CRT yerine LCD ekran
modellerinden sat›n al›nmaktad›r.

Karbon Sal›mlar› ve Azalt›mlar›
Karbon Sal›mlar›
Akbank karbon ayakizini hesaplamakta ve karbon
yönetimi gerçekleﬂtirmek için gerekli ad›mlar›
atmaktad›r. Bu ba€lamda Bankam›z; Karbon Saydaml›k
Projesi’nin ülkemizde yürütülmesine yönelik verdi€i
deste€in ve üstlendi€i öncülük rolüyle çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir. 2010 y›l›nda CDP Global 500 düzeyinde
raporlama yapm›ﬂ ve sektörünün Dünya liderleri
düzeyinde bir puan alm›ﬂt›r.

Sanal Sunucu Kullan›m›na
Karﬂ›l›k Gelen Fiziksel
Sunucu Kullan›m›

Tasarruf Edilen
Miktar

Aralık 2009

Aral›k 2010

Aralık 2009

Aral›k 2010

Aralık 2009

Aral›k 2010

597.677

844.989

1.886.957

2.860.289

1.289.280

2.015.300

TOPLAM
(So€utma+Elektrik)
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Do€al Gaz Tüketimi Kaynakl› Karbon Salımı
Birincil enerji kayna€› olan do€al gaz, Bankam›zda ›s›nma amaçl› olarak kullan›lan temel yak›tt›r ve do€al gaz
tüketimi kaynakl› karbon sal›m› aﬂa€›daki tabloda paylaﬂ›lmaktad›r.
Do€al Gaz Tüketimi Kaynakl› Karbon
Sal›m› (ton CO2-e)

2008

2009

2010

558

608

464

ABM ve Di€er Merkezler*

-

859

1.101

ﬁubeler

-

3.073

3.162

558

4.540

4.727

Akbank Sabanc› Center

TOPLAM

* Di€er Merkezler: Maslak Operasyon Merkezi ve Zincirlikuyu, Gümüﬂsuyu, Ümraniye ve Silivri Hizmet Binalar›n› kapsamaktad›r.
Not: Raporlama esnas›nda verilerin kontrolleri devam etmektedir.

Bankam›z ﬂubelerinde 2010 y›l›nda kullan›lan mazot, bütan (LPG), kok kömürü ve fuel-oil gibi ›s›nma amaçl› di€er
yak›tlardan kaynaklanan karbon sal›m› 2.966 ton CO2-e düzeyindedir. Dolay›s›yla, Bankam›z›n ›s›nma amaçl› yak›t
tüketimi kaynakl› karbon sal›m› 7.693 ton CO2-e düzeyindedir.

Elektrik Tüketimi Kaynakl› Karbon Salımı
Bankam›z elektrik tüketimi kaynakl› karbon sal›m› verileri aﬂa€›daki tablo kapsam›nda paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
Bankam›z toplam karbon sal›m›nda gözlemlenen %6’l›k art›ﬂa temel olarak; bu y›l içerisinde ABM’ye taﬂ›n›lmas›
kaynakl› elektrik tüketimi art›ﬂ› görülmektedir. Bununla birlikte, ﬂube say›m›zda gerçekleﬂen %4’lük büyüme ve
ATM/BTM say›lar›m›zda gerçekleﬂen %24’lük büyümeye ra€men “ﬁube ve ATM/BTM’ler” kaynakl› sal›m rakam›
hemen hemen sabit kalm›ﬂt›r. Bu sonuçta; Bankam›z bünyesinde al›nan tasarruf tedbirleriyle birlikte karbon
ayakizinin azalt›lmas› amac›yla daha düﬂük sal›mla üretim yapan özel otoprodüktörden enerji al›m›na yönelinmesi
de etkili olmuﬂtur.
Elektrik Tüketimi Kaynakl› Karbon
Sal›m› (ton CO2-e /y›l)

2008

2009

2010

Akbank Sabanc› Center

5.534

5.743

6.000

ABM ve Di€er Merkezler*

-

6.563

9.227

ﬁube ve ATM/BTM’ler**

-

37.796

37.880

50.102

53.107

TOPLAM

*Di€er Merkezler: Maslak Operasyon Merkezi ve Zincirlikuyu, Gümüﬂsuyu, Ümraniye ve Silivri Hizmet Binalar›n› kapsamaktad›r.
**2010 y›l› raporunda elektrik tüketimlerine ATM/BTM’lerde tüketilen elektrikler de dahil edilmiﬂtir, 2009 y›l› raporundaki ﬂubeler
elektrik tüketiminde ATM/BTM’lere ait tüketimler dahil de€ildir.
Not: Raporlama esnas›nda verilerin kontrolleri devam etmektedir.
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Karbon Sal›mlar› Azalt›m Uygulamalar›
‹ﬂ ve E€itim Amaçl› Seyahatlerden
Kaynaklanan Sal›mlar
2010 y›l› boyunca Genel Müdürlük birimlerinin faaliyet
gösterdi€i iki ayr› binada (Sabanc› Center ve Gebze
ABM) çal›ﬂanlar›n toplu taﬂ›mas› için kullan›lan
personel servisleri ile üst yönetime tahsis edilen
makam araçlar› toplam 8.269.344 km yol kat etmiﬂtir.
Sözkonusu araçlar›n kullan›m› sonucunda 3.307.738 kg
CO2-eﬂde€er karbon salımı oluﬂmuﬂtur.
Personel servisi kullanan çal›ﬂan say›lar› aﬂa€›daki
gibidir. Bu rakamlara d›ﬂ hizmet al›m› (outsource)
çal›ﬂan say›lar› da dahil oldu€undan ABM’de servis
kullanan personel say›s›, ABM’de belirtilen personel
say›m›z›n üzerindedir.
Sabanc› Center’dan:
1.150
ABM’den:		
3.500
Bankam›z bünyesinde yaklaﬂ›k 4.650 kiﬂinin iﬂyerlerine
taﬂ›nmas› neticesinde oluﬂan 3.307.738 kg CO2-eﬂde€er
karbon salımının, servis kullan›lmamas› durumunda
münferit seyahatler sonucunda çok daha yüksek
olmas› mümkündür. Dolay›s›yla; çal›ﬂanlar›m›za
sa€lanan servis imkan› ile Bankam›z kaynakl› karbon
sal›m›nda önemli düzeyde tasarruf sa€land›€›
düﬂünülmektedir.

Videokonferans
Toplant› salonlar›nda standart ve geliﬂmiﬂ
Videokonferans cihazlar›n›n kullan›lmaya
baﬂlanmas›yla ‹stanbul Levent’teki Sabanc› Center
ve Gebze’deki Akbank Bankac›l›k Merkezi aras›nda iﬂ
amaçl› seyahatler azalt›lm›ﬂt›r. Böylece hem sera gaz›
salımında azalt›m sa€lan›rken hem de gidiﬂ geliﬂleri
s›ras›nda kaybolan iﬂ gücü zaman›ndan tasarruf
edilmiﬂtir. 2011 y›l› içerisinde bu cihazlar›n say›s›n›n
artt›r›lmas› planlanmaktad›r.

Di€er Sera Gazı Salım Kaynaklar›

Alternatif Da€›t›m Kanallar› (ADK) Kullan›m›
‹nternet bankac›l›€› ve mobil bankac›l›k gibi alternatif
kanallar›m›z› kullanan müﬂteri say›s› her geçen gün
artmaktad›r. Bu art›ﬂ, bir yandan bankac›l›k iﬂlemleri
için do€rudan ﬂubelerimize gelen müﬂteri adetlerini
düﬂürürken, di€er yandan karbon sal›m›n› azalt›m
çabalar›m›za da olumlu yönde katk› sa€lamaktad›r.

Kâ€›t Kullan›m› ve Tasarrufu
Kâ€›t Kullan›m›
Akbank taraf›ndan kullan›lan toplam kâ€›t miktar›
2009 y›l›nda 1.320 ton olarak gerçekleﬂirken, bu
rakam 2010 y›l›nda 1.150 tona düﬂmüﬂtür. Toplam
kâ€›t miktar› Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve
Akbank Bankac›l›k Merkezi’nde kullan›lan miktarlar›
kapsamaktadır; ﬂubelerde kullan›lan A4 fotokopi
kâ€›tlar› bu hesaplamalar›n d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. 2010
y›l› verilerine Kurumsal ‹letiﬂim Bölümü taraf›ndan
sat›nalmas› yap›lan davetiye, broﬂür, afiﬂ, föy, zarf ve
poster gibi malzemeler de bu miktara dahil edilmiﬂtir.
Tedarikçiler taraf›ndan bas›lan, rapor ve benzeri bas›l›
materyaller bu say›lar›n d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
Akbank taraf›ndan en çok kullan›lan kâ€›t türlerinden
biri olan A4 fotokopi kâ€›d› miktar›, 2009 y›l›na oranla
2010 y›l›nda %7 gibi bir düﬂüﬂ göstermiﬂtir. Banka
içindeki çeﬂitli tasarruf uygulamalar› sonucunda, 2010
y›l›nda çal›ﬂan baﬂ›na kullan›lan kâ€›t miktar›, 90 kg’dan
75 kg’a düﬂerek önemli ölçüde düﬂüﬂ göstermiﬂtir. Bu
düﬂüﬂe 2010 y›l›nda çal›ﬂan say›s›ndaki art›ﬂ›n da k›smi
etkisinin olmas› mümkündür.
Kâ€›t Kullan›m› (kg)
Sat›nalma Birimi
Kurumsal ‹letiﬂim Birimi
TOPLAM

2009

2010

1.320.099

1.143.647

(0)*

6.479

1.320.099

1.150.126

*2009 y›l› verileri geriye dönük toplanamamaktad›r.

Bilgi ‹ﬂlem Sistem Odalar›n›n Korunmas›
Bilgi iﬂlem donan›m cihazlar›n›n bulundu€u sistem
odalar›nda ç›kacak olas› bir yang›n tehlikesi riskine
karﬂ›l›k sistem odalar› güvence alt›na al›nm›ﬂt›r.
2010 y›l› içerisinde kurulan yeni Sistem Odas›, iklim
de€iﬂikli€ine neden olan gazlar› içeren sistem yerine,
Novac1232 sistemiyle donat›lm›ﬂt›r.

Kâ€›t Tasarrufu
Kâ€›ts›z ﬁube
2008 y›l›nda baﬂlat›lan Kâ€›ts›z ﬁube uygulamalar›,
merkez ile ﬂubeler aras›nda, kâ€›t ortam›nda yürüyen
iﬂlemlerin elektronik ortama aktar›lmas›n› ve
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yönetilmesini sa€layan uygulamalar bütünüdür. Bu
proje sayesinde, Akbank Genel Müdürlü€ü ile ﬂubeler
aras›ndaki fiziksel doküman dolaﬂ›m›n›n, fotokopi
ve faks kullan›m›n›n azalt›lmas› hedeflenmiﬂtir.
Proje ile operasyonel iﬂlemlerde yaklaﬂ›k %10
verimlilik sa€lanm›ﬂt›r. Kâ€›ts›z ﬁube uygulamas›yla
2010 y›l›nda 4 milyon 350 bin adet iﬂlem sistemde
bulunan dokümanlar›n ekran üzerinden teyid/kontrol
edilmesiyle gerçekleﬂtirilmiﬂ ve bu iﬂlemler s›ras›nda
fotokopi çekiminden oluﬂan kâ€›t israf› ortadan
kald›r›lm›ﬂt›r.

Gün Sonu Raporlar›n›n Kâ€›ts›z Ortama Al›nmas›
ﬁubelerimizde günsonu iﬂlemlerinin yap›labilmesi
için fiziksel olarak bas›lmas› zorunlu olan günsonu
raporlar›n›n elektronik ortama al›nmas› projesinin
ilk faz› Ekim 2008, ikinci faz› ﬁubat 2009’da hayata
geçmiﬂtir. Projenin hayata geçmesiyle birlikte 2008
y›l›nda ayda ortalama 2 milyon yaprak olan kâ€›t
tüketimi 2009 y›l›nda ayda ortalama 980 bin yapra€a
düﬂmüﬂtür. Böylece 2009 y›l›nda 310 bin TL tasarruf
sa€lanm›ﬂt›r. 2010 y›l›nda ayl›k kâ€›t tüketimi ortalama
515 bin yaprak olarak gerçekleﬂmiﬂ olup y›ll›k 400-420
bin TL tasarruf sa€lanm›ﬂt›r.

E-Ekstreye Geçiﬂ – A€açlara Hayat Verin
Kampanyas›
2008 y›l› A€ustos ay›ndan itibaren, kredi kart›
müﬂterilerimize elektronik ortamda, e-posta veya
SMS ﬂeklinde hesap ekstresi üretilmektedir. E-ekstre
ad›n› verdi€imiz bu ekstre türünü müﬂterilerimizin
kabul etmesi ve kullanmalar› için 2008 y›l›ndan
bu yana “A€açlara Hayat Verin” slogan› ile duyuru
ve yönlendirmeler yap›lmaktad›r. Bu kapsamda

Su Tüketimi (m3/y›l)

yapt›€›m›z iletiﬂimle müﬂterilerimizin bas›l› ekstreden
vazgeçmeleri halinde kâ€›t tasarrufuna ve dolay›s›yla
do€ay› korumaya bir katk›da bulunabilecekleri
vurgulanmaktad›r. Ayr›ca e-ekstre’ye geçiﬂi teﬂvik için
zaman zaman chip-para ödülleri de sunulmaktad›r.
E-ekstre’yi tercih eden müﬂterilerimizin say›s›
kampanyan›n baﬂlat›ld›€› 2008 y›l›n›n sonu itibar›yla
254.704 iken, 2010 sonu itibar›yla bu rakam 1.211.167
müﬂteriye yükselmiﬂtir.

Yeni Teknoloji Uygulamalar›
2010 y›l›nda Private Banking birimi, müﬂteri ziyaretlerinde
ve tan›t›mlarda iPad kullan›m› projesine geçmiﬂtir.
Müﬂteri ziyaretlerinde bas›l› ürün tan›t›m materyalleri,
bas›l› ekstreler ve hesap dökümleri yerine iPad üzerinden
tüm detaylar görüntülenebilmektedir. Bu sayede kâ€›t
kullan›m›n›n önemli ölçüde azalt›lmas› sa€lanm›ﬂt›r.

Su Kullan›m› ve Tasarrufu
Su Kullan›m›
Akbank’›n toplam su kullan›m›, çal›ﬂanlar›n
su kullan›m› ve temizlik için gerekli olan suyu
içermektedir. Bir üretim ﬂirketine oranla Akbank’›n
toplam su çekimi s›n›rl›d›r ve kullan›lan su ﬂebeke
suyudur. Bu nedenlerle su kullan›m›ndan önemli
derecede etkilenen bir su kayna€› bulunmamaktad›r.
2010 y›l› içerisinde hizmete giren ABM binam›z ve
birçok binam›zdan gerçekleﬂen geniﬂ çapl› taﬂ›nma
operasyonunun etkisiyle su tüketiminde art›ﬂ oldu€u
de€erlendirilmektedir. ABM’nin hizmete haz›r
hale getirilmesi ve hem ABM’de, hem de taﬂ›n›lan
binalarda hizmet verilmesinin tüketimi artt›rd›€›
düﬂünülmektedir.

2008

2009

2010

44.537

40.374

34.591

ABM ve Di€er Merkezler*

-

39.654

54.176

ﬁubeler

-

290.196

284.012

44.537

370.224

372.779

Akbank Sabanc› Center

TOPLAM

* Di€er Merkezler: Maslak Operasyon Merkezi ve Zincirlikuyu, Gümüﬂsuyu, Ümraniye, Silivri ve Kozyata€› Hizmet Binalar›n›
kapsamaktad›r.
Not: Raporlama esnas›nda verilerin kontrolleri devam etmektedir.
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Su Tasarrufu Uygulamalar›

Toner Kartuﬂu Geri Dönüﬂümü

Su tasarrufu amac›yla Akbank Genel Müdürlü€ü
ve Akbank Bankac›l›k Merkezi binalar›ndaki
musluklarda bas›nç düﬂürülmesini sa€lay›c› sistem
ve suyu hava kar›ﬂ›m›yla vererek tasarruf sa€layan
perlatör uygulamalar› mevcuttur. Ayr›ca suyun
yo€un olarak kullan›ld›€› WC musluklar›nda fotoselli
musluk kullan›larak etkin su tasarrufu yap›lmas›
amaçlanmaktad›r.

Bankadaki yaz›c›lar›n kullan›lm›ﬂ toner kartuﬂlar›n›n
geri dönüﬂümü için BT bünyesinde baﬂlat›lan proje
çal›ﬂmalar› A€ustos 2010 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r.
Bu tarihten itibaren gerek Genel Müdürlük binalar›nda
gerekse tüm ﬂubelerde ortaya ç›kan boﬂ kartuﬂlar›n,
e-at›k de€erlendiren bir kuruluﬂa gönderilerek geri
kazan›mlar› sa€lanm›ﬂt›r. Geri kazan›m firmas›, geri
dönüﬂtürülen kartuﬂlar› enerji üretimi amac›yla yak›t
olarak kullanmaktad›r. A€ustos-Aral›k 2010 tarihleri
aras›nda Genel Müdürlük’ten 490, ﬁubelerden ise 293
adet kullan›lm›ﬂ kartuﬂ olmak üzere 5 ayda toplam
783 kartuﬂ firmaya iletilmiﬂtir. Bu proje 2011 y›l›nda da
sürdürülecektir.

At›ksu Yönetimi
Gebze’de bulunan Akbank Bankac›l›k Merkezi’nin
yemekhane mutfa€›na ait at›ksu hatt› ile ﬂehir
kanalizasyon hatt› aras›nda ya€ tutucu bulunmaktad›r.
Bu sayede binan›n kullan›ma girdi€i 2010 y›l› içerisinde
1.250 kg ya€ geri dönüﬂüm istasyonuna gönderilerek
dönüﬂümü sa€lanm›ﬂt›r. Ya€›n ayr›ﬂt›r›lmas›
sayesinde at›ksuyun nihai ar›tma tesisinde ar›t›lmas›
kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Çevreye Duyarl› Teknolojiler
Çevreye Duyarl› Elektronik Cihaz Bak›m›
Bilgi Teknolojileri (BT) Donan›m Bölümü’nde baz›
cihazlar›n (POS Cihaz›, dizüstü bilgisayar, ekran, PC,
yaz›c›, taray›c› vb.) bak›m› yap›lmaktad›r. Bu bak›m
s›ras›nda kullan›lan lehim içerisinde, çevreye ve insan
sa€l›€›na zararl› olabilecek kurﬂun bulunmaktad›r.
BT Donan›m Bölümü 2008 y›l›ndan itibaren, kurﬂun
içermeyen (PB Free) lehim sat›n almaktad›r. Bak›m için
sat›n al›nan elektronik komponentlerin de kurﬂunsuz
olanlar› tercih edilmektedir. Ayr›ca bu komponentleri
üreten büyük firmalar da (Intel, Infineon, National
Semiconductor, Maxim gibi) ürünlerinde art›k kurﬂun
kullanmamaktad›rlar.

Teknolojik At›klar›n De€erlendirilmesi
Bankam›z standartlar›na göre kullanımına devam
edilmeyecek olan elektronik cihazlar›n bir k›sm›
hurda, bir k›sm› da ikinci el kullan›m amaçl› olarak
Türk firmalar›na sat›lm›ﬂt›r. Firmalar bu cihazlar›
ya hurda olarak de€erlendirmekte ya da problemli
k›s›mlar›n› onararak ikinci el ﬂeklinde satmaktad›r.
Ayr›ca, bu kapsamdaki bilgisayar, ekran ve lazer
yaz›c› gibi genel kullan›ma yönelik cihazlar›n bir k›sm›
da, bankaya gelen talepler de€erlendirilerek hibe
edilmektedir. Hibe edilen kurumlar›n %90’›n› okullar
oluﬂturmaktad›r.

At›k Yönetimi
Hem büyüklü€ü hem de bankac›l›k sektöründe olmas›
nedeniyle Akbank’ta çok say›da ve çeﬂitli elektrikli
ve elektronik cihazlar kullan›lmaktad›r. Bu nedenle
Bankam›z taraf›ndan, kullan›mdan düﬂen cihazlar›n
ekonomiye geri kazand›r›lmas› veya çevreye olabilecek
etkilerinin azalt›lmas›na yönelik uygulamalar
yürütülmektedir.
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2007

2008

2009

2010

Teknolojik
Atık Tipi

Hurda
sat›ﬂ

2.El
sat›ﬂ

Hibe

Hurda
sat›ﬂ

2.El
sat›ﬂ

Hibe

Hurda
sat›ﬂ

2.El
sat›ﬂ

Hibe

Hurda
sat›ﬂ

2.El
sat›ﬂ

Hibe

Bilgisayar

1.692

-

153

3.666

-

177

5.962

-

197

964

-

433

Ekran

1.401

-

153

2.079

-

177

3.471

-

188

2.195

-

436

Passbook
Yaz›c›

710

-

-

465

-

-

445

-

-

676

-

-

Dot Matrix
Yaz›c›

91

-

-

50

-

-

23

-

1

130

-

-

349

-

3

413

-

7

342

-

13

404

-

24

POS Cihaz›

-

20.642

-

50.030

2.628

-

50.490

-

2

6.592

-

-

ATM Cihaz›

544

-

-

65

-

-

164

-

-

273

-

-

Lazer Yaz›c›

-
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KATKIMIZ
AKBANK 2010 YILI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Topluma Katkımız

Contemporary ‹stanbul (Sürekli)

Akbank, genlerinde bulunan sürdürülebilirlik anlay›ﬂ›
do€rultusunda; bir yandan içinde yaﬂad›€› toplumun
fertlerinin yaﬂam kalitesini art›rmak için çal›ﬂmalarda
bulunurken, bir yandan da sonraki nesiller için güzel
bir gelecek yaratma çabas›ndad›r.

Türkiye'de bugüne kadar yap›lan en geniﬂ kapsaml›
“modern ve güncel sanat” etkinli€i olan Contemporary
‹stanbul, ülkemizin kültürel ve sanatsal yaﬂam›n›
dünyaya tan›tmaktad›r. 2007 y›l›ndan bu yana
Contemporary ‹stanbul’un sponsoru olan Akbank,
Türkiye’nin bu en önemli ça€daﬂ sanat fuar›n›n
gerçekleﬂtirilmesine verdi€i katk›yla uluslararas› sanat
arenas›na da ad›n› yazd›rm›ﬂ oldu. Contemporary
‹stanbul y›l boyunca fuar etkinli€inin yan› s›ra tart›ﬂma
panellerinden, sergilere kadar birçok yan etkinlikleri ve
sanat projelerini sunmaya devam etmektedir.

Günümüz dünyas›nda kurum ve kuruluﬂlar için,
toplumsal kat›l›m uygulamalar› ile hemen her
alanda, bir diyalog ortam›n›n sa€lanmas›, mevcut
sorunlar›n çözüm yollar›n›n ortak ak›l ve ortak fayda
ile bulunmas› büyük önem kazanm›ﬂt›r. Modern
toplumlar, sürdürülebilir geliﬂmenin yolunun
toplumsal kat›l›m ilkesinden geçti€inin bilinciyle,
demokrasiyi ve insan haklar›n› referans alan ilerleme
yolunu tercih etmektedir. Akbank, de€iﬂime olan
inanc›yla toplumsal kat›l›m uygulamalar›n›, içinde
bulundu€u fiziksel ve sosyal çevrenin gereksinimleri
ve talepleri do€rultusunda hayata geçirmekte, bu
amaçla paydaﬂlar› ile aç›k, ﬂeffaf ve kat›l›mc› iliﬂkileri
bulunmaktad›r.
Topluma katk› ba€lam›nda önceliklerimiz Kültür ve Sanat,
Akbank Sanat, E€itim ve Gençlik ve Giriﬂimcilik baﬂl›klar›
alt›nda toplanabilir. Ayr›ca, Çevre alan›nda yürüttü€ümüz
toplumu bilinçlendirme çal›ﬂmalar› ve hem Akbank olarak
bizim, hem de müﬂterilerimizin çeﬂitli vak›f ve derneklere
yapt›€›m›z ba€›ﬂlar da topluma katk›m›z›n birer göstergesi
olarak burada yer alm›ﬂt›r.

Kültür ve Sanat
Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali (Sürekli)
Akbank sinemaseverleri dünya sinemas›n›n en seçkin,
en özgün filmleriyle buluﬂturan, y›ld›z oyuncular
ve usta yönetmenlerin kat›l›m›yla gerçekleﬂen özel
etkinliklerle ülkemizde köklü bir sinema kültürü
oluﬂmas›na katk›da bulunan Uluslararas› ‹stanbul
Film Festivali'nin 2004 y›l›ndan beri en büyük
destekçisidir. Ço€unlu€u gençler olmak üzere,
geniﬂ bir izleyici kitlesi taraf›ndan ilgiyle takip edilen
festival, sundu€u farkl› hayatlar, farkl› bak›ﬂ aç›lar›
ve zengin program›yla izleyicilere yepyeni dünyalar›n
kap›lar›n› aç›yor. Akbank, bu özellikleriyle çok önemli
bir misyon üstlendi€ini düﬂündü€ü festivalde, festival
organizasyonunu gerçekleﬂtiren ‹stanbul Kültür Sanat
Vakf› (‹KSV) ile birlikte daha uzun y›llar yer almay›
hedefliyor.

Sonisphere Festival
Akbank’›n 16-26 yaﬂ aras›ndaki gençlere özel
aktiviteler sunan bankac›l›k segmenti exi26, 11
ülkede yap›lan Sonisphere Festivali’nin 25-27 Haziran
2010 tarihlerinde ‹stanbul ‹nönü Stadyumu’nda
gerçekleﬂmesini sa€lad›. 16-26 yaﬂ grubu a€›rl›kl›
olmak üzere, farkl› yaﬂ gruplar›na da hitap eden, rock
ve metal müzi€in dev isimleri festival için Türkiye’ye
geldi. “Big Four” (Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax)
tarihte ilk kez bu festivalde ayn› sahneyi paylaﬂt›.
Exi26 kullan›c›lar›na indirimli bilet ve facebook
sayfas›nda uygulamay› be€enen ve sorular› do€ru
cevaplayan toplam 200 kiﬂiye bilet hediye edildi.
Baﬂvuruda bulunanlara festivalde çal›ﬂma ve meet &
greet hakk› sa€land›. Gençlerin kendilerini özgürce
ifade edebildikleri bir open stage kuruldu. Üç günlük
benzersiz atmosferi ve 105.000 kiﬂilik kat›l›mla
Sonisphere Festivali, 2010 yaz›n›n en çok konuﬂulan
etkinliklerinden oldu.

Akbank Sanat
Kültüre ve sanata ev sahipli€i yapan Akbank
Sanat, 1993 y›l›ndan bu yana, konserlerden film
gösterimlerine, sergilerden atölye çal›ﬂmalar›na,
danstan tiyatroya uzanan geniﬂ bir yelpazedeki
etkinliklerle sanatseverlere ulaﬂmaktad›r. Bu
kapsamda ülkemizin önde gelen sanatç›lar›n›n yan›
s›ra dünyada önemli yeri olan yabanc› sanatç›lar
da ilk defa Türk izleyicileriyle buluﬂturulmuﬂtur.
Bugün geldi€i çizgide Akbank Sanat, referans olarak
gösterilen ve yurt d›ﬂ›ndan gelen sanatç›lar›n övünerek
özgeçmiﬂlerine ekledikleri bir mekan haline gelmiﬂtir.
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Akbank Sanat, 2003 y›l›ndan itibaren ça€daﬂ sanata
yönelerek yeni bir yap›lanmaya girmiﬂtir. Bugün
ça€daﬂ sanat›n Türkiye’de önemli destekçisi olmak,
sanat›n her alan›nda vizyoner çal›ﬂmalar sunmak
hedefi do€rultusunda çeﬂitli alanlarda kültür ve sanat
etkinlikleri gerçekleﬂtirmektedir. Düzenledi€i sergiler
küreselleﬂen bir sanat çizgisinin yerel ve uluslararas›
niteli€ine do€ru e€ilerek dinami€i hareketlendirmiﬂtir.
Sanattaki geliﬂim çizgisini her alanda yakalamaya
do€ru yap›lan bu at›l›mla Akbank Sanat, sanat›n ve
sanatç›n›n yan›nda olman›n sosyal bir sorumluluk
oldu€u bilinciyle çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Akbank Sanat Galerisi’nde dünyaca ünlü sanatç›lar›n
kat›ld›€› kiﬂisel ve karma sergilerde sanatseverlere
ça€daﬂ sanat›n seçkin örnekleri sunulmuﬂtur.
Türk ve yabanc› sanatç›lar›n eserleri izleyiciyle
buluﬂturulmuﬂtur. 2010 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
toplam alt› sergiyle Türkiye’de ça€daﬂ sanat›n ivme
kazanmas›nda önemli bir rol oynanm›ﬂt›r. Sergilere
eﬂlik eden konferanslar, film gösterimleri ve
atölyelerle sanatseverlere interaktif kat›l›m olana€›
sunan bir ortam yarat›lm›ﬂt›r.
Ça€daﬂ Sanat Atölyesi, güncel sanat›n disiplinleraras›
yap›s›n› irdeleyen ve kuramsal ve uygulamaya dönük
alanlar›n› destekleyen, bugünün sanat›na iliﬂkin bir
düﬂünce platformu oluﬂturarak foto€raf, felsefe, sanat
tarihi, edebiyat ve güncel sanat konular›nda atölye
çal›ﬂmalar› düzenlemiﬂtir. Yetiﬂkinlerin yan› s›ra
çocuklar için de müzik, tasar›m ve resim atölyelerinin
yer ald›€› bu etkinlikler yo€un bir ilgi görmüﬂtür.
‹stanbul’un kültür ve sanat hayat›nda önemli bir yeri
olan Beyo€lu’nda sürekli faaliyet gösteren Akbank
Sanat y›l boyunca sergiler, söyleﬂiler, konferanslar,
film gösterimleri ve konserlerle 800’ün üzerinde
etkinlik organize etmektedir. Ayr›ca litografi ve
serigrafi atölyesinde sanatç›lara bask› çal›ﬂmalar›
yapma imkan› sunulmaktad›r.
Akbank Sanat bünyesinde; Akbank Çocuk Tiyatrosu,
Ça€daﬂ Sanat Haritas›, Zeynep Tanbay Dans Projesi,
Akbank Caz Festivali, Akbank K›sa Film Festivali,
Akbank Oda Orkestras›, Yeni Kuﬂak Tiyatro ve Akbank
Karagöz Kukla Tiyatrosu gibi faaliyetler yer almaktad›r.
www.akbanksanat.com

Akbank Çocuk Tiyatrosu (Sürekli)
1972 y›l›nda kurulan Akbank Çocuk Tiyatrosu,
perdelerini açt›€› ilk günden bu yana ‹stanbul baﬂta
olmak üzere Türkiye'nin dört bir yan›n› dolaﬂt›€›
Anadolu turneleriyle, yüz binlerce çocu€a tiyatro
heyecan›n› ve keyfini ulaﬂt›rd›. Tiyatro, bugüne dek
sahnesinde birçok ilki gerçekleﬂtirdi. Ülkemizin
Anadolu ve Avrupa’da turneye ç›kan ilk çocuk
tiyatrosu olan Akbank Çocuk Tiyatrosu, ayn› zamanda
seyircinin sahnede oyunun bir parças› olarak yer ald›€›
“interaktif” oyun biçiminin de ilk uygulay›c›s›d›r. Bugün,
üçüncü kuﬂak izleyicileriyle buluﬂan Akbank Çocuk
Tiyatrosu, 1972 y›l›ndaki seyircilerinin çocuklar›na
perdelerini açmaktad›r.

Akbank Çocuk Tiyatrosu Hürriyet ‹nsan Haklar›
Treni’nde (2008-2009)
Akbank Çocuk Tiyatrosu 2008 yaz›nda Hürriyet
Gazetesi’nin “‹nsan Haklar› Treniyle” Türkiye’nin
45 iline bir kez daha tiyatronun heyecan›n› ve tüm
güzelliklerini taﬂ›d›. Türkiye’nin en uzun soluklu
çocuk tiyatrosu olan Akbank Çocuk Tiyatrosu 35. y›l›n›
kutlad›€› 35 ili kapsayan turnesinin hemen sonras›nda
bu kez Hürriyet Gazetesi’nin, “Hürriyet Hakk›m›zd›r”
slogan›yla gerçekleﬂtirdi€i sosyal sorumluluk
projesinde Kars’tan Edirne’ye, Gaziantep’ten Erzurum’a
onbinlerce çocukla buluﬂtu. ‹ki ay boyunca kendisi
için özel olarak tasarlanm›ﬂ olan “sahne vagonda”
oyunlar›n› sahneleyen Akbank Çocuk Tiyatrosu, turne
boyunca Iﬂ›l Kasapo€lu’nun yaz›p yönetti€i “Masal
Masal ‹çinde” oyununu sahneledi. Masallar üzerinden
çocuklarla buluﬂan oyunda “ﬁiddetten Uzak Yaﬂamak”,
“Ayr›mc›l›€a Son”, “E€itim Hakk›” gibi temalar iﬂlendi.
Çocuklar kadar büyüklerin de yo€un ilgi gösterdi€i
oyun baz› illerde halk›n yo€un ilgisi üzerine akﬂamlar›
da sahnelendi.
Akbank Çocuk Tiyatrosu, 2009’da ikinci kez yer ald›€›
Hürriyet Treni’ndeki uzun yolculu€unu 29 Ekim’de
Haydarpaﬂa Gar›’nda noktalad›. Turne boyunca
onbinlerce çocu€a ulaﬂan topluluk 11.000 kilometre, 51
gün ve 42 ayr› istasyonu geride b›rakt›.

Akbank Caz Festivali (Sürekli)
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri
olan ve dünyan›n en önemli caz sanatç›lar›n›, efsane
isimlerini ve Türk caz›n›n temsilcilerini geniﬂ kitlelerle
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buluﬂturarak genç baﬂar›l› caz sanatç›lar›na da
performanslar›n› sergileme olana€› sunan Akbank Caz
Festivali, 2010 y›l›nda 20. yaﬂ›n› zengin bir programla 20
gün boyunca kutlad›. Avangard-Caz’dan, Fusion-Caz’a,
etnikten klasi€e ve özellikle gençlerin ilgi duydu€u
Nu-Caz’a kadar aç›lan zengin program›yla geniﬂ
bir yelpaze sunan Festival, bu niteli€iyle Türkiye’de
bir ilk olma özelli€i taﬂ›yor. Akbank Caz Festivali,
caz›n efsane isimlerini caz severlere izletme imkan›
sunarken, “Kampüste Caz” organizasyonuyla caz›
üniversite gençleriyle de buluﬂturuyor. Festivali, zengin
konser program›n›n yan› s›ra film gösterimleri, atölye
çal›ﬂmalar› ve söyleﬂileriyle sadece caz tutkunlar› de€il
tüm müzikseverler heyecanla bekliyor.

Akbank Oda Orkestras› (Sürekli)
Türkiye’de özel sektörün müzi€e destek vermesinin
ilk örne€i olan Akbank Oda Orkestras›, 1991
y›l›nda kuruldu. Ülkemizin bu alandaki en iyi genç
profesyonelleriyle iﬂbirli€i yaparak oluﬂturdu€u
tutarl› program içeri€i ve kalitesiyle konserler
vermeye devam ediyor. Akbank Oda Orkestras›,
konserlerini oluﬂtururken her zaman program
tutarl›l›€›n›n ön planda olmas›na özen göstermiﬂtir.
Böylece etkinliklerinde s›k s›k dünyaca ünlü solistleri
a€›rlamakla beraber, dinleyicisine yeni ufuklar
açarken e€lendiren, e€iten ve düﬂündüren bir topluluk
olmay› seçmiﬂtir. Orkestra, Cem Mansur yönetiminde
‹stanbul’un her iki yakas›nda sundu€u düzenli konser
dizilerine ek olarak, Anadolu turneleri ve ço€unlukla
üniversitelerde düzenlenen “Gençlik Konserleri”yle,
çok sesli evrensel müzi€in zenginli€inde, dinleyicilerine
yeni ufuklar açarken, e€lendirmeyi, e€itmeyi ve
düﬂündürmeyi hedefliyor.

Akbank K›sa Film Festivali (Sürekli)
Akbank K›sa Film Festivali’nin amac›; k›sa film
yap›m›n› özendirmek, bu yolla hayata geçen projelerin
izleyicilerle buluﬂmas›n› sa€lamak, ülkemiz
sinemas›na katk›da bulunacak yeni sinemac›lar›
desteklemek, amatör ya da profesyonel her türlü
ve farkl› kültürlerden gelen k›sa film örneklerini
sunmak ve bir festival kültürü içinde k›sa filmin
tart›ﬂ›laca€› platformu sa€lamakt›r. Türkiye’de bu
alanda var olan boﬂlu€u dolduran ve 2004 y›l›nda
yola koyulan Festival, seyirci kitlesini her y›l daha da
büyüterek, sinemaseverlerin keyifle izleyecekleri bir
“festival gelene€i” yaratmaktad›r. Festival’de film

gösterimlerinin yan› s›ra sinema ö€rencileri ve festival
izleyicileri için sinema sanat›n›n deneyimli isimlerinin
birikimlerini aktard›€› çeﬂitli atölye çal›ﬂmalar› ve
söyleﬂiler gerçekleﬂtirilmektedir. Festival’de ödül
alan filmler ayr›ca, “K›sa Film Üniversitelerde”
organizasyonuyla Anadolu’da da birçok üniversitede
gençlerle buluﬂmaktad›r.

Zeynep Tanbay Dans Projesi (Sürekli)
Modern dans alan›nda önemli kitlelere ulaﬂmay›
baﬂaran Zeynep Tanbay Dans Projesi (ZTDP),
Türkiye turnelerinin yan› s›ra son birkaç y›lda TelAviv, Stuttgart, Sofya ve ﬁanghay gibi önemli dans
sahnelerinde performanslar sergiledi. Akbank’›n
deste€i ile Akbank Sanat Merkezi’nin çat›s› alt›nda
çal›ﬂmalar›n› sürdüren ZTDP, gerçekleﬂtirdi€i turne
ve gösterilerin yan› s›ra dans e€itimi alan›ndaki
çal›ﬂmalar›yla da Türkiye’de önemli bir boﬂlu€u
doldurdu. Almanya’n›n sayg›n dans eleﬂtirmenlerinden
Renata Klett’in Süddeutsche Zeitung için kaleme ald›€›
yaz›s›nda, “uluslararas› dans sahnesinde keﬂfedilmeye
de€er bir topluluk” olarak tan›mlanan ve 2010’da 11.
yaﬂ›n› dolduran ZTDP, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› gösterilerine
devam ediyor.

Akbank Karagöz Kukla Tiyatrosu (Sürekli)
Akbank Karagöz ve Kukla Tiyatrosu, perdelerini
açt›€› 1974 yılından bu yana ‹stanbul baﬂta olmak
üzere Türkiye'nin birçok yerinde Karagöz’ün çeﬂitli
maceralar›n› seyircileriyle buluﬂturmaktad›r. Yurtiçi
turnelerinin yan› s›ra farkl› y›llarda Akbank Çocuk
Tiyatrosu’yla birlikte uzun soluklu Avrupa turneleri
de gerçekleﬂtiren Akbank Karagöz ve Kukla Tiyatrosu
geride b›rakt›€› 34 y›lda Karagöz ile Hacivat’›n
maceralar›na bambaﬂka yorumlar getirerek, yepyeni
hikayelerle zenginleﬂtirmiﬂtir. Kuruluﬂundan bu yana
Tacettin Diker’in sanat yönetmenli€inde çal›ﬂmalar›n›
sürdüren topluluk, ald›€› çok say›da ödülün yan›
s›ra, Türkiye’de Karagöz ve Kukla Tiyatrosunun
geliﬂtirilmesi ve devaml›l›€›n›n sa€lanmas›nda önemli
rol üstlendi.

Yeni Kuﬂak Tiyatro (Sürekli)
Dünyada son y›llarda yaz›lm›ﬂ ve tiyatroyu hem
biçimsel, hem de içerik aç›s›ndan zorlayan oyunlar›
sahneye koyan Yeni Kuﬂak Tiyatro, 2004 y›l›nda
yönetmen Mehmet Ergen taraf›ndan kuruldu ve ayn›
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y›l, Sam Shepard’›n “Aﬂk Delisi” oyunuyla perdelerini
açt›. De€iﬂken kadrosunda genç kuﬂaktan kendini
kan›tlam›ﬂ oyunculara yer veren Yeni Kuﬂak Tiyatro,
genç sanatç›larla oluﬂturdu€u platform arac›l›€›yla da
Türk tiyatrosuna yeni yazar ve oyuncular kazand›rmay›
amaçl›yor.

Ça€daﬂ Sanat Haritas› (Sürekli)
Akbank Sanat, sanat alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar›
ve ça€daﬂ sanat kuruluﬂlar›n›n aras›ndaki iliﬂkileri
güçlendirerek, güncel ve ak›c› bir a€›n oluﬂturulmas›,
gün geçtikçe geliﬂerek ço€alan sanat kuruluﬂlar›n›n
sanatseverler nezdinde daha bilinir olmas› amac›yla
2009 y›l›n›n Eylül ay›nda “Akbank Ça€daﬂ Sanat
Haritas›”n› hayata geçirmiﬂtir. Akbank Sanat,
‹stanbul’un ça€daﬂ ve güncel sergilerinin yer ald›€› tüm
galerilerinin ve sanat merkezlerinin sergi takviminin
bas›lmas› ve internetten yay›nlanmas› projesini hayata
geçirerek bir ilki gerçekleﬂtirmiﬂtir. ‹stanbul’un geliﬂen
sanat ortam›n› en iyi ﬂekilde yans›tmay› hedefleyen
bu harita, y›lda beﬂ defa güncellenerek ﬂehrin farkl›
merkezlerinden ücretsiz olarak da€›t›l›p, ayr›ca
internet vas›tas›yla yerli ve yabanc› sanat izleyicilerinin
kullan›m›na sunulmaktad›r.
Akbank Ça€daﬂ Sanat Haritas›, sanat siteleri aras›nda
ilk kez dijital ortamda uygulanabilirli€i ve Google
Maps ile yarat›c› yenilikleri kapsayan yaklaﬂ›m›yla,
kültür sanat gündeminin belirlenmesinde önemli bir
rol oynamaktad›r. Bienalden, galerilere, müzelerden,
sanat kurumlar› ve inisiyatiflere ‹stanbul’un ça€daﬂ
sanat sergilerinin yer ald›€› tüm kurumlar›na bir t›kla
ulaﬂ›labilen Sanat Haritas›, yo€un tempoda yaﬂayan
kent insan›na sosyal hayat çizgisi içerisinde ›ﬂ›k
tutmaya devam ediyor.
www.akbanksanatharitasi.com

E€itim ve Gençlik
Gençlere ve e€itime verdi€imiz önemi çeﬂitli
programlarla uygulamaya geçirmiﬂ bulunuyoruz.

Akbank'tan E€itim Sistemine "Düﬂünme Gücü"
Deste€i (2008-2010)
2008 y›l›nda, kuruluﬂunun 60. y›l›nda ülkemiz e€itim
sisteminin yenilikçi bir rota kazanmas›n› hedefleyen bir
sosyal sorumluluk projesi baﬂlatan Akbank, “Düﬂünme
Gücü” Projesiyle binlerce ö€retmen arac›l›€›yla

yüzbinlerce ö€renciye ulaﬂmay› hedefledi. “Soran
Sorgulayan Gençlik için Ö€retmen E€itimine Destek”
slogan›yla yola ç›kan Proje’nin ilk döneminde sekiz ilde
toplam 4250 ö€retmen yetiﬂtirildi ve 141.270 ö€renciye
ulaﬂ›ld›.
“Düﬂünme Gücü” projesi; Milli E€itim Bakanl›€›,
Akbank ve E€itim Reformu Giriﬂimi (ERG) iﬂbirli€iyle
2008-2009 e€itim döneminin ikinci yar›y›l›nda baﬂlad›.
Milli E€itim Bakanl›€›’n›n 2004 y›l›nda ilkö€retimde
gerçekleﬂtirdi€i ö€retim program› de€iﬂikli€i
uyar›nca ö€rencilere kazand›r›lacak “ortak temel
beceriler”den biri olarak eleﬂtirel düﬂünme becerisi
belirlendi. Pilot iller olarak belirlenen ‹stanbul, Ankara,
‹zmir, Kahramanmaraﬂ, Adana, Samsun, Kayseri
ve Van’da gerçekleﬂtirilen Proje’nin ilk etab›nda
“Eleﬂtirel düﬂünme” yöntemine hakim ö€retmenlerin
yetiﬂtirilmesi hedeflendi.
Böylelikle, nihai olarak, ö€rencilerin bilgiyi iﬂleme,
sorgulayabilme ve kendi görüﬂlerini oluﬂturabilme
becerilerini içselleﬂtirebilmeleri için e€itilmeleri
amaçland›. Ö€retmenlere verilen e€itimin içeri€inde,
aktif ö€renme ve soran sorgulayan ö€rencinin
nitelikleri, ö€retme yöntem ve teknikleri, ders
planlama ve de€erlendirme, farkl› disiplinlerde ve
disiplinleraras› ö€retme yöntemleri ile kendi baﬂ›na
aktif ö€renme olmak üzere alt› konu yer al›yor.
Proje’nin ikinci aﬂamas›nda ise ö€retmenlerin bu
modeli etkin bir biçimde kullanmas›na ve ö€rencilerin
s›n›f içindeki düﬂünme becerilerinin güçlendirilmesine
katk›da bulunmak hedeflendi. Proje’nin ölçme ve
de€erlendirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda 16-25 Mart
2010 tarihleri aras›nda okul ziyaretleri gerçekleﬂtirildi.
www.dusunmegucu.org

Akbank Düﬂünce Kulübü (2009-devam ediyor)
Sürekli geliﬂim ve yenilikçili€in en önemli
temsilcilerinden olan gençlerle birlikte düﬂünmek
ve Türkiye’nin gelece€i için birlikte de€er yaratmak
amac›yla 2008’de “Akbank Düﬂünce Kulübü”
kurulmuﬂtur. Akbank Düﬂünce Kulübü, bugün
edindikleri deneyimlerle yar›n›n yenilikçi gücü
olacak, Türkiye’nin gelece€inde söz sahibi olacak
gençlere kendilerini geliﬂtirebilecekleri ve ayr›cal›kl›
hissedecekleri yeni bir oluﬂumun kap›lar›n› açm›ﬂt›r.
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Akbank Düﬂünce Kulübü arac›l›€›yla,
• Akademik ve sosyal anlamda baﬂar›l› gençlerin
Akbank markas› alt›nda birleﬂmesi,
• Akbank Üst Yönetimi ile gençler aras›nda fikir
al›ﬂveriﬂi platformu yarat›lmas›,
• Bu oluﬂumun süreklili€ini sa€layarak Türkiye’nin
gelece€ine yönelik bir de€er ve prestij merkezi
yarat›lmas›,
• Ülkesine ve çevresine duyarl› Kulüp üyelerinin
hayatlar› boyunca Akbank markas›yla beraber
yürümelerinin sa€lanmas›,
• Gençlerin geliﬂimlerine destek olarak, ba€l›l›k ve
aidiyet duygusu yarat›lmas›,
• Türkiye’nin yenilikçilik, yarat›c›l›k potansiyelinin
geliﬂtirilmesine katk› hedeflenmektedir.
Kulüp faaliyetlerinin yürütüldü€ü üniversiteler ﬂöyle
s›ralanabilir: Sabanc› Üniversitesi, Orta Do€u Teknik
Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bo€aziçi Üniversitesi,
‹stanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilgi
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi
ve Galatasaray Üniversitesi. Üçüncü faaliyet y›l› olan
2010-2011 e€itim döneminde, Eskiﬂehir Anadolu
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi de eklenerek,
Kulüp faaliyetlerinin devam etti€i üniversite say›s› 12’ye
ç›km›ﬂt›r.
Her y›l kriterlere uyan en fazla 30 ö€rencinin
kat›labildi€i kulübe, akademik baﬂar› not ortalamas› 4
üzerinden 3 ve üzeri olan, yenilikçi, d›ﬂa dönük, analitik,
iletiﬂim becerisi güçlü, sonuç odakl›, tak›m çal›ﬂmas›na
yatk›n ö€renciler üye olarak seçilmektedir. ‹lk y›l 22,
ikinci y›l 28, üçüncü y›l 19 ö€renci seçilerek, kulübün
toplam üye say›s› 69 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r.
Akbank Düﬂünce Kulübü, sadece çal›ﬂtaylar›n
yap›ld›€›, bir kerelik bir çal›ﬂma de€il e€itim, seminer,
Akbank yönetiminden yöneticilerle beyin f›rt›nalar›,
akademisyenlerle çal›ﬂtaylar gibi üyelerin geliﬂimlerine
yönelik düzenli organizasyonlar ile kulüp yap›s›n›
güçlendirici, ba€l›l›k ve arkadaﬂl›€› destekleyici sosyal
aktiviteler düzenlemektedir.
Kulüp ayr›ca her y›l, Bankam›z yönetimi taraf›ndan
belirlenen bir tema üzerine düﬂünce çal›ﬂmas›n› içeren
bir de yar›ﬂma düzenlemektedir. 2009-2010 ö€renim
döneminde gerçekleﬂtirilen ikinci y›l›nda Kulüp

üyelerinin “hayatlar› etkileyen trendler ve bu trendlere
dayanan olas› finansal ortamlar” temas› çerçevesinde
gruplar halinde gerçekleﬂtirdikleri çal›ﬂmalar›,
akademisyenler ve bas›n mensuplar›ndan oluﬂan özel
bir jüri taraf›ndan de€erlendirilmiﬂtir. De€erlendirme
sonucu en be€enilen çal›ﬂmay› haz›rlayan ö€renci
grubu Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursuyla
ödüllendirilmiﬂtir.
2010-2011 ö€retim dönemini kapsayan üçüncü
y›l›m›zda yar›ﬂma bölümümüzde tema “Dijital Dünyada
Akbank; Varolma, Kazan›m ve ‹letiﬂim” olarak
belirlenmiﬂtir. Yeni ö€retim y›l›nda da akademisyen,
bas›n mensuplar›, konunun uzmanlar› ve Akbank
Yönetiminden oluﬂan jüri taraf›ndan çal›ﬂmalar
de€erlendirilecek, baﬂar›l› olan tak›m›n üyesi olan
üniversiteli gençlerimiz Harvard Yaz Okulu Bursu ile
ödüllendirilecektir.
www.akbankdusuncekulubu.com

Bir Dilek Tut, Make-A-Wish® Türkiye (Sürekli)
“Bir Dilek Tut Derne€i”, hayati tehlike taﬂ›yan bir
hastal›kla mücadele eden, 3 ile 18 yaﬂ aras› çocuklar›n
dileklerini gerçekleﬂtirmek üzere kurulan ve 2000
y›l›ndan beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren gönüllü
bir kuruluﬂtur. Dünyada 36’dan fazla ülkede faaliyet
gösteren Make-A-Wish® Uluslararas› Vakf›’n›n Türkiye
temsilcili€ini yürüten ve kuruldu€u günden bugüne
1600 çocu€un dile€ini gerçekleﬂtiren “Bir Dilek Tut”un
hedefi, Türkiye’nin her bölgesinden daha fazla çocu€a
ulaﬂmakt›r. Çocuklar›n dileklerinin, doktorlar›ndan
gelen onay do€rultusunda gerçe€e dönüﬂmesini
sa€layan derne€in en büyük destekçilerinden biri
de Bankam›z olmuﬂtur. Akbank bu sayede, hayata
tutunmaya çal›ﬂan çocuklar›n dileklerinin sihirli
ortamlarda yerine getirilmesine destek oluyor.
Bir toplumun geliﬂmesinde büyük etkisi oldu€una
inand›€› umut, dayanma gücü ve sevinç duygular›n›
güçlendirmek için çal›ﬂ›yor. Çal›ﬂanlar›m›z da
çocuklar›n dileklerinin gerçekleﬂtirilmesinde aktif rol
al›yorlar.

Kitap Kampanyas› (2010)
2010 y›l›nda düzenledi€imiz kampanyayla
çal›ﬂanlar›m›z›n, okuduklar› ya da kullanmad›klar›
kitaplar toplanarak Anadolu’da kitap ihtiyac› olan pek
çok okul ile paylaﬂ›ld›. Yaklaﬂ›k 3.000 adet kitap; Ordu,
Van, Konya, Kars ve Eskiﬂehir illerindeki okullara
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gönderildi. Bu illerdeki ﬂubelerimizin çal›ﬂanlar›,
okullar› ziyaret ederek, kitaplar›n da€›t›m›na ve
yerleﬂtirilmesine yard›mc› oldular.

Pekin-Paris Rallisi ve E€itime Katk› (2010)
Toplum Gönüllüleri Vakf›’n›n 10 Eylül-16 Ekim 2010
tarihleri aras›nda düzenledi€i Pekin’den baﬂlayarak
Paris’te tamamlanan uluslararas› klasik otomobil
dayan›kl›l›k yar›ﬂ› “Pekin-Paris 2010”da Anadol marka
otomobille yar›ﬂan ilk Türk Tak›m›’na Akbank olarak
destek verildi. Finansal destekçilerden elde edilen
gelirle üniversite ö€rencisi olan Toplum Gönüllüsü
gençlere burs olanaklar› sa€land›.

Giriﬂimcilik ve Yenilikçilik
KOB‹’lere Yönelik ‹ﬂe Dönüﬂen, ‹ﬂi Büyüten
Fikirler ve Endeavor Programlar› (Sürekli)
KOB‹ Bankac›l›€› Birimimiz, ülkemizdeki giriﬂimcilerin
önünü açmay› ve toplumda giriﬂimcilik konusunda
fark›ndal›€› art›rmay› amaçlayan çal›ﬂmalara ve
KOB‹’lerin dikkatini gelece€in ekonomisini belirleyen
yenilikçilik ve yarat›c›l›k konular›na çekmeye önem
vermektedir. Bu amaca hizmet eden 2010 y›l›ndaki
projelerimize örnek olarak; Merkezi New York’ta
olan ve geliﬂmekte olan ülkelerde etkin giriﬂimcileri
destekleyerek ekonomik kalk›nmaya katk›da bulunmak
amac›yla kurulmuﬂ uluslararas› sivil toplum kuruluﬂu
Endeavor ile iﬂbirli€imiz, Sabanc› Üniversitesi ile
hayata geçirilen Akbank ‹ﬂe Dönüﬂen, ‹ﬂi Büyüten
Fikirler program› verilebilir. Giriﬂimcilik ve inovasyona
verdi€imiz önem ve muhtelif çal›ﬂmalar›m›z hakk›nda
detayl› bilgi, raporumuzun Müﬂterilerimize Katt›€›m›z
De€er bölümünde yer almaktad›r.

kuruluﬂlar›n›n faaliyetlerini gerçekleﬂtirmelerine
destek olmay› da hedeflemektedir. Bankam›z
dönemsel olarak finansal dan›ﬂmanl›k, planlama, son
ekonomik geliﬂmelerin de€erlendirildi€i seminerler
ve yat›r›m dan›ﬂmanl›€› hizmetleri sunaca€› B‹Z
kapsam›nda KAG‹DER’in baﬂar›l› ve kendi alanlar›nda
uzmanlaﬂm›ﬂ üyeleri; “‹ﬂimi Kuruyorum” ve “‹ﬂimi
Geliﬂtiriyorum” seminerlerinin yan› s›ra, “Kad›n
Güçlendirme” çal›ﬂtaylar› ve “Kad›nlar›n Liderli€i”
seminerleri ile kiﬂiye uygun mentorluk ve dan›ﬂmanl›k
hizmetleri verecektir.

Çevre
REC “Yok Olmadan Projesi” (Yeni)
2010 y›l›nda Bölgesel Çevre Merkezi (Regional
Environmental Center - REC) iﬂbirli€iyle ‹klim
De€iﬂikli€i konusuna dikkat çekmek üzere “Yok
Olmadan” Projesine baﬂlanm›ﬂt›r. Türkiye’de
‹klim De€iﬂikli€i nedeniyle risk alt›nda bulundu€u
belirlenen 15 alanda REC taraf›ndan foto€raf ve
röportaj çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir. Projede; Gediz
Deltas› çiftçilerinin, Alada€ buzullar›n›n, Akyata€an
bal›kç›lar›n›n kendi dünyalar›ndaki h›zl› de€iﬂim
gözler önüne serilmekte; ‹klim De€iﬂikli€i’nin g›da
güvenli€i, su k›tl›€› ve do€al varl›klar›n kayb› gibi
etkileri araﬂt›r›lmaktad›r. Bu etkilerden do€acak
yükle mücadele edebilmek için “Yok Olmadan Önce”
projesiyle elimizdeki f›rsatlar› ve acil konular› gün
yüzüne ç›kartmak hedeflenmektedir. Proje kapsam›nda
‹stanbul ve Anadolu’dan belirlenen gönüllü Akbank
çal›ﬂanlar›, çevre ve iklim de€iﬂikli€i konusunda bir
e€itim alacak, ilkö€retim düzeyindeki ö€rencilerle
biraraya gelerek umutlar›m›z› gelecek nesillere
aktarmak için çal›ﬂacaklar.

KAG‹DER (2009-2010)
Kad›n Giriﬂimciler Derne€i (KAG‹DER) taraf›ndan
kurulan ve kad›nlar›n bir araya gelerek bireysel
üretkenliklerini art›rmay› hedefleyen Kad›n Geliﬂim
Merkezi “B‹Z”, Bankam›z ana sponsorlu€unda
26 May›s 2009’da aç›lm›ﬂt›r. Kad›nlar›n ekonomik
hayata kat›l›mlar›n› art›rmak amac›yla yola ç›kan B‹Z
projesinin sunaca€› olanaklarla, baﬂta KAG‹DER üyeleri
olmak üzere düﬂünen, üreten profesyonel kad›nlar,
akademisyenler, kad›n sivil toplum örgütleri ve B‹Z
altyap›s›ndan yararlanmak isteyen kiﬂi ve kuruluﬂlara
önemli imkanlar sunulmaktad›r.
B‹Z, kad›n çal›ﬂmalar›na odaklanm›ﬂ sivil toplum

Ba€›ﬂlar
Kurumsal Ba€›ﬂlar
Akbank olarak e€itim, gençlik, çevre, kültür ve
sanat alan›nda gerçekleﬂtirdi€imiz kurumsal sosyal
sorumluluk projelerimiz yan›nda münferit ba€›ﬂlar
da yapmaktay›z. Bunlardan en belirgin olanlar› hayati
tehlike taﬂ›yan bir hastal›kla mücadele eden, 3 ile
18 yaﬂ aras› çocuklar›n dileklerini gerçekleﬂtirmek
üzere kurulan “Bir Dilek Tut Derne€i”ne sponsorluk
d›ﬂ›nda verilen destek ve ülkemiz k›y› ve denizlerinin
korunmas›n› ulusal bir öncelik haline getirmek ve
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gelecek nesillere temiz denizler, yaﬂanabilir bir
Türkiye b›rakmak amac›yla çal›ﬂan Turmepa’ya verilen
destektir.

Kredi Kart› ile Ba€›ﬂ Platformu
Bankac›l›k hizmetlerimiz arac›l›€›yla filantropik
yard›mlar›n artmas›n› kolaylaﬂt›rmak üzere, ülkemizde
faaliyet gösteren ve kamu yarar› gözeten 10 Dernek ve
Vakfa yap›lan ba€›ﬂlar için bir köprü oluﬂturulmuﬂtur.
Akbank Kredi Kart› sahipleri istedikleri ba€›ﬂ tutar›n›,
tercihleri do€rultusunda tek seferde ya da otomatik
talimatla birikmiﬂ chip-paralar›ndan ya da kredi kart
limitlerinden yapabilmektedir. Otomatik ba€›ﬂ talimat›
veya tek seferlik ba€›ﬂlar, ﬁubeler, Ça€r› Merkezi,
Bireysel veya Kurumsal ‹nternet ﬁubelerimiz’den
verilecek talimatlarla da yap›labilmektedir.

• Çocuk Böbrek Vakf›
• Darülaceze Müessese Müdürlü€ü
• Darüﬂﬂafaka Cemiyeti
• Kad›n Giriﬂimciler Derne€i
• Kimse Yok mu Derne€i
• Lösev
• Özürlüler Vakf›
• Tema Vakf›
• Tohum Otizm Vakf›
• TSK Güçlendirme Vakf›
• TSK Mehmetçik Vakf›
• Türkiye K›z›lay Derne€i
• Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakf›
• Türkiye Multipl Skleroz Derne€i
• Türkiye Omurilik Felçlileri Derne€i
• Türk Hava Kurumu
• Türk Kanser Araﬂt›rma ve Savaﬂ Kurumu Derne€i

Kredi Kart› ile Ba€›ﬂ Platformu T.C. Dernekler
Yasas›’na uygun izinler al›nd›ktan sonra baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Platforma dahil olan aﬂa€›daki 10 Dernek ve Vak›f
Bankam›zca özel olarak araﬂt›r›lm›ﬂ, kamu yarar›
gözetmeleri üzerinde önemle durulmuﬂtur. Eylül 2009
ve Eylül 2010 aras›nda, müﬂterilerimizin yapt›klar›
yaklaﬂ›k 53.000 TL’nin üzerinde ba€›ﬂ tutar› söz konusu
Dernek ve Vak›flara aktar›lm›ﬂt›r.
• Bir Dilek Tut Derne€i
• Darülaceze Müessese Müdürlü€ü
• Darüﬂﬂafaka Cemiyeti
• Lösev
• Tohum Otizm Vakf›
• Toplum Gönüllüleri Vakf›
• Türk E€itim Vakf›
• Türk Kalp Vakf›
• Türkiye Ça€daﬂ Yaﬂam› Destekleme Vakf›
• Türkiye Spastik Çocuklar Vakf›

Vadesiz Hesap Ba€›ﬂ Platformu
Ayr›ca, 18 Dernek ve Vak›f’a müﬂterilerimiz istedikleri
ba€›ﬂ tutar›n›, tercihleri do€rultusunda tek seferde
(vadesiz hesaplar›ndan ve/veya nakit olarak) ya da
otomatik ödeme talimat› ile yapabilmektedir. Otomatik
ba€›ﬂ talimat› veya tek seferlik ba€›ﬂlar, ﬁubelerimiz,
Bireysel ‹nternet veya Telefon ﬁubelerimizden
verilen talimatlarla yap›lmaktad›r. 2010 y›l›nda,
müﬂterilerimizin yapt›klar› 4.363.107 TL tutar›ndaki
ba€›ﬂ söz konusu Dernek ve Vak›flara aktar›lm›ﬂt›r.
• Bir Dilek Tut Derne€i
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GRI
‹NDEKS‹
AKBANK 2010 YILI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

GRI Sürdürülebilirlik Raporlamas› ‹lkeleri İndeksi
1 Ocak 2010 - 31 Aral›k 2010 tarihleri aras›ndaki sosyal, çevresel ve ekonomik performans›m›z› aç›klad›€›m›z bu
rapor, tüm dünyada yayg›n biçimde kabul gören uluslararas› raporlama standard› Global Reporting Initiative (GRI)
G3 Sürdürülebilirlik Raporlamas› ‹lkeleri baz al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Raporun içeri€i GRI C uygulama seviyesi
gerekliliklerini yerine getirecek ﬂekilde geliﬂtirilmiﬂtir.
GRI C uygulama seviyesi kapsam›nda raporda aç›klanan bilgilere kolayca ulaﬂ›m› sa€lamak amac›yla aﬂa€›daki
tablo haz›rlanm›ﬂt›r.

STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM I: Profil Açıklamaları
1. STRATEJİ VE ANALİZ
Profil
Aç›klamas›

Tanım

Bilginin raporda yer
ald›€› bölüm

Raporlama
kapsam›

Referans sayfalar /
Aç›klamalar

1.1

Kurumun en üst düzey karar
vericisinin sürdürülebilirli€in
kurumla ve kurum stratejisiyle
olan ilgisi hakk›ndaki beyan›

Yönetim Kurulu Baﬂkan›’n›n
Mesaj›
Genel Müdür’ün Mesaj›

Tam

5-8

1.2

Baﬂl›ca etkilerin, risklerin ve
f›rsatlar›n tan›mlanmas›

Rapor Hakk›nda
Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z

K›smi

24
29-31, 33-31

2.1

Kurum adı

Akbank Hakk›nda

Tam

Akbank T.A.ﬁ.

2.2

Baﬂl›ca markalar, ürünler ve/veya
hizmetler

Akbank Hakk›nda

Tam

12-13

2.3

Kurumun operasyonel yap›s›

Akbank Hakk›nda

Tam

15-18

2.4

Kurumun genel
merkezinin bulundu€u yer

Akbank Hakk›nda

Tam

Sabanc› Center, 4. Levent 34330
‹stanbul

2.5

Kurumun faaliyet
gösterdi€i ülkeler

Akbank Hakk›nda

Tam

Türkiye, Almanya, Hollanda ve
Dubai ve Malta

2.6

Kurumun mülkiyet niteli€i ve
yasal ﬂekli

Akbank Hakk›nda

Tam

18

2.7

Hizmet verilen pazarlar

Akbank Hakk›nda

Tam

Türkiye, Almanya, Hollanda ve
Dubai ve Malta

2.8

Kurumun ölçe€i

Akbank Hakk›nda

Tam

12, 15-16

2.9

Büyüklük, yap› veya mülkiyet ile
ilgili önemli de€iﬂiklikler

Akbank Hakk›nda

Tam

18
Türkiye’deki toplam ﬂube say›m›z
877’den 912’ye ç›kt›. Gebze Akbank
Bankac›l›k Merkezi 2010 y›l›nda
hizmete al›nd›.

2.10

Ödüller

Akbank Hakk›nda

Tam

20-21

3.1

Raporlama dönemi

Rapor Hakk›nda

Tam

1 Ocak 2010 - 31 Aral›k 2010

2. KURUMSAL PROFİL

3. RAPOR PARAMETRELERİ
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Profil
Aç›klamas›

Tanım

Bilginin raporda yer
ald›€› bölüm

Raporlama
kapsam›

Referans sayfalar /
Aç›klamalar

3.2

En son yay›nlanan raporun tarihi

Rapor Hakk›nda

Tam

2010 y›l›nda ilk rapor
yay›nlanm›ﬂt›r.

3.3

Raporlama döngüsü

Rapor Hakk›nda

Tam

Sürdürülebilirlik Raporu y›ll›k
olarak yay›nlanmaktad›r. Baz›
bilgiler y›l içerisinde web sitemizde
güncellenmektedir.

3.4

Rapor ve içeri€i hakk›ndaki sorular
için iletiﬂim adresi

Raporun Künyesi

Tam

Raporun son sayfas›ndad›r.
Dr. Cenk Türker, Akbank Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Yöneticisi,
cenk.turker@akbank.com

RAPOR KAPSAM VE SINIRI
3.5

Rapor içeri€ini belirleme süreci

Rapor Hakk›nda

Tam

22-25

3.6

Raporun s›n›r›

Rapor Hakk›nda

Tam

Akbank T.A.ﬁ.’›n Türkiye'deki
bankac›l›k hizmetleri

3.7

Raporun kapsam› veya s›n›r›
hakk›nda k›s›tlamalar

Rapor Hakk›nda

Tam

23

3.8

Ortak giriﬂimler ve di€er ilgili
kuruluﬂlar hakk›ndaki raporlama
esaslar›

Rapor Hakk›nda

Tam

23

3.9

Veri ölçüm teknikleri ve hesaplama
esaslar›

Rapor Hakk›nda

Tam

23

3.10

Daha önceki raporlardaki bilgilerin
yeniden ifade edilmesinin etki ve
nedenleri

Rapor Hakk›nda

Tam

23

3.11

Raporun s›n›r, kapsam veya ölçüm
yöntemlerinde önemli de€iﬂiklikler

Rapor Hakk›nda

Tam

22-23

3.12

GRI Gösterge Tablosu

GRI ‹ndeksi

Tam

Söz konusu tablo sayfa 98 ve 104
aras›nda verilen bu tablodur.

3.13

D›ﬂ denetim

Tam

D›ﬂ denetim al›nmam›ﬂt›r.

4. YÖNETİŞİM, TAAHHÜTLER VE KATILIM
YÖNETİŞİM
4.1

Kurumun yönetiﬂim yap›s›

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

Tam

35-36

4.2

En yüksek yönetiﬂim organ›
baﬂkan›n›n icra görevi olup
olmad›€›

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

Tam

35

4.3

En yüksek yönetiﬂim organ›n›n
ba€›ms›z üye say›s›

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

Tam

35

4.4

Hissedarlar›n ve çal›ﬂanlar›n en
Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
yüksek yönetiﬂim organ›na tavsiye Risk Yönetimi
ve talimat verme mekanizmalar›
Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

37-38

Üst düzey yöneticilere ödenen
ücret ile kurumun performans›
(sürdürülebilirlik dahil)
aras›ndaki ba€lant›

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi
Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

En yüksek yönetiﬂim organ›n›n
Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
ç›kar çat›ﬂmalar›ndan kaç›nmas›n› Risk Yönetimi
sa€layacak süreçler

Tam

4.5

4.6

74, 81
37
73

37

99

Profil
Aç›klamas›

Tanım

Bilginin raporda yer
ald›€› bölüm

Raporlama
kapsam›

Referans sayfalar /
Aç›klamalar

4.7

En yüksek yönetiﬂim organ›
üyelerinin kurumun ekonomik,
çevresel ve sosyal konular
hakk›ndaki stratejisine rehberlik
etmek üzere yetkilerinin ve
uzmanl›klar›n›n saptanmas› süreci

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

K›smi

35

4.8

Kurum bünyesinde geliﬂtirilmiﬂ,
ekonomik, çevresel ve sosyal
performansla ilgili misyon veya
de€er beyanlar›, davran›ﬂ kurallar›
ve prensipler ve bunlara dair
uygulamalar›n durumu

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z
Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

Tam

29, 31-32

Kurumun ekonomik, çevresel ve
sosyal performans› belirlemesini
ve yönetmesini denetlemek üzere
en yüksek yönetiﬂim organ›n›n
uygulad›€› prosedürler

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z
Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

Tam

En yüksek yönetiﬂim organ›n›n,
özellikle ekonomik, çevresel
ve sosyal performansla alakal›
olarak kendi performans›n›
de€erlendirme süreçleri

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi
Çal›ﬂanlar›m›z

K›smi

4.9

4.10

38-39, 42-43

31-32
35-36

37
73

DIŞ GİRİŞİmlere Yönelİk Taahhütler
4.11

‹htiyati yaklaﬂ›m veya prensibi

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

Tam

39-40

4.12

Kurumun taahhütte bulundu€u
ya da onaylad›€› kurumd›ﬂ›
sürdürülebilirlik giriﬂimleri

Sürdürülebilirlik
Yaklaﬂ›m›m›z

Tam

32-33

4.13

Birlik ve örgüt üyelikleri

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z

Tam

32-33

PAYDAŞ KATILIMI
4.14

Kat›l›m› sa€lanan paydaﬂ
gruplar›n›n listesi

Rapor Hakk›nda

Tam

25-28

4.15

Kat›l›m yap›lacak paydaﬂlar›n
belirlenmesi ve seçilmesi

Rapor Hakk›nda

Tam

25

4.16

Paydaﬂ kat›l›m› yöntemleri

Rapor Hakk›nda

Tam

25-28

4.17

Paydaﬂ kat›l›m› ile ortaya konan
baﬂl›ca konular ile kayg›lar ve
kurumun bunlara nas›l yan›t verdi€i

Rapor Hakk›nda

Tam

24-28

STANDART AÇIKLAMALAR BÖLÜM III: Performans Göstergeleri
Performans Tanım
Göstergesi

Bilginin raporda yer
ald›€› bölüm

Raporlama
kapsam›

Referans sayfalar /
Aç›klamalar

EKONOMİK
UNSUR: EKONOMİK PERFORMANS
EC1

Üretilen ve da€›t›lan do€rudan
ekonomik de€er

Akbank Hakk›nda

Tam

17

EC2

‹klim de€iﬂikli€inin kurumun mali
sonuçlar›na etkisi, riskler ve f›rsatlar

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z

Tam

33

EC3

Kurumun tan›mlanm›ﬂ fayda plan›
yükümlülükleri

Çal›ﬂanlar›m›z

K›smi

73-74

EC4

Devletten al›nan önemli mali destek

Tam

2010 y›l›nda devletten önemli mali
destek al›nmam›ﬂt›r.

100

Performans Tanım
Göstergesi

Bilginin raporda yer
ald›€› bölüm

Raporlama
kapsam›

Referans sayfalar /
Aç›klamalar

UNSUR: PİYASADAKİ KONUM
EC5

Yerel asgari ücrete k›yasla standart
baﬂlang›ç düzeyi ücreti oranlar›

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

69

EC7

Yerel iﬂe alma usulleri ve
yerel halktan iﬂe al›nm›ﬂ üst
yöneticilerin oran›

Çal›ﬂanlar›m›z

K›smi

69

UNSUR: DOLAYLI EKONOMİK ETKİLER
EC8

Ticari, ayni veya hay›r amaçl›
giriﬂimler, kamu yarar›na yap›lan
altyap› yat›r›mlar› ve sa€lanan
hizmetler

Operasyonlar›m›z ve Çevre
Topluma Katk›m›z

K›smi

89
91-97

EC9

Dolayl› ekonomik etkiler

Müﬂterilerimize Katt›€›m›z De€er

K›smi

61

K›smi

87

ÇEVRESEL
UNSUR: KULLANILAN MALZEMELER
EN1

Kullan›lan malzemelerin a€›rl›k
veya hacmi

Operasyonlar›m›z ve Çevre

EN3

Birincil enerji kayna€›na göre
do€rudan enerji tüketimi

Operasyonlar›m›z ve Çevre

Tam

83-84

EN4

Birincil enerji kayna€›na göre
dolayl› enerji tüketimi

Operasyonlar›m›z ve Çevre

Tam

84

EN5

Kaynak koruma ve verimlili€i
art›rma ile sa€lanan enerji
tasarrufu

Operasyonlar›m›z ve Çevre

K›smi

84-85

EN6

Enerji verimlili€i sa€layan veya
yenilenebilir enerji kullanan ürün
ve hizmetler sa€lama giriﬂimleri ve
bu giriﬂimlerin sonucunda enerji
gereksinimlerindeki azalmalar

Müﬂterilerimize Katt›€›m›z De€er

K›smi

50, 59

EN7

Dolayl› enerji tüketimini azaltma
giriﬂimleri ve elde edilen azalmalar

Operasyonlar›m›z ve Çevre

K›smi

87

EN8

Kayna€›na göre toplam su çekimi

Operasyonlar›m›z ve Çevre

Tam

88

Tam

Akbank bu türden arazilerde
faaliyet göstermemektedir.
Bankan›n ﬂubeleri yerleﬂim
yerlerinde konumland›r›ld›€›ndan
biyolojik çeﬂitlili€e olan etkileri yok
denecek kadar azd›r.

Kısmi

48-49

UNSUR: ENERJİ

UNSUR: SU
UNSUR: BİYOÇEŞİTLİLİK
EN11

Koruma alanlar› ve yüksek
biyoçeﬂitlilik de€erine sahip
alanlardaki araziler

EN12

Koruma alanlar› ve yüksek biyoçeﬂitlilik
de€erine sahip alanlardaki faaliyet,
ürün ve hizmetlerin biyoçeﬂitlilik
üzerindeki önemli etkileri

Müﬂterilerimize Katt›€›m›z De€er

UNSUR: SALIMLAR, SIVI ve Katı ATIKLAR
EN16

A€›rl›€a göre toplam do€rudan ve
dolayl› sera gaz› sal›mlar›

Operasyonlar›m›z ve Çevre

Tam

86

EN18

Sera gaz› sal›mlar›n› azalt›m
giriﬂimleri ve elde edilen azalmalar

Operasyonlar›m›z ve Çevre

K›smi

87

EN22

Türüne ve bertaraf yöntemine göre
toplam at›k a€›rl›€›

Operasyonlar›m›z ve Çevre

K›smi

89-90

101

Performans Tanım
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Bilginin raporda yer
ald›€› bölüm

Raporlama
kapsam›

Referans sayfalar /
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K›smi

48-50

Tam

2010 y›l›nda çevresel yasa ve
yönetmeliklere uyumsuzluktan
kaynaklanan önemli bir ceza veya
yapt›r›m bulunmamaktad›r.

Kısmi

87

UNSUR: ÜRÜN VE HİZMETLER
EN26

Ürün ve hizmetlerin çevresel
etkilerinin azalt›m›na yönelik
giriﬂimler

Müﬂterilerimize Katt›€›m›z
De€er
UNSUR: UYUM

EN28

Çevresel yasa ve yönetmeliklere
uyulmamas› halinde uygulanan
önemli para cezalar›n›n maddi
de€eri ve parasal olmayan
yapt›r›mlar›n toplam say›s›
UNSUR: ULAŞTIRMA

EN29

Ürünlerin taﬂ›nmas›ndan ve
kurum çal›ﬂanlar›n›n ulaﬂ›m›ndan
kaynaklanan çevresel etkiler

Operasyonlar›m›z ve Çevre

SOSYAL: İŞGÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YAKIŞIR İŞ
UNSUR: İSTİHDAM
LA1

‹stihdam türüne, iﬂ sözleﬂmesine
ve bölgesine göre toplam iﬂgücü

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

70

LA2

Yaﬂ grubuna, cinsiyete ve bölgeye
göre personel devir h›z›

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

71-72

LA3

Sadece tam zamanl› çal›ﬂanlara
sa€lanan sosyal ödeme ve
yard›mlar

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

70, 73-74

LA4

Toplu iﬂ sözleﬂmeleri kapsam›na
giren çal›ﬂanlar

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

74

LA5

Önemli operasyonel de€iﬂiklikler
konusunda asgari ihbar süresi

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

69

UNSUR: ‹Ş GÜCÜ/YÖNET‹M ‹L‹ŞK‹LER‹

UNSUR: ‹Ş SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹
LA7

Yaralanma, meslek hastal›klar›,
kaybedilen günler, iﬂe devams›zl›k
ve ölümle sonuçlanan iﬂ kazalar›

Çal›ﬂanlar›m›z

Kısmi

74

LA9

Sendikalarla yap›lan toplu
sözleﬂmelerin kapsam›na giren
sa€l›k ve güvenlik konular›

Çal›ﬂanlar›m›z

Kısmi

74

LA10

Çal›ﬂan kategorisine göre, çal›ﬂan
baﬂ›na düﬂen y›ll›k ortalama e€itim
saatleri

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

75-76

LA11

Çal›ﬂanlar›n sürekli istihdam
edilebilirli€i için beceri geliﬂtirme
ve yaﬂam boyu e€itim

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

75-76

LA12

Düzenli ﬂekilde performans ve
kariyer geliﬂimi de€erlendirmesi
alan çal›ﬂanlar

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

72-73

Tam

70-71

UNSUR: E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M

UNSUR: ÇEŞ‹TL‹L‹K VE FIRSAT EŞ‹TL‹⁄‹
LA13

Çal›ﬂanlar›n cinsiyet, yaﬂ grubu,
az›nl›k gruplar›na göre da€›l›m›
ve yönetiﬂim organlar›n›n
kompozisyonu

Çal›ﬂanlar›m›z

102
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ald›€› bölüm

Raporlama
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Referans sayfalar /
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SOSYAL: İNSAN HAKLARI
UNSUR: YATIRIM VE SATIN ALMA UYGULAMALARI
HR1

İnsan haklar› ile ilgili hükümler
içeren veya insan haklar›
taramas›ndan geçen önemli
yat›r›m anlaﬂmalar›n›n yüzdesi ve
toplam say›s›

Müﬂterilerimize Katt›€›m›z
De€er

K›smi

48

HR2

‹nsan haklar› ve al›nan önlemler
konusunda taramadan geçen
önemli tedarikçilerin ve
yüklenicilerin yüzdesi

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z

K›smi

34

K›smi

69

UNSUR: AYRIMCILIK YAPMAMA
HR4

Ayr›mc›l›k konusunda toplam vaka
say›s› ve al›nan önlemler

Çal›ﬂanlar›m›z

UNSUR: ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜ⁄Ü VE TOPLU SÖZLEŞME
HR5

Örgütlenme özgürlü€ünü
kullanma ve toplu sözleﬂme
yapma hakk›

Çal›ﬂanlar›m›z

HR6

Çocuk iﬂçili€i vakalar› ve çocuk
iﬂçili€inin ortadan kald›r›lmas›na
yönelik önlemler

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

74

Tam

71

UNSUR: ÇOCUK ‹ŞÇ‹L‹⁄‹

UNSUR: ZORLA VE ZORUNLU TUTARAK ÇALIŞTIRMA
HR7

Zorla veya zorunlu tutarak
çal›ﬂt›rma

Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

72

Tam

2010 y›l›nda yerli halk›n
haklar›n›n ihlaline iliﬂkin bir
vaka bulunmamaktad›r.

K›smi

61

UNSUR: YERL‹ HAKLARI
HR9

Yerli halk›n haklar›n›n ihlaline
iliﬂkin vakalar ve al›nan önlemler

SOSYAL: TOPLUM
UNSUR: YERL‹ HAKLARI
SO1

Operasyonlar›n yerel halk
üzerindeki etkilerini de€erlendiren
ve yöneten program ve
uygulamalar

Müﬂterilerimize Katt›€›m›z
De€er

UNSUR: YOLSUZLUK
SO2

Yolsuzlukla ilgili riskler yönünden
analiz edilen iﬂletme birimlerinin
yüzdesi ve toplam say›s›

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

Kısmi

40-41

SO3

Kurumun yolsuzlu€u önleme
politika ve prosedürleri konusunda
e€itim alan çal›ﬂanlar

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi
Çal›ﬂanlar›m›z

Tam

41-43

Yolsuzluk vakalar›na karﬂ› al›nan
önlemler

Akbank’ta Kurumsal Yönetim ve
Risk Yönetimi

Tam

42-44

K›smi

44

Tam

2010 y›l›nda siyasi partilere,
politikac›lara ve ilgili
kuruluﬂlara mali ve ayni
katk›da bulunulmam›ﬂt›r.

SO4

76-78

UNSUR: KAMU POL‹T‹KASI
SO5

Kamu politikalar›na karﬂ› tutum ve
kamu politikas› geliﬂtirme ve lobi
faaliyetleri

SO6

Siyasi partilere, politikac›lara ve
ilgili kuruluﬂlara yap›lan mali ve
ayni katk›lar

Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›m›z

103
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Tam

2010 y›l›nda yasa ve
yönetmeliklere uyulmamas›
nedeniyle kesilen önemli para
cezas› bulunmamaktad›r.

UNSUR: UYUM
SO8

Yasa ve yönetmeliklere
uyulmamas› nedeniyle kesilen
önemli parasal cezalar ve
yapt›r›mlar
SOSYAL: ÜRÜN SORUMLULUĞU

UNSUR: ÜRÜN VE H‹ZMET ET‹KETLEMES‹
PR3

Prosedürlerin gerekli gördü€ü
ürün ve hizmet bilgilerinin türü
ve bu bilgi gerekliliklerine tabi
olan ana ürün ve hizmetlerin
yüzdesi

PR5

Müﬂteri memnuniyeti
anketi sonuçlar› ve müﬂteri
memnuniyetine yönelik
uygulamalar

Müﬂterilerimize Katt›€›m›z De€er

Tam

Tüm bankac›l›k hizmet ve
ürünlerimiz hakk›nda aç›klay›c›
bilgi sa€lamaktay›z ve bunlar
çeﬂitli yasa ve yönetmeliklere
tabidir.

Tam

67

K›smi

66-67

Tam

2010 y›l›nda ürün ve hizmetlerin
tedariki ve kullan›m›yla ilgili yasa
ve yönetmeliklere uyulmamas›
nedeniyle kesilen önemli para
cezas› bulunmamaktad›r.

UNSUR: PAZARLAMA ‹LET‹Ş‹M‹
PR6

Pazarlama iletiﬂimi ile ilgili
yasalara, standartlara ve gönüllü
kurallara ba€l› kalmaya yönelik
programlar

Müﬂterilerimize Katt›€›m›z De€er

UNSUR: UYUM
PR9

Ürün ve hizmetlerin
tedariki ve kullan›m›yla ilgili yasa
ve yönetmeliklere uyulmamas›
nedeniyle kesilen önemli
cezalar›n parasal de€eri

104

BM KÜRESEL ‹LKELER
SÖZLEﬁMES‹ ‹NDEKS‹
AKBANK 2010 YILI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BM Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi İndeksi
Akbank 2007’de Birleﬂmiﬂ Milletler Küresel Sözleﬂmesi ‹lkeleri’ne (BMK‹S) imza atan ilk Türk Bankas› oldu.
BMK‹S’e imzac› olman›n gere€i olarak, sürdürülebilirlik raporumuzda aﬂa€›daki ilkelere yönelik ald›€›m›z
önlemlere, yürürlükte olan uygulamalar›m›za ve performans bilgilerimize yer verdik. Her bir unsur hakk›nda rapor
içinde aç›klanan bilgiler aﬂa€›daki tablo kullan›larak bulunabilir.

BM Küresel ‹lkeler Sözleﬂmesi
‹lkeleri

Performans Bilgilerinin
Rapordaki Yeri

‹nsan Haklar›
‹lke 1

‹ﬂletmeler uluslararas› geçerlili€e sahip insan haklar›na destek

34, 44, 48, 69, 71-74

olmal› ve sayg› göstermelidir.
‹lke 2

‹ﬂletmeler insan haklar› suçlar›na ortak olmamak için gerekli tüm

34, 44, 48, 69, 71-72, 74

tedbirleri almal›d›r.
İş Gücü
‹lke 3

‹ﬂletmeler sendika ve toplu iﬂ sözleﬂmesi özgürlü€üne,

34, 44, 48, 69, 74

‹lke 4

Zorla çal›ﬂt›rma ve angaryan›n her türünün ortadan kald›r›lmas›na,

34, 44, 48, 72

‹lke 5

Çocuk istihdam›n›n tamamen ortadan kald›r›lmas›na,

34, 44, 48, 71

‹lke 6

‹ﬂe alma ve meslek konusundaki ayr›mc›l›€›n ortadan

34, 44, 48, 69, 70-72

kald›r›lmas›na azami önem vermelidir.
Çevre
‹lke 7

‹ﬂletmeler çevresel zorluklarla ilgili olarak temkinli yaklaﬂ›m›

33, 44, 48, 50, 87

desteklemeli,
‹lke 8

Çevresel sorumlulu€u art›racak her türlü faaliyete ve oluﬂuma

48-50, 83-90

destek vermeli,
‹lke 9

Çevre dostu teknolojilerin geliﬂtirilmesini ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›

44, 50, 59, 84-85, 87

teﬂvik etmelidir.
Yolsuzlukla Mücadele
‹lke 10 ‹ﬂletmeler rüﬂvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaﬂmal›d›r.

40-44, 76-78
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Akbank Sürdürülebilirlik Raporu (“Rapor”) sadece bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmış olup, herhangi bir
yatırım kararı için temel oluşturmamaktadır. Bu Rapor’da yer alan içerik ve bilgiler, raporun hazırlandığı zaman
diliminde doğru ve güvenilir olduğuna inanılan bilgiler ve kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup, bu raporda yer
alan bilgi ve içerik herhangi bir beyan, garanti ve/veya taahhüt olarak yorumlanamayacağı gibi Raporda yer alan
bilgi ve içeriğin eksiksiz ve değişmez olduğu garanti edilmemektedir.
Raporun, her hakkı Akbank’a aittir.
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