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1948 y›l›nda kurulan Akbank, bugün
aktif toplam›, krediler ve mevduat
büyüklü¤ü aç›s›ndan Türkiye’nin en
büyük özel sektör bankas›d›r (*). 2001
y›l›nda Akbank, The Banker ve
Euromoney dergileri taraf›ndan
"Türkiye’nin En ‹yi Bankas›"
seçilmifltir. Daha önce Banka, 1992,
1993 ve 1998 y›llar›nda da Euromoney
dergisinin "Türkiye’nin En ‹yi
Bankas›" ödülünün sahibi olmufltur.
Akbank, temel bankac›l›k
hizmetlerinin yan› s›ra, bireysel,
kurumsal, özel bankac›l›k ve
uluslararas› ticaretin finansman›
hizmetlerini sunmaktad›r. Sermaye
piyasalar›, sigorta ve finansal
kiralama hizmetleri ise Banka’n›n
ifltirakleri taraf›ndan verilmektedir.

Akbank faaliyetlerini ‹stanbul’daki
Genel Müdürlü¤ü ve 13 Bölge
Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile yurt çap›nda
sürdürmektedir. Banka toplam 606
flubesi ile yurtiçinde güçlü ve yayg›n
bir da¤›t›m a¤›na sahiptir. Akbank
hizmetlerini geleneksel da¤›t›m
kanallar› olan flubelerin d›fl›nda,
1.266 ATM, 73.674 POS terminali ve
son teknoloji ürünleri olan görüntülü
telefon ve ‹nternet arac›l›¤›yla da
sunmaktad›r. Banka’n›n Almanya’da
yedi (Frankfurt, Hannover, Hamburg,
Stuttgart, Essen, Münih ve Berlin),
Malta’da bir flubesi ve Hollanda’da
Akbank International N.V. ad›nda bir
bankas› bulunmaktad›r. Londra’da
kurulu Sabanc› Bank’›n %37’sine ve
‹stanbul’da kurulu BNP-AK-Dresdner
Bank’›n %39,99’una sahip olan
Akbank’›n, Londra ve Paris’de iki
temsilcili¤i vard›r.

Ucuz maliyetli yabanc› kaynak temin
olanaklar› ve yüksek ifl verimlili¤i
sayesinde aktiflerinde
gerçeklefltirdi¤i güçlü büyüme,
Akbank’› Türkiye’nin en karl› bankas›
haline getirmifltir. 2001 y›l› sonunda
brüt kar 253 trilyon TL (yaklafl›k 175
milyon ABD Dolar›) ve toplam aktifler
17.029 trilyon TL (yaklafl›k 11.772
milyon ABD Dolar›) (*) olarak
gerçekleflmifltir.

Uluslararas› derecelendirme
kuruluflu Fitch IBCA, Ekim 2001’de
Akbank'›n uzun vadeli Türk Liras›
notunu "B (-)"den "B"ye ve daha
sonra fiubat 2002’de "B (+)"ya
yükseltmifltir. Fitch IBCA’n›n Türkiye
Cumhuriyeti için belirledi¤i uzun
vadeli Türk Liras› notunu geçen
Akbank, böylelikle geliflen
piyasalarda ülke notunun üzerinde
not alan ilk banka unvan›n›
kazanm›flt›r.

Akbank, ülkemizin 2001 y›l›nda
karfl›laflt›¤› ekonomik s›k›nt›lara
ra¤men, yurtd›fl› piyasalardan uygun
koflullarda kredi sa¤lamay›
sürdürmüfl ve bu y›l içinde toplam
880 milyon ABD Dolar› tutar›nda d›fl
kredi alm›flt›r.

Akbank, önümüzdeki 10 y›l içinde
hem Bireysel hem Kurumsal
Bankac›l›k alanlar›nda pazar pay›n›
art›rmay› ve liderli¤ini güçlendirerek
sürdürmeyi hedeflemektedir. 

Akbank’›n hedefi, her konuda derin
uzmanl›¤a sahip bir banka olmakt›r.
Banka’n›n misyonunda yer ald›¤› gibi,

Akbank kulland›¤› en son bilgi
teknolojileri ve deneyimli
bankac›lardan oluflan personeli ile
genifl bir bireysel ve kurumsal
müflteri kitlesine üstün kalitede
hizmetler sunmay› hedeflemifltir.

Akbank’›n yeni felsefesinin kilit
kelimesi "Müflterilerimiz"dir. Bu
felsefenin temel noktas› müflteriyi,
isteklerini ve gereksinimlerini
anlamak, onun kendisinin bile
fark›nda olmad›¤› gereksinimlerini
öngörmek, onlar yerine düflünmek ve
hatta hayal etmektir. Akbank bu
hayalleri gerçeklefltirmek için klasik
ve yarat›c› olmayan hizmetlerden
uzaklaflmakta, kurdu¤u stratejik
iflbirlikleri ile hizmet yelpazesini
farkl›laflt›rmakta, müflterinin arzu
etti¤i flekilde ve noktada hizmeti ona
sunmaktad›r.

Düflük fonlama maliyeti ile
borçlanma olana¤›na sahip olan
Banka’n›n enflasyondan ar›nd›r›lm›fl
Sermaye Yeterlilik Rasyosu, %34,0 ile
sektördeki en yüksek oranlardan
biridir.

Akbank hisse senetleri %27,9’luk
halka aç›kl›k oran› ile ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem
görmektedir. Yurtd›fl›nda ise,
Banka’n›n depo sertifikalar› SEAQ
International ve Portal’da kote
edilmifltir. 3 Temmuz 2002 tarihi
itibariyle Akbank’›n piyasa de¤eri 
2,3 milyar ABD Dolar› olup, ‹MKB’nin
en yüksek piyasa de¤erine sahip
flirketidir.

KISACA AKBANK
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(*) Aksi belirtilmedikçe bu “Faaliyet Raporu”nda yer alan bütün mali bilgiler BDDK’n›n belirledi¤i esaslar çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmifl ve
konsolide olmayan mali tablolardan al›nm›flt›r.



1. Baflkanl›k Divan›n›n teflkili ve Genel Kurul tutana¤›n›n imzas› için yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Özel Ba¤›ms›z Denetim Kurulufllar› Raporlar›n›n okunmas›,

3. Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan bildirilen 2001 y›l› Bilançosu ile Kar ve Zarar hesab›n›n tetkik
edilip tasdiki ve bu muamele ve hesaplardan dolay› Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibralar›,

4. 2001 y›l› kar-zarar hesaplar›na iliflkin karar al›nmas›,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’inci maddeleri kapsam›na giren hususlarda mezun
k›l›nmalar› hakk›nda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Akbank T.A.fi. 2001 y›l› Ola¤an Ortaklar Genel Kurul Toplant›s› 17 Temmuz 2002 tarihinde Sabanc› Center 80745 4.Levent
‹stanbul adresinde saat 10:30’da yap›lacakt›r.

ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM‹

Akbank’ ›n yeni  felsefesinin
ki l i t  kel imesi : “Müflteri ler imiz”. . .

Bu felsefenin temel noktas› müflteriyi, isteklerini ve

gereksinimlerini anlamak, onun kendisinin bile

fark›nda olmad›¤› gereksinimlerini öngörmek, onlar

yerine düflünmek ve hatta hayal etmektir.

02 AKBANK



BAfiLICA F‹NANSAL GÖSTERGELER

%42,4

%27,9 

%27,3 

%2,4

Ortakl›k Yap›s›

H.Ö. Sabanc› Holding ve ‹fltirakleri

Sabanc› Ailesi

Sabanc› Vakf›

Halka aç›k k›s›m

"Türkiye’deki devalüasyonun ard›ndan gelen ekonomik ortam, gerçek bankac›l›k modeline hangi bankalar›n sahip
oldu¤unu ve hangi bankalar›n hayatlar›n› sürdürebileceklerini net bir flekilde ortaya koymufltur. Bu ortamda Akbank’›n
güçlü yanlar› çok aç›k olarak görünmektedir." Euromoney, Temmuz 2001

" 2001 y›l›nda Türkiye’nin En ‹yi Bankas› seçilen Akbank, bütün sektörlerde gerçeklefltirdi¤i pazar pay› art›fllar›yla
rakiplerinin bir ad›m önünde yer alm›flt›r." The Banker, Eylül 2001
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2001 y›l› - trilyon TL

Mevduat

17.029

2.014
253

11.795 Krediler 4.808

Toplam Aktifler

Özsermaye

Vergi Öncesi Kar



De¤erli Ortaklar›m›za,

2000 y›l› Kas›m ay›nda yaflanan
likidite s›k›fl›kl›¤› ve 2001 fiubat
ay›nda ve sonras›nda Türk Liras›’nda
görülen yüksek oranl› de¤er kayb›n›n
ard›ndan finansal piyasalarda
belirsizlikler artm›fl, reel sektör
üzerinde de bask›lar oluflmufltur.
Yaflanan bu geliflmeler bankac›l›k
sektörünün rehabilite edilmesini
zorunlu k›lm›fl, BDDK bankac›l›k
sektörünün yeniden yap›land›r›lmas›
ve sistemik riskin önlenmesi
amac›yla birtak›m düzenlemeler
getirmifltir. 

Bu düzenlemeler ana olarak
sermayenin güçlendirilmesini,
uluslararas› muhasebe standartlar›na
uyum sa¤lanmas›n›, risk yönetimi
sistemlerinin oluflturulmas›n›, devir
ve birleflmelerin teflvik edilmesini
amaçlamaktad›r. Bahsedilen yeniden
yap›land›rma, verimsizliklerin ve
haks›z rekabetin giderilmesi ile orta-
uzun dönemde daha verimli bir
bankac›l›k sektörü yaratarak Türkiye
ekonomisinin geliflimine katk›da
bulunacakt›r. 

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun özel denetim esaslar›
kapsam›nda enflasyon muhasebesi
uygulanarak haz›rlanan mali
tablolar›na göre Akbank, 2001 y›l›nda
yaflanan ekonomik olumsuzluklara
ra¤men büyümesini ve "Türkiye’nin
En Karl› Bankas›" olmas›n›
sürdürmüfltür. Bankam›z 2001 y›l›
mali tablolar›nda 253 trilyon TL brüt
kar sa¤lam›flt›r. Vergi mevzuatlar›nda
gerekli düzenlemeler yap›lmam›fl

oldu¤undan Akbank 268 trilyon TL
vergi provizyonu ay›rm›fl olup, 15
trilyon TL zarar göstermifltir. Aktif,
mevduat ve kredilerde en büyük özel
sektör bankas› konumuna ulaflan
Bankam›z, 2001 y›l›nda reel olarak,
mevduatta %43 ve toplam aktifte ise
%22 oran›nda büyümüfl, toplam
aktifleri 17 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r.

Reel sektörü desteklemeyi sürdüren
Akbank’›n toplam kredileri 4,8
katrilyon TL’yi aflm›flt›r. Bu
geliflmeler sonucunda, ticaret
bankalar› içinde krediler pazar
pay›m›z %10’dan %18’e ulaflm›flt›r. 

Kredilerdeki bu geliflmeye ra¤men
takipteki kredilerimizin toplam
kredilerimize oran› %1,9 olarak
sektör ortalamalar›n›n çok alt›nda
gerçekleflmifltir. Bankam›z takipteki
kredilerin tamam› için karfl›l›k
ay›rm›flt›r.

Bankam›z›n mevduat›, 2001 y›l›nda
11,8 katrilyon TL’ye ulaflm›fl ve ticaret
bankalar› içinde mevduat pazar
pay›m›z %7’den %11’e yükselmifltir. 

Bankam›z›n 2001 y›l›nda sermaye
yeterlilik oran› %34,0 olarak
gerçekleflmifltir. Serbest özkaynaklar›
(özkaynaklardan ifltirakler ve sabit
k›ymetler düflülerek
hesaplanmaktad›r) 1,5 katrilyon TL
seviyesine ulaflan Akbank, Türkiye’nin
en yüksek serbest özkayna¤› olan
özel bankas›d›r. Özellikle taze kan
ihtiyac›n›n oldu¤u bankac›l›k
sektöründe kuvvetli özkaynak yap›s›
ile Akbank, önümüzdeki dönemde çok
önemli bir rekabet avantaj› elde

etmektedir. Bankam›z›n ifltirakleri ve
sabit k›ymetleri toplam aktiflerinin
sadece %3’ünü oluflturmaktad›r ve bu
durum Akbank’›n likit ve bankac›l›¤a
odaklanm›fl yap›s›n› göstermektedir.

Müflteri memnuniyeti amaçlanarak
bireysel bankac›l›k alan›nda yeni ürün
ve hizmetler sunulmufl, yeni projeler
için gerekli yat›r›mlar yap›lm›flt›r.
Kas›m ay›n›n sonunda lansman›
yap›lan Axess kredi kart›nda büyük
bir baflar› elde edilmifl ve bankam›z›n
kredi kartlar› pazar pay› %10’a
ulaflm›flt›r. 

Böylesine zorlu bir y›l› geride
b›rak›rken, Bankam›z›n
bilançosundaki bu olumlu
geliflmelerin alt›nda yatan en önemli
nedenler, aktiflerimizin tamam›n›n
bankac›l›k faaliyetleri ile ilgili olmas›,
son derece likit mali yap›m›z ve
baflar›l› risk yönetimimiz olmufltur.

Uluslararas› derecelendirme
kuruluflu Fitch IBCA, Ekim 2001’de
Akbank'›n uzun vadeli Türk Liras›
notunu "B (-)"den "B"ye ve daha
sonra fiubat 2002’de "B (+)"ya
yükseltmifltir. Fitch IBCA’n›n Türkiye
Cumhuriyeti için belirledi¤i uzun
vadeli Türk Liras› notunu geçen
Akbank, böylelikle geliflen
piyasalarda ülke notunun üzerinde
not alan ilk banka unvan›n›
kazanm›flt›r.

Geçti¤imiz dönem içinde
Bankam›zda, önümüzdeki y›llarda
Akbank'› pazar pay› ve aktif
büyüklü¤ünde sürekli lider
konumunda tutmay› ve

YÖNET‹M KURULU RAPORU

Tüm ekonomik olumsuzluklara  

04 AKBANK



müflterilerimize yaflamlar› boyunca
yenilikçi hizmet, güven ve kolayl›k
sa¤lamay› hedefleyen yeniden
yap›lanma projesi tamamlanm›fl ve
uygulama aflamas›na geçilmifltir. Bu
süreçte, projeyi samimiyetle
benimsemifl olan tüm Akbank'l›lar›n
katk›lar› baflar›ya ulaflmam›zdaki
temel faktör olmaktad›r.

Tüm bu baflar›lar›m›z› sa¤lamam›zda
katk›lar› bulunan, Bankam›za olan
güven ve destekleri nedeniyle, tüm
ortak ve müflterilerimize Yönetim
Kurulu ad›na teflekkür etmek isteriz.
Ortaklar›m›z›n yat›r›mlar›na de¤er
katan ve koflulsuz müflteri
memnuniyeti sa¤layan
çal›flmalar›m›za devam edece¤iz.
Çabalar› ve ifle ba¤l›l›klar› ile geçen
y›lki yüksek baflar› düzeyini sa¤layan
çal›flanlar›m›za da ayr›ca tek tek
teflekkür ederiz. Onlar›n
çal›flkanl›klar› ve kararl›l›klar›,
baflar›l› bir gelecek için yapt›¤›m›z
planlar›n ayr›lmaz bir parças›n›
oluflturmaktad›r.

Erol Sabanc› Zafer Kurtul

Yönetim Kurulu Baflkan› Genel Müdür

  ra¤men “Türkiye’nin En Karl ›  Bankas›” . . .
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1967 y›l›ndan beri

Yönetim Kurulu üyesi

olarak görev yapan Erol

Sabanc›, Yönetim Kurulu

Üyeli¤i ve Baflkan

Yard›mc›l›¤› görevlerini

yürüttükten sonra, 17

Mart 1998’de Yönetim

Kurulu Baflkan›

seçilmifltir. Erol Sabanc›,

ayr›ca Sabanc› Holding

Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›l›¤› ve Türkiye

S›nai Kalk›nma Bankas›

Yönetim Kurulu Üyeli¤i

görevini de

yürütmektedir.

Erol Sabanc›

Yönetim Kurulu Baflkan› 

ve Murahhas Üye

1987 y›l›ndan itibaren

Banka’da bireysel

bankac›l›k ve bilgi

teknolojisinden sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s›

olarak görev yapan Ak›n

Kozano¤lu, 5 Temmuz

2000 tarihinde Yönetim

Kurulu’na Görevli Üye

olarak seçilmifl, 1 Aral›k

2000’de ise Baflkan

Yard›mc›l›¤› görevine

atanm›flt›r. Ak›n

Kozano¤lu ayn› zamanda

Sabanc› Grubu’nun

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k

Grup Baflkan›’d›r.

Ak›n Kozano¤lu

Yönetim Kurulu Baflkan

Yard›mc›s› ve Görevli Üye

Suzan Sabanc› Dinçer,

1997 y›l›ndan beri Akbank

Yönetim Kurulu’nda

Murahhas Üye olarak

görev yapmaktad›r. Daha

önce hazine ve fon

yönetiminden sorumlu

Genel Müdür Yard›mc›s›

olarak görev yapan Suzan

Sabanc› Dinçer, ayn›

zamanda Sabanc›

Holding ‹nsan Kaynaklar›

Komitesi üyesidir.

Suzan Sabanc› Dinçer

Murahhas Üye

Özen Göksel 1964 y›l›nda

Müfettifl Yard›mc›s›

olarak Akbank’ta

çal›flmaya bafllam›fl, 1981

y›l›nda Genel Müdür

Yard›mc›l›¤›na atanm›flt›r.

1994 ile Kas›m 2000

tarihi aras›nda Akbank

Yönetim Kurulu’nda Üye

ve Genel Müdür olarak

görev yapm›flt›r. Kas›m

2000 tarihinden itibaren

Yönetim Kurulu’nda

krediler ve teftiflten

sorumlu Murahhas Üye

olarak görev

yapmaktad›r.

Özen Göksel

Murahhas Üye

1955 y›l›ndan beri Akbank

bünyesinde bulunan

Hamit Belli, Teftifl Kurulu

Baflkan›, Genel Müdür

Yard›mc›s› ve Genel

Müdür olarak çeflitli

görevler üstlenmifltir.

Akbank’ta uzun y›llar

Genel Müdür olarak

görev yapt›ktan sonra

1995 y›l›nda Yönetim

Kurulu Üyesi olmufltur.

Hamit Belli ayn› zamanda

Turkish Bank A.fi.

Yönetim Kurulu

Baflkan›’d›r.

Hamit Beli¤ Belli

Üye

YÖNET‹M KURULU
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Hikmet Bayar 1996

y›l›nda Türk Silahl›

Kuvvetleri’nden emekli

olduktan sonra Akbank

Yönetim Kurulu’na

kat›lm›flt›r. Orduda çeflitli

komuta görevlerinde

bulunan Hikmet Bayar,

emeklili¤i öncesinde

1994-1996 y›llar› aras›nda

Kara Kuvvetleri

Komutanl›¤› yapm›flt›r.

Hikmet Bayar

Üye

Ayd›n Günter, Sabanc›

Holding bünyesinde mali

ifller ve finansmandan

sorumlu Daire Baflkanl›¤›

dahil olmak üzere çeflitli

görevlerde bulunduktan

sonra, 1998 y›l›nda

Akbank Yönetim

Kurulu’na seçilmifltir.

Grup bünyesine

kat›lmadan önce Hesap

Uzman› olarak Maliye

Bakanl›¤›’nda çal›flm›flt›r.

Ayd›n Günter

Üye

Yaman Törüner Mart

1998 tarihinde Yönetim

Kurulu üyesi olmufltur.

1995-1999 y›llar› aras›nda

milletvekili olan Yaman

Törüner, 1996 y›l›nda da

Devlet Bakanl›¤›

görevinde bulunmufltur.

1990-1994 y›llar› aras›nda

‹stanbul Menkul

K›ymetler Borsas›

Baflkanl›¤›’n› yürüten

Yaman Törüner, 1972-

1990 y›llar› aras›nda T.C.

Merkez Bankas›’nda

çeflitli idari görevler

yapm›fl ve Merkez

Bankas› Baflkan› olarak

da hizmet vermifltir.

fi. Yaman Törüner

Üye

Zafer Kurtul 1998 y›l›nda

Genel Müdür Yard›mc›s›

olarak Akbank bünyesine

kat›lm›fl, Kas›m 2000

tarihinde Genel Müdür

olarak atanm›flt›r. Daha

önce Citibank, BNP-AK-

Dresdner Bank ve

Societe Generale’de

yönetici olarak görev

yapm›flt›r. ‹stanbul

Üniversitesi ‹flletme

Fakültesi mezunu olan

Zafer Kurtul, Wisconsin-

Madison Üniversitesi’nden

finans dal›nda yüksek

lisans derecesi alm›flt›r.

Certified Financial

Analyst (CFA) ünvan›na

sahip olan Zafer Kurtul,

Association for

Investment Management

and Research (Yat›r›m

Yönetimi ve Araflt›rma

Birli¤i) üyesidir.

Zafer Kurtul

Üye

Erkut Ulafl
Teftifl Kurulu Baflkan›

Erkut Ulafl, 1972 y›l›nda

Müfettifl Yard›mc›s›

olarak göreve bafllam›fl,

1985 y›l›nda Teftifl Kurulu

Baflkan› ve 1990 y›l›nda

Genel Müdür Yard›mc›s›

olmufltur. ‹stanbul

Üniversitesi ‹ktisat

Fakültesi mezunudur.

DENETÇ‹LER
Nedim Bozfak›o¤lu

Yalç›n Küçükertunç

Andrew Buxton

Yönetim Kurulu Dan›flman›

Güçlü ve güveni l ir  h issedarlar,  
kal i tel i  ve ist ikrarl ›  yönet im.. .
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1. Zafer Kurtul Genel Müdür

2. Engin Akal›n
Genel Müdür Yard›mc›s› - Destek Hizmetleri

1968 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak göreve
bafllayan Engin Akal›n, 1990 y›l›nda Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak atanmadan önce çeflitli idari
görevlerde bulunmufltur. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi mezunudur.

3. Hayri Çulhac›
Genel Müdür Yard›mc›s› - Strateji ve 
Kurumsal ‹letiflim

1990 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
Akbank’ta göreve bafllayan Hayri Çulhac› daha önce
Maliye Bakanl›¤› bünyesinde çeflitli kademelerde
görev yapm›flt›r. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi mezunu olan Hayri Çulhac›, yüksek lisans
derecesini iflletme dal›nda ABD’de Northeastern
University’den alm›flt›r. 

4. Zeki Tuncay
Genel Müdür Yard›mc›s› - ‹nsan Kaynaklar›

1980 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak göreve
bafllayan Zeki Tuncay, Personel Müdürü görevinden
sonra, 1994 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
atanm›flt›r. Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi mezunudur.

5. Nuri Aksoy
Genel Müdür Yard›mc›s› - Kredi Analiz ve
Takip

1973 y›l›ndan beri Akbank’ta çal›flan Nuri Aksoy,
Müfettifllik ve fiube Müdürlü¤ü dahil olmak üzere
çeflitli pozisyonlarda görev yapm›flt›r. 1996 y›l›nda
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r. ‹stanbul
‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi mezunudur.

6. Eyüp Engin
Genel Müdür Yard›mc›s› - Uluslararas›
Bankac›l›k

Eyüp Engin 1978 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak
Akbank’ta göreve bafllam›flt›r. 1996 y›l›nda Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak atanmadan önce Hazine
Bölüm Müdürü olarak görev yapm›flt›r. Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi ‹flletme Bölümü mezunudur.

7. Ziya Akkurt
Genel Müdür Yard›mc›s› - Kurumsal
Bankac›l›k

Ziya Akkurt, 1996 y›l›nda Kurumsal Bankac›l›k
Bölüm Müdürü olarak Akbank’a kat›lm›fl ve 1997
y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.
Akbank’a kat›lmadan önce Osmanl› Bankas› ve
Banque Paribas/Paris de dahil olmak üzere çeflitli

ticari bankalarda idari görevlerde bulunmufltur. Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi mezunudur.

8. Reflit Toygar
Genel Müdür Yard›mc›s› - Hazine

Reflit Toygar 1990 y›l›nda yönetici aday› olarak
Akbank bünyesine kat›lm›flt›r. 1998 y›l›nda Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak atanmadan önce Hazine
Bölüm Müdürü olarak görev yapm›flt›r. Kingston
Polytechnic Ekonomi Fakültesi mezunu olan Reflit
Toygar, yüksek lisans derecesini ‹ngiltere’de London
School of Economics’den alm›flt›r.

9. ‹lker Oral
Genel Müdür Yard›mc›s› - Kredi Kartlar›

1983 y›l›nda Müfettifl Yard›mc›s› olarak Akbank’a
kat›lan ‹lker Oral, Temmuz 2000 tarihinde kart
faaliyetlerinden ve müflteri hizmetlerinden sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r. Ayr›ca
Bankalararas› Kart Merkezi’nde Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktad›r. ‹stanbul
Üniversitesi ‹flletme Fakültesi mezunu olan ‹lker
Oral, ayn› fakülteden üretim yönetimi dal›nda yüksek
lisans derecesini alm›flt›r.

10. M. Fikret Önder
Genel Müdür Yard›mc›s› - Özel Bankac›l›k

Fikret Önder Akbank’a Temmuz 2000 tarihinde Özel
Bankac›l›k’tan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak kat›lm›flt›r. Bu görevinden önce yurtd›fl›nda
çeflitli bankalarda görev yapm›flt›r. Bonn Üniversitesi
Ekonomi mezunu olan Fikret Önder, Akbank’a
kat›lmadan önce Londra’da Bank Julius Baer &
Co.’de K›demli Portföy Müdürü ve özel bankac›l›ktan
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevlerinde
bulunmufltur.

11. Barbaros Karak›flla
Genel Müdür Yard›mc›s› - Bireysel Bankac›l›k

Barbaros Karak›flla Akbank’a Ocak 2001’de Bireysel
Bankac›l›k’tan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak kat›lm›flt›r. Bo¤aziçi Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi mezunu olan Barbaros Karak›flla, ayn›
üniversiteden finans dal›nda yüksek lisans derecesine
sahiptir. Akbank’a kat›lmadan önce Türk Ekonomi
Bankas›’nda Bireysel Bankac›l›k Grup Direktörlü¤ü
görevini yürütmüfltür.

12. Dr. Balamir Yeni
Genel Müdür Yard›mc›s› - Finansal
Koordinasyon

Balamir Yeni Akbank’a fiubat 2001’de Finansal
Koordinasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
olarak kat›lm›flt›r. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olan Balamir Yeni, ayn›

üniversitenin ‹flletme Fakültesi’nden muhasebe
konusunda yüksek lisans ve ‹TÜ ‹flletme
Fakültesi’nden doktora derecelerine sahiptir. 1986-
2000 y›llar› aras›nda KPMG Cevdet Suner Denetim ve
Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.’de ba¤›ms›z bafl denetçi
(Partner) olarak görev yapm›flt›r. Halen Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde Ö¤retim Üyesi olarak denetim ve
muhasebe dersleri vermektedir.

Sevilay Özsöz
Genel Müdür Yard›mc›s› - Operasyon

Sevilay Özsöz Akbank’a Aral›k 2001’de Genel Müdür
Dan›flman› olarak kat›lm›fl, Nisan 2002’de Genel
Müdür Yard›mc›l›¤›’na atanm›flt›r. Sevilay Özsöz
halen iki görevi de yürütmektedir. ‹stanbul
Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nden mezun olan
Sevilay Özsöz, Akbank’a kat›lmadan önce Garanti
Bankas› ve Osmanl› Bankas›’nda çeflitli
pozisyonlarda görev yapm›flt›r.

Ethem Tuncel
Genel Müdür Yard›mc›s› - Yurtd›fl› Teflkilat
Koordinasyon

Ethem Tuncel Ocak 2002’de Sabanc› Holding’de
Banka ve Sigortac›l›k Grubu, Grup Baflkan
Yard›mc›s› olarak göreve bafllam›fl, Haziran 2002’de,
Akbank’a Yurtd›fl› Teflkilat Koordinasyonu’ndan
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak atanm›flt›r.
Syracuse Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i mezunu
olan Ethem Tuncel’in University of Michigan’dan
iflletme yüksek lisans› bulunmaktad›r.

ÜST YÖNET‹M
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Yüksek l ik id i te,  baflar› l ›  r isk yönet imi. . .
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Akbank kulland›¤› en son

bilgi teknolojileri ve

deneyimli bankac›lardan

oluflan personeli ile genifl

bir bireysel ve kurumsal

müflteri kitlesine üstün

kalitede hizmetler sunmay›

hedeflemifltir.

10 AKBANK

Hedef, her konuda derin uzmanl›¤a 
sahip bir banka olmak...



• Akbank 1948 Ocak ay›nda
Adana’da kuruldu. 

• Akbank sermaye ifltiraklerine ilk
kez 1950 y›l›nda Türkiye S›nai
Kalk›nma Bankas›’ndaki yat›r›m› ile
bafllad›, bunu di¤er ifltirakler izledi.

• ‹stanbul’daki ilk flube 14 Temmuz
1950 tarihinde Sirkeci’de aç›ld›.

• 1954 Kas›m ay›nda Genel
Müdürlük ‹stanbul’a tafl›nd›.

• 1963 y›l›nda tüm bankac›l›k
ifllemlerinde otomasyona geçildi.

• Almanya’daki ilk temsilcilik
Frankfurt’ta 1964 y›l›nda, iflçi
havalelerinin Türkiye’ye transferini
yapmak amac›yla aç›ld›.

• 1981 y›l› sonunda, tüm bankac›l›k
ifllemlerinde bilgisayara geçildi ve
on-line uygulamalara baflland›.

• Daha sonra ad› Sabanc› Bank
olarak de¤ifltirilen Ak International
Ltd. yurtd›fl›nda kurulan ilk Türk özel
sektör bankas› olarak 1983 y›l›nda
faaliyete geçti.

• Sermayesinin %49’u Banque
Nationale de Paris’e ve %51’i
Akbank’a ait olan BNP-AK Bank 1985
y›l›nda ‹stanbul’da kuruldu. 1988
y›l›nda Dresdner Bank bu bankaya
ortak olarak kat›ld›.

• Akbank, 1996 y›l›nda Türkiye’de
American Express kartlar›n›n tek
yetkili temsilcisi oldu.

• 1997 y›l›nda bireysel bankac›l›k
faaliyetleri, görüntülü telefon ve
kiflisel bilgisayar gibi ekipmanlar›
kapsayacak flekilde geniflledi.

• 1998’de Frankfurt’taki Akbank
temsilcili¤i flubeye dönüfltürüldü.

• 1999’da Akbank ‹nternet
bankac›l›¤›na bafllad›. 

• 1999’da Hamburg, Essen,
Hannover, Stuttgart ve Münih
temsilcilikleri flubeye dönüfltürüldü.

• 2000’de Akbank, American
Express Yat›r›m Fonlar›’n› tek yetkili
acente s›fat›yla Türk yat›r›mc›lar›na
pazarlamaya bafllad›.

• 2000 y›l› Haziran ay›nda Akbank
orta ve küçük boyutlu iflletmeleri
hedef alan Ticari ‹nternet fiubesi’ni
hizmete ald›.

• 2000’de Ak Portföy Yönetimi A.fi.
ve Özel Bankac›l›k Bölümü kuruldu.

• 2000’de Akbank Malta fiubesi
aç›ld›.

• 2000’de Akbank, Türkiye’de bir
özel sektör flirketine bir defada en
büyük krediyi veren ilk Türk bankas›
olmufltur. Kredi tutar› 200 milyon
ABD Dolar› olup, üç y›l vadelidir.

AKBANK TAR‹H‹NDEK‹ K‹LOMETRE TAfiLARI
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Düflük fonlama maliyeti

ile borçlanma olana¤›na

sahip olan Banka’n›n

enflasyondan ar›nd›r›lm›fl

Sermaye Yeterlilik

Rasyosu, %34,0 ile

sektördeki en yüksek

oranlardan biridir.

12 AKBANK

Düflük fonlama maliyeti ile borçlanma,
yüksek Sermaye Yeterlilik Rasyosu...



Mart
• Akbank MasterCard, Visa ve
American Express kredi kart›
alacaklar›na dayal› 100 milyon ABD
Dolar› tutar›nda menkul k›ymet ihraç
etti. Bu ihraç, Bank of America arac›l›¤›
ve MBIA Sigorta fiirketi’nin garantisi ile
gerçeklefltirildi. Yedi y›l vadeli bu
borçlanma için S&P "AAA", Moody's ise
"Aaa" notlar›n› verdi.

Nisan
• Akbank ve ABN AMRO Bank
liderli¤inde, Türkiye Cumhuriyeti'ne
Deriner Baraj› ve Hidroelektrik Santrali
Projesi için 330 milyon ABD Dolar›
tutar›nda, alt› y›l vadeli bir sendikasyon
kredisi sa¤land›. Akbank'›n bu kredideki
kat›l›m pay› 220 milyon ABD Dolar›
oldu.

• Hollanda’da, Akbank’›n %100 paya
sahip oldu¤u Akbank International N.V.
kuruldu.

May›s
• Akbank Malta fiubesi ve Sabanc›
Bank liderli¤inde, Türkiye
Cumhuriyeti'ne ‹zmir - Ayd›n Otoyolu
Projesi için 50 milyon ABD Dolar›
tutar›nda befl y›l vadeli bir sendikasyon
kredisi sa¤land›.

• Akbank Malta flubesi ve Garanti
Bankas› Lüksemburg fiubesi'nin
eflliderlik ve Deutsche Bank'›n ajan
banka olarak görev ald›¤› konsorsiyum,
Bozova Pompaj Sulama Projesi'nin 1.
K›s›m inflaat›na, 138,7 milyon Euro
tutar›nda befl y›l vadeli bir sendikasyon
kredisi sa¤lad›. 

Temmuz
• Dünyaca ünlü finans dergisi
Euromoney, Akbank'› "Türkiye'nin En ‹yi
Bankas›" seçti. 

A¤ustos
• Akbank müflterilerine Cep
Bilgisayar› Bankac›l›¤› ile bankac›l›k
ifllemlerini yapabilme olana¤› sundu.

• Akbank ‹nternet tabanl› Kiosk
cihazlar›n› müflterilerinin hizmetine
sundu ve Kiosk bankac›l›¤›n› bafllatt›.

Eylül
• Dünyan›n etkin bankac›l›k
dergilerinden The Banker, Akbank'›
"Türkiye'nin En ‹yi Bankas›" seçti. 

• Akbank uluslararas› piyasalardan
350 milyon ABD Dolar› tutar›nda bir
sendikasyon kredisi sa¤lad›.
Bafllang›çta 250 milyon ABD Dolar›
tutar›nda bir kredi için yetki veren
Akbank, uluslararas› bankalar›n talebi
ile kredi tutar›n› 350 milyon ABD
Dolar›’na yükseltti. 

Ekim
• Akbank, uluslararas› piyasalardan
200 milyon ABD Dolar› tutar›nda varl›¤a
dayal› menkul k›ymet ihrac› yöntemiyle
kredi sa¤lad›. WestLB’nin düzenleyici
banka olarak yer ald›¤› bu kredi ifllemi,
"AAA/Aaa" notuna sahip bir sigorta
flirketi taraf›ndan sigortaland› ve
ifllemin notu "AAA" olarak belirlendi.
Befl y›l vadeli bu kredi, kurumsal
projelerin finansman›nda kullan›ld›.

• Uluslararas› derecelendirme
kuruluflu Fitch IBCA, Akbank'›n uzun
vadeli Türk Liras› notunu "B (-)"den
"B"ye yükseltti ve görünümünü
olumluya çevirdi. Böylece, Akbank
geliflen piyasalarda, ülke notunun
üzerinde not alan ilk banka unvan›n›
kazand›. Bir banka notunun ülke
notunun üzerine ç›kabilmesi için, o
bankan›n finansal gücünü ölçen
Uluslararas› Karfl›laflt›r›labilir Mali Güç

Notu'nun en az "C" olmas› gerekiyor.
Halihaz›rda Türkiye'de "C" notuna sahip
tek banka Akbank’t›r. 

• Akbank, yabanc› uyruklu müflterileri
için ‹ngilizce Bireysel ‹nternet fiubesi'ni
hizmete açt›. Akbank’›n bu yeni kanal›na
ulaflmak için www.akbank.com.tr
adresindeki ana sayfadan ‹ngilizce
siteye geçifl yapmak gerekmektedir.

Kas›m
• Akbank'›n yenilikçi, yarat›c›, cesur ve
müflteri odakl› bireysel bankac›l›k
anlay›fl›n›n en güzel örneklerinden biri
olan Axess kredi kart› kullan›ma
sunuldu.

Aral›k
• Bireysel emeklilik alan›nda liderli¤i
hedefleyen Akbank, Akhayat'›n %70,5'ini
sat›n ald›. Akhayat, kaliteli insan
kayna¤›, bireylere özel gelifltirilen ürün
yelpazesi ve Akbank'›n 600'ü aflk›n flube
a¤› dahil tüm da¤›t›m kanallar›yla
sektörün lideri olmay› hedeflemektedir. 

• Akbank uluslararas› piyasalardan
230 milyon ABD Dolar› tutar›nda bir
sendikasyon kredisi sa¤lad›.
Bafllang›çta 150 milyon ABD Dolar›
tutar›nda bir kredi için yetki veren
Akbank, uluslararas› bankalar›n talebi
ile kredi tutar›n› 230 milyon ABD
Dolar›’na yükseltti. 

Bu kredi ile birlikte Akbank'›n 2001 y›l›
içinde yurtd›fl›ndan ald›¤› toplam kredi
miktar› 880 milyon ABD Dolar›’na
ulaflm›flt›r.

2001 YILININ ÖNEML‹ BAfiARILARI
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2001 y›l›nda dünya ekonomisi
yavafllama sürecine girmifltir. ABD’de
y›l›n ilk aylar›ndan itibaren yaflanan
ekonomik durgunluk, 11 Eylül’deki
terörist sald›r›lar›n ard›ndan daha da
derinleflmifl; bu durum dünya
geneline k›sa zamanda yay›lm›flt›r.
2000 y›l›nda %11,5 art›fl kaydeden
uluslararas› ticaret, özellikle 11 Eylül
sonras›nda oluflan olumsuz
konjonktürden dolay›, bir dinamizm
faktörü olmaktan ç›km›flt›r. 2001
y›l›na dair dünya genelindeki
ekonomik büyüme hedefi geçen y›lki
%4,4 seviyesinden düflürülerek
%2,5’e revize edilmifltir.

ABD ekonomisi, 2001 y›l›n›n Mart
ay›ndan itibaren durgunluk dönemine
girmifltir. FED, 11 Eylül sald›r›lar›
öncesinde yedi defa, sonras›nda dört
defa olmak üzere toplam 11 kez k›sa
dönemli faiz oranlar›n› indirmifltir.
Y›l›n sonuna gelindi¤inde k›sa
dönemli faiz oranlar›, toplamda %4,75
indirilerek 1961’den bu yana
kaydedilen en düflük seviyesine
(%1,75) gerilemifltir. Ekonominin
içinde bulundu¤u durgunluktan

ç›kabilmesi amac›yla, kamu
harcamalar› art›r›lm›flt›r. 2001 y›l›n›n
bütününde ABD ekonomisi %1,2
oran›nda büyümüfltür. Ekonominin
2002 y›l›nda da durgunluktan
ç›kamayaca¤› öngörülmektedir.

Euro Alan›, yürütülen yap›sal
reformlara ra¤men, 2001 y›l›nda ciddi
bir yavafllama sürecine girmifltir.
2000 y›l›nda %3,4 civar›nda
kaydedilen ekonomik büyüme, bu y›l
%1,5’e gerilemifltir. 2002 y›l›n›n ilk
çeyre¤inden itibaren, ekonomideki
dengelerin sa¤l›kl› iflleyifline, vergi
indirimi uygulamalar›na ve
yavafllayan enflasyona ba¤l› olarak,
bölge ekonomisinde canlanma
beklenmektedir. Ancak kaydedilecek
iyileflmenin boyutu, ABD’nin
durumuna ba¤l› olarak
de¤iflebilecektir. 2001 y›l› boyunca
yaflanan ekonomik durgunluk,
bölgedeki iflsizlik oran›nda art›fla
neden olmufltur. 2001 y›l›nda bölge
genelindeki enflasyon beklenilenin
alt›nda, %2,0 civar›nda kaydedilirken,
2002 y›l›nda enflasyonun %1,4’e
gerileyece¤i öngörülmektedir. Yat›r›m

aktiviteleri bölge genelinde 2001 y›l›
boyunca zay›f seyretmifl, sabit
sermaye oluflumu dura¤anlaflm›flt›r.
Ancak, uygulanan gevflek para
politikalar›n›n etkisiyle önümüzdeki
dönemde bölgedeki finansman ve
talep koflullar›nda iyileflme
kaydedilmesi beklenmektedir. ‹thalat
art›fl›ndaki azalman›n ihracata göre
daha fazla olmas›yla birlikte, cari
ifllemler aç›¤› 2001 y›l›nda 15.6 milyar
ABD Dolar›’na gerilemifltir. 2001
y›l›nda ortak para birimine geçilmesi
için bütün haz›rl›klar tamamlanarak,
1 Ocak 2002’den itibaren 12 Avrupa
ülkesinde Euro kullan›m›na resmen
geçilmifltir. Yeni para biriminin
Avrupa’y›, politik ve ekonomik aç›dan
daha istikrarl› ve verimli k›lmas›
hedeflenmektedir. 

Japonya, 2001 y›l›n›n bafl›ndan
itibaren h›zl› bir daralma dönemine
girmifltir. Takipteki kredileri hayli
yüklü olan bankac›l›k sektörü,
kamunun afl›r› borç yükü ve
1990’lar›n ortalar›ndan bu yana
süregelen deflasyon, ülkenin bu
durumuna temel oluflturmufltur. Son
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Ülke notunun üzerinde not alan B (+)
ilk Türk bankas›...

Fitch IBCA’n›n Türkiye Cumhuriyeti için belirledi¤i uzun
vadeli Türk Liras› "B (-)" notunu geçen Akbank,

böylelikle geliflen piyasalarda ülke notunun üzerinde not
alan ilk banka unvan›n› kazanm›flt›r.
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dört y›ld›r bankac›l›k sektöründeki
problemlerin çözümü konusunda
yavafl hareket eden ve bu süreçte
reel sektörün sorunlar›na yeterince
e¤ilmeyen Japonya’daki ekonomik
koflullar, 11 Eylül sonras›nda aç›¤a
ç›kan global bir durgunluk riski ile
birlikte daha da kötüleflmifltir. Hane
halk›n›n tüketimindeki düflüfle ek
olarak üretim ve ihracat azalm›flt›r.
Ülkedeki ifl yat›r›m›n›n da gerilemesi,
iflsizli¤in yüksek seviyelere ç›kmas›na
(2001 y›l›nda %5,6) yol açm›flt›r.
Japon hükümeti 2001 y›l›n›n Mart
ay›nda haz›rlayarak uygulamaya
koydu¤u güçlü yap›sal reform
program› ile ilerleyen dönemde
büyüme kaydetmeyi hedeflemektedir.
Programda bankac›l›k sisteminin
problemli kredilerinden iki y›l
içerisinde temizlenmesi
hedeflenerek, bu yönde yasal ve
kurumsal altyap›n›n oluflturulmas›na
bafllanm›flt›r. Sektörün problemli
krediler sorununun çözümü, banka
bilançolar›n›n güçlendirilmesi ve
ekonominin yeniden büyümesine
öncülük edecek kredilendirebilme
yetisinin bankalara kazand›r›lmas›

aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Bu
çerçevede, gerekti¤i taktirde kamu
kaynaklar›ndan bankalara sermaye
aktar›m› da sa¤lanabilecektir. Ayr›ca,
bütçenin disipline edilerek, kamu
kaynaklar›n›n daha verimli alanlara
yönlendirilmesi de program›n temel
hedefleri aras›ndad›r. 2001 y›l›n›n
bütününde ekonomi reel olarak %0,5
oran›nda daralm›flt›r.

Son üç y›ld›r durgunluk içerisinde
olan Arjantin ekonomisi, 2001 y›l›n›
krizle kapatm›flt›r. 1999’dan bu yana
ekonomik durgunluk yaflayan ülkenin,
s›f›r bütçe aç›¤› (zero deficit plan) elde
edebilmek için uygulamakta oldu¤u
s›k› maliye politikas›, faizlerin çok
yüksek seviyelere ç›kmas›na sebep
olmufltur. ‹flsizlik oran› %18’lere
ç›karken, Arjantin halk› sisteme karfl›
oluflan güvensizli¤ini aç›kça dile
getirmifltir. Kamu borcu 141 milyar
ABD Dolar›’n› bulan ülkede, ekonomik
büyümenin negatif seyretmesine ba¤l›
olarak vergi gelirlerinde hedeflenen
art›fl kaydedilememifl, IMF ile
kararlaflt›r›lan mali performans
kriterleri gerçeklefltirilememifltir.

2001 y›l›nda bütçe aç›¤› 9,5 milyar
ABD Dolar›’na ulaflm›fl olup, bu
miktar daha evvel öngörülenin
yaklafl›k iki kat›d›r. Bunun üzerine
IMF, Aral›k ay›nda verilmesi
planlanan 1,3 milyar ABD Dolar›
tutar›ndaki kredi dilimini ask›ya
alm›flt›r. Hükümet, yönetime ve
finansal sisteme duyulan güven
eksikli¤i nedeniyle halk›n
bankalardaki mevduatlar›n›
çekmelerini k›smen engellemek
amac›yla bankalardan çekilecek
mevduata kota koymufltur. Y›l›n
sonuna gelindi¤inde, Arjantin
borçlar›n› ödeyemeyece¤ini aç›klam›fl;
ayr›ca, 1991’den bu yana,
hiperenflasyondan kurtulma amac›yla
de¤eri 1 ABD Dolar›’na eflitlenen
Peso’yu resmi olarak %28,6 oran›nda
devalüe etmifltir. Devalüasyonu takip
eden ilk hafta içerisinde Peso'daki
de¤er kayb› serbest piyasada
%40’lara kadar ç›km›flt›r. Hükümet
yak›n zaman içerisinde, resmi
devalüasyon oran›ndan çok farkl›
olmayacak ve turizm sektörü ile döviz
al›mlar›nda kullan›lacak ayr› bir kur
ilan edece¤ini aç›klam›flt›r. 
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Brezilya’n›n para birimi bu y›l
içerisinde %16,0 civar›nda de¤er
kaybetmifl, ülkenin merkez bankas›
yüksek oranl› de¤er kayb›n›n
önlenmesi amac›yla faiz oranlar›n›
yüksek seviyelerde tutmufltur. Bu
durum ayn› zamanda Brezilya
tahvillerinin risk priminin h›zla
yükselmesine neden olmufltur. Kamu
borçlar›n›n büyük bölümünün ABD
Dolar› cinsinden olmas› nedeniyle
borç servisinin maliyetinde yaflanan
art›fl, hükümeti faiz d›fl› harcamalar›n›
azaltmaya zorlam›flt›r. Brezilya’n›n
para birimindeki güçsüzlü¤ün temel
nedeni ise süregelen büyük cari
ifllemler aç›¤›d›r. 2001 y›l›na kadar cari
aç›k, do¤rudan yabanc› yat›r›mlarla
finanse edilebilmifltir. Ancak, 2001
y›l›ndaki global yavafllamaya paralel
olarak bölgeye olan do¤rudan
sermaye yat›r›mlar›nda ve global
yat›r›mc›lar›n riskten kaç›nma
e¤ilimleri nedeniyle de portföy
yat›r›mlar›nda gerileme yaflanm›flt›r. 

1997’nin sonunda girdikleri krizden
yeni toparlanan Do¤u Asya Ülkeleri,
ABD ve Japonya’da özellikle

elektronik sektörlerinde yaflanan
talep daralmas›ndan ve sonras›ndaki
11 Eylül sald›r›lar›yla daha da
belirginleflen global durgunluktan
olumsuz etkilenmifllerdir. Dünya
bilgisayar üretiminde önemli bir paya
sahip olan Tayvan, ihracat›ndaki
düflüfle paralel olarak 2001 y›l›n›n son
çeyre¤inde %2,7 küçülürken, ülke
ekonomisi son 26 y›l›n en kötü
performans›n› sergilemifltir.
Ekonomileri ihracata dayal› olan
Singapur ve Hong Kong da krizin
ard›ndan benzer nedenlerle zor
duruma düflmüfllerdir. Çin ve
Malezya haricindeki Asya ülkelerinin
tümü dalgal› kur sistemini
uygulamaktad›r. Döviz rezervleri son
derece güçlü olan söz konusu
ülkelerin d›fl finansmana
ba¤›ml›l›klar› yok gibidir. Kamu borcu
düflük seviyelerde olan Güney Kore,
ekonominin global yavafllamadan en
az etkilenmesi amac›yla kamu
harcamalar›n› art›rmaya yönelik
politikalar uygulamaya koymufltur.
Ülkenin kurumsal sektörü yeniden
yap›land›rma çal›flmalar›na
kararl›l›kla devam ediyor olmas›,

bankac›l›k sektöründeki takipteki
krediler oran›n› azaltmaktad›r. Ülke,
2001 y›l›n›n A¤ustos ay›nda IMF’ye
olan borçlar›n›n tamam›n›
kapatm›flt›r. Krizden dört y›l sonra,
cari ifllemler fazlas› ve yo¤un
sermaye girifline ba¤l› olarak h›zla
artan uluslararas› rezervleri ile
Güney Kore, dünyadaki en yüksek
beflinci döviz rezervine sahip ülke
konumuna gelmifltir (2001 sonunda
102,8 milyar ABD Dolar›’d›r). Bölge
geneli artan ihracat ve azalan ithalata
ba¤l› olarak cari ifllemler fazlas›
vermektedir. 

1980 - 2000 y›llar› aras›nda y›ll›k
ortalama %9,7 büyüyen Çin
ekonomisi 2001 y›l›nda da %7,3
büyüme kaydetmifltir. ‹lerleyen
dönemde Dünya Ticaret Örgütü’ne
girmesi beklenen Çin’e, 2001 y›l›nda
yaklafl›k 40 milyar ABD Dolar›
do¤rudan yabanc› sermaye girifli
gerçekleflirken, önümüzdeki y›lda da
sermaye giriflinin artarak sürece¤i
tahmin edilmektedir. 2001 y›l›nda
yaflanan global durgunlu¤a ba¤l›
olarak ihracatta düflüfl kaydedilmifl,
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ticaret fazlas› bask› alt›na girmifltir.
Ülkenin para birimi Yuan, güçlü
ekonomik büyüme, yüksek oranl›
sermaye girifli ve 2001 y›l›nda düflük
seyreden enflasyona ba¤l› olarak
istikrar›n› korumufltur. ‹hracata
dayal› büyüyen Çin’in zay›flayan
ihracat›, hükümeti, iç talebin
art›r›lmas› ve iflsizli¤in olumsuz
etkilerini bertaraf edebilmek
amac›yla kamu harcamalar›n›
art›rmaya yöneltmifltir.

Rusya, 2000 y›l›n›n bafl›nda girdi¤i
krizin h›z›n›, ald›¤› radikal kararlarla
yavafllatarak 2001 y›l›na daha iyi bir
durumda girmifltir. Ancak y›l›n
bütünündeki global durgunluktan
olumsuz etkilenen Rusya’da reel
ekonomik büyüme geçen y›lki %8,3
seviyesinden bu y›l %5,0’a
gerilemifltir. Petrol fiyatlar›ndaki
yükselifle ba¤l› olarak artan petrol
ihracat›na karfl›l›k, Ruble’nin de¤er
kazanmas›yla birlikte di¤er ihracat
sektörleri rekabetçili¤ini yitirmifl; öte
yandan, daha güçlü Ruble ve büyüyen
iç talep ithalat› art›rm›flt›r. 2001
y›l›n›n ilk yar›s›nda 44,6 milyar ABD

Dolar› cari fazla verilmesine karfl›l›k,
d›fl talepte kaydedilecek zay›flama,
güçlü para birimi ve düflen petrol
fiyatlarlar›yla birlikte önümüzdeki
dönemde Rusya’n›n cari ifllemler
fazlas›nda düflüfl kaydedilece¤i
öngörülmektedir. Y›l›n ortalar›na
do¤ru düflmeye bafllayan enflasyon,
2001 sonunda y›ll›k %18,8 olarak
kaydedilmifltir. 

Sonuç olarak global durgunlu¤un
terörist sald›r›lar öncesinde
beklenilenden daha derin olmas› ve
daha uzun bir süreye yay›lmas›
beklenmektedir. 2002 y›l›n›n ikinci
yar›s›nda dünya ekonomisindeki
büyümenin h›zlanarak 2003 y›l›nda
%4,0 seviyelerine ç›kaca¤›
öngörülmektedir.

Yurtd›fl› piyasalardan 

uygun koflullarda al›nan d›fl krediler...

2002 y›l›n›n ikinci
yar›s›nda dünya
ekonomisindeki
büyümenin h›zlanarak
2003 y›l›nda %4,0
seviyelerine ç›kaca¤›
öngörülmektedir.
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Genifl ürün yelpazesi,
müflteri odakl› ça¤dafl hizmet anlay›fl›...

Akbank ça¤dafl ve

teknolojiye dayal› bankac›l›k

ve finansal hizmetlerini en

genifl flekliyle sunmaktad›r.
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2000 y›l›nda IMF’nin mali deste¤i ile
uygulanmaya bafllanan ve sabit döviz
kurunu temel alan program›n sonucunda,
enflasyon ve faizler h›zla düflüfl e¤ilimine
girerken, TL de¤er kazanm›flt›r. Ekonomi
büyümeye bafllam›fl, tüketim h›zla
artm›flt›r. Özellikle ithal mallar›na olan
talebin h›zl› bir yükselifle geçmesi d›fl
ticaret aç›¤›n›n ve dolay›s›yla cari ifllemler
aç›¤›n›n artmas›na neden olmufltur. Bu
geliflmelerin yan› s›ra yap›sal reformlarda
da yüzeysel kal›narak, özellikle mali
sektörde köklü çözümlere gidilememesi
programa duyulan güvenin azalmas›na yol
açm›flt›r. 2000 y›l›n›n ikinci yar›s›na
gelindi¤inde tüm bu olumsuzluklar,
Türkiye’ye d›fl kaynak giriflini azaltm›flt›r.
Uygulanmakta olan kur ç›pas›na dayal›
para politikas› gere¤i likidite yarat›m
mekanizmas›n›n döviz girifline
dayand›r›lm›fl oldu¤u bir yap›da, d›fl
kaynak imkanlar›ndaki bu daralma,
likiditedeki art›fl›n yavafllamas›na yol
açm›flt›r. Kas›m ay›nda yaflanan krizle
birlikte faiz oranlar› yükselirken, Merkez
Bankas›, program gere¤i aç›k piyasa
ifllemlerini kullanamad›¤›ndan faiz
oranlar›n› ve para arz›n› düzenlemede
pasif kalm›flt›r. Kriz nedeniyle yabanc›
bankalar›n kredilerini geri ça¤›rmalar›
dövize olan talebi art›rm›fl, bu durum
Merkez Bankas› rezervlerinin erimesine
ve döviz kuru üzerinde bask› oluflmas›na
neden olmufltur. Al›nan önlemler ve
IMF’nin ek rezerv kolayl›¤› sa¤lamas› ile
mali piyasalar göreceli olarak rahatlam›fl,
ancak faiz oranlar› Kas›m öncesindeki
seviyesine gerilememifltir. Sonuç olarak,
Türk Liras› fiubat ay›nda, planlanan
tarihten önce dalgalanmaya b›rak›lm›flt›r. 

Tüm bu geliflmelerin sonucunda
programda baz› de¤iflikliklere ihtiyaç
duyulmufl, bu do¤rultuda "Güçlü
Ekonomiye Geçifl Program›"
haz›rlanm›flt›r. Bu program çerçevesinde
gelir da¤›l›m›ndaki dengeyi gözeten,
sürdürülebilir büyüme ortam›n›n temin
edilmesine öncelik verilmifltir. Finansal
sistemin yeniden yap›land›r›lmas›

planlanm›fl, fiyat istikrar›na yönelik
maliye, para ve gelirler politikas›
belirlenmifltir. Kamuda fleffafl›¤›n, etkin
yönetimin ve yolsuzluklarla mücadelenin
güçlendirilmesine önem verilerek,
enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi
karar› desteklenmifltir. 

2002 y›l›nda revize edilen program›n temel
amac›, fiubat krizi sonucunda tekrar
yükselme e¤ilimine giren enflasyonun
yeniden düflmesini sa¤lamak için uygun
ekonomik koflullar›n sa¤lanmas›, h›zla
artan borç stokunun sürdürülebilir bir
seviyeye indirilmesi ve daralan
ekonominin tekrar büyüme ortam›na
kavuflturulmas› olarak belirlenmifltir.
Makroekonomik istikrar› sürekli k›lacak ve
ekonominin etkin, esnek ve verimli bir
yap›ya kavuflmas›n› sa¤layacak olan
tar›msal destekleme, sosyal güvenlik,
özellefltirme, kamu mali yönetimi ve
fleffafl›k konular›nda bafllan›lan yap›sal
reformlar›n h›zla sonuçland›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. Kamu kesimi
harcamalar›n›n kontrol alt›nda tutularak,
faiz d›fl› dengede sa¤lanan fazlan›n daha
da art›r›lmas› ve enflasyonla uyumlu
gelirler politikas›n›n takip edilmesi,
program›n öncelikli hedefleridir. Para
politikas› enflasyon hedeflemesine uygun
ortam sa¤layacak flekilde uygulan›rken,
kur politikas› spekülatif hareketleri
önleyecek flekilde uygulanmaktad›r. 

2001 y›l›nda ekonominin geldi¤i noktaya
bak›ld›¤›nda, söz konusu krizlerin
sonucunda Türkiye ekonomisinin h›zl› bir
küçülme sürecine girdi¤i görülmektedir.
2001 y›l›nda toplam sanayi üretimi bir
önceki y›la göre %9,4, imalat sanayi
üretimi ise %10,9 oran›nda daralm›flt›r.
2000 y›l›nda ortalama %76,3 olarak
kaydedilen imalat sanayi kapasite
kullan›m oran›, 2001 y›l›nda %71,7 olarak
kaydedilmifltir. 2001 y›l›nda ekonomi %9,4
oran›nda küçülmüfltür. 2002 y›l›nda
uygulanacak politikalar sonucunda, mali
kesimle reel sektör aras›ndaki sorunlar›n
çözüme kavuflturulmas›, tüketici güveninin

yeniden sa¤lanmas› ve ihracatta
kaydedilecek art›fl ile stoklar›n eritilmesi
sonucunda, üretimde art›fl yaflanmas›
beklenmektedir. Ancak uygulanan s›k›
para ve maliye politikalar› ile reel
gelirlerin ekonomik daralma ve yaflanan
devalüasyona paralel olarak azalmas›,
2002 y›l›nda s›n›rl› bir büyüme
sa¤lanabilece¤ini göstermektedir. 

2001 y›l› sonunda TEFE ve TÜFE’deki y›ll›k
art›fl oran› s›ras›yla %88,9 ve %68,6 olarak
kaydedilmifltir. fiubat devalüasyonu ile
h›zla yükselen kurun, ithal edilen ara
mallar›n›n maliyetini yükseltmesi ve
üreticilerin bu maliyeti fiyatlar›na
yans›tmalar›, enflasyon art›fl›nda önemli
bir etken olmufltur. 2002 y›l›nda s›k› para
politikas› ile kurdaki art›fl›n s›n›rl› düzeyde
seyretmesi ve faiz oranlar›n›n düflüfl
e¤ilimine girmesi beklenmektedir.
Devalüasyonun fiyatlara yans›mas›n›n
büyük ölçüde 2001 y›l›nda gerçekleflmifl
olmas›n›n ve uygulanacak s›k› maliye ve
para politikalar›n›n etkisiyle 2002 y›l›nda
enflasyonda önemli bir gerileme
öngörülmektedir. Bu çerçevede TEFE y›l
sonu hedefi %31,0, TÜFE hedefi ise %35,0
olarak belirlenmifltir. 

2001 y›l›nda, uygulanan s›k› maliye
politikas› hedeflerine ulafl›lm›flt›r.
Konsolide bütçe aç›¤› 28,6 katrilyon TL
olurken, faiz d›fl› fazla 12,5 katrilyon TL’ye
ulaflm›flt›r. 2002 y›l›nda kamu
maliyesindeki iyileflmenin devam etmesi
beklenmektedir. Kamu harcama disiplini
sürdürülecek, vergi gelirlerinde art›fl
sa¤lanmas› için gerekli düzenlemeler
yap›lacakt›r. Program çerçevesinde borç
yükünün azalt›larak, faiz ödemelerinin
düflürülmesi hedeflenmektedir. 2001 y›l›
için %15,9 seviyesinde kaydedilen bütçe
aç›¤›n›n GSMH’ye oran›, 2002 y›l› için %9,6
seviyesinde öngörülmektedir. Bu
do¤rultuda kamu kesimi borçlanma
gere¤inin GSMH’ye oran›n›n %15,4
seviyesinden %8,0 seviyesine düflürülmesi
planlanmaktad›r. 
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Yayg›n da¤›t›m a¤›n›n
sa¤lad›¤› rekabet avantaj›...

Akbank 606’s› yurtiçi, 7’si yurt d›fl› olmak üzere
toplam 613 flubesi ile güçlü ve yayg›n bir da¤›t›m

a¤›na sahiptir.

D›fl dengelere bak›ld›¤›nda, 2000 y›l›nda
cari ifllemler aç›¤›n›n h›zla yükselerek 9,8
milyar ABD Dolar›’na ulaflmas›n›n
ard›ndan, 2001 y›l›nda söz konusu
dengenin 3,3 milyar ABD Dolar› fazla
kaydetti¤i görülmektedir. Devalüasyonu
takip eden dönemde d›fl piyasada fiyat
rekabeti aç›s›ndan ihracatç›lar›m›z›n güçlü
duruma gelmesiyle ihracat 2001 y›l›nda
%12,3 oran›nda artarak 31,2 milyar ABD
Dolar›’na ulaflm›flt›r. ‹thalat ise iç talepteki
gerilemeye ba¤l› olarak %25,7 oran›nda
düflmüfl, 40,5 milyar ABD Dolar› olarak
kaydedilmifltir. 2000 y›l›nda 26,7 milyar
ABD Dolar› olarak kaydedilen d›fl ticaret
aç›¤›ndaki (2001: 9,3 milyar ABD Dolar›)
iyileflmenin ve turizm gelirlerindeki rekor
art›fl›n, cari ifllemler dengesindeki
düzelmeye olumlu katk›s› olmufltur. 2002
y›l›nda ekonomik büyüme beklentisi
beraberinde ara mal› ve yat›r›m mal›
talebini ve dolay›s›yla ithalatta da art›fl›
getirmektedir. Bu nedenle y›l sonunda cari
ifllemlerin dengeye yak›n gerçekleflece¤i
öngörülmektedir. 

2001 y›l›nda, ülkeden 13,9 milyar ABD
Dolar› tutar›nda sermaye ç›k›fl›
yaflanm›flt›r. Söz konusu ç›k›fl özellikle
portföy yat›r›mlar›nda ve k›sa vadeli
yat›r›mlarda kaydedilmifltir. 4,5 milyar
ABD Dolar›’na ulaflan portföy
yat›r›mlar›ndaki ç›k›fl›n 3,6 milyar ABD

Dolar› devalüasyonun gerçekleflti¤i fiubat
ay›nda kaydedilmifltir. K›sa vadeli sermaye
hareketlerindeki 11,0 milyar ABD Dolar’l›k
ç›k›fl, y›l içerisinde sa¤lanan kredilerin,
geri ödenen kredilerin alt›nda
kalmas›ndan kaynaklanm›flt›r. Özellikle
bankalar›n yenileyemedi¤i kredi tutar› 6,9
milyar ABD Dolar› olarak kaydedilmifltir.
2001 y›l›nda yaflanan bu h›zl› sermaye
ç›k›fl›, büyük ölçüde IMF kredisi ile finanse
edilmifltir. 2002 y›l›nda sermaye ç›k›fl›n›n
2,4 milyar ABD Dolar› düzeyinde kalaca¤›
düflünülmektedir. Bu ç›k›fl›n özellikle k›sa
vadeli sermaye hareketlerinden
kaynaklanmas› beklenmektedir. 

Bankac›l›k sektörü Kas›m krizi sonras›nda
faiz riski, fiubat krizi sonras›nda ise hem
faiz hem de kur riski sonucu önemli
kay›plarla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. 2001
y›l›n›n May›s ay›nda aç›klanan bankac›l›k
sektörü yeniden yap›land›rma program›
kapsam›nda, Kas›m ve fiubat krizlerinin
etkisi ile mali bünyeleri ve karl›l›k
performanslar› kötüleflen bankalar›n daha
sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturulmas›
amaçlanarak, sektörde önemli
düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir.
Program›n aç›kland›¤› tarihten itibaren, ilk
etapta alt› banka sektördeki riski
art›rmamas› için TMSF'ye devredilerek
sistem d›fl› b›rak›lm›flt›r. Kaynak
maliyetlerinin düflürülmesi amac› ile 8

A¤ustos 2001 tarihinden itibaren TL
mevduatlar için ayr›lan munzam
karfl›l›klara faiz ödenmeye bafllanm›flt›r.
Devir ve birleflmeleri kolaylaflt›rmak
amac› ile vergi teflvikleri getirilmifltir. 15
Haziran 2001 tarihinde Hazine taraf›ndan
gerçeklefltirilen iç borç takas ifllemi,
bankalar›n yabanc› para aç›k
pozisyonlar›n› kapatmalar›nda önemli rol
oynam›flt›r. Bankalar›n karfl›laflt›klar›
riskleri en iyi flekilde yönetmelerini
sa¤lamak amac›yla iç denetim ve risk
yönetimi sistemi kurmalar› için gerekli
düzenlemeler yap›lm›flt›r. 

Özel bankalar›n aktifleri, 2001 y›l sonunda
102,119 trilyon TL’ye gerilemifltir.
Özkaynaklar ise 10,574 trilyon TL’ye
düflmüfltür. Ekonomik aktivitedeki
yavafllama nedeni ile özel bankalar›n kredi
hacmi daralarak 24,032 trilyon TL olarak
kaydedilmifltir. Buna ilave olarak, flirket
bilançolar›ndaki kötüleflme, kredilerin
takibe dönüflme oran›n›n önemli ölçüde
artmas›na neden olmufl, 2001 y›l sonunda
bu oran %25'e yükselmifltir.

Kamu bankalar›n›n mali yap›lar›n›n
yeniden yap›land›r›lmas› 2001 y›l›nda
tamamlanm›fl olup, operasyonel
yap›lanmas› 2002 y›l›nda sonuçlanacakt›r.
Personel ve flube say›s› azalt›lmaktad›r.
Kamu bankalar› ve TMSF bankalar›
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rehabilitasyonu kapsam›nda, Hazine
taraf›ndan kamu bankalar›na, 23 katrilyon
TL'si 2001 y›l›nda olmak üzere toplam 25,9
katrilyon TL tutar›nda nakit d›fl› tahvil
verilerek, bu bankalar›n görev zararlar›
tamamen tasfiye edilmifltir. Buna ilave
olarak, Fon bankalar›n›n rehabilitasyonu
için de 2001 y›l›nda 16,5 katrilyon TL
tutar›nda yine nakit d›fl› tahvil verilmifltir.
Böylelikle kamu ve Fon bankalar›na
verilen tahvil tutar› toplam 42,4 katrilyon
TL'ye ulaflm›flt›r. 

Bankac›l›k sektörü yeniden
yap›land›r›lmas›nda kullan›lan nakit d›fl›
tahvillerin de etkisiyle iç borç stokunda
2001 y›l›nda %56 oran›nda art›fl
kaydedilmifltir. ‹ç borç stokunun yap›s›
incelendi¤inde nakit tahvillerin Dolar
baz›nda %8,4 oran›nda azalarak 57,9
katrilyon TL (40,2 milyar ABD Dolar›),
nakit d›fl› tahvillerin ise %329,8 oran›nda
artarak 64,3 katrilyon TL (44,7 milyar ABD
Dolar›) oldu¤u görülmektedir. 2001 y›l›
sonunda 122,2 katrilyon TL’ye (84,9 milyar
ABD Dolar›) ulaflan iç borç stokunun
%66’s›n› kamu kurulufllar›na olan borçlar
olufltururken, %34’ünü piyasaya olan
borçlar oluflturmaktad›r. Haziran ay›nda
gerçeklefltirilen borç takas› sonunda döviz
cinsi ve dövize endeksli ka¤›tlar›n borç
stoku içerisindeki pay› artarak 2000
y›l›ndaki %8 seviyesinden %35’e

yükselmifltir. Borç stokunun %50’sini
de¤iflken faizli, %15’ini sabit faizli ka¤›tlar
oluflturmaktad›r. 2002 y›l›nda iç borç
stokunun çevrilmesinde problem
olmayaca¤›, iç borç stokunun toplam borç
stoku içerisindeki pay›n›n düflece¤i, d›fl
borç stokunun pay›n›n ise yükselece¤i
öngörülmektedir. 

2002 y›l› para politikas›nda, beklentilerin
flekillendirilmesi ve ileriye yönelik
belirsizliklerin azalt›lmas› amac›yla,
parasal hedefleme nominal ç›pa olarak
kullan›lmaktad›r. Parasal hedefleme ile
bafllanan 2002 y›l›nda, gerekli koflullar›n
oluflturulmas›n›n ard›ndan enflasyon
hedeflemesine geçilecektir. Parasal
hedefleme politikas› kapsam›nda temel
büyüklük "para taban›" olarak
belirlenmifltir. Emisyon, TL cinsinden
zorunlu karfl›l›klar ve serbest mevduat
de¤iflkenlerinin toplam›ndan oluflan para
taban›ndaki art›fl, 2002 y›l›nda %40 ile
s›n›rl› olacakt›r. Merkez Bankas›, para
politikas›n› ileriye dönük beklentiler
do¤rultusunda oluflturacakt›r: Geçmiflteki
enflasyon yerine gelecekteki enflasyona
endekslenen fiyatlama biçimi
yayg›nlaflt›kça enflasyon hedeflemesi
uygulamas›n›n sonuç vermesi
kolaylaflacakt›r. Döviz kurundaki art›fl h›z›
ile enflasyon oran› aras›nda süregelen
kuvvetli iliflkinin dalgal› kur rejimi ile

zay›flat›lmas› da enflasyon hedeflemesinin
baflar›l› olmas›n› sa¤layacakt›r. 

Sonuç olarak 2002 y›l› program›
çerçevesinde afla¤›daki hedefler
belirlenmifltir: S›k› maliye ve para
politikalar› sürdürülecektir. Yüksek faiz
d›fl› fazla yarat›larak, somutlaflan d›fl
deste¤in de yard›m›yla iç borç yükü
sürdürülebilir bir düzeye indirilebilecektir.
Dalgal› kur rejimi uygulamas›na devam
edilerek, koflullar tamamland›¤›nda
enflasyon hedeflemesine geçilecektir.
Bankac›l›k sektöründe yeniden
yap›land›rma operasyonu tamamlanarak,
sistem sa¤l›kl› bir yap›ya
kavuflturulacakt›r. Özel kesimde etkinli¤in
art›r›lmas› sa¤lanacak, yasal engellerin
kalkmas›yla fleker, tütün, enerji gibi
sektörlerde özel sektör faaliyet
gösterecektir. Özellefltirme h›zlanacak,
kamu kesiminde yeniden yap›lanma
devam edecektir; fleffafl›k art›r›lacak,
harcama disiplini sa¤lanacak, etkinlik
art›r›lacakt›r.
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2001 YILI FAAL‹YETLER‹

Yenilikçi ve yarat›c› bir yaklafl›mla
bireysel bankac›l›¤a odaklanma...
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Akbank’›n hedefi sadece

müflterilerinin

gereksinimlerini

karfl›layabilmek de¤il,

onlar›n beklentilerini

aflan hizmet kalitesi ile

gerçek bir farkl›l›k

yaratmakt›r.

Organizasyon Yap›s›
Akbank’›n organizasyon yap›s›,
Kurumsal Yönetim ve ‹fl Birimlerinden
oluflmaktad›r. Kurumsal Yönetim
Birimleri; Strateji ve Kurumsal
‹letiflim, Finansal Koordinasyon ve
‹nsan Kaynaklar› birimlerini
kapsamaktad›r. Toplam on ‹fl
Biriminden sekizi, Banka’n›n ifllevsel
görevlerini yürüten Özel Bankac›l›k,
Bireysel Bankac›l›k, Kurumsal
Bankac›l›k, Kredi Analiz ve Takip, Kredi
Kartlar›, Hazine Yönetimi, Uluslararas›
Bankac›l›k ve Yurtd›fl› Teflkilat
Koordinasyon birimlerinden
oluflmaktad›r. Operasyon ve Destek’ten
oluflan di¤er iki ‹fl Birimi ise Banka’ya
idari ve teknik destek sa¤lamaktad›r. 

Akbank ça¤dafl ve teknolojiye dayal›
bankac›l›k ve finansal hizmetlerini en
genifl flekliyle sunmaktad›r. Bankac›l›k
hizmetlerini tamamlay›c› nitelikte olan
di¤er finansal hizmetler, Akbank
flubeleri arac›l›¤›yla ifltirakleri
taraf›ndan ayr›ca sunulmaktad›r. Ak
Yat›r›m Menkul De¤erler’in arac›l›k,
kurumsal finansman ve yat›r›m
dan›flmanl›¤› hizmetleri, Ak Portföy
Yönetimi’nin portföy yönetimi
hizmetleri, Akhayat’›n ve Aksigorta’n›n
sigortac›l›k hizmetleri de Akbank
flubeleri arac›l›¤›yla pazarlanmaktad›r.

2001 Y›l› ve Sonras›nda 
Bankac›l›k Sektörü 
2000 y›l›n›n son aylar›nda ve 2001 y›l›
süresince meydana gelen ekonomik
geliflmeler sonucunda Türk bankac›l›k
sektörü h›zl› bir de¤iflim sürecine
girmifltir. Devalüasyonun ard›ndan
gelen ekonomik ortam, bankac›l›k
faaliyetlerinin uluslararas› standartlarla
uyum içinde olmas›n›n önemini ortaya
koymufl; özsermayenin güçlendirilmesi,

risk yönetimi ve aktif kalitesinin
art›r›lmas› önem kazanm›flt›r. Bu
geliflmeler neticesinde, BDDK
bankac›l›k sektörünün yeniden
yap›land›r›lmas› ve sistemik riskin
önlenmesi amac›yla birtak›m
düzenlemeler getirmifltir. Bununla
birlikte verimsizliklerin ve haks›z
rekabetin giderilmesi orta-uzun
dönemde bankac›l›k sektörünün
geliflimine katk›da bulunacakt›r. 

Önümüzdeki dönemde Türk bankac›l›k
sektöründe, birleflmeler ve
sat›nalmalar sonucunda birkaç
"multispecialist" banka ve "niche"
alanlarda faaliyet gösteren daha küçük
ölçekli bankalar›n kalmas›
beklenmektedir. Akbank bu dönemde
yabanc› bankalar ile her türlü iflbirli¤ine
aç›k olarak, bu iflbirli¤inin sektöre katk›
sa¤layaca¤›na inanmaktad›r.

Akbank, 2001 y›l›n›n zor ekonomik
koflullar›na ra¤men, karl›l›¤›n› ve
büyümesini sürdürmeyi baflarm›fl ve
Türkiye’nin en büyük özel sektör bankas›
konumuna ulaflm›flt›r. Akbank, bu
baflar›y› finansal gücü, güçlü ve güvenilir
hissedarlar›, kaliteli ve istikrarl›
yönetimi, baflar›l› risk yönetimi, yayg›n
da¤›t›m a¤›n›n sa¤lad›¤› rekabet avantaj›,
teknolojiye yap›lan yüksek yat›r›mlar›,
tak›m çal›flmas›na önem veren yap›s›,
güçlenen kurumsal ve bireysel ürün ve
hizmetleriyle elde etmifltir.

Akbank’›n Güçlü Temelleri
Müflteri Odakl› Faaliyet Felsefesi
Rekabet koflullar›n›n her geçen gün
zorlaflt›¤› ve de¤iflimin artan ivmeyle
h›zland›¤› ortamda, Akbank daha da
güçlü ve baflar›l› bir gelecek için, çok
kapsaml› bir de¤iflim program›
bafllatm›flt›r. Bu program, de¤iflime
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ayak uydurmak için de¤il, de¤iflimi
flekillendirmek için uygulanmaktad›r.
Akbank, Türkiye'de bankac›l›¤›n
al›fl›lm›fl çehresini de¤ifltirmek için yeni
ufuklara do¤ru yola ç›km›flt›r ve h›zla
ilerlemektedir.

Yeni hedefleri do¤rultusunda Akbank
öncelikle yenilikçi, yarat›c› ve cesur bir
yaklafl›mla bireysel bankac›l›¤a
odaklanm›flt›r. Akbank’›n hedefi sadece
müflterilerinin gereksinimlerini
karfl›layabilmek de¤il, onlar›n
beklentilerini aflan hizmet kalitesi ile
gerçek bir farkl›l›k yaratmakt›r.

Müflteriyi, isteklerini ve gereksinimlerini
anlamak Akbank’›n müflteri odakl›
faaliyet felsefesinde baflar›ya ulaflmak
için ön kofluldur. Bu süreçte Akbank,
müflterisinin kendisinin bile fark›nda
olmad›¤› gereksinimlerini öngörmekte,
onlar yerine düflünmekte ve hatta hayal
etmektedir.

Yüksek Aktif Kalitesi 
Sektörel ve co¤rafi olarak yayg›n olan
kredi portföyünde müflteri türleri de
çeflitlilik göstermektedir. Kredi
portföyünde sanayi %17,6 d›fl ticaret

%32,8, proje finansman› %25,3 ve
bireysel krediler %6,9 oran›nda yer
almaktad›r. Ülkenin ekonomik aç›dan
en önemli bölgesi olan ‹stanbul’un ilk
s›rada yer ald›¤› kredi portföyü,
bölgesel anlamda da genifl bir
çeflitlili¤e sahiptir. H›zl› ekonomik
büyümenin yafland›¤› Ankara ve
Çukurova portföyde önemli paya sahip
di¤er bölgelerdir. 

Sahip oldu¤u 200.000’in üzerinde küçük
ve orta ölçekli ticari müflteri Akbank’a
yüksek kar marjl› ve büyümekte olan
sektörlere girifl olana¤› sa¤lamaktad›r.
Yaklafl›k 1.300 adet büyük ölçekli
müflterisi ise Akbank'›n kurumsal
bankac›l›k hizmetlerinin kullan›m
alan›n› oluflturmaktad›r.

Akbank’›n ticaret bankalar› içindeki
kredi pazar pay› %17,5’tir. Kredilerdeki
bu geliflmeye ra¤men takipteki
kredilerin toplam kredilere oran› %1,9
olarak sektör ortalamalar›n›n çok
alt›nda gerçekleflmifltir. Akbank
teminatlar›n› dikkate almaks›z›n
takipteki kredilerin tamam› için karfl›l›k
ay›rmaktad›r.

Güçlü ve Yayg›n Müflteri Taban›
Akbank, yaklafl›k 8,2 milyar ABD Dolar›
tutar›ndaki mevduat› ve yaklafl›k 4
milyon bireysel müflterisi ile güçlü ve
düzenli bir fonlama kayna¤›na sahiptir.
Akbank kriz öncesinde portföyüne
günde ortalama 3.750 yeni müflteri
eklerken, bu say› kriz sonras›nda
4.800’e yükselmifltir.

Akbank’›n mevduat hacmi, 2001 y›l›nda
reel olarak %43 oran›nda bir büyüme
kaydetmifl, ticaret bankalar› içindeki
pazar pay› ise %10,9’a ulaflm›flt›r.

Güçlü Sermaye
Akbank, Türkiye’nin en güçlü sermaye
yap›s›na sahip olan bankalar›ndan
birisidir. 2001 y›l sonu itibariyle
Akbank’›n Sermaye Yeterlili¤i Rasyosu
%34,0 ile sektörün ve kabul edilen
minimum %8 oran›n›n çok üstündedir.
Akbank, sermayesinin tamam›n›
bankac›l›k ve finans alan›nda yat›r›m
amac›yla kullanmaktad›r. Akbank ayr›ca
güçlü sermaye yap›s› sayesinde h›zl›
aktif ve kredi büyümesi
sa¤layabilmektedir.

2001 YILI FAAL‹YETLER‹ (devam)
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Yayg›n fiube ve Uluslararas› Muhabir
Banka A¤›
Akbank 120 ülkede yaklafl›k 850
bankadan oluflan uluslararas› bir
muhabir a¤›na ve Türkiye çap›nda 606
flubeden oluflan bir yurtiçi flube a¤›na
sahiptir. Londra’da kurulu Sabanc›
Bank’›n %37’sine ifltirak eden Akbank
ayr›ca, Almanya’da yedi, Malta’da bir
flubeye sahiptir. Akbank’›n, Hollanda'da
Akbank International N.V. ad›nda bir
bankas› da bulunmaktad›r. Ayr›ca,
‹stanbul’da kurulu BNP-AK-Dresdner
Bank’›n %39,99’una sahip olan
Akbank’›n, Londra ve Paris’de iki
temsilcili¤i vard›r.

Akbank flube adresleri
www.akbank.com.tr adresinde yer
almaktad›r.

Yeni Müflteri Eriflim Kanallar›
Akbank yeni yöntemler kullanarak
müflterilerine ulaflmaya devam
etmektedir. Akbank’›n hedefi 2003
y›l›nda bankac›l›k ifllemlerinin %80’ini
uzaktan eriflimle gerçeklefltirmektir.
Akbank, ‹nternet bankac›l›¤› (bireysel ve
kurumsal ‹nternet flubeleri), görüntülü
telefon bankac›l›¤› (Aktel), Akservis

cihazlar›, Kiosklar, cep telefonu
(AkWAP) ve cep bilgisayar› bankac›l›¤›
ile müflterilerinin ödeme, havale ve
yat›r›m ifllemlerini uzaktan yapmalar›n›
sa¤lamaktad›r.

Banka’n›n ‹nternet bankac›l›¤› ve
görüntülü telefon hizmetlerinden
yararlanan müflteri say›s› 200.000’in
üstündedir.

A¤ustos 2001’de bafllayan Kiosk
Bankac›l›¤› ise Akbank’›n flube d›fl›
bankac›l›k tecrübesine yeni bir bak›fl
aç›s› getirmifltir. Bu sayede ‹nternet
bankac›l›¤› daha genifl bir kullan›m
alan› bulmufltur.

Akbank kurumsal ‹nternet flubesi
kullan›c› say›s› Aral›k 2001 itibariyle
27.500 olup, kullan›c› firmalar›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda geliflmeye
devam edecektir. Ekim 2000 tarihinde
hayata geçen Sanal Akpos ile firmalar
‹nternet üzerinden ürün ve hizmetlerin
sat›fl›n› gerçeklefltirebilmektedir.

Güçlü sermaye yap›s›yla
h›zl› aktif ve kredi büyümesi...

2001 y›l› süresince
yaflanan ekonomik
zorluklar›n
üstesinden yüksek
likiditesi ve sa¤lam
aktif yap›s› ile
kolayl›kla gelen
Akbank, benzer
bankalar aras›nda en
yüksek vergi öncesi
kara sahip banka
olmufltur.

25AKBANK



2001 YILI FAAL‹YETLER‹ (devam)

‹htiyatl› kredi tahsis
politikalar›, etkin risk yönetimi...

Akbank, müflteri tipleri, sektörler ve co¤rafi
bölgeler itibariyle yo¤unlaflmalardan kaç›nmakta

ve dikkatli kredi analizi ve risk kontrolü sa¤layarak
muhtemel sorunlu kredileri s›n›rlamaktad›r.

Kredilerin Sektörlere Göre Da¤›l›m› (%)

Sektörler 2001 2000 1999
Sanayi 17,6 21,5 30,9
D›fl Ticaret 32,8 17,6 26,3
‹ç Ticaret 3,6 15,6 15,8
Proje Finansman› 25,3 13,9 5,8
Finans 5,4 6,8 8,2
Bireysel Krediler 6,9 16,7 9,3
Di¤er 8,4 7,9 3,7
Toplam 100,0 100,0 100,0
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Mali Performans
Bilanço
Yaflanan tüm ekonomik olumsuzluklara
ra¤men 2001 y›l›, Akbank için karl›l›k
art›fl›n›n sa¤land›¤› ve büyümenin
devam etti¤i bir y›l olmufltur. Krediler
reel olarak %3 oran›nda azal›rken,
toplam aktifler %22 oran›nda artm›flt›r.
Gerçeklefltirilen aktif büyüme oran›
sektörde benzer hacimdeki bankalar
aras›ndaki en yüksek orand›r. Ayn›
flekilde %1,9 sorunlu kredi oran›
sektörün en düflük oran›d›r. 

2001 y›l› sonunda özsermaye 2.014
trilyon TL, yurtd›fl› borçlanma ise
dönem içinde yeni borçlan›lan 880
milyon ABD Dolar› dahil olmak üzere
toplam 1.808 milyon ABD Dolar›’na
ulaflm›flt›r.

Akbank’›n, bilançosundaki bu olumlu
geliflmeyi sa¤lamas›n›n alt›nda yatan en
önemli nedenler; aktiflerinin tamam›n›n
bankac›l›k faaliyetleri ile ilgili olmas›,
son derece likit mali yap›s› ve baflar›l›
risk yönetimi olmufltur.

Gelir Tablosu
2001 y›l› süresince yaflanan ekonomik

zorluklar›n üstesinden yüksek likiditesi
ve sa¤lam aktif yap›s› ile kolayl›kla
gelen Akbank, en yüksek vergi öncesi
kara sahip banka olmufltur.

2001 y›l› sonunda faiz gelirleri 5.160
trilyon TL, faiz giderleri 1.602 trilyon TL
olmufl, net faiz geliri ise 3.558 trilyon TL
olarak gerçekleflmifltir. Ayn› dönemde
faiz d›fl› gelirler 17.129 trilyon TL, faiz
d›fl› giderler 19.447 trilyon TL olmufltur.
Enflasyondan ar›nd›r›lm›fl vergi öncesi
kar 253 trilyon TL olarak
gerçekleflmifltir. 

2001 y›l›nda banka karlar›n›n
düflmesine neden olan ekonomik
olumsuzluklara ra¤men Akbank,
"Türkiye’nin En Karl› Bankas›" olmay›
bu y›l da sürdürmüfltür.

Kurumsal Bankac›l›k
Akbank 1.300 büyük ölçekli kurumsal
müflteriye ve 200.000’in üzerinde orta
ve küçük ölçekli flirkete finansal
ürünler ve bankac›l›k hizmetleri
sunmaktad›r. Kurumsal ve ticari
müflterilere sunulan ürün ve hizmetler
aras›nda, Türk Liras› ve döviz baz›nda
iflletme sermayesi finansman›, yat›r›m

teflvik belgeli orta vadeli uygun
yat›r›mlar›n finansman›, d›fl ticaretin
finansman›, akreditif ve teminat
mektuplar›, döviz al›m-sat›m›, kurumsal
finansman hizmetleri ile mevduat ve
tahsilat hizmetleri bulunmaktad›r.
Müflteri taleplerine göre özel
haz›rlanm›fl otomatik ödeme, elektronik
tahsilat, nakit yönetimi hizmetleri,
hesap ekstresine ve yat›r›m hesab›
bilgilerine direkt eriflim gibi elektronik
bankac›l›k hizmetleri de kurumsal
müflterilere sunulmaktad›r.

Fon Yönetimi Bölümü, Ak Yat›r›m
Menkul De¤erler ve Ak Portföy
Yönetimi’nin ortak çal›flmalar› ile
Akbank kurumsal müflterilerine, repo,
Hazine bonosu ve di¤er menkul
de¤erlerin al›m sat›m› ile portföy
yönetimine iliflkin hizmetleri de
kapsayan çok çeflitli yat›r›m hizmetleri
sunmaktad›r.

Akbank kredi ifllemlerinde, vade, döviz
cinsi ve faiz oran› uyumsuzluklar›n›
ortadan kald›rarak pazar risklerinin
etkisini azaltmaktad›r. Banka ayr›ca
müflteri tipleri, sektörler ve co¤rafi
bölgeler itibariyle yo¤unlaflmalardan
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kaç›nmakta ve dikkatli kredi analizi ve
risk kontrolü sa¤layarak muhtemel
sorunlu kredileri s›n›rlamaktad›r.
Krediler genel olarak ihracat yapan
sanayi kurulufllar›na
yönlendirilmektedir.

Kredi portföyünün yaklafl›k %84’ü döviz
kredilerinden, %16’s› ise Türk Liras›
kredilerden oluflmaktad›r. Akbank’›n
bankac›l›k sistemi içindeki döviz
kredileri pazar pay› %26’ya
ulaflmaktad›r. 

‹htiyatl› kredi tahsis politikalar›
sayesinde Akbank’›n sorunlu kredi oran›
her zaman çok düflük seviyelerde
seyretmifltir. 2001 y›l› sonunda %1,9 gibi
düflük bir sorunlu kredi oran›na sahip
olan Akbank, bu krediler için %100
oran›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r. Ayr›ca
politikas› gere¤i Akbank, kredi

kulland›rma ifllemlerinde sa¤lam
teminatlar talep etmektedir. Toplam
kredi portföyünün %80’i Hazine garantili
proje finansman›, ihracat kredileri,
Eximbank kredileri ve yüksek kredi
de¤erlili¤ine sahip büyük ölçekli firma
kredilerinden oluflmaktad›r. 2001 y›l›n›n
bafl›ndan itibaren uygulanmaya
bafllanan Erken Uyar› Sistemleri,
kredilerin her aflamada izlenmesine,
kredi tahsis sürecinin h›zlanmas›na ve
muhtemel sorunlu risklerin önceden
belirlenmesine olanak sa¤lam›flt›r. 

Proje Finansman›
Yat›r›m bankac›l›¤› faaliyetleri
kapsam›nda sürdürülen proje
finansman› kredileri, özellikle 1998
y›l›ndan günümüze kadar hacim ve
pazar pay› aç›s›ndan ivme kazanarak
devam etmifltir. Güçlü bilançosu
sayesinde Akbank’›n 2001 y›l› sonunda

proje finansman› kapsam›nda tahsis
etti¤i kredilerin toplam›, bir önceki y›la
göre ABD Dolar› baz›nda %54 oran›nda
artarak, 847 milyon ABD Dolar›’na
ulaflm›flt›r. Proje finansman›
kredilerinin toplam kredi portföyü
içindeki oran› %25,3’dür.

2001 y›l› içinde proje finansman›
amac›yla oluflturulan konsorsiyumlar›n
baz›lar›, oluflturulan krediler ve
kullan›m yerleri yukar›daki tabloda
özetlenmifltir.

Proje finansman› ifllem hacmini
art›rmay› amaçlayan Akbank, ihtiyatl›
kredi tahsis politikalar›ndan
vazgeçmeyerek etkin risk yönetimini
sürdürmektedir. Bu amaçla, kredilerini
inflaat, telekomünikasyon, enerji ve
perakendecilik sektörlerine eflit olarak
yaymaktad›r. Banka’n›n proje
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Proje Finansman› Kredileri
Tarih Toplam Akbank’›n Kat›l›m Pay› Proje Vade
Nisan 2001 330 milyon $  220 milyon $ Deriner Baraj› ve Hidroelektrik Santral› 6 y›l
May›s 2001 50 milyon $ 50 milyon $ ‹zmir - Ayd›n Otoyol Projesi 5 y›l
May›s 2001 57,3 milyon $ + 72,6 milyon Euro 29 milyon $ + 2 milyon Euro fianl›urfa Bozova Pompaj Sulama Projesi 5 y›l
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finansman› kredilerinde tafl›d›¤› risk, bu
tür projelerin genellikle Hazine teminat›
alt›nda olmalar› veya yüksek oranda
teminatland›r›lmalar› nedeniyle
düflüktür.

Bireysel Bankac›l›k
Akbank, bafllat›lan de¤iflim süreci ile
benimsenen yeni vizyon do¤rultusunda
befl y›l içinde bireysel bankac›l›ktaki
tüm ürünlerde, pazar pay› ve karl›l›kta
lider olmay› hedeflemektedir. Bireysel
bankac›l›ktaki konumunu
güçlendirmeye yönelik olarak Akbank’›n
temel pazarlama stratejisi; müflteri
odakl›, rekabetçi, teknolojiyi yak›ndan
takip eden bir yaklafl›m sergilemektir.

2001 y›l›nda, Bireysel Bankac›l›k
Grubu’nda müflteri odakl› çal›flma
prensiplerine uygun yap›sal
de¤ifliklikler olmufltur. Müflteri odakl›
stratejinin temeli; gereksinimleri
anlamak, bireylerin yaflam ve davran›fl
biçimlerini gözlemleyerek buna uygun
ürün ve hizmet yelpazesi sunmakt›r. 

Bireylerin farkl› yaflam evrelerindeki
olas› finansal ve finansal olmayan
gereksinimlerini göz önüne alarak bu

gereksinimlere çözüm bulacak flekilde
stratejik iflbirlikleri kurmak ve ürün
önermelerini buna göre çeflitlendirmek
2001 y›l›ndaki temel ad›mlar olmufltur. 

Bu yaklafl›mla sunulan finansal ürünler,
tüketici kredileri, mevduat, kredi
kartlar›, sigorta ve varl›k yönetimi
hizmetleridir.

Özel bankalar içinde Türkiye’de ikinci
en büyük flube a¤›na sahip olan
Akbank’›n bireysel bankac›l›k
kapsam›nda sundu¤u di¤er ürün ve
hizmetler, banka kartlar›, otomatik
ödeme hizmetleri, döviz al›m-sat›m›,
kiral›k kasa hizmetleri, çek-senet
ifllemleri, havale ve yat›r›m ifllemleri
dahil olmak üzere çok çeflitli bireysel
hizmet ve ürünlerden oluflmaktad›r.
Banka’n›n bireysel müflteri taban›
yaklafl›k 4 milyon kifliden oluflmaktad›r.

Kredi Kartlar›
Akbank, aktif kullan›mdaki çok say›daki
kredi ve banka kart› ile, Türkiye’nin
plastik kart pazar›ndaki en büyük
kat›l›mc›lardan biridir. Banka’n›n
sundu¤u kredi kartlar›; Visa (Gold,
Uluslararas› ve Yurtiçi), MasterCard

Tüketici tercihleri do¤rultusunda
yarat›lan ilk kredi kart›: Axess

Akbank, Axess
bünyesindeki 200’ü
aflk›n markas› ve
yaklafl›k 3.000 sat›fl
noktas› ile kart
sahiplerine benzersiz
avantajlar
sunmaktad›r.
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(Uluslararas›, Yurtiçi ve e-kart) ve
American Express (Gold, Green,
Revolve) kartlar›d›r. Ayr›ca, MasterCard
ve AMEX ile birlikte ortak markal› (co-
branded) kredi kartlar› ç›kar›lmaktad›r.
Akbank Türkiye’de AMEX kartlar›n›
vermeye yetkili tek banka olup, bu
ayr›cal›¤› ile pazar pay›n› daha da
güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Kredi kart› direkt pazarlama
faaliyetlerinde segment stratejisi
izlenmekte ve müflteri beklentileri ön
plana ç›kar›lmaktad›r. Ayn› zamanda
üye iflyerlerine, müflterilerine daha iyi
hizmet sunma ve çapraz sat›fl yapma
olanaklar› da sa¤lanmakta, Sabanc›
Grubu içinde perakende sinerjileri
oluflturularak, müflterilere cazip ödeme
koflullar› sunulmaktad›r. 

Kas›m ay›nda bir smart kredi kart› olan
Axess kredi kart›n›n lansman› baflar›l›
bir reklam kampanyas› ile yap›lm›flt›r.
Axess, müflteri beklentilerini aflan,
Türkiye için bir ilki temsil eden ve
yap›lan harcamay› an›nda paraya
dönüfltürebilen yeni bir kredi kart›
uygulamas›d›r. Axess, kart sahiplerine,
üye iflyerlerinden indirim, sürpriz ve

kampanyalardan an›nda yararlanma
imkan› sa¤lamaktad›r. 
Axess bünyesindeki 200’ü aflk›n
markas› ve yaklafl›k 3.000 sat›fl noktas›
ile kart sahiplerine benzersiz avantajlar
sunmaktad›r. Bir ay gibi k›sa bir sürede
yaklafl›k 200.000 adet yeni baflvuru
al›nmas›yla birlikte Axess Türkiye kredi
kartlar› pazar›nda bir rekora da imza
atm›flt›r. Axess’in ilk olma konusunda
gösterdi¤i bir di¤er baflar›s›, tüketici
tercihleri do¤rultusunda yarat›lan ilk
kredi kart› olmas›d›r.

Tüketici Kredileri
2001 y›l› sonunda 230 milyon ABD
Dolar› seviyesindeki tüketici kredileri
(kredi kart› dahil) toplam›, toplam kredi
portföyünün %6,9’unu, toplam TL
krediler hacminin ise %43’ünü
oluflturmaktad›r. Akbank ayr›ca,
Art›Para ürünü ile müflterilerine kredili
mevduat olana¤› sunmaktad›r. Bu
kolayl›ktan yararlananlar, yeterli bakiye
olmasa dahi hesaplar›ndan para
çekebilmekte veya faturalar›n›
ödeyebilmektedirler.

Akbank, ekonominin canlanmas› ile
büyüyecek pazar içerisinde ürün ve

hizmet çeflitlili¤i ve kalitesi bak›m›ndan
akla ilk gelen banka olmay› ve hacim
aç›s›ndan ilk üç içerisinde yer almay›
hedeflemektedir.

Ma¤aza ‹flbirlikleri 
Akbank ile Türkiye’nin önde gelen
hipermarket zincirlerinden olan
Carrefoursa ve Championsa aras›nda
oluflturulan iflbirli¤i çerçevesinde,
Akbank tüm Carrefoursa ve
Championsa al›flverifl merkezlerinde, 10
adet flube ile faaliyetlerine bafllam›flt›r.
Buna ek olarak, Carrefoursa ortak
markal› kredi kart› sayesinde, Akbank
müflteri taban›n› geniflletebilmektedir.

Di¤er Bireysel Bankac›l›k Hizmetleri
Akbank çok yönlü bir ihtisas bankas›
olmay› hedeflemektedir. Bu hedefe
ulaflabilmek için Akbank, klasik
bankac›l›k ürün ve hizmetlerinin yan›
s›ra nakit yönetimi, arac›l›k ve yat›r›m
dan›flmanl›¤› gibi çok say›da di¤er
finansal ürün ve hizmeti de ayn› çat›
alt›nda sunmaktad›r. Bu hizmetler
Banka’n›n ifltirakleri olan Ak Yat›r›m
Menkul De¤erler, Ak Yat›r›m Ortakl›¤›
ve Ak Portföy Yönetimi taraf›ndan
verilmektedir. 2001 y›l sonu itibariyle
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toplam fon büyüklü¤ü geçen y›l›n ayn›
dönemine göre Dolar baz›nda %128
artarak 92,5 milyon ABD Dolar›’ndan
211 milyon ABD Dolar›’na ç›km›flt›r.
Akbank Türkiye’de American Express
Yat›r›m Fonlar›n› satmaya yetkili tek
kurum olup, al›m sat›m›na arac›l›k
yap›lan AMEX fonlar›n›n befl adedi
Amerikan Dolar›, iki adedi Euro
cinsinden fonlard›r. Akbank ifltiraki olan
Akhayat ile Grubun hayat d›fl› sigorta
flirketi Aksigorta’n›n acentesi olarak
çeflitli sigorta ürünlerini de flubelerinde
pazarlamaktad›r. Akbank yat›r›m ve
sigorta ürünlerini pazarlayarak
bankac›l›k hizmet yelpazesini
tamamlamay› ve komisyon gelirleri için
yeni kaynaklar yaratmay›
hedeflemektedir.

Akbank halen 4.600 kurumda 480.000
kifliye maafl ödemesi
gerçeklefltirmektedir. Bu say› maafl
ödeme hizmeti veren bankalar aras›nda
en üst s›ralarda yer almaktad›r.
Pazardaki lider konumu ile Akbank bu
flirketlerde çal›flanlar›n vadeli/vadesiz
mevduat, kredi kart› ve bireysel kredi
ifllemlerinde de önemli bir paya
sahiptir.

Bireysel Emeklilik Sistemi 
Bireysel emeklilik sisteminin
yasalaflmas› ile birlikte Akbank bu
alanda uzun bir süredir yürüttü¤ü
çal›flmalar›na h›z vermifl ve Akhayat'›n
%70,5’ini Aral›k ay› içinde bünyesine
katm›flt›r.

Bireysel emeklilik sistemi, bireysel
emekli olmak isteyen kat›l›mc›lar›n
sisteme girifl tarihinden itibaren en az
10 y›l sistemde bulunmak kofluluyla, 56
yafl›nda emekli olmas›n› öngörmektedir.
Uzun vadeli tasarrufu teflvik eden bu
sistem Akbank'›n yaflam boyu
bankac›l›k yaklafl›m›yla da
örtüflmektedir. Bireysel emeklili¤in 10
y›l içinde Türkiye genelinde iki milyon
kifliye ulaflaca¤› ve bunun getirece¤i fon
büyüklü¤ünün ise yaklafl›k 10 - 12
milyar ABD Dolar› olaca¤› tahmin
edilmektedir. Befl veya alt› ana
oyuncunun söz sahibi olaca¤› bu alanda
Akbank, %15-20'lik bir pazar pay› ile
liderli¤i hedeflemektedir.

H›zla geliflen bilgi teknolojileri
ile sunulan Özgür Bankac›l›k hizmeti...

Akbank, h›zla
geliflmekte olan bilgi
teknolojilerinden
yararlanarak ‹nternet,
WAP teknolojisi,
görüntülü telefon ve
kiflisel bilgisayar›n
kullan›ld›¤› ça¤dafl
bankac›l›k hizmetlerini
müflterilerine
sunmaktad›r.
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Eriflim Kanallar›
Yeni Teknolojiler
Müflterilerinin finansal ihtiyaçlar›n› her
yerde en kolay flekilde karfl›lamay›
hedefleyen Akbank, h›zla geliflmekte
olan bilgi teknolojilerinden yararlanarak
‹nternet, WAP teknolojisi, görüntülü
telefon ve kiflisel bilgisayar›n
kullan›ld›¤› ça¤dafl bankac›l›k
hizmetlerini müflterilerine sunmaktad›r.
"Özgür Bankac›l›k" olarak adland›r›lan
bu hizmetler, müflterilere dünyan›n
herhangi bir noktas›ndan nakit ifllemler
d›fl›nda, yat›r›m ifllemleri dahil birçok
ifllemi yapma olana¤› sa¤lamaktad›r.
Büyük flubelerde kurulmufl olan
Akservis cihazlar› müflterilerin yat›r›m
dahil olmak üzere belli bafll› tüm
bankac›l›k ifllemlerini yapabilmelerine
olanak vermektedir. Halen 200.000’den
fazla müflteri ‹nternet bankac›l›k
hizmetleri ile görüntülü telefondan
yararlanmaktad›r. A¤ustos 2001’de
bafllat›lan Kiosk Bankac›l›¤› ise
Akbank’›n flube d›fl› bankac›l›k
tecrübesine yeni bir bak›fl aç›s›
getirmifltir. Bu sayede ‹nternet
bankac›l›¤› daha genifl bir kullan›m
alan› bulmufltur.

‹nternet Bankac›l›¤›
Akbank geliflen teknoloji ve artan
rekabetle müflteri memnuniyetini
hedefleyerek ‹nternet üzerinden
sundu¤u ürün ve hizmetleri
geniflletmektedir. Bu amaçla
müflterilerin ihtiyaçlar›n›n ‹nternet
üzerinden kapsaml› olarak
karfl›lanmas› için, bireysel müflterilere
yönelik "Bireysel ‹nternet Bankac›l›¤›"
ve firmalara yönelik olarak da
"Kurumsal ‹nternet Bankac›l›¤›"
kurulmufltur.

2000 y›l›n›n Haziran ay›nda iflletime
al›nan orta ve küçük ölçekli flirketler
için Kurumsal ‹nternet fiubesi’nin 2001
y›l›n›n sonunda kurumsal kullan›c›
say›s› 27.500’e ulaflm›flt›r. Çeflitli
parasal, yat›r›m ve ödeme ifllemlerinin
yap›ld›¤› Kurumsal ‹nternet
fiubesi’ndeki ifllem hacmi 2001 y›l›nda
toplam 13,7 milyar ABD Dolar›’na
ulaflm›flt›r. 

Müflterilerinin zaman ve mekan
k›s›tlamas› olmadan, bankac›l›k
ifllemlerini özgürce
gerçeklefltirebilmelerini hedefleyen
Akbank, yabanc› uyruklu müflterileri

için ‹ngilizce Bireysel ‹nternet fiubesi'ni
2001 Ekim ay›nda hizmete açm›flt›r.

Banka’n›n web sitesi de, de¤iflen
Akbank imaj›na uygun olarak
yenilenmifltir. ‹nternet Bankac›l›¤›
hizmetlerinin yan› s›ra, tamamen
müflteri odakl› hale getirilen sitedeki
Finans Günlü¤ü bölümünden flube ve
gifle kurlar›, Akbank fonlar›, mevduat ve
repo faizleri, devlet tahvili, hazine
bonosu ile kredi faiz oranlar›, ekonomi
bülteni, ekonomik göstergeler, Reuters
haberleri, vergi takvimi, finans bülteni
(hisse senetleri ve uluslararas›
piyasalar) hakk›nda bilgiler
al›nabilmektedir.

POS ve ATM
Akbank POS makineleri ile daha fazla
say›da üye iflyerine ulaflma
çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Y›l sonu
itibariyle 73.674 online POS makinesi ile
Banka’n›n pazar pay› %20,2’dir. AMEX
kartlar›n›n Türkiye’deki tek yetkili
ihraçç›s› olmas›, Akbank’a POS
pazar›nda ayr› bir üstünlük
kazand›rmakta ve yeni müflteri
edinmede di¤er bankalara göre bir
avantaj sa¤lamaktad›r.

2001 YILI FAAL‹YETLER‹ (devam)
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Y›l sonunda ATM pazar›n›n yaklafl›k
%10,4’üne sahip olan Akbank’›n, bu
alanda da önemli bir yeri
bulunmaktad›r. Ülkenin önde gelen
di¤er bankalar› ile yak›n iflbirli¤i içinde
olan Akbank, 1994 y›l›nda bu bankalarla
ortak ATM kullan›m› sa¤layan "Alt›n
Nokta"y› kurmufltur. Halen yaklafl›k
3.900 "Alt›n Nokta" ATM’leri içinde,
Akbank ATM’lerinin say›s› 1.266’d›r.
"Alt›n Nokta" kapsam›nda hizmet veren
ATM’ler ülkedeki toplam ATM say›s›n›n
yaklafl›k %32,2’sini oluflturmaktad›r.

Ayr›ca, Akbank müflterilerin tüm nakit
d›fl› bireysel ve yat›r›m bankac›l›¤›
hizmetlerini yapabilece¤i Akservis ve
Kiosk uygulamalar›n› flubelerinde veya
önemli merkezlerde hizmete sunmufl
olan birkaç bankadan biridir. A¤ustos
2001’de bafllat›lan Kiosk bankac›l›¤›
sayesinde ‹nternet bankac›l›¤› daha
genifl bir kullan›m alan› bulmufltur.
Akbank Kiosklar›n›n say›s› ilk üç ayl›k
sürede 82’ye ulaflm›flt›r.

Özel Bankac›l›k
2000 A¤ustos ay›nda kurulan Özel
Bankac›l›k Bölümü, 2001 y›l›n›n ilk
yar›s›nda tam kapsaml› olarak faaliyete
geçmifltir. Hedef müflteri kitlesi yüksek

gelir düzeyine sahip bireyler olan Özel
Bankac›l›k Bölümü, müflterilerine
portföy yönetimi ve yat›r›m dan›flmanl›¤›
dahil olmak üzere genifl bir ürün ve
hizmet yelpazesini Ak Yat›r›m Menkul
De¤erler ve ifltiraklerinin katk›lar›yla
sunmaktad›r.

Akbank genifl bir yelpazede
çeflitlendirilmifl özel bankac›l›k ürün ve
hizmetlerini sunan tek Türk bankas›d›r.
Bu ürün ve hizmetler yerli ve yabanc›
yat›r›m araçlar›n› ve kifliye özel portföy
yönetimi hizmetlerini kapsamaktad›r.

Uluslararas› Bankac›l›k
Akbank uluslararas› bankac›l›k
operasyonlar›n› Malta’daki bir,
Almanya’daki yedi flubesi, Paris ve
Londra’daki birer temsilcili¤i ve
‹stanbul’daki D›fl ‹fllemler Grubu ve
Yurtd›fl› Finansal Kurumlar Pazarlama
Bölümü arac›l›¤›yla yürütmektedir.
Banka’n›n Londra’da faaliyet gösteren
Sabanc› Bank Plc’de %37, ‹stanbul’da
faaliyet gösteren BNP-AK-Dresdner’de
%39,99 ifltirak pay› bulunmaktad›r.
Ayr›ca Akbank, 2001 y›l›nda Hollanda’da
"Akbank International N.V." ad› alt›nda
bir ifltirak kurmufltur.

Akbank, 1997 y›l›ndan bu yana yeni
stratejisi do¤rultusunda d›fl borçlanma
faaliyetlerini art›rm›flt›r. Bu strateji
izlenerek, tüm sermaye ve para
piyasalar›nda süregelen olumsuzluklara
karfl›n 2001 y›l›nda dünyan›n önde gelen
bankalar›n›n kat›l›m›yla toplam 580
milyon ABD Dolar› tutar›nda iki
sendikasyon kredisi sa¤lanm›flt›r. Eylül
2001’de sa¤lanan 350 milyon ABD
Dolar› tutar›ndaki kredi bafllang›çta 250
milyon ABD Dolar› olarak
öngörülmüfltür. Ancak sendikasyona
gelen yo¤un kat›l›m talebi üzerine kredi
tutar› yükseltilmifltir. Aral›k 2001’de
sa¤lanan sendikasyon kredisi ise 230
milyon ABD Dolar› tutar›ndad›r. Her iki
sendikasyon kredisine de faiz olarak
Libor + 80 bp ödenmifltir.

1998 Temmuz ay›nda tamamlanan ve
dövizli Visa, MasterCard ve American
Express kredi kart› alacaklar›na dayal›
olarak Credit Suisse First Boston
taraf›ndan düzenlenen yedi y›l vadeli
250 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki
Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymet ‹hrac›,
Akbank’›n uluslararas› sermaye
piyasalar›na yapm›fl oldu¤u ilk ihraç
olmufltur. Kredinin vadesi Temmuz
2005’tir.

Geliflen teknolojiye ve artan rekabete tam uyum...
Bireysel ve kurumsal ‹nternet bankac›l›¤›...

Müflterilerin ihtiyaçlar›n›n ‹nternet üzerinden
kapsaml› olarak karfl›lanmas› için, bireysel

müflterilere yönelik "Bireysel ‹nternet Bankac›l›¤›"
ve firmalara yönelik olarak da "Kurumsal ‹nternet

Bankac›l›¤›" kurulmufltur.
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Mart 2001 tarihinde, bu kredinin devam›
niteli¤inde, 100 milyon ABD Dolar›
tutar›nda ek bir kullan›m
gerçeklefltirilmifltir. Vadesi 6,7 y›l,
ortalama vadesi ise 5,9 y›l olan bu ifllem
Bank of America liderli¤inde
gerçeklefltirilmifl ve uluslararas› bir
sigorta flirketi taraf›ndan
sigortalanm›flt›r. Bu ifllemin notlar›
sigorta flirketinin garantisi sayesinde,
kredinin al›nd›¤› tarihte Standard and
Poors (S&P) taraf›ndan "B" ve Moody’s
Investors Service Limited (Moody’s)
taraf›ndan "B1" olarak derecelendirilen
Türkiye’nin uzun vadeli döviz (foreign
currency) notundan daha yüksek olan
"AAA" (S&P) ve "Aaa" (Moody’s) yat›r›m
notlar› ile derecelendirilmifltir. 100
milyon ABD Dolar› de¤erindeki Akbank
2001-A Seküritizasyon Kredisi,
Emerging Markets Investor dergisi
taraf›ndan "Geliflmekte Olan Avrupa
Piyasalar›nda En ‹yi Seküritizasyon"
seçilmifltir.

Kredi kart› alacaklar›na dayal› menkul
k›ymet ihraçlar›na ek olarak 1999, 2000
ve 2001 y›llar›nda Akbank, ihracat, çek
ve iflçi dövizi girdileri karfl›l›¤›
oluflturulan bir Varl›¤a Dayal› Menkul

K›ymet ‹hrac› Program› ile toplam 700
milyon ABD Dolar› kaynak temin
etmifltir. Kas›m 1999’da temin edilen ve
bir y›l› sadece faiz ödemeli 400 milyon
ABD Dolar› tutar›ndaki ilk k›s›m kredi,
Euromoney’nin bir yay›n› olan
Structured Finance International dergisi
taraf›ndan "Geliflmekte Olan
Piyasalarda En ‹yi Varl›¤a Dayal› Menkul
K›ymet ‹hrac›" seçilmifltir. 2000 y›l›
Haziran ay›nda al›nan ikinci k›s›m
kredinin tutar› ise 100 milyon ABD
Dolar›’d›r.

Üçüncü k›s›m ihracat, çek ve iflçi dövizi
girdilerine dayal› 200 milyon ABD Dolar
kredi Ekim 2001’de tamamlanm›flt›r. Bu
kredi de AAA/Aaa kredi notuna haiz bir
sigorta flirketinin sa¤lam›fl oldu¤u
finansal garanti sayesinde AAA yat›r›m
notu ile derecelendirilmifltir. ‹lk iki
k›s›m kredinin vadesi Eylül 2004, son
k›s›m kredinin ise Eylül 2006’d›r.

Uzun vadeli fonlama sa¤lamak, ülke
riskini yans›tan bir fiyat›n alt›nda
fonlamaya olanak sa¤lamak, fonlama
kaynaklar›n›n çeflitlendirilmesi ve bu
alanda uluslararas› yat›r›mc› baz›n›n
oluflturulmas› yararlar› göz önünde

bulundurularak gerçeklefltirilen bu
ifllemler, Türkiye’deki bankac›l›k ve
finans çevrelerine örnek
oluflturmaktad›r.

Türkiye’nin yaflad›¤› finansal krize
ra¤men uluslararas› piyasalardan 2001
y›l›nda sendikasyon ve seküritizasyon
fleklinde sa¤lanan 880 milyon ABD
Dolar› tutar›ndaki uygun koflullu bu
krediler, Akbank’›n dünyan›n önde
gelen bankalar›yla kurmufl oldu¤u yak›n
iflbirli¤inin bir göstergesi ve güçlü mali
yap›s›n›n bir sonucudur.

120’den fazla ülkede yaklafl›k 850 banka
ile çal›flan ve muhabir a¤›n› müflteri
gereksinimlerini karfl›layacak flekilde
geniflleten Akbank, muhabirlerle
iliflkilerini karfl›l›kl› memnuniyet ilkeleri
do¤rultusunda sürdürmektedir.
Muhabir bankalarla sürdürülen
ifllemler sadece ödemelerin yap›lmas›
ve ticaretin finansman› ürünleri ile
s›n›rl› kalmamakta, sermaye piyasas›,
dövizli hedging ifllemleri ve yat›r›m
dan›flmanl›¤› ile varl›k yönetimi
hizmetlerini de kapsamaktad›r.

2001 YILI FAAL‹YETLER‹ (devam)

Akbank’›n sermaye piyasalar›nda faaliyet gösteren
ifltiraki Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi., hisse
senedi al›m sat›m›, sabit getirili menkul k›ymet

al›m sat›m›, repo, kurumsal finansman ve
araflt›rma hizmetleri sunmaktad›r.

Sermaye piyasalar›nda 24 saat
kesintisiz ifllem, güvenli hizmet...
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Akbank içinde say›ca ve bölgesel olarak
artan yurtd›fl› kurumlar›n daha etkin bir
flekilde idaresi için Yurtd›fl› Teflkilat
Koordinasyon birimi kurulmufltur.

Hazine Yönetimi
Akbank’›n Hazine Yönetimi Genel
Müdürlük bünyesinde yer almakta ve
tüm flubelere fon yönetimi hizmetleri
Genel Müdürlük taraf›ndan merkezi
olarak verilmektedir. Hazine Bölümü
Türk Liras› Fon Grubu, Döviz Fon
Grubu, Pazarlama Grubu ve Özel
Ürünler Grubu’ndan oluflmaktad›r.

Fon Yönetimi Grubu, Banka’n›n
karfl›laflaca¤› riskleri günlük bazda
izlemek ve flubelerin gereksinim
duydu¤u fonlar› temin etmekle
sorumludur. Bu görevlerini yerine
getirmek için Fon Yönetimi Bölümü,
spot ve vadeli TL ve döviz al›m sat›m› ile
Hazine bonosu, tahvil ve di¤er yurtiçi ve
yurtd›fl› "AAA" kredi notuna sahip
menkul k›ymetlerin al›m sat›m
ifllemlerini yapmaktad›r. Pazarlama
Bölümü, Banka’n›n flube a¤›ndan
yararlanarak Hazine bonosu ve tahvil
al›m sat›m›na arac›l›k faaliyetlerini
önemli ölçüde art›rm›flt›r.

Müflterilere pazarlanan di¤er hazine
ürünleri, swap, vadeli ifllemler ve
opsiyon gibi türev ürünlerdir. Akbank,
özellikle swap gibi türev ifllemlerini,
kendisinin veya müflterilerinin döviz
kuru ve faiz riskinden korunmas›
amac›yla yapmakta, spekülatif
nitelikteki ifllemlere kendisi veya
müflterileri ad›na kesinlikle
girmemektedir.

Sermaye Piyasalar›
Akbank’›n sermaye piyasalar›nda
faaliyet gösteren ifltiraki Ak Yat›r›m
Menkul De¤erler A.fi., hisse senedi al›m
sat›m›, sabit getirili menkul k›ymet al›m
sat›m›, repo, kurumsal finansman ve
araflt›rma hizmetleri sunmaktad›r. Ak
Yat›r›m, 305.000 hesap adedi ile müflteri
say›s› aç›s›ndan Türkiye’deki arac›
kurumlar aras›nda ikinci s›rada yer
almaktad›r.

Ak Yat›r›m hizmetlerini, Akbank
flubelerinin yan› s›ra, ‹nternet, WAP,
görüntülü telefon "Aktel", Akservis
cihazlar› ve bu y›l hizmete giren
"Kiosk"lar arac›l›¤›yla sunmaktad›r. Ak
Yat›r›m hizmetlerine 24 saat ulaflmak
mümkündür.

Ak Yat›r›m’›n acentesi olan Akbank
flubelerinde yer alan 75 tam kapsaml›
seans salonu ve 16 mini seans salonu,
geniflletilen uzman kadrolar› ile
müflterilerine kapsaml› yat›r›m
hizmetleri sunmaktad›r.

‹MKB Tahvil Bono Piyasas› ifllemleri Ak
Yat›r›m ile ‹MKB aras›nda bulunan on-
line ba¤lant› kanal›yla gerçek zamanl›
olarak yerine getirilmektedir. Ak
Yat›r›m, ‹MKB Hisse Senedi
Piyasas›’nda da benzer uygulamaya
geçmek amac›yla, tüm flube ve özgür
bankac›l›k kanallar›n›n entegrasyonunu
tamamlam›flt›r. Ak Yat›r›m, bu projeyi
sonuçland›ran ilk arac› kurumlardan
biridir. Bu projeyle birlikte, flube ve
özgür bankac›l›k kanallar›ndan girilen
hisse senedi emirleri, on-line olarak
borsaya aktar›labilmekte ve sonuçlar›
on-line olarak izlenebilmektedir. Bu
sayede müflteri memnuniyeti ve ifllem
hacmi art›fl› sa¤lanmaktad›r.

Türkiye’de yabanc› fonlar› tüm
kanallar›ndan pazarlayan ilk arac›
kurum olan Ak Yat›r›m, American
Express Yat›r›m Fonlar›n›n Türkiye’deki
tek yetkili acentesidir.
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Banka, Ak Portföy Yönetimi arac›l›¤›yla
portföy ve yat›r›m fonu yönetim
hizmetleri de sunmaktad›r. Ak Portföy
Yönetimi’nin kurulufl amaçlar›ndan biri,
özel emeklilik fonlar›n›n kurulmas›yla
birlikte h›zla geliflecek bu piyasada
önemli bir pay elde etmektir. 2001
y›l›nda yönetilen yat›r›m fonlar›n›n say›s›
alt›dan 12’ye ç›karken toplam fon
büyüklü¤ü ABD Dolar› baz›nda %128
oran›nda art›fl kaydetmifltir. Ak Portföy,
ayr›ca kurumsal yat›r›mc›lara, sahip
olduklar› ekonomik koflullarda, finansal
beklentilere ve risk tercihlerine göre
oluflturulacak plan do¤rultusunda,
portföy yönetim hizmeti sunmaktad›r.

Akbank taraf›ndan %99,9 ifltirak oran›
ile 1998 Eylül ay›nda kurulan Ak Yat›r›m
Ortakl›¤› May›s 1999’da sermayesinin
%49’unu halka arz etmifltir. Kas›m
2001’de kay›tl› sermaye tavan›n› 40
trilyon TL’ye yükseltmifltir. 

Ak Yat›r›m Ortakl›¤›, yat›r›m ortakl›klar›
aras›nda kay›tl› ve ç›kar›lm›fl sermaye
aç›s›ndan ikinci, portföy büyüklü¤ü
aç›s›ndan üçüncü s›radad›r. Ak Yat›r›m
Ortakl›¤›, 2001 sonu itibariyle %9 pazar
pay›na sahiptir. Ayr›ca 2001 y›l› yat›r›m

ortakl›klar› sektör getiri ortalamas›
%55,61 olmas›na karfl›n, Ak Yat›r›m
Ortakl›¤› %70,44 getiri sa¤lam›flt›r.
Finansal piyasalar› ve kurumlar›
yak›ndan izleyen Ak Yat›r›m Ortakl›¤›,
yat›r›mlar›n› çeflitlendirmek suretiyle
riskini azaltmak ve getiriyi art›rmak
amac›yla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Destek Hizmetleri
Bilgi Teknolojisi
Akbank’›n teknolojik aç›dan dinamik bir
altyap›n›n gelifltirilmesine verdi¤i
önemin karfl›l›¤›, özellikle h›zl›
büyümenin gerçeklefltirildi¤i
dönemlerde al›nm›flt›r. 2001 y›l›nda
Akbank’›n teknolojiye yapt›¤› yat›r›m
harcamalar›n›n toplam› 60 milyon ABD
Dolar›’na ulaflm›flt›r.

Akbank’›n teknolojik altyap›s› tüm
faaliyetlerinde güçlü bir rekabet
avantaj› sa¤lamaktad›r. Türkiye’de
görüntülü telefon (Aktel) ve PC
bankac›l›¤› (AkPC) uygulamas›n› ilk
bafllatan banka olan Akbank, Akservis,
Kiosk ve ‹nternet bankac›l›¤› ile
elektronik hizmet kapsam›n› ve
çeflitlili¤ini art›rm›flt›r.

Bankac›l›k uygulama programlar›
Akbank’›n ifltiraki olan Aknet taraf›ndan
gelifltirilmekte ve Banka’n›n
gereksinimlerine göre özel olarak
haz›rlanmaktad›r. Tüm flubeler kendi
veri taban›na sahip, tam otomatik
donan›ml› ve gerçek zamanl› on-line
olarak çal›flmaktad›r.

Akbank’›n, ‹zmir’de bir Felaket Merkezi
bulunmaktad›r. Bu merkez ‹stanbul’da
herhangi bir do¤al afet veya ekipman
ar›zas› olmas› halinde tüm elektronik
bankac›l›k hizmetlerini kesintisiz
sürdürebilecek kapasitededir.

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim
Akbank büyüme stratejisine paralel
olarak, artan kadrosunun en iyi
elemanlarla takviye edilmesine büyük
bir titizlik ve dikkat göstermektedir. ‹fle
al›nan her yeni personel yo¤un bir
e¤itim program›ndan geçirilmektedir.
Bunun yan› s›ra mevcut personel kendi
e¤itim konular› d›fl›nda y›lda en az iki
kez e¤itim programlar› kapsam›nda bir
araya gelmekte ve ortak konular› kendi
aralar›nda tart›flma olana¤›
bulmaktad›r. Bu e¤itim programlar›,
Banka’n›n yapm›fl oldu¤u iflleri ve

2001 YILI FAAL‹YETLER‹ (devam)
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gelecekteki planlar›n› da
kapsamaktad›r.

Ayr›ca, etkin ve verimli ifl iliflkilerinin
kurulmas› ve bir ekip ruhunun
oluflturulmas› amac›yla, personel
aras›ndaki iletiflimi art›r›c› çal›flmalar
yap›lmaktad›r. Yönetime kat›l›m her
zaman teflvik edilmekte, personelin iflin
iyilefltirilmesine yönelik önerileri
dikkatle de¤erlendirilmektedir.

Akbank yeni istihdam etti¤i personeline
muhasebe, kredi de¤erlendirme ve
sermaye piyasalar› gibi temel bankac›l›k
konular›nda e¤itimler vermekte, ayn›
e¤itim programlar›n› mevcut personele
de sürekli olarak sunmaktad›r. 2001
y›l›nda de¤iflik e¤itim programlar›na
kat›lan toplam 17.039 kifli ile tüm e¤itim
hedeflerine ulafl›lm›flt›r. Bu rakam, kifli
bafl›na y›ll›k ortalama 42 saate eflittir.
Akbank çal›flanlar›na verilen yabanc› dil
e¤itim kurslar›, Banka genelinde
profesyonelli¤in geliflmesine katk›
sa¤lamaktad›r. ‹htiyaca göre baz›
çal›flanlar uzun vadeli e¤itim
programlar› için yurtd›fl›na
gönderilmektedir.

2001 y›l› sonunda Akbank bünyesinde
çal›flan 7.584 personelin 1.714’ü Genel
Müdürlükte, 384’ü bölge
müdürlüklerinde ve 5.486’s› flubelerde
görev yapmaktad›r. Banka’da ayr›ca 819
güvenlik görevlisi bulunmaktad›r. Banka
personelinin yafl ortalamas› 33 olup,
yar›s›ndan fazlas› üniversite
mezunudur.

Akbank T.A.fi. Tekaüt Sand›¤› Vakf›
Akbank T.A.fi. Tekaüt Sand›¤› Vakf›’n›n
2001 y›l›ndaki faaliyetleri önceki y›llarda
oldu¤u gibi baflar›yla devam etmifltir.
Yap›lan muhtelif ifllem ve yard›mlar
afla¤›daki gibi özetlenebilir:

• Aktif toplam› 252 trilyon TL’ye
ulaflm›flt›r.

• Ayl›k tahsisi yap›lm›fl olan üye say›s›
450 kifli artarak, 8.550’ye yükselmifltir.
Emekli, malul, dul ve yetimlere 2001 y›l›
içinde yaklafl›k 23.014 milyar TL
ödenmifltir.

Türkiye’de görüntülü
telefon (Aktel) ve PC
bankac›l›¤› (AkPC)
uygulamas›n› ilk
bafllatan banka olan
Akbank, Akservis,
Kiosk ve ‹nternet
bankac›l›¤› ile
elektronik hizmet
kapsam›n› ve
çeflitlili¤ini
art›rm›flt›r.

Güçlü teknolojik altyap›, etkin,
verimli ve kat›l›mc› yönetici anlay›fl›...
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Kültür ve Sanat Faaliyetleri
Sanata olan yat›r›mlar›n› mevcut
vizyonu ile birlefltirerek daha modern,
daha yenilikçi ve daha yaflam›n
içerisinde olmay› amaçlayan Akbank,
kültür ve sanat alan›ndaki
aktivitelerini hiç bir ticari kayg›
tafl›madan 2001 y›l›nda da devam
ettirmifltir. 

Bu y›l onbirincisini düzenledi¤i
Akbank Caz Festivali ‹stanbul ve
Ankara’da caz severlere dünyan›n
önde gelen caz sanatç›lar›n› izletme
imkan› sunmufltur. ‹stanbul’da Cemal
Reflit Rey Konser Salonu ve
Babylon’un yan› s›ra Venue’de de
verilen konserler gençlerin büyük
ilgisini görmüfltür. 3-13 Ekim 2001
tarihinde düzenlenen festival
kapsam›nda caz söyleflileri, film
gösterileri ve workshoplar
düzenlenmifltir.

1992 y›l›ndan bu yana dünyan›n önde
gelen flef ve solistleri ile birlikte
çeflitli konserler veren Akbank Oda
Orkestras› ayl›k düzenli konserlerinin
yan› s›ra 2001 y›l›nda Güneydo¤u’da
turne gerçeklefltirmifltir. 

‹stanbul’un kültür ve sanat hayat›nda
önemli bir yeri olan Beyo¤lu’nda
sürekli faaliyet gösteren Akbank Sanat
Merkezi "Aksanat" da y›l boyunca
sergiler, söylefliler, videodan konser
ve film gösterileri gibi çeflitli sanat
faaliyetlerine ev sahipli¤i yapm›flt›r.
Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu bu y›l
"Sevilmek" ve "Bay Knepp" oyunlar›n›
sahnelemifltir. Aksanat Prodüksiyon
Tiyatrosu oyunlar›n› Aksanat ve
Türkiye’nin çeflitli salonlar›nda
sergilemenin yans›ra bu y›l New
York’da her y›l düzenlenen May›s
Festivali’nin de konu¤u olmufltur.
Ekim 2001 tarihinde sanatseverlere
daha iyi hizmet sunabilmek için
renovasyona giren Aksanat 2002
Sonbahar sezonunda aç›lacakt›r.

Akbank, ‹stanbul, Ankara, Bursa ve
Eskiflehir’deki galerilerinde amatör
sanatç›lara sergi açma imkan›
sa¤lamaya devam etmifltir. 2001 y›l›
içinde resim, foto¤raf ve heykel
dallar›nda aç›lan 45 sergiyi toplam
14.700 kifli izleme flans› bulmufltur.

Akbank yay›n hayat›na arkeoloji ve
sanat tarihi alan›nda kitaplar basarak

katk›da bulunmaktad›r. Bu y›l da
"Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi"
kitab›n› yay›nlam›flt›r. Erken ‹slam
Dönemi’nden Kuzey Afrika ve
‹spanya’ya, Büyük Selçuklular’dan
Anadolu Beylikleri’ne, ‹lhanl›
Memlük, Timurlu, Akkoyunlu, Safevi
Dönemi’nden Osmanl›’ya kadar
uzanan zengin koleksiyonlar özel
olarak ve büyük bir k›sm› ilk defa
görüntülenmifltir. 384 sayfal›k bu
kitap bir bafl yap›t özelli¤inde olup
Akbank’›n kültür hizmetlerinin
içerisinde önemli bir yer tutmaktad›r. 

Destek Verilen Projeler
2001 y›l›nda Akbank sanat, spor ve
tarihi mirasa katk› alanlar›nda pek
çok projeye destek olmufltur. Bu
projelerden baz›lar›; Mimar Sinan
Üniversitesi Devlet Konservatuar› 30.
Kurulufl Y›ldönümü sponsorlu¤u,
geçti¤imiz y›l Bodrum Belediyesi’nin
katk›lar› ile gerçeklefltirilen hem
medya hem de kat›l›mc›lar taraf›ndan
yo¤un ilgi ile karfl›lanan Bodrum Jazz
Günleri sponsorlu¤u, Adana
Carrefoursa’da gerçeklefltirilen Ayna
Grubu konseri sponsorlu¤u, Atina
Filarmoni Orkestras›’n›n Bodrum

Daha modern, daha yenilikçi ve

daha yaflam›n içinde bir banka...

Sanata olan yat›r›mlar›n› mevcut vizyonu ile
birlefltirerek daha modern, daha yenilikçi ve daha

yaflam›n içerisinde olmay› amaçlayan Akbank, kültür
ve sanat alan›ndaki aktivitelerini hiç bir ticari kayg›

tafl›madan 2001 y›l›nda da devam ettirmifltir.
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Kalesi’nde vermifl oldu¤u klasik
müzik konseri sponsorlu¤u ve genç
sanatç›lar› desteklemek amac› ile her
y›l düzenlenen Günümüz Sanatç›lar›
‹stanbul Sergisi’nin sponsorlu¤udur.

Sportif Faaliyetleri Destekleme
Türkiye Amatör Golf fiampiyonas› ve
bu y›l, elliüçüncüsü düzenlenen TED
Open Tenis Turnuvas›, Akbank Private
Banking’in katk›lar›yla
gerçeklefltirilmifltir.

Sosyal Sorumluluk Projelerini
Destekleme
Kültür Bakanl›¤› denetimi ve izniyle
Uluslararas› Nemrut Vakf› taraf›ndan
yürütülen, Dünya An›tlar Fonu (WMF)
taraf›ndan uygulanacak Nemrut
Konservasyon Projesi’ne Akbank
sponsor olmufltur.

Bal›kesir Alt›noluk beldesinde
bulunan Antandros Antik Kenti ‹.Ö 5 -
6. yy aras› Anadolu’da yaflayan
Kimmer Uygarl›¤›’na ait kan›tlar
içeren tek antik kent olup kurtarma

kaz›lar› Ege Üniversitesi Arkeoloji Ana
Bilim Dal› ve Bal›kesir Müzesi
taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
Tarihi Antandros Yaflatma ve
Kurtarma Derne¤i taraf›ndan
yürütülen bu kentin kurtarma
kaz›s›na Akbank sponsor olmufltur.

Fuarlar
Akbank 2001 y›l› içerisinde S.O.S
Uluslararas› Afet Öncesi Haz›rl›k
Fuar›, Biliflim 2001, Compex 2001 ve
Meditt 2001 fuarlar›na kat›lm›flt›r.
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‹fltirakler

fiirket Faaliyet Konusu ‹fltirak Pay› (%)
Finans sektörü

Sabanc› Bank Bankac›l›k 37,00
BNP-AK-Dresdner Bank Bankac›l›k 39,99
Ak Yat›r›m Menkul De¤erler Borsa Arac›l›k Hizmetleri 99,80
Ak Yat›r›m Ortakl›¤› Yat›r›m Ortakl›¤› 45,62
Ak Portföy Yönetimi Portföy Yönetimi 99,99
Akbank International N.V. Bankac›l›k 100,00
Akhayat Sigorta Sigortac›l›k 70,52

Di¤erleri 
Aknet IT fiirketi - Finans Sektörü 99,99
I-Bimsa IT fiirketi 10,00
Temsa Otomotiv 14,89
Ak Internet B2B fiirketi 75,00



F‹NANSAL TABLOLAR

"Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Program›" kapsam›nda 4389 say›l› Bankalar Kanunu'na 4743 say›l› Kanun'la
eklenen geçici 4üncü maddeye istinaden Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) taraf›ndan belirlenen
esaslar çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmifl ve yine BDDK taraf›ndan onaylanm›fl 31 Aral›k 2001 y›l›na ait bilanço
ve gelir tablolar› hem "konsolide olmayan" hem de "konsolide" bazda müteakip sayfalarda sunulmaktad›r. Sözkonusu
mali tablolar yine BDDK'n›n belirledi¤i üç aflamal› ba¤›ms›z denetim sürecine de tabi tutulmufllard›r.

Bankac›l›k sektöründeki özel koflullar› dikkate alan BDDK, 12 Haziran 2002 tarihli yaz›s›nda sözkonusu mali tablolar›n
aç›klay›c› dipnotlar› ve ba¤›ms›z denetçi raporu olmaks›z›n tek bafllar›na yay›mlanmalar›n› öngörmüfltür. Dolay›s›yla
iliflikte sunulan mali tablolarla ilgili "aç›klay›c› dipnotlar" ve "ba¤›ms›z denetçi raporu" yer almamaktad›r.

Bankam›z›n müteakip sayfalarda sunulan "konsolide olmayan" ve "konsolide" mali tablolar› "Baflaran Nas Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., a member of PricewaterhouseCoopers", denetim kuruluflu taraf›ndan denetlenmifl
olup, her bir mali tablo seti için ayr› ayr› olmak üzere 14 Haziran 2002 tarihli "Ba¤›ms›z Denetim Raporlar›”nda "Olumlu
Görüfl" bildirilmifltir.
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BDDK’NIN BEL‹RLED‹⁄‹ ESASLAR ÇERÇEVES‹NDE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi
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DENETÇ‹LER RAPORU

Akbank Türk Anonim fiirketi Genel Kurulu'na

Banka’n›n 2001 y›l› sonu Bilançosu, Kar ve Zarar Hesaplar› 4389 say›l› Bankalar Kanunu ve Ana Sözleflme hükümleri
gözönünde bulundurularak taraf›m›zdan incelenmifl ve denetlenmifltir.

Banka’n›n durumu Bankalar Kanunu ve di¤er mevzuat hükümlerine tamamen uygundur.

Takdim k›l›nan Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplar›n›n tasvip ve tasdiki hakk›nda karar verilmesini sayg›lar›m›zla rica ederiz.

Denetçi Denetçi
M. Nedim Bozfak›o¤lu Yalç›n Küçükertunç



AKBANK T.A.fi.
BDDK’NIN BEL‹RLED‹⁄‹ ESASLAR ÇERÇEVES‹NDE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi 
31 ARALIK 2001 TAR‹HL‹ AYRINTILI B‹LANÇO
(Tutarlar milyar Türk Liras› (TL) olarak TL'nin 31 Aral›k 2001 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.)
(DENETLENM‹fiT‹R*)

31.12.2001
Nakit De¤erler 209,792 

Kasa 93,179 
Efektif Deposu 115,956 
Di¤er 657 

Bankalar 2,120,446 
T.C. Merkez Bankas› 44,222 
Di¤er Bankalar 2,076,224 

- Yurtiçi Bankalar 203,646 
- Yurtd›fl› Bankalar 1,872,578 

Di¤er Mali Kurulufllar - 
Bankalararas› Para Piyasas› 1,659,268 
Menkul De¤erler Cüzdan› (Net) 1,577,719 

Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri 1,577,692 
Di¤er Borçlanma Senetleri - 
Hisse Senetleri 27 
Di¤er Menkul De¤erler - 

Krediler 4,807,737 
K›sa Vadeli 1,737,688 
Orta ve Uzun Vadeli 3,070,049 

Takipteki Alacaklar (Net) - 
Tahsil ‹mkan› S›n›rl› Krediler ve Di¤er Alacaklar (Net) - 

- Brüt Alacak Bakiyesi 19,143 
- Ayr›lan Özel Karfl›l›k (-) 19,143 

Tahsili fiüpheli Krediler ve Di¤er Alacaklar (Net) - 
- Brüt Alacak Bakiyesi 21,666 
- Ayr›lan Özel Karfl›l›k (-) 21,666 

Zarar Niteli¤indeki Krediler ve Di¤er Alacaklar (Net) - 
- Brüt Alacak Bakiyesi 53,054 
- Ayr›lan Karfl›l›k (-) 53,054 

Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontlar› 877,395 
Kredilerin 131,417 
Menkul De¤erlerin 706,146 
Di¤er 39,832 

Finansal Kiralama Alacaklar› (Net) - 
Finansal Kiralama Alacaklar› - 
Kazan›lmam›fl Gelirler (-) - 

Mevduat Munzam Karfl›l›klar› 858,986 
Muhtelif Alacaklar 57,538 
‹fltirakler (Net) 100,261 

Mali ‹fltirakler 88,777 
Mali Olmayan ‹fltirakler 11,484 

Ba¤l› Ortakl›klar (Net) 66,167 
Mali Ortakl›klar 64,374 
Mali Olmayan Ortakl›klar 1,793 

Ba¤l› Menkul K›ymetler (Net) 4,309,676 
Hisse Senetleri 5,708 
Di¤er Menkul K›ymetler 4,303,968 

Sabit K›ymetler (Net) 352,424 
Defter De¤eri 682,082 
Birikmifl Amortismanlar (-) 329,658 

Di¤er Aktifler 32,052 

T O P L A M   A K T ‹ F L E R 17,029,461 
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31.12.2001
Mevduat 11,795,264 

Tasarruf Mevduat› 1,723,527 
Mevduat Sertifikas› - 
Resmi Kurulufllar Mevduat› 4,327 
Ticari Kurulufllar Mevduat› 490,658 
Di¤er Kurulufllar Mevduat› 102,934 
Bankalar Mevduat› 655,842 
Döviz Tevdiat Hesab› 8,817,976 
Alt›n Depo Hesaplar› - 

Bankalararas› Para Piyasas› - 
Al›nan Krediler 2,658,001 

T.C. Merkez Bankas› Kredileri - 
Al›nan Di¤er Krediler 2,658,001 

- Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan 42,444 
- Yurtd›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan 2,612,281 
- Sermaye Benzeri Krediler 3,276 

Fonlar - 
Ç›kar›lan Menkul K›ymetler (Net) - 

Bonolar - 
Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler - 
Tahviller - 

Faiz ve Gider Reeskontlar› 283,409 
Mevduat›n 87,318 
Al›nan Kredilerin 12,951 
Di¤er 183,140 

Finansal Kiralama Borçlar› (Net) 16,421 
Finansal Kiralama Borçlar› 20,678 
Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) 4,257 

Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler 32,198 
‹thalat Transfer Emirleri 4,809 
Muhtelif Borçlar 35,561 
Karfl›l›klar 161,154 

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 5,150 
Genel Kredi Karfl›l›¤› 28,883 
Vergi Karfl›l›¤› 124,995 
Di¤er Karfl›l›klar 2,126 

Di¤er Pasifler 29,059 
Özkaynaklar 2,013,585 

Ödenmifl Sermaye 800,000 
- Nominal Sermaye 800,000 
- Ödenmemifl Sermaye (-) - 

Kanuni Yedek Akçeler 607,751 
- I ve II. Tertip Kanuni Yedek Akçeler 607,751 
- Emisyon (Hisse Senedi ‹hraç) Primleri - 
- Di¤er Kanuni Yedek Akçeler - 

‹htiyari Yedek Akçeler 916,360 
Özkaynak Kalemlerinin Enflasyon Muhasebesine 

Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 1,995,814 
Yeniden De¤erleme Fonlar› - 
De¤erleme Farklar› - 
Zarar 2,306,340 

- Dönem Zarar› 15,015 
- Geçmifl Y›l Zararlar› 2,291,325 

Kâr - 
Dönem Kâr› - 
Geçmifl Y›l Kârlar› - 

T O P L A M   P A S ‹ F L E R 17,029,461 

B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER
Garanti ve Kefaletler 1,237,290 
Taahhütler 1,670,599 
Döviz ve Faiz Haddi ‹le ‹lgili ‹fllemler 751,296 

TOPLAM 3,659,185 

Ba¤›ms›z Denetimden Geçmifl

AKBANK T.A.fi.
BDDK’NIN BEL‹RLED‹⁄‹ ESASLAR ÇERÇEVES‹NDE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi 
31 ARALIK 2001 TAR‹HL‹ AYRINTILI B‹LANÇO
(Tutarlar milyar Türk Liras› (TL) olarak TL'nin 31 Aral›k 2001 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.)
(DENETLENM‹fiT‹R*)
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31.12.2001
I. FA‹Z GEL‹RLER‹ 5,159,745 

Kredilerden Al›nan Faizler 1,745,416 
TP Kredilerden Al›nan Faizler 846,493 

- K›sa Vadeli Kredilerden 773,458 
- Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 73,035 

YP Kredilerden Al›nan Faizler 887,133 
- K›sa Vadeli Kredilerden 660,950 
- Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 226,183 

Takipteki Alacaklardan Al›nan Faizler 11,790 
KKDF'dan Al›nan Primler - 

Mevduat Munzam Karfl›l›klar›ndan Al›nan Faizler 12,052 
Bankalardan Al›nan Faizler 1,133,942 

T.C. Merkez Bankas›ndan 3 
Yurtiçi Bankalardan 1,096,877 
Yurtd›fl› Bankalardan 37,062 

Bankalararas› Para Piyasas› ‹fll. Al›nan Faizler 574,067 
Menkul De¤erler Cüzdan›ndan Al›nan Faizler 1,689,306 

Devlet ‹ç Borçlanma Senetlerinden 1,689,306 
Di¤er Menkul K›ymetlerden - 

Di¤er Faiz Gelirleri 4,962 
II. FA‹Z G‹DERLER‹ 1,602,239 

Mevduata Verilen Faizler 1,413,274 
Tasarruf Mevduat›na 868,789 
Mevduat Sertifikalar›na - 
Resmi Kurulufllar Mevduat›na 100 
Ticari Kurulufllar Mevduat›na 142 
Di¤er Kurulufllar Mevduat›na 56,226 
Bankalar Mevduat›na 82,068 
Döviz Tevdiat Hesaplar›na 405,949 
Alt›n Depo Hesaplar›na - 

Bankalararas› Para Piyasas› ‹fll. Verilen Faizler 22,760 
Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler 160,600 

T.C. Merkez Bankas›na - 
Yurtiçi Bankalara 12,232 
Yurtd›fl› Bankalara 128,083 
Di¤er Kurulufllara 20,285 

Ç›kar›lan Menkul K›ymetlere Verilen Faizler - 
Di¤er Faiz Giderleri 5,605 

III. NET FA‹Z GEL‹R‹ (I-II) 3,557,506 
IV. FA‹Z DIfiI GEL‹RLER 17,128,649 

Al›nan Ücret ve Komisyonlar 248,061 
Nakdi Kredilerden 36,036 
Gayri Nakdi Kredilerden 12,073 
Di¤er 199,952 

Sermaye Piyasas› ‹fllem Kârlar› 448,450 
Kambiyo Kârlar› 16,349,232 
‹fltirakler ve Ba¤l› Ort. Al›nan Kâr Paylar› 13,999 
Ola¤anüstü Gelirler - 
Di¤er Faiz D›fl› Gelirler 68,907 

V. FA‹Z DIfiI G‹DERLER 19,447,066 
Verilen Ücret ve Komisyonlar 194,600 

Nakdi Kredilere Verilen 17,283 
Gayri Nakdi Kredilere Verilen 241 
Di¤er 177,076 

Sermaye Piyasas› ‹fllem Zararlar› 67,594 
Kambiyo Zararlar› 18,510,646 
Personel Giderleri 157,260 
K›dem Tazminat› Provizyonu 2,271 
Kira Giderleri 8,979 
Amortisman Giderleri 36,991 
Vergi ve Harçlar 47,540 
Ola¤anüstü Giderler - 
Takipteki Alacaklar Provizyonu 92,861 
Di¤er Provizyonlar 6,017 
Di¤er Faiz D›fl› Giderler 322,307 

VI. NET FA‹Z DIfiI GEL‹RLER (IV-V) (2,318,417)
VII. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR (III+VI) 1,239,089 
VIII. VERG‹ PROV‹ZYONU 268,334 
IX. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/(ZARARI) (985,770)
X. NET KÂR/ZARAR (VII-VIII-IX) (15,015)
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AKBANK T.A.fi.
BDDK’NIN BEL‹RLED‹⁄‹ ESASLAR ÇERÇEVES‹NDE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi 
2001 YILINA ‹L‹fiK‹N AYRINTILI GEL‹R TABLOSU
(Tutarlar milyar Türk Liras› (TL) olarak TL'nin 31 Aral›k 2001 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.)
(DENETLENM‹fiT‹R*)

* Mali tablolar “Baflaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., a member of PricewaterhouseCoopers”,
taraf›ndan denetlenmifl olup, 14 Haziran 2002 tarihli “Ba¤›ms›z Denetim Raporu”nda “Olumlu Görüfl” bildirilmifltir.



17.07.2002 Tarihinde Toplanan AKBANK T.A.fi.
Ortaklar Ola¤an Genel Kurul Kararlar›:

1- Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan bildirilen 2001 y›l› Bilançosu ile Kâr ve Zarar hesab›n›n
tasdikine ve bu y›la ait muamele ve hesaplardan dolay› Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Yönetim Kurulu üyeleri d›fl›nda
oylar›n tamam› ile ibralar›na,

2- 2001 y›l› Kâr/Zarar hesaplar›na iliflkin olarak verilen takrir gere¤ince toplam 2.306.340 Milyar TL. tutar›ndaki zarar›n;

- 607.751 Milyar TL.’s› Kanuni Yedek Akçelerden,
- 916.360 Milyar TL.’s› ‹htiyari Yedek Akçelerden,
- 782.229 Milyar TL.’s› Özkaynak Kalemlerinin Enflasyon Muhasebesine Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye

Yedeklerinden,

Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf›ndan belirlenecek uygulama zaman›na,
s›raya ve teknik ayr›nt›lara uygun flekilde mahsup edilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na
yetki verilmesine,

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335’nci maddeleri kapsam›na giren
hususlarda mezun k›l›nmalar› hakk›nda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,

oybirli¤i ile karar verildi.





AKBANK T.A.fi. VE F‹NANSAL KURULUfiLARI
BDDK’NIN BEL‹RLED‹⁄‹ ESASLAR ÇERÇEVES‹NDE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi
2001 VE 2000 YILLARINA A‹T KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR VE GEL‹R TABLOLARI



AKT‹FLER 31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

1. NAK‹T DE⁄ERLER 209,799 186,105
A. Kasa 93,183 119,163
B. Efektif Deposu 115,956 65,829
C. Di¤er Nakit De¤erler 660 1,113

2. BANKALAR 2,120,446 4,399,814
A. T.C. Merkez Bankas› 44,222 8,507
B. Di¤er Bankalar 2,076,224 4,391,307

1) Yurtiçi Bankalar 203,646 3,416,524
2) Yurtd›fl› Bankalar 1,872,578 974,783

3. D‹⁄ER MAL‹ KURULUfiLARDAN ALACAKLAR - -
4. BANKALARARASI PARA P‹YASASI 1,660,508 553,481
5. MENKUL DE⁄ERLER CÜZDANI (Net) 1,593,276 1,237,696

A. Devlet ‹ç Borçlanma Senetleri 1,583,857 1,188,758
B. Di¤er Borçlanma Senetleri - -
C. Hisse Senetleri 8,186 1,287
D. Di¤er Menkul De¤erler 1,233 47,651

6. KRED‹LER 4,808,358 4,959,536
A. K›sa Vadeli 1,738,309 2,820,899
B. Orta ve Uzun Vadeli 3,070,049 2,138,637

7. FAKTOR‹NG ALACAKLARI - -
8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI (Net) - -

A. Finansal Kiralama Alacaklar› - -
B. Kazan›lmam›fl Gelirler (-) - -

9. TAK‹PTEK‹ ALACAKLAR (Net) - 11,232
A. Takipteki Alacaklar 94,311 79,886
B. Ayr›lan Karfl›l›klar (94,311) (68,654)

10. FA‹Z VE GEL‹R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 879,154 558,588
A. Kredilerin 131,439 138,250
B. Menkul De¤erlerin 707,881 183,081
C. Di¤er 39,834 237,257

11. KANUN‹ KARfiILIKLAR 858,986 613,613
A. Mevduat Munzam Karfl›l›klar› 858,986 613,613
B. Di¤er Kanuni Karfl›l›klar - -

12. MUHTEL‹F ALACAKLAR 57,557 274,048
13. KONSOL‹DASYON DIfiI ‹fiT‹RAKLER (Net) 147,593 128,477

A. Mali ‹fltirakler 136,109 116,993
B. Mali Olmayan ‹fltirakler 11,484 11,484

14. KONSOL‹DASYON DIfiI BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) 48,267 19,077
A. Mali Ortakl›klar 46,474 18,098
B. Mali Olmayan Ortakl›klar 1,793 979

15. KONSOL‹DASYON DIfiI BA⁄LI MENKUL KIYMETLER (Net) 4,309,680 748,882
A. Hisse Senetleri 5,708 9,638
B. Di¤er Menkul K›ymetler 4,303,972 739,244

16. SAB‹T KIYMETLER (Net) 357,954 302,028
A. Defter De¤eri 688,455 611,542
B. Birikmifl Amortismanlar (-) (330,501) (309,514)

17. KONSOL‹DASYON fiEREF‹YES‹ - -
18. D‹⁄ER AKT‹FLER 70,229 37,362

TOPLAM AKT‹FLER 17,121,807 14,029,939
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AKBANK T.A.fi. VE F‹NANSAL KURULUfiLARI
BDDK’NIN BEL‹RLED‹⁄‹ ESASLAR ÇERÇEVES‹NDE ENFLASYONA GÖRE DÜZELT‹LM‹fi 
31 ARALIK 2001 VE 2000 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar milyar Türk Liras› (TL) olarak TL'nin 31 Aral›k 2001 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir.)
(DENETLENM‹fiT‹R*)

* Konsolide mali tablolar “Baflaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., a member of PricewaterhouseCoopers”,
taraf›ndan denetlenmifl olup, 14 Haziran 2002 tarihli “Ba¤›ms›z Denetim Raporu”nda “Olumlu Görüfl” bildirilmifltir.



PAS‹FLER 31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000

1. MEVDUAT 11,794,836 8,251,256
A. Tasarruf Mevduat› 1,723,099 1,885,637
B. Döviz Tevdiat Hesab› 8,817,976 4,984,471
C. Alt›n Depo Hesaplar› - -
D. Bankalar Mevduat› 655,842 695,570
E. Di¤er Kurulufllar Mevduat› 597,919 685,578

2. BANKALARARASI PARA P‹YASASI - 63,147
3. ALINAN KRED‹LER 2,658,001 2,878,642

A. T.C. Merkez Bankas› Kredileri - -
B. Al›nan Di¤er Krediler 2,658,001 2,878,642

1) Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan 42,444 50,336
2) Yurtd›fl› Banka, Kurulufl ve Fonlardan 2,612,281 2,828,306
3) Sermaye Benzeri Krediler 3,276 -

4. FAKTOR‹NG BORÇLARI (Net) - -
5. F‹NANSAL K‹RALAMA BORÇLARI (Net) 16,421 1,420

A. Finansal Kiralama Borçlar› 20,678 1,420
B. Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) (4,257) -

6. ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER (Net) - -
A. Tahviller ve Bonolar - -
B. Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler - -
C. Di¤er Menkul K›ymetler - -

7. FA‹Z VE G‹DER REESKONTLARI 284,646 302,493
A. Mevduat›n 87,318 111,422
B. Al›nan Kredilerin 12,951 21,944
C. Di¤er 184,377 169,127

8. ÖDENECEK VERG‹, RES‹M, HARÇ VE PR‹MLER 32,492 45,432
9. ‹THALAT TRANSFER EM‹RLER‹ 4,809 12,297

10. MUHTEL‹F BORÇLAR 36,111 43,705
11. KARfiILIKLAR 184,458 232,380

A. K›dem Tazminat› Karfl›l›¤› 5,447 6,600
B. Genel Kredi Karfl›l›¤› 28,883 52,151
C. Vergi Karfl›l›¤› 148,002 170,724
D. Di¤er Karfl›l›klar 2,126 2,905
E. Sigorta Teknik Karfl›l›¤› - -

12. TOPLULUK DIfiI PAYLAR 123 34
13. D‹⁄ER PAS‹FLER 29,061 36,731
14. ÖZKAYNAKLAR 4,321,208 3,937,263

A. Ödenmifl Sermaye 800,000 500,000
1) Nominal Sermaye 800,000 500,000
2) Ödenmemifl Sermaye (-) - -

B. Yedek Akçeler 3,521,208 3,437,119
1) Kanuni ve ‹htiyari Yedek Akçeler 1,525,394 1,483,912
2) Özkaynak Kalemlerinin Enflasyon Muhasebesine Göre 

Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 1,995,814 1,953,207
C. Yeniden De¤erleme Fonlar› - -
D. De¤erleme Farklar› - 144
E. Negatif Konsolidasyon fierefiyesi - -

15. KAR VEYA ZARAR (2,240,359) (1,774,861)
A. Dönem Kar› veya Zarar› 13,262 236,181

1) Grubun Pay› 13,175 236,166
2) Topluluk D›fl› Paylar 87 15

B. Geçmifl Y›l Karlar› veya Zararlar› (2,253,621) (2,011,042)
1) Grubun Pay› (2,253,621) (2,011,042)
2) Topluluk D›fl› Paylar - -

TOPLAM PAS‹FLER 17,121,807 14,029,939
B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER
Garanti ve Kefaletler 1,296,476 1,010,041
Taahhütler 2,187,143 2,589,799
Döviz ve Faiz Haddi ‹le ‹lgili ‹fllemler 751,296 8,421,851
TOPLAM B‹LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER 4,234,915 12,021,691
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taraf›ndan denetlenmifl olup, 14 Haziran 2002 tarihli “Ba¤›ms›z Denetim Raporu”nda “Olumlu Görüfl” bildirilmifltir.
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31 Aral›k 2001 31 Aral›k 2000
1. FA‹Z GEL‹RLER‹ 5,311,707 2,972,683

A. Kredilerden Al›nan Faizler 1,745,719 1,053,551
B. Mevduat Munzam Karfl›l›klar›ndan Al›nan Faizler 12,052 -
C. Bankalardan Al›nan Faizler 1,258,114 1,200,465
D. Bankalararas› Para Piyasas› ‹fll. Al›nan Faizler 600,389 40,899
E. Menkul De¤erler Cüzdan›ndan Al›nan Faizler 1,690,427 676,137
F. Di¤er Faiz Gelirleri 5,006 1,631

2. FA‹Z G‹DERLER‹ 1,640,076 987,191
A. Mevduata Verilen Faizler 1,413,274 794,012

1) Tasarruf Mevduat›na 868,789 411,322
2) Döviz Tevdiat Hesaplar›na 405,949 265,084
3) Alt›n Depo Hesaplar›na - -
4) Bankalar Mevduat›na 82,068 76,758
5) Di¤er Mevduata 56,468 40,848

B. Bankalararas› Para Piyasas› ‹fll. Verilen Faizler 26,143 32,423
C. Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler 160,618 160,233
D. Ç›kar›lan Menkul K›ymetlere Verilen Faizler - -
E. Di¤er Faiz Giderleri 40,041 523

3. NET FA‹Z GEL‹R‹ (1-2) 3,671,631 1,985,492

4. FA‹Z DIfiI GEL‹RLER 17,128,252 4,436,954
A. Al›nan Ücret ve Komisyonlar 258,212 205,538
B. Sermaye Piyasas› ‹fllem Karlar› 453,378 146,864
C. Kambiyo Karlar› 16,358,478 4,017,583
D. ‹fltirakler ve Ba¤l› Ort. Al›nan Kar Paylar› 7,974 12,860
E. Ola¤anüstü Gelirler - -
F. Di¤er Faiz D›fl› Gelirler 50,210 54,109

5. FA‹Z DIfiI G‹DERLER 19,477,265 5,344,571
A. Verilen Ücret ve Komisyonlar 195,536 109,060
B. Sermaye Piyasas› ‹fllem Zararlar› 68,083 71,767
C. Kambiyo Zararlar› 18,510,646 4,486,204
D. Personel Giderleri 161,543 179,424
E. K›dem Tazminat› Provizyonu 2,526 2,328
F. Kira Giderleri 8,990 7,952
G. Amortisman Giderleri 37,465 27,413
H. Vergi ve Harçlar 49,932 33,639
I. Ola¤anüstü Giderler - -
J. Takipteki Alacaklar Provizyonu 92,861 52,065
K. Di¤er Provizyonlar 6,017 47,042
L. Di¤er Faiz D›fl› Giderler 343,666 327,677

6. NET FA‹Z DIfiI GEL‹RLER/(G‹DERLER) (4-5) (2,349,013) (907,617)

7. VERG‹ ÖNCES‹ KAR/(ZARAR) (3+6) 1,322,618 1,077,875

8. VERG‹ PROV‹ZYONU 297,883 352,296

9. KONSOL‹DASYON DIfiI ORTAKLIKLAR KARI/(ZARARI) 3,718 6,484

10. NET PARASAL POZ‹SYON KARI/(ZARARI) (1,015,191) (495,882)

11. NET KAR/ZARAR (7-8+9+10) 13,262 236,181
A. Grubun Kar› ve Zarar› 13,175 236,166
B. Topluluk D›fl› Paylar›n Kar› ve Zarar› 87 15
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(DENETLENM‹fiT‹R*)

* Konsolide mali tablolar “Baflaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi., a member of PricewaterhouseCoopers”,
taraf›ndan denetlenmifl olup, 14 Haziran 2002 tarihli “Ba¤›ms›z Denetim Raporu”nda “Olumlu Görüfl” bildirilmifltir.



YURTDIfiI ‹fiT‹RAK, fiUBE VE TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹Z

AKBANK T.A.fi. 
GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
Sabanc› Center 4. Levent 80745
‹stanbul
Telefon : (212) 270 00 44
Telefaks : (212) 269 77 87

(212) 269 73 83
Teleks : 26 480a+b AKUM TR
http : www.akbank.com.tr

YURTDIfiI ‹fiT‹RAK, fiUBE VE
TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹Z

Akbank International N.V.
Parklaan 11
3016 BA  
ROTTERDAM-HOLLAND
Telefon : 31-10 2405050
Telefaks : 31-10 2405000

Frankfurt Merkez fiubesi
Kaiser Str. 9
60311 Frankfurt / Main
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-69 29717170-173
Telefaks : 49-69 29717244

Hamburg fiubesi
Lange Reihe 24 20099 Hamburg
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-40 2840760

49-40 247555
Telefaks : 49-40 280 1102

Münih fiubesi
Goethe Str. 12 80336 München
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-89 557070

49-89 5906876
Telefaks : 49-89 550 3850

Stuttgart fiubesi
Eberhard Str. 22 70173 Stuttgart
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-711 2229570

49-711 296201
Telefaks : 49-711 296600

Hannover fiubesi
Goethe Str. 6 C 30169 Hannover
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-511 1210813-14187
Telefaks : 49-511 131219

Essen fiubesi
Huyssen Allee 3 45128 Essen
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-201 245710

49-201 235827
Telefaks : 49-201 200984

Berlin fiubesi
Karl-Marx-Str. 13 12043 Berlin
(Nevkölln-Hermannplatz)
DEUTSCHLAND
Telefon : 49-30 627287-0
Telefaks : 49-30 627287-50

Malta fiubesi
Portomaso Business Tower
Level 6, Portomaso PTM 01
st. Julians, MALTA
Telefon : 356-21 383 400
Telefaks : 356-21 383 666

Londra Temsilcili¤i
10 Finsbury Square 
London EC2A IHE
ENGLAND
Telefon : 44-207 638 1366
Telefaks : 44-207 638 2037

Paris Temsilcili¤i
5 Rue de Rome 75008 Paris
FRANCE
Telefon : 33-1 452 29411
Telefaks : 33-1 452 29412

Finar Kurumsal Tasar›m taraf›ndan üretilmifltir.



Akbank T.A.fi.  
Genel Müdürlük: Sabanc› Center 80745 4. Levent ‹stanbul


