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Ülkemizin sayg›n ve h›zla büyüyen ticari bankalar›ndan biri olan
Oyak Bank, bir Ordu Yard›mlaßma Kurumu (OYAK) ißtirakidir.
Kurumsal, ticari ve bireysel bankac›l›k segmentlerinde hizmet
veren Oyak Bank’›n 2000 y›l› sonu itibariyle enflasyondan ar›nd›r›lm›ß
ve ba¤›ms›z denetime tabi tutulmuß konsolide mali tablolara
göre, aktif toplam› 362 trilyon tl’na, ödenmiß sermayesi ise
62,7 trilyon tl’na ulaßm›ßt›r.

Dünden bugüne Oyak Bank...

tüm hisseleri devralarak Bankan›n tek
hissedar› konumuna geçmißtir. Bankan›n

1984 y›l›nda ABD bankas› F›rst Nat›onal Bank

ünvan›, 10 May›s 1996’da Oyak Bank olarak

of Boston’›n ‹stanbul Þubesi olarak faaliyete

de¤ißtirilmißtir.

baßlayan Banka, 1990 y›l›nda OYAK, Alarko
ve Cerraho¤lu gruplar›n›n sermayeye ißtirak

Kurulußundan 1999 y›l›na kadar geçen sürede

etmeleri sonucunda, ço¤unlu¤u ulusal

Oyak Bank, a¤›rl›kl› olarak kurumsal

sermayeli bir Türk bankas› statüsüne

bankac›l›k faaliyetlerine odaklanarak az

geçmißtir.

ßubeli ihtisas bankac›l›¤› yaklaß›m› ile hizmet
vermißtir.

Belirtilen gelißmeler sonucunda Banka, 1991
y›l›ndan itibaren faaliyetlerine Türk Boston
Bank ünvan› alt›nda devam etmißtir.
1993 y›l›nda Bankan›n ortakl›k yap›s›nda da
köklü bir de¤ißiklik gerçekleßmiß; OYAK,
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F‹NANSAL GÖSTERGELER

2000

1999

TOPLAM KRED‹LER

250.844

284.406

TOPLAM MEVDUAT

202.287

218.119

Milyar TL

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM AKT‹FLER

57.287

43.462

362.078

432.772

NAZIM HESAPLAR

53.997

35.987

YIL SONU ZARARI

(19.810)

(5.664)

Yukar›da verilen Finansal Göstergeler UMS 29’un (yüksek enflasyonlu ekonomilerde mali raporlama) uyguland›¤› ve ba¤›ms›z denetime tabi
tutulmuß mali tablolardan al›nm›ßt›r.

Yeniden yap›lan›rken…

büyümesine ivme katacak, Bankaya yurt
sath›nda geniß bir müßteri kitlesine hizmet

Oyak Bank, 2000 y›l›nda bir de¤ißim ve yeniden

etme olana¤› kazand›racakt›r.

yap›lanma sürecine girmißtir.
Sahip oldu¤u sayg›n geçmiß, müßterilerine
Yönetim kadrosundan vizyonuna, iß

yüksek kalitede bankac›l›k hizmetleri sunma

süreçlerinden ßube mekanlar›na kadar yayg›n

anlay›ß›nda Oyak Bank’a rehberlik

bir de¤ißim ve yenilenme sürecinden geçmekte

etmektedir. Banka bireysel, kurumsal ve ticari

olan Banka; bireysel, kurumsal ve ticari

bankac›l›k ile nakit ve fon yönetimi

müßteri segmentlerinde büyümeyi ve

alanlar›ndaki uzmanl›¤›n›, fonlama kabiliyeti

ülkemizin lider bankalar›ndan biri olmay›

ve sa¤lam ortakl›k yap›s› ile birleßtirmekte;

hedeflemektedir.

yurt d›ß› (Oyak Anker Bank GmbH, Almanya
ve Oyak European F›nance Plc, ‹rlanda) ve

2001 y›l›nda gerçekleßtirece¤i at›l›mlar›

yurt içi finans ißtirakleri (OB Menkul

kadar, sat›n alma ßeklinde gerçekleßtirmeyi

K›ymetler A.Þ. ve Oyak Portföy Yönetimi A.Þ.)

hedefledi¤i genißleme, Oyak Bank’›n

ile tam ve eksiksiz bir hizmet a¤› sunmaktad›r.
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Genel Müdür’den Mesaj

Y›l boyunca uygulanan baßar›l› aktif-pasif ve likidite
yönetimi, Oyak Bank’›n, 2000 y›l›n›n Kas›m ay›nda
baßlay›p 2001 y›l›n›n Þubat ay›nda ikinci dalgas› yaßanan
kriz sürecinden zarar görmeden ç›kmas›n› sa¤lam›ßt›r.

Sayg›de¤er Ortaklar›m›z, Müßterilerimiz ve Çal›ßma

Denetleme Kurulu’nun göreve baßlamas› olmußtur. Faiz

Arkadaßlar›m;

hadlerinde yaßanan düßüßle mevduat hacmi art›ß› s›n›rl›
kalm›ß, kredi hacminde ise kaydade¤er bir genißleme

2000 y›l›, Türkiye aç›s›ndan bir dönüßümün

görülmüßtür. Devlet iç borçlanma senetlerinin getirisinin

baßlang›c›d›r.

de giderek düßmesi, bankalar›n gerçek bankac›l›k

Kontrollü döviz kuru ve para politikalar›na dayand›r›lan

faaliyetlerine yönelmesinde belirleyici etken olmußtur.

enflasyonla mücadele program›n›n uygulamaya
konuldu¤u 2000 y›l›nda, ekonomi yeniden büyüme

Y›l›n ikinci yar›s›nda ise kendini göstermeye baßlayan

trendine girerken, kamu maliyesinde ve enflasyon

likidite s›k›ß›kl›¤›, Kas›m ay›nda bir krize yol açarak

oranlar›nda iyileßme kaydedilmißtir.

tüm ekonomiyi etkisi alt›na alm›ß ve 2001 y›l›n›n ilk
çeyre¤inde ekonomik istikrar program›n› tümden

Bankac›l›k sektörünün reformu aç›s›ndan önemli bir

de¤ißtirme noktas›na getirmißtir. Bu gelißme faaliyet

ad›m, bankac›l›k faaliyetlerinin düzenlenmesi, gözetimi

alan›m›z olan bankac›l›k sektörünü de derinden

ve denetimi ißlevlerinin tek bir otorite alt›nda

etkilemißtir.

birleßtirilmesini sa¤layan Bankac›l›k Düzenleme ve
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Büyüme sürecinde önemli ad›mlar

biri olmay› hedefleyen Oyak Bank, bunu gerçekleßtirmek

Ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kurumlar›ndan biri

için gerekli olan gücü profesyonel kadrolar›ndan ve

olan Ordu Yard›mlaßma Kurumu’nun (OYAK)

üyesi bulundu¤u OYAK Grubu’ndan almaktad›r.

bankac›l›k alan›ndaki kurulußu Oyak Bank, kuruldu¤u
1984’ten bu yana izledi¤i ihtisas bankac›l›¤› yaklaß›m›n›

Yak›n gelecekte Türkiye’nin en büyük 5

2000 y›l›nda de¤ißtirerek büyümeye yönelik at›l›mlar›n›

bankas›ndan biri olmaya do¤ru

h›zla ve kararl›l›kla uygulamaya koymußtur.

Bu de¤ißimin temelinde, istikrarl› ve sa¤lam bir mali
yap› gözeten Oyak Bank’›n, yak›n bir gelecekte Türkiye

Bu süreçte, bir taraftan Türkiye ekonomisinde meydana

bankac›l›k sektöründeki lider 5 bankadan biri olma

gelen ola¤and›ß› gelißim ve de¤ißimleri izleyerek, bilanço

hedefi yatmaktad›r.

varl›klar›n› en iyi ßekilde koruyup yönetmekle u¤raßan
Banka, di¤er taraftan kendisini yak›n gelecek için

Bankan›n mensubu oldu¤u OYAK Grubu, ißtirak

hedefledi¤i pazar pay›na ve sektör liderli¤i konumuna

ßirketlerindeki 14.000 kißilik istihdam› ve sosyal güvenlik

ulaßt›racak önemli ve köklü de¤ißim ile yap›lanma

ßemsiyesi alt›ndaki 180.000’i aßan üyesi ile Türkiye’nin

projelerini -ürün ve hizmet tasar›m›ndan teknolojik

en önemli ekonomik güçlerinden birini temsil etmektedir.

altyap›ya kadar- hayata geçirmeye baßlam›ßt›r.

OYAK, ayn› zamanda, yat›r›mlar› için ülkemize gelmiß
bulunan çeßitli uluslararas› sermaye gruplar›n›n da orta¤›

2000 y›l› içinde gerçekleßen yönetim de¤ißikli¤inin

konumundad›r: Otomotiv devi Renault, finansal

ard›ndan, Oyak Bank’›n tüm strateji ve politikalar›,

hizmetler grubu AXA, lastik üreticisi Goodyear, petrol

ülkenin ekonomik gerçekleri ›ß›¤›nda tekrar gözden

ürünleri da¤›t›c›s› ELF bunlardan ilk akla gelen, en çok

geçirilmiß ve iß stratejileri önümüzdeki üç y›ll›k gelißim

tan›nan uluslararas› isimlerdir.

plan›na uygun olarak yeniden ßekillendirilmißtir.
OYAK Grubu’nun sahip oldu¤u piyasa deneyimi, yüksek
Y›l boyunca uygulanan baßar›l› aktif-pasif ve likidite

iß disiplini ve uluslararas› sayg›nl›¤›, yeniden yap›lanmaya

yönetimi, Bankan›n, 2000 y›l›n›n Kas›m ay›nda baßlay›p

geçißte ve hedeflerine ulaßmada Oyak Bank’a somut bir

2001 y›l›n›n Þubat ay›nda ikinci dalgas› yaßanan kriz

ßekilde k›lavuzluk edecektir.

sürecinden zarar görmeden ç›kmas›n› sa¤lam›ßt›r. Oyak
Bank ekibi al›ß›lagelen sa¤duyulu politikalar› ve analitik

2001 y›l›nda OYAK, BDDK bünyesinde bulunan bir

iß yaklaß›mlar›ndan kriz süresince de ödün vermemiß;

bankan›n sat›n al›nmas› ve Oyak Bank çat›s› alt›nda

Bankan›n oldu¤u kadar müßterilerin emanet varl›klar›n›

birleßtirilmesi yoluyla da büyüme hedefine bir ad›m daha

da koruyarak en uygun yat›r›m araçlar›nda de¤erlendirmeyi

yaklaßmay› öngörmüßtür. Bu stratejinin, ulusal

sürdürmüßtür.

bankac›l›¤›m›z›n korunmas› kadar, geçmiß iki y›l içinde
BDDK bünyesine al›nan bankalar›n bir an önce tedavi

Kurumsal finansmandan bireysel bankac›l›¤a kadar

edilerek tekrar sektöre kazand›r›lmas› yönündeki

farkl› ve çeßitli segmentlerde en ileri bankac›l›k ürün ve

makroekonomik ve sosyal politikalara da hizmet edece¤i

hizmetleri ile büyümeyi ve piyasa yap›c›s› bankalardan

bir gerçektir.
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Uluslararas› sayg›nl›¤a sahip

kurulußlar›n›n finansman olanaklar›n› artan oranda

bir kurum olmak

müßterilerinin kullan›m›na sunmaktad›r.

Oyak Bank’›n bir di¤er hedefi büyümesine paralel
olarak uluslararas› sayg›nl›¤›n› ve risk kabul gücünü

2001 y›l› hakk›nda

pekißtirmektir. 1984 y›l›ndaki kurulußundan bu yana

Oyak Bank, Türkiye’nin dinamik ekonomik yap›s›nda,

hizmet etti¤i ihtisas bankac›l›¤› stratejisinin gereklerine

bankac›l›k faaliyetlerinin belirli bir süre sonra tekrar

uygun bir yabanc› muhabir banka a¤›na sahip olan

canlanaca¤›n› öngörmektedir. Sektörde ve ekonomide

Oyak Bank, 2000 y›l›nda gerçekleßtirdi¤i yönetim

yaßanan sorunlar›n aß›lmas› ile olußacak yeni dönemde,

de¤ißikli¤i ve ald›¤› büyüme karar›na paralel olarak

bankac›l›k sektörü maliyet ve kar marjlar›n›n çok daha

uluslararas› bankalar ve finans kurulußlar› ile olan

dar bir bantta olußmas› ve daha yo¤un bir rekabetin

ilißkilerini de güçlendirmeye ve gelißtirmeye özel önem

yaßanmas› beklenmektedir. Bu süreçte bireysel, kurumsal

vermektedir.

ve ticari bankac›l›k faaliyetleri her zamankinden çok
önem kazanacakt›r.

Bu anlamdaki faaliyetler k›sa sürede netice vermiß,
muhabir banka a¤› co¤rafi ve say›sal olarak önemli bir

Oyak Bank, risk ölçme ve risk alma konusunda yetkin

gelißme göstermißtir.

bir bankac›l›k anlay›ß›yla, klasik enstrümanlar›n yan›
s›ra yap›land›r›lm›ß finansman tekniklerini de kullanarak

D›ß ticaret ißlemlerine arac›l›k, Oyak Bank’›n kurumsal

KOB‹’lerden büyük kurumsal müßterilere kadar tüm

bankac›l›k segmentinde büyümeyi hedefledi¤i bir iß

kesimlere hizmet vermektedir. Keza bireysel bankac›l›k

sahas›d›r. Banka, klasik uluslararas› finans

alan›nda 2000 y›l›nda baßlatt›¤› at›l›mlar, Bankaya bu

enstrümanlar›nda oldu¤u kadar, yap›land›r›lm›ß ileri

segmentte de büyüme yolu açm›ßt›r.

finansman tekniklerini ve yabanc› ülke ihracat kredi

D›ß ticaret ißlemlerine arac›l›k, Oyak Bank’›n kurumsal
bankac›l›k segmentinde büyümeyi hedefledi¤i bir iß
sahas›d›r. Banka, klasik uluslararas› finans
enstrümanlar›nda oldu¤u kadar, yap›land›r›lm›ß ileri
finansman tekniklerini ve yabanc› ülke ihracat kredi
kurulußlar›n›n finansman olanaklar›n› artan oranda
müßterilerinin kullan›m›na sunmaktad›r.
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Ça¤daß insan kaynaklar› yöntemleri kullan›larak
olußturulan kadrolar Bankan›n en önemli varl›¤›d›r.
Eßitlik, adalet, güven ve dayan›ßma duygular› ile
bezenmiß, ißletmesine ve birbirine sevgi ve sayg› duyan
elemanlar ile çal›ßmay› sürdürdü¤ümüz takdirde bu
mutlu çerçevenin içine müßteriler kolayca dahil
edilebilecektir.

En ileri teknolojiyi kullanarak, müßteri odakl› hizmet

verimli çözümleri üretme yetene¤i ile kal›c› baßar›lara

vermeyi öngören Oyak Bank, mensubu oldu¤u

imza atacakt›r.

OYAK Grubu ile olußturaca¤› sinerjiyi de artan oranda
kullanacak ve iß hacmini destekleyecektir.

Hedeflerimize ulaßmak için att›¤›m›z ad›mlarda büyüme
ve yeniden yap›lanma sürecini baßar›yla geçebilmek için

Güvenen ve güvenilen çal›ßma arkadaßlar›m›z

katk›lar›n› özveri ile sunan bütün çal›ßma arkadaßlar›ma

hedeflerimize do¤ru ilerlemede bizi cesaretlendirmektedir.

teßekkür ederim.

Ça¤daß insan kaynaklar› yöntemleri kullan›larak
olußturulan kadrolar Bankan›n en önemli varl›¤›d›r.

Sayg›lar›mla,

Eßitlik, adalet, güven ve dayan›ßma duygular› ile
bezenmiß, ißletmesine ve birbirine sevgi ve sayg› duyan
elemanlar ile çal›ßmay› sürdürdü¤ümüz takdirde bu
mutlu çerçevenin içine müßteriler kolayca dahil

A. Mehmet Özdeniz

edilebilecektir. Oyak Bank, her türlü ekonomik koßula
h›zla uyum sa¤larken, müßterileri için en uygun ve en

YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ VE GENEL MÜDÜR
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K›saca OYAK ...

OYAK’›n otomotiv, çimento, finans, g›da-kimya ve hizmet
olmak üzere beß sektöre yay›lm›ß toplam 25 ißtiraki
vard›r. Renault, AXA ve Goodyear gibi konusunda
dünyan›n önde gelen kurulußlar›yla ortak olan OYAK,
Türkiye’ye önemli ölçüde d›ß kaynak ve teknolojik
birikim girmesini sa¤lam›ßt›r.

Ordu Yard›mlaßma Kurumu (OYAK), Silahl› Kuvvetler

önemli ölçüde d›ß kaynak ve teknolojik birikim girmesini

mensuplar›na mahsus bir ek sosyal güvenlik kurumu

sa¤lam›ßt›r. OYAK çat›s› alt›ndaki ßirketler aras›nda

olußturmak maksad›yla 1 Mart 1961 tarihinde 205 say›l›

hizmet, ürün ve finansman aç›s›ndan sinerji yaratmaya

yasa ile kurulmußtur. OYAK özel hukuk hükümlerine

ve ißtirakleri yönlendirmek için yeni stratejiler olußturmaya

tabi, idari ve mali bak›mdan özerk bir sivil kurulußtur.

özel önem verilmektedir.

Bir yandan üyelerin bekledi¤i hizmetleri en üst

OYAK’›n 2000 y›l› faaliyetleri kapsam›nda, yasal yard›m

standartlarda sa¤layan bir ßirket anlay›ß›yla çal›ßan OYAK,

kategorisinde 3.672 üyeye 2,5 trilyon TL emeklilik yard›m›,

di¤er yandan bir holding yaklaß›m› çerçevesinde portföy

194 üyeye 1,5 trilyon TL ölüm yard›m›, 189 üyeye 875,7

ve ißtirak yat›r›mlar›n› verimli biçimde de¤erlendirerek,

milyar TL maluliyet yard›m›, ve 21.704 üyeye de 9,6

üyelerine yüksek getiri sa¤lamaktad›r.

trilyon TL emekli maaß› ödemesi yap›lm›ßt›r. Geçen y›l
sosyal hizmetler kapsam›nda da 65.314 üyeye 68 trilyon

OYAK’›n otomotiv, çimento, finans, g›da-kimya ve hizmet

TL borç para yard›m› yap›l›rken, 1.525 üyeye 10,3 trilyon

olmak üzere beß sektöre yay›lm›ß toplam 25 ißtiraki vard›r.

TL konut kredisi verilmißtir. Oyak’›n ißtirak ßirketleri

Renault, AXA ve Goodyear gibi konusunda dünyan›n

hakk›ndaki k›sa bilgiler aßa¤›da verilmißtir.

önde gelen kurulußlar›yla ortak olan OYAK, Türkiye’ye
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K›saca OYAK...

OYAK’›n otomotiv grubunda en büyük pay› Oyak-Renault
ve MA‹S al›rken; ülkemizin önde gelen taß›mac›l›k firmas›
Omsan, 157 istasyona sahip ELF Selyak ve Türkiye’nin
en büyük lastik üreticisi Goodyear otomotiv grubunun
di¤er ßirketlerini olußturmaktad›rlar.

Otomotiv Grubu:

Goodyear (OYAK Grubu ißtirak pay›: %11,48)
Türkiye’nin en büyük otomobil lastik (kamyon, kamyonet,

Oyak-Renault (OYAK Grubu ißtirak pay›: %49)

otobüs, minibüs, traktör ve iß makineleri için) ve s›rt

Frans›z Renault lisans› ile üretim yapan ve 2000 y›l›

kauçu¤u imalatç›s›d›r.

üretimi 140 bin arac› geçen Türkiye’nin en büyük otomotiv
üreticilerinden biridir.

Çimento Grubu:

MA‹S (OYAK Grubu ißtirak pay›: %51)

OYAK’›n çimento grubunda yer alan tesisler, TSE

Renault otomobillerinin Türkiye Genel Distribütörü.

standartlar›na uygun muhtelif gri ve beyaz çimento

Türkiye'nin en büyük "Otomobil Sat›ß Teßkilat›" olup

tiplerinin üreticisidir.

2000 y›l›nda pazar pay› %23 olmußtur.
Adana Çimento (OYAK Grubu ißtirak pay›: %57)
Omsan (OYAK Grubu ißtirak pay›: %100)

Y›ll›k klinker üretim kapasitesi 2.294.000 ton, çimento

400 araçl›k kuru yük, oto taß›y›c› ve silobas filosu ile

ö¤ütme kapasitesi ise 3.643.000 tondur. 2000 y›l› ihracat›

uluslararas› kara, deniz ve hava kombine taß›mac›l›¤›

26,8 milyon dolar, yurtiçi toplam sat›ßlar› ise 55,9 trilyon

alan›nda ülkemizin önde gelen ßirketlerindendir.

TL’d›r.

ELF Selyak (OYAK Grubu ißtirak pay›: %32)

Bolu Çimento (OYAK Grubu ißtirak pay›: %53)

Frans›z ELF Grubu ile ortak bir girißim olup, petrol

Y›ll›k klinker üretim kapasitesi 1.350.000 ton, çimento

ürünleri depolanmas›, da¤›t›m› ve madeni ya¤ üretimi

üretim kapasitesi ise 2.700.000 tondur. Klinker üretiminde

gerçekleßtirmektedir. 157 istasyonu mevcuttur.

pazar pay› %4,6 çimento üretiminde ise %5,4’tür.
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K›saca OYAK...

Ünye Çimento (OYAK Grubu ißtirak pay›: %51)

Finans Grubu:

Y›ll›k klinker üretim kapasitesi 600.000 ton, çimento
ö¤ütme kapasitesi ise 1,752,000 tondur. 2000 y›l› kar›

AXA OYAK Holding A.Þ. (OYAK Grubu ißtirak pay›: %50)

14,2 trilyon TL olmußtur.

Oyak ve Frans›z AXA Grubu’nun ortak bir girißimidir.
Holding, AXA OYAK Sigorta ile hayat d›ß›, AXA OYAK

Mardin Çimento (OYAK Grubu ißtirak pay›: %51)

Hayat Sigorta ile de hayat branß›nda faaliyet göstermektedir.

Y›ll›k klinker üretim kapasitesi 625.000 ton, çimento
ö¤ütme kapasitesi ise 1,020,000 tondur. 2000 y›l› brüt

Oyak Menkul De¤erler A.Þ. (OYAK Grubu ißtirak pay›: %100)

sat›ß has›lat› 27,1 trilyon TL olarak gerçekleßtirmißtir.

Ülkemizin önde gelen sermaye piyasas› arac›
kurumlar›ndand›r. Þirketin ißlem hacmi 2000 y›l›nda %169

Elaz›¤ Çimento (OYAK Grubu ißtirak pay›: %70)

art›ß göstererek 1,4 trilyon TL olarak gerçekleßmißtir.

Y›ll›k klinker üretim kapasitesi 300.000 ton, çimento
ö¤ütme kapasitesi ise 900,000 tondur. 2000 y›l› faaliyetleri

Halk Leasing (OYAK Grubu ißtirak pay›: %40)

sonucunda 2,2 trilyon TL dönem kar› elde etmißtir.

Türk leasing sektörünün en köklü ve deneyimli
ßirketlerindendir. Þirketin ißlem hacmi 2000 y›l›nda %44

Oysa Ni¤de Çimento (OYAK Grubu ißtirak pay›: %38,25)

oran›nda bir art›ß kaydetmißtir.

Y›ll›k klinker üretim kapasitesi 410.000 ton, çimento
ö¤ütme kapasitesi ise 916.000 tondur.

G›da-Kimya Grubu:

Oysa ‹skenderun Çimento (OYAK Grubu ißtirak pay›: %50)

Hektaß (OYAK Grubu ißtirak pay›: %53,18)

Þirket hem iç hem d›ß pazarlara sat›ß yapmaktad›r. Y›ll›k

Türkiye zirai ilaç pazar›n›n lideri olup 2000 y›l› pazar pay›

çimento ö¤ütme kapasitesi 1.000.000 tondur. 2000 y›l›

%17,6’d›r. Hektaß ayn› zamanda DuPont, FMC ve Uniroyal

faaliyetleri sonucunda 2,8 trilyon TL dönem kar› elde

Chemical gibi çok uluslu ßirketlerin Türkiye temsilcisi ve

etmißtir.

distribütörüdür.

OYAK’›n çimento grubunu olußturan yedi ißtirak ßirketi
TSE standartlar›na uygun muhtelif gri ve beyaz çimento
tiplerinin üreticisidir.
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Finans, g›da-kimya ve hizmet sektörleri OYAK’›n di¤er
ißtiraklerinin yer ald›¤› iß sahalar›d›r.

Tukaß (OYAK Grubu ißtirak pay›: %70)

Oytaß (OYAK Grubu ißtirak pay›: %99,48)

Turgutlu ve Torbal›'da kurulu modern tesisleri ile

OYAK Grubu ißtiraklerinin ithalat ve ihracat potansiyelini

Türkiye’nin en büyük konserve ve haz›r yemek üreticisidir.

de¤erlendirmek amac›yla kurulmuß bir d›ß ticaret ßirketidir.
2000 y›l› dönem kar› 4,4 trilyon TL’d›r.

Tam G›da (OYAK Grubu ißtirak pay›: %29,09)
Türkiyenin en büyük bisküvi ve türev ürünleri üreticisi

Oypa (OYAK Grubu ißtirak pay›: %100)

olup mamulleri “ET‹” markas› alt›nda sat›lmaktad›r.

Ülkemizin en eski perakende ma¤azac›l›k zincirlerinden
biri olup Oypa markas› alt›nda hizmet vermektedir.

Eti Pazarlama (OYAK Grubu ißtirak pay›: %26)

Þirketin 2000 y›l› cirosu 102 milyon dolard›r.

Tam G›da ve Eti G›da’n›n distribütör firmas› olup yurt
içi sat›ßlar›n› 132 distribütör kanal› ile yürütmektedir.

Oyak Güvenlik (OYAK Grubu ißtirak pay›: %100)

Þirketin 2000 y›l› ihracat› %30 oran›nda art›ß göstererek

2000 y›l›nda kurulan Þirket, güvenlik hizmetleri, para,

4 bin tona yak›n gerçekleßmißtir.

de¤erli evrak ve de¤erli mal nakli, dan›ßmanl›k, araßt›rma
ve enformasyon konular›nda çözümler sunmaktad›r.

Hizmet Grubu:
Oyak ‹nßaat (OYAK Grubu ißtirak pay›: %75)
OYAK ‹nßaat, konut, sanayi yap›lar›, turizm tesisleri ve
askeri tesisler gibi her türlü yap›n›n proje, inßaat ve montaj
ißlerini gerçekleßtiren bir inßaat ßirketidir.

Oytur (OYAK Grubu ißtirak pay›: %100)
Yurtiçi ve yurtd›ß› uçak bilet hizmetlerinden fuar
organizasyonlar›na kadar geniß bir yelpazede hizmet veren
bir turizm ßirketidir. Þirketin 2000 y›l› bilet sat›ß cirosu
2,4 trilyon TL’d›r.
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Türkiye Ekonomisi

1999 y›l›n›n sonunda IMF ile imzalanan üç y›ll›k stand-

Y›l içerisinde petrol fiyatlar›n›n Körfez Savaß›’ndan bu

by anlaßmas›n›n ilk y›l› olan 2000 y›l›nda, enflasyonda

yana en yüksek seviyesine ç›km›ß olmas› ve dolar›n gücünü

önemli düßüßler kaydedilirken Türkiye ekonomisinde

korumas› ithalat faturas›n› art›r›rken, ülke ihracat›n›n

ciddi bir canlanma yaßanm›ßt›r.

yar›s›ndan fazlas›n›n gerçekleßtirildi¤i Avrupa Birli¤i
ülkelerinin ortak para birimi Euro’nun zay›fl›¤› ihracat

Kamu disiplini, yap›sal reformlar ve önceden aç›klanm›ß

gelirlerini dura¤anlaßt›rm›ß ve bir önceki y›la göre ihracat›n

ve hedeflenen enflasyonla uyumlu kur politikas›na dayal›

art›ß› %4,5 ile s›n›rl› kalm›ßt›r.

IMF destekli ekonomik istikrar program›na finans
2000 y›l› sonunda enflasyon her ne kadar hükümetin

piyasalar›nda duyulan güven, y›l›n ilk yar›s›nda faizlerde
çok h›zl› bir düßüß yaratarak tüketimi cazip hale getirmißtir.

hedeflerinin üzerinde kalsa da; faizlerde yaßanan düßüß,

Ürün aray›ß›nda olan bankac›l›k sektörünün tüketici

hedeflenen toptan eßya enflasyonu ile uyumlu olarak

kredilerine yönelmesi ve daha önceki y›llarda yüksek reel

önceden aç›klanan kur politikas› ve kontrol alt›nda tutulan

faiz gelirlerinin cazibesi nedeniyle ertelenmiß talebin

kamu mallar› fiyatlar› sayesinde 1986’dan bu yana en

gerçekleßtirilmesi, özellikle dayan›kl› tüketim mallar›

düßük seviyelerine gerilemißtir. Uygulanmakta olan

sat›ßlar›nda ciddi bir canlanmaya yol açm›ßt›r. Üretimin

enflasyonla mücadele program›n›n üç temel ekseninden

büyük oranda ithal hammadde ve ara mallar›na dayal›

biri olan kamu disiplininin sa¤lanmas› aç›s›ndan 2000

olmas› ise yaßanan bu canlanman›n do¤rudan d›ß ticaret

y›l›nda konsolide bütçe performans› ekonomik

dengesini bozmas›na neden olmußtur.

canlanman›n ve 1999 y›l› sonunda getirilen bir defal›k

Kamu disiplini, yap›sal reformlar ve önceden aç›klanm›ß
-hedeflenen enflasyonla uyumlu- kur politikas›na dayal›
IMF destekli enflasyonla mücadele program›na finans
piyasalar›nda duyulan güven, y›l›n ilk yar›s›nda faizlerde
hzl› bir düßüß yaratarak tüketimi cazip hale getirmißtir.
Büyüme

Enflasyon (tefe)

(%)

(%)

(%)

62,9

68,8

6,1

Enflasyon (tüfe)

39

32,7

-6,1

99

00

99

00
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‹ç borçlanma cephesinde rahat bir y›l geçiren Hazine,
2000 y›l›nda aç›klam›ß oldu¤u program dahilinde toplam
itfas›n›n %76’s› kadar borçlanma gerçekleßtirmiß, 2000
y›l› baß›nda olußan pozitif beklentilerle de iç borçlanma
faizlerinde çok ciddi bir düßüß yaßanm›ßt›r. 1999 y›l›nda
ortalama %109,5 bileßik faizle borçlanan Hazine’nin
2000 y›l›nda borçlanma maliyeti %38’e inmißtir.

ek vergilerin deste¤i ile beklentilerin çok üzerinde

ißlemler aç›¤›nda rekor bir art›ßa neden olmußtur: Cari

gerçekleßirken; ißletmeci K‹T’lerin dengesinde fiyatlama

ißlemler aç›¤› y›l sonu itibariyle 9,8 milyar dolara ulaßm›ßt›r.

k›s›tlar› ve yap›sal sorunlar›n üzerine yeterince gidilememesi
nedeni ile önemli bir bozulma görülmüßtür.

Türkiye’nin toplam d›ß borcu 2000 y›l›n›n sonunda 114,3
milyar dolara ulaßm›ßt›r. D›ß borcun 28,9 milyar dolarl›k

Mali disiplinin sa¤lanmas›nda gerek yap›sal sorunlar›n

k›sm› k›sa vadelidir.

çözümü gerekse gelir yarat›c› kalem olarak büyük önem
taß›yan özelleßtirmede 2000 y›l›nda hedeflenenin alt›nda,

‹ç borçlanma cephesinde rahat bir y›l geçiren Hazine,

ancak baßar›l› bir performans sergilenmißtir. Hükümet

2000 y›l›nda aç›klam›ß oldu¤u program dahilinde toplam

7,6 milyar dolar olarak tahmin etti¤i özelleßtirme

itfas›n›n %76’s› kadar borçlanma gerçekleßtirmiß, y›l›n

gelirlerinin, GSM lisans sat›ß› ve Türk Telekom’un hisse

baß›nda olußan pozitif beklentilerle de iç borçlanma

sat›ß›nda yaßanan gecikmeler nedeni ile sadece 3,5 milyar

faizlerinde çok ciddi bir düßüß yaßanm›ßt›r. 1999 y›l›nda

dolar›n› gerçekleßtirebilmißtir. Türk Telekom ve enerji

ortalama %109,5 bileßik faizle borçlanan Hazine’nin

santral ve da¤›t›m ßebekelerinin özelleßtirilmesinde yaßanan

2000 y›l›nda borçlanma maliyeti %38’e inmißtir.

gecikmeler ise yap›sal reform konusunda hükümetin
isteksizli¤i olarak yorumlanm›ß ve özellikle y›l sonuna

Bu olumlu gelißmelere karß›n, 2000 y›l› Kas›m ay›n›n

do¤ru beklentilerin kötüleßmesinde önemli rol oynam›ßt›r.

ikinci yar›s›nda Türkiye çok ciddi bir finansal kriz yaßam›ß
ve iki hafta içerisinde Merkez Bankas› 6,3 milyar dolar

Ekonomik canlanma ve faizlerde yaßanan düßüßün iç

döviz satmak zorunda kalm›ßt›r. Hükümetin yaklaß›k bir

talebi desteklemesi sonucu artan ithalat talebi, enerji

ay sonra tekrar IMF deste¤i ve ek kredi temin ederek

fiyatlar›ndaki beklenmedik art›ßla ve Euro/Dolar

kontrol alt›na alabildi¤i durum, hem bankac›l›k sektörü

paritesindeki h›zl› düßüßün ihracat› olumsuz etkilemesi

hem de reel sektör için önemli bir maliyet yaratm›ßt›r.

ile birleßince 2000 y›l›nda d›ß ticaret, dolay›s›yla cari
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Tarihe Kas›m 2000 mali krizi olarak geçen gelißmelerin

1,5 milyar dolar›n›, Türk Liras› karß›l›¤›n› Merkez

dayanaklar› aras›nda enflasyon ve özelleßtirmede hedeflerin

Bankas›’nda haz›r bulundurabilen bankalara, program

çok uza¤›nda kal›nmas›, cari aç›¤›n A¤ustos ay›nda rekor

çerçevesindeki kur taahhütlerinin gere¤i olarak satm›ßt›r.

seviyeye ç›kmas› ve yap›sal konulardaki gecikmelerle
20 Þubat’ta gecelik faiz oranlar› ortalama %2.058’e

birlikle piyasalarda program›n devaml›l›¤›na dair

f›rlarken, bu döviz talebini durduramam›ß, aksine buna ek

çekincelerin artm›ß olmas› say›labilir.

olarak kamu bankalar› merkezli bir ödemeler sistemi krizi
Baßta IMF ve Dünya Bankas› olmak üzere uluslararas›

yaratm›ßt›r. 19-21 Þubat tarihlerinde Merkez Bankas›

finans kurulußlar›n›n deste¤i ile krizi atlatan Türkiye,

toplam 5 milyar dolar döviz sat›ß› gerçekleßtirmißtir. 20-

18 Aral›k 2000’de yürürlükteki stand-by anlaßmas›

22 Þubat aras›ndaki üç günde interbank gecelik faiz

çerçevesinde IMF’ye daha s›k› tedbirler içeren üçüncü ek

ortalamas›n›n %2.424 olmas›na karß›n, Merkez Bankas›’n›n

niyet mektubunu vermiß ve 5,2 milyar dolar ek rezerv

program kapsam›ndaki para politikas›ndan ayr›lmamas›

kolayl›¤› (SRF) sa¤lam›ßt›r. Dünya Bankas› da 21 Aral›k

ve ödeme s›k›nt›s› içinde olan kamu bankalar›na likidite

2000 tarihinde, 2001-2003 y›llar› aras›nda Türkiye’ye

sa¤lamaktan kaç›nmas› bir ödemeler sistemi krizine yol

kulland›r›lmak üzere toplam 5 milyar dolarl›k ülke stratejik

açarak tüm sistemin kilitlenmesine neden olmußtur.

yard›m (CAS) kredisini onaylam›ß ve bunun ilk dilimi
olan 778 milyon dolarl›k finansal uyum kredisini

IMF heyeti ile yap›lan toplant›lar›n ard›ndan biraraya

(FSAL-1) ve 250 milyon dolarl›k özelleßtirme sosyal destek

gelen koalisyon liderleri 21 Þubat akßam› uygulanmakta

kredisini (PSSP) yürürlü¤e koymußtur.

olan program›n en önemli unsurlar›ndan biri olan
“önceden belirlenmiß kur” politikas›n›n terk edildi¤ini
ve TL’n›n serbest dalgalanmaya b›rak›ld›¤›n›

Kas›m krizinden k›sa bir süre sonra, 19 Þubat 2001 tarihli
Milli Güvenlik Kurulu toplant›s›nda Cumhurbaßkan› ile

aç›klam›ßlard›r. Bu aç›klaman›n ard›ndan dolar kuru 22-

hükümet temsilcileri aras›nda ç›kan tart›ßma, ekonomide

23 Þubat’ta s›ras›yla %39,8 ve %12 artm›ß ve Türk Liras›,

yeni bir panik dalgas›na yol açm›ßt›r.

dolar karß›s›nda iki günde %36,1 de¤er kaybetmißtir.

19 Þubat 2001 günü ertesi gün valörlü 7,6 milyar dolar

Ödemeler sistemi krizine yönelik olarak Merkez Bankas›

döviz talebi olußurken, bu durum piyasada TL s›k›ß›kl›¤›

21 Þubat’ta kamu ve fon bankalar›ndan do¤rudan Devlet

yaratm›ß; 20 Þubat’ta Merkez Bankas› bu döviz talebinin

‹ç Borçlanma Senedi al›m› yoluyla likidite sa¤lamaya

‹thalat

‹hracat

D›ß Ticaret Aç›¤›

Milyar $

Milyar $

Milyar $

54,2

26,6

27,5

26,7

40,7
14,1

99

00

99

00

sayfa 12

99

00

Oyak Bank 2000 Faaliyet Raporu

Türkiye Ekonomisi

Tarihe Kas›m 2000 mali krizi olarak geçen gelißmelerin
dayanaklar› aras›nda enflasyon ve özelleßtirmede
hedeflerin çok uza¤›nda kal›nmas›, cari aç›¤›n A¤ustos
ay›nda rekor seviyeye ç›kmas› ve yap›sal konulardaki
gecikmelerle birlikle piyasalarda program›n
devaml›l›¤›na dair çekincelerin artm›ß olmas›
say›labilir.

baßlam›ßt›r. Takip eden günlerde döviz kurlar› döviz

14 milyar dolar›n, d›ß borç servisinin rahatl›kla

talebine ba¤l› olarak art›ß›n› sürdürürken, Mart ortas›na

yap›labilmesi ve iç borç sto¤unun sürdürülebilirli¤inin

do¤ru kurlar stabilize olmaya baßlam›ßt›r. Dolar kur art›ß›

sa¤lanmas› amac› ile kullan›lmas› beklenmektedir.

Nisan baß›nda %75’lere ulaßm›ßt›r. 27 Nisan itibariyle,
Merkez Bankas› döviz al›ß kurlar›na göre, dolar kurunun

Aç›klanan programla hükümet yetkilileri dalgal› kur

21 Þubat’tan bu yana kümülatif art›ß› %79,3 olarak

sistemi içinde enflasyonla mücadeleyi kesintisiz ve kararl›

görülmektedir. Döviz kurlar›ndaki belirsizlik ve güvensizlik

bir biçimde sürdürmeyi, bankac›l›k sektöründe kamu ve

hemen hemen tüm piyasalar› ißlemez hale getirirken,

TMSF bünyesindeki bankalar baßta olmak üzere h›zl› ve

ekonomik akviteler de ayn› dönemde çok ciddi bir

kapsaml› bir yeniden yap›land›rmay› -böylece bankac›l›k

duraklama içine girmißtir.

kesimi ile reel sektör aras›nda sa¤l›kl› bir ilißki kurmay›-,
kamu finansman dengesini bir daha bozulmayacak bir

Türkiye, Dünya Bankas› Baßkan Yard›mc›s› Kemal

biçimde güçlendirmeyi, toplumsal uzlaßmaya dayal›,

Derviß’in Ekonomiden Sorumlu Bakan olarak 3 Mart

fedakarl›¤›n tüm kesimlerce adil bir biçimde paylaß›lmas›n›

2001 tarihinde hükümete girmesinin ard›ndan, uluslararas›

öngören ve enflasyon hedefleri ile uyumlu bir gelirler

finans kurulußlar›n›n da deste¤i ile yeni ve kal›c› bir

politikas› sürdürmeyi ve bütün bunlar› etkinlik, esneklik

program çal›ßmas›na baßlam›ß ve 15 May›s 2001’de

ve ßeffafl›k ile sa¤layacak yap›sal unsurlar›n yasal

“Güçlü Ekonomiye Geçiß Program›” aç›klanm›ßt›r.

altyap›s›n› olußturmay› hedeflemektedir.

IMF, son bir buçuk y›l içindeki üçüncü deste¤i ile
Türkiye’nin kullan›m›na açm›ß oldu¤u kredi imkan›n›
ülke kotas›n›n yaklaß›k 16 kat›na ç›karm›ßt›r. IMF ve
Dünya Bankas›’ndan 2001 y›l›nda gerekli koßullar›n
sa¤lanmas› durumunda kullan›lmas› öngörülen toplam
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Türk Bankac›l›k Sektörü

1990 sonras› dönemde kamu kesimi borç sto¤unun h›zl›

Türkiye Bankalar Birli¤i 2000 y›l› verilerine göre, bankac›l›k

bir ßekilde artmas›, uygulanan para ve kur politikalar› ile

sistemi toplam aktifleri dolar baz›nda %16 büyürken,

bankac›l›k kesiminde görülen denetim eksikli¤i sektörün

toplam aktiflerin GSMH’ya oran› yaklaß›k beß puan

sorunlar›n›n yap›sallaßmas›na yol açm›ßt›r.

artm›ßt›r. Aktif yap›s›nda kredilerin pay› artarken, menkul
de¤erler cüzdan›n›n pay› azalm›ßt›r.

Son on y›ld›r yaßanan makroekonomik istikrars›zl›k, yüksek
kamu aç›klar›, kamu bankalar›n›n sistemi çarp›t›c› etkileri,

Kredilerdeki art›ß›n en önemli nedeni tüketici kredilerindeki

risk alg›lama ve yönetiminin zay›flamas› nedenleri ile

art›ß olmußtur. Merkez Bankas› verilerine göre tüketici

bankac›l›k sisteminde özkaynak yetersizli¤i, küçük ölçekli

kredileri bir y›l içerisinde yaklaß›k 3 kat, tüketici kredileri

ve parçal› bankac›l›k yap›s›, kamu bankalar›n›n sistem

ve kredi kart› kullan›m› ise yaklaß›k 1,5 kat artm›ßt›r. 2000

içindeki pay›n›n yüksekli¤i, zay›f aktif kalitesi, piyasa

y›l›n›n baß›nda %11,7 olan tüketici kredileri ve kredi kart›

risklerine aß›r› duyarl›l›k ve k›r›lganl›k, iç kontrol, risk

kullan›m›n›n toplam finans d›ß› kesime verilen krediler

yönetimi ve saydaml›k eksikli¤i gibi birçok sorun ortaya

içindeki pay›, 2000 sonunda %23,6’ya yükselmißtir.

ç›km›ßt›r.
2000 y›l›n›n son çeyre¤inde yaßanan finansal krizle TMSF
kontrolündeki bankalar›n say›s› 11’e, bu bankalar›n sistemin

2000 y›l›n›n baß›ndan itibaren, IMF destekli 3 y›ll›k
enflasyonla mücadele program›na duyulan güven ve

toplam aktifleri içindeki pay› ise %9’a ç›km›ßt›r. Bu bankalar

uygulanan kur politikas›, faizlerde h›zl› bir düßüß yarat›rken,

2000 sonu itibariyle toplam mevduat›n %13’ünü kullanmakta

bankalar›n daha fazla kur riski almalar›n› cazip hale

olup, toplam kredilerin de %7’sini kulland›rm›ßlard›r.

getirmißtir. Aß›r› iyimser ortam, faizlerde düßüßün devam
edece¤i beklentisi ile bankalar› daha çok vade riski almaya

Sektörde yo¤unlaßma 2000 y›l›nda da artmaya devam

teßvik etmiß; özellikle tüketici kredilerindeki rekabet

etmiß ve ilk beß bankan›n toplam aktifler içindeki pay›

sistemdeki vade riskinin ciddi oranda artmas›na neden

2 puan artarak %48’e, toplam mevduat içindeki pay›

olmußtur. Tüm bu gelißmelerin bir sonucu olarak 2000

1 puan artarak %51’e ç›km›ßt›r. ‹lk beß bankan›n toplam

y›l›nda bankac›l›k sisteminin likidite, faiz ve kur risklerine

krediler içindeki pay› ise 1999 y›l› seviyesinde kalm›ß ve

karß› duyarl›l›¤› artm›ßt›r. Bu duyarl› ortamda yaßanan

%42 olarak gerçekleßmißtir.

Kas›m krizi yüksek gecelik borçlanma ihtiyac› olan kamu
ve Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF) kapsam›ndaki

2000 y›l›n›n sonunda 61’i ticaret bankas› olmak üzere

bankalar›n mali yap›lar›n› daha da bozmußtur. Kas›m

toplam 79 olan sistemdeki bankalar›n sadece 30 tanesinin

krizinde likidite ve faiz riski taß›yan bankalar büyük zarar

toplam aktif büyüklü¤ü 1 milyar dolar›n üzerindedir.

görürken, Þubat krizi de kur riskinin realize olmas›na ba¤l›

5 milyar dolar üzerinde aktif büyüklü¤üne sahip banka

kay›plar yaratm›ßt›r.

say›s› ise sadece 9’dur.

Konsolide Aktifler

Toplam Krediler

Toplam Mevduat

Milyar $

Milyar $

(Bankalararas› Mevduat Dahil) Milyar $

155,2

89,4

133,5

99

101,9

50,9
40,2

00

99

00
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Sektörde yo¤unlaßma 2000 y›l›nda da artmaya devam
etmiß ve ilk beß bankan›n toplam aktifler içindeki pay›
2 puan artarak %48’e, toplam mevduat içindeki pay›
1 puan artarak %51’e ç›km›ßt›r.
Bankac›l›k Sisteminin Finansal Büyüklüklerindeki Gelißmeler
(Milyon $)

Toplam Aktifler
Toplam Krediler
TL Krediler
YP Krediler
Toplam Krediler/Toplam Aktifler (%)
Menkul De¤erler Cüzdan›
Menkul De¤erler Cüzdan›/Toplam Aktifler (%)
Mevduat (Bankalararas› Mevduat Dahil)
-Tasarruf Mevduat›
-TL
-YP
Toplam Krediler/Toplam Mevduat (%)
Mevduat D›ß› Kaynaklar
-Yurt D›ß› Bankalar
Özkaynaklar+Kar
Toplam Aktifler/GSMH (%)
Toplam Krediler/GSMH (%)
Menkul De¤erler Cüzdan›/GSMH (%)
Tasarruf Mevduat›/GSMH (%)
Kamu Bankalar› Aktifleri/Toplam Sektör Aktifleri (%)
Bilanço D›ß› ‹ßlemler/Toplam Aktifler (%)

1980

1990

1994

1999

2000

20.785
11.168
53,7
1.339
6,4
10.188
4.288
4.288
109,6
1.289
1.147

58.171
27.342
21.600
5.742
47,0
5.997
10,3
32.564
19.343
11.914
7.429
84,0
11.760
3.460
5.903

52.552
20.559
10.691
9.868
39,1
5.955
11,3
33.191
24.190
8.612
15.578
61,9
9.019
2.675
4.409

133.533
40.206
19.626
20.580
30,1
22.955
17,2
89.361
58.807
24.701
34.106
45,0
22.934
12.073
7.840

155.237
50.931
28.823
22.108
32,8
17.848
11,5
101.884
64.352
26.628
37.724
50,0
29.435
16.284
11.367

28,6
15,4
1,8
5,9
44,1
-

38,2
17,9
3,9
12,7
44,6
-

40,3
15,8
4,6
18,5
39,6
49,5

71,7
21,6
12,3
31,6
34,9
103,5

76,9
25,2
8,8
31,9
34,2
100,8

Kaynak: BDDK, Türkiye Bankalar Birli¤i

Sistemin fonlama yap›s›na bak›ld›¤›nda toplam mevduat›n

1990’dan bu yana düßmekte olan ve sadece 1997 y›l›nda

önceki y›la göre dolar baz›nda %14, mevduat d›ß›

nisbi bir düzelme gösteren özkaynaklar›n (net kar dahil)

kaynaklar›n ise %28 artt›¤› görülmektedir. 2000 y›l›nda

toplam aktiflere oran›, önceki y›la göre 1,1 puan iyileßerek

mevduat›n vade yap›s›, y›l içinde dalgalanma göstermiß,

2000 y›l›n›n sonunda %7,3 olarak gerçekleßmißtir. 2000

y›l›n son üç ayl›k döneminde ise önemli ölçüde k›salarak

y›l›nda uygulanan kur politikas›n›n kur riskini azaltm›ß

ortalama vade yap›s› 3,5 aydan 2,6 aya gerilemißtir.

olmas› nedeni ile cazip hale gelen yabanc› para fonlama,
bankac›l›k sisteminin yabanc› para aktifleri ile yabanc›

Sistemdeki ödenmiß sermaye 2000 y›l›nda önceki y›la göre

para pasifleri aras›ndaki negatif fark›n, yani aç›k pozisyonun

dolar baz›nda %40,7 artarken, özellikle fon bankalar›

4,1 milyar dolar artarak 17,3 milyar dolara ç›kmas›na

kaynakl› olmak üzere cari y›l zarar› 4,7 milyar dolardan

neden olmußtur.

6,9 milyar dolara ç›km›ß, rezervler 1,2 milyar dolardan 5
milyar dolara yükselmißtir. Bu neticelere göre, dönem net
kar› hariç özkaynaklar önceki y›la göre dolar baz›nda
%124 art›ß göstermißtir.
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Yar›nlar›n kurumsal bankac›l›k anlay›ß›n›
ßekillendirirken

etmeyi hedeflemektedir. Oyak Bank’›n plasman

Oyak Bank kurumsal bankac›l›k alan›nda müßterilerine

politikas›n›n de¤ißmeyen hedefleri Türkiye ekonomisinin

her türlü kurumsal ve ticari, para-sermaye piyasas› ürünlerini,

ve sanayinin gelißimine katk›da bulunmak ve banka olarak

nakit yönetimi hizmetlerini, özel bankac›l›k ürünlerini ve

sektör içindeki pay›n› art›rmakt›r.

müßterilerine çok daha geniß bir ürün yelpazesiyle hizmet

kurumsal dan›ßmanl›k hizmetlerini sunmaktad›r.
Denetime tabi tutulmuß mali tablolara göre, Oyak Bank’›n
Oyak Bank, Türkiye ekonomisinin yaßamakta oldu¤u

kurumsal kredileri 2000 y›l› sonunda, 1999 y›l›na göre,

de¤ißim sürecine kendini haz›rlamakta olan bir

%8 art›ß göstererek 47.400 milyar TL’na ulaßm›ßt›r. 1999

kurumdur. Ekonomik istikrar›n sa¤lanaca¤› bir düzende

y›l›n›n sonunda 32.900 milyar TL olan gayrinakdi kredi

reel sektörlerin bankac›l›k ihtiyaçlar› artacak ve

toplam›, 2000 y›l›n›n sonunda %48 art›ß kaydederek

çeßitlenecektir. Oyak Bank, kurumsal bankac›l›¤›,

48.796 milyar TL’na ulaßm›ßt›r.

büyüyece¤i ve önemli kazan›mlar elde edece¤i bir iß
sahas› olarak görmektedir.

OYAK Grubu’nun büyük potansiyelini iß
hacmine dönüßtürmek

Türkiye ekonomisi ve bankac›l›k sektöründeki de¤ißim

OYAK Grubu, ißtirak ßirketlerindeki 14.000 kißilik

sürecinin içinde sa¤lam ve güçlü yap›s›yla yer alan Oyak

istihdam› ve sosyal güvenlik ßemsiyesi alt›ndaki 180.000’in

Bank, 2001 y›l› içinde mevcut portföyünü korumak ve

üzerindeki üyesi ile Türkiye’nin en önemli ekonomik

kurumsal ilißkilerini sürdürmenin yan› s›ra, yeni müßteriler

güçlerinden biridir.

edinmek suretiyle büyümeyi hedeflemektedir. Bu kararl›l›k
içerisinde büyümeye devam eden Oyak Bank, 2000 y›l›nda,

Grubun sahip oldu¤u kurumsal yap›, piyasa deneyimi,

kurumsal bankac›l›k alan›ndaki hedeflerine ulaßmas›n›

yüksek iß disiplini ve uluslararas› sayg›nl›¤›, yeni yap›ya

sa¤layacak yeniden yap›lanma sürecini baßlatm›ßt›r.

geçißte ve hedeflerine ulaßmada Oyak Bank’a somut bir
ßekilde k›lavuzluk etmektedir. OYAK Grubu sinerjisi

Oyak Bank’›n kurumsal yap›lanma sürecinin en önemli

kurumsal ve bireysel anlamda Bankan›n en büyük

hedefleri; Bankaya yeni müßteri kazand›r›lmas›, yeni ve

avantajlar›ndan biri olup, bu sinerjiyi gelißtirerek iß

mevcut müßterilerle karß›l›kl› güvene dayal› uzun vadeli

hacmine dönüßtürmeyi hedefleyen yayg›n ve ayr›nt›l›

ilißkilerin devam›, müßteri ve kurumsal bankac›l›k ürünleri

çal›ßmalar yap›lmaktad›r.

baz›nda ißlem hacimlerinin art›r›lmas› ve daha çok hizmet
alan› ve üründe Oyak Bank isminin tan›t›lmas› ve

Bankan›n Bireysel Bankac›l›k Bölümü ile koordineli

duyurulmas› olarak belirlenmißtir. Banka, 2001 y›l›nda

çal›ß›larak OYAK Grubu ßirketlerinin ißlem hacimlerinden

Oyak Bank kurumsal bankac›l›k alan›nda müßterilerine
her türlü kurumsal ve ticari, para-sermaye piyasas›
ürünlerini, nakit yönetimi hizmetlerini, özel bankac›l›k
ürünlerini ve kurumsal dan›ßmanl›k hizmetlerini
sunmaktad›r.
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Otomatik borçland›rma ve tahsilat sistemleri gibi nakit
yönetimi ürünlerinin proje baz›nda kurumsal bankac›l›k
pazarlama faaliyetlerine entegre edilerek gelißtirilmesi
Oyak Bank’›n önem verdi¤i ve büyük gelecek gördü¤ü
bir iß sahas›d›r.

çapraz sat›ß hizmetleri sunarak maksimum pay›n al›nmas›

Oyak Bank, nakit yönetimi alan›nda da sektörün öncüleri

hedeflenmektedir. 2001 y›l›nda Oyak Bank kurumsal

aras›nda yer almay› hedeflemektedir.

pazarlama faaliyetlerinin yeniden yap›lanma süreci, OYAK
sinerjisinin de katk›s›yla tüm h›z›yla devam edecektir.

ELF Selyak ATS Do¤rudan Borçland›rma
Projesi

Nakit yönetiminde büyüyen iß hacmi

Otomatik borçland›rma ve tahsilat sistemleri gibi nakit

2000 y›l›nda Oyak Bank, kurumlar›n tahsilat ve ödeme

yönetimi ürünlerinin proje baz›nda kurumsal bankac›l›k

süreçlerinin kolaylaßt›r›larak etkinleßtirilmesine yönelik

pazarlama faaliyetlerine entegre edilerek gelißtirilmesi

nakit yönetimi ürünlerini seçkin müßterilerine sunmußtur.

Oyak Bank’›n önem verdi¤i ve büyük gelecek gördü¤ü

Bankan›n nakit yönetimi ürün sunumundaki temel felsefesi,

bir iß sahas›d›r.

her müßterinin ihtiyaçlar›n›n ayr› ayr› analizi suretiyle,
ürünlerin kurumlar›n kendilerine özgü koßullar›na

Bu kapsamdaki ilk büyük çal›ßma, OYAK ißtiraklerinden

uyarlanmas› olmußtur.

ELF Selyak ile gerçekleßtirilen, akaryak›t al›mlar›nda
kolayl›k ve avantajlar sunan Araç Tan›ma Sistemi (ATS)

Oyak Bank, 2001 y›l›nda hizmet a¤›n›n da genißlemesi

projesidir.

ile nakit yönetimi alan›ndaki hizmetlerinin kapsam, çeßit
ve kalitesini art›rmay› hedeflemektedir. Bu ba¤lamda

Projenin esaslar› ELF Selyak ile Oyak Bank aras›nda 15

Banka, özellikle bayi a¤› geniß müßterilerinin tahsilat

Aral›k 2000 tarihinde imzalanan bir protokol ile

noktalar›na do¤rudan erißimini mümkün k›lmay›,

belirlenmiß ve projenin teknik altyap› çal›ßmalar› k›sa

firmalar›n sat›c› ödemelerini hizmet a¤› üzerinden yaparak

sürede tamamlanarak test ve 1. faz uygulamas›na 26 Mart

müßteri taban›n› genißletmeyi ve arz zincirini takip ederek

2001 tarihinden itibaren geçilmißtir. Dört fazdan olußan

mümkün olan her halkas›n› sistem içerisinde tutmay›

projenin 2001 y›l›n›n sonuna kadar tamamlanmas›

planlamaktad›r.

planlanm›ßt›r.
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ELF bayi istasyonlar›ndan, araç filolar›na yönelik akaryak›t

likiditesini art›rm›ßt›r. 2000 y›l›nda, Bankan›n TL mevduat›

sat›ßlar›n›n tahsilat›n›n direkt borçland›rma sistemi

%489, yabanc› para mevduat› ise dolar baz›nda %38

çerçevesinde ve tamamen otomasyona dayal› olarak

oranlar›nda art›ß kaydetmiß; toplam mevduat hacmi

gerçekleßtirilmesini sa¤layan proje, Grup firmalar› ile

55 trilyon TL’na (82 milyon dolar) yükselmißtir.

Banka müßterilerinin gösterdi¤i ilgi ve destek ile büyüyerek
devam etmekte ve Türkiye çap›nda yayg›nlaßarak, OYAK

Oyak Bank’›n 2000 y›l› ‹MKB Tahvil ve Bono Piyasas›

Grup sinerjisinin en güzel örneklerinden birini

kesin al›m-sat›m pazar›nda gerçekleßtirdi¤i toplam ißlem

olußturmaktad›r.

hacmi 975 trilyon TL olurken, ikincil piyasa ißlemleri
toplam ißlem hacmi 197 trilyon TL olarak gerçekleßmißtir.

Sermaye ve para piyasalar›n›n aktif bir
oyuncusu

Uygulad›¤› baßar›l› stratejiler ile aktiflerini likit hale

Oyak Bank, 2000 y›l›nda da sermaye ve para piyasalar›n›n

getirerek bono portföyünü zorunlu olarak bulundurmas›

aktif bankalar› aras›nda yer almaya devam etmißtir.

gereken limit ile s›n›rland›rmas›, aç›k pozisyon tutmamas›
ve mümkün oldu¤unca likit olma çabalar› Bankan›n

2000 y›l›nda IMF destekli enflasyonla mücadele

Kas›m 2000’de yaßanan likidite krizini kendi lehine

program›n›n yürürlü¤e girmesiyle, program›n belkemi¤i

çevirmeyi baßarm›ß nadir bankalardan biri olmas›n›

olan önceden aç›klanm›ß kur politikas›, faizlerde h›zl› bir

sa¤lam›ßt›r. Banka bu kriz süreci içinde tüm taahhütlerini

düßüß yaratm›ß ve s›cak para politikas› teßvik edilmißtir.

yerine getirmiß, uluslararas› piyasalardan bir y›l önce

Oyak Bank Hazinesi yasal limitlerin izin verdi¤i ölçüde

sa¤lad›¤› sendikasyon kredisini uzatma gere¤i duymadan

müßterilerinin ißlemlerine arac›l›k ederek gerek TL, gerekse

Aral›k 2000 baß›nda rahatl›kla geri ödemißtir.

yabanc› para ißlem hacmini art›rm›ß, ancak vade yap›s›n›
özellikle k›sa tutmußtur.

2000 gibi zor ve de¤ißken bir y›lda bu gelißim tablosunun
sa¤lanmas›ndaki en önemli unsurlar, Oyak Bank Hazine

2000 y›l›n›n ikinci yar›s›nda baßta özelleßtirme ve

Bölümü’nün rekabete aç›k bir tak›m oyunu sergileyen,

bankac›l›k reformu olmak üzere program›n genelinde

yetißmiß ve profesyonel insan kayna¤› ile teknolojik

görülen aksamalar, enflasyonun hedeflenene göre daha

altyap›s›d›r. Müßteri memnuniyetini hedefleyerek yeni

yavaß düßmesine neden olmußtur. Buna ek olarak cari

ürünler gelißtirmek, para ve sermaye piyasalar›n› analiz

ißlemler aç›¤›nda kaydedilen h›zl› art›ß, program›n

ederek kur, faiz ve di¤er ölçülebilir riskleri en aza

devaml›l›¤›na dair kayg›lar›n artmas›na yol açm›ßt›r.

indirgemek bölümün öncelikli hedef ve görevleridir.

Bankac›l›k sektöründe gittikçe büyüyen vade-faiz riski
karß›s›nda, Oyak Bank Hazine Bölümü y›l›n ikinci

Bireysel bankac›l›k: potansiyeli yüksek bir

yar›s›nda aç›k pozisyon tutmam›ßt›r. Bu do¤rultuda

iß sahas›

mevzuat gere¤i zorunlu ihtiyaç limitleri dahilinde a¤›rl›kl›

‹ß stratejileri de¤ißen ve piyasadaki konumunu yeniden

kuponlu ka¤›tlar portföyde b›rak›lm›ßt›r. Tüm bu faaliyetin

tan›mlayan Oyak Bank için, bireysel bankac›l›k iddia

sonucunda Bankan›n bono portföyü y›l sonunda ortalama

sahibi olunacak, potansiyeli yüksek ve vazgeçilemez bir

%52’lik bir küçülme kaydetmißtir.

iß sahas›d›r. Ekonomik kriz sonras› yeni dönem
bankac›l›kta, yayg›n hizmet a¤› ile geniß kitlelelere

Bu süre içinde kaynak yap›s›n› güçlendirmek amac› ile

ulaßabilme yetene¤i büyük önem kazanmaktad›r. OYAK

Oyak Bank uygulad›¤› yeni mevduat politikas› sonucunda,

Grubu’nun ülke sath›na yay›lm›ß üye ve çal›ßanlar›,

toplam mevduat›n› %84 (dolar baz›nda %49) yükselterek

Bankan›n bu segmentteki konumunu güçlendirmektedir.
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Oyak Bank, bankac›l›k sektöründe bir ilki
gerçekleßtirerek yayg›n alternatif da¤›t›m kanal›
olußturulmas› ve Grup içi sinerjinin yarat›lmas›na
yönelik örnek bir faaliyet baßlatm›ßt›r. BOSS (Bayi
Onl›ne Sat›ß Sistemi) markas› alt›nda baßlat›lan çal›ßma,
tüm Renault-Mais yetkili sat›ß noktalar›nda, sat›ß an›nda
ve elektronik ortamda çok k›sa bir sürede otomotiv
kredisi kulland›r›labilmesi imkan›n› yaratm›ßt›r.

Banka, önümüzdeki y›llarda bireysel bankac›l›¤›n tüm

Oyak Bank 2000 y›l›nda toplam 30.500 milyar TL’l›k

segmentlerinde büyümeyi ve pazar pay›n› art›rmay›

bireysel kredi kulland›rm›ßt›r. Bu rakam 1999 y›l›nda

hedeflemektedir. Bireysel bankac›l›k, yak›n bir gelecekte

kulland›r›lan 4.394 milyar TL’na oranla %594’lik bir

Bankan›n faaliyet gelirinin önemli bir k›sm›n› yarataca¤›

art›ß› ifade etmektedir. 195 adet tüketici kredisinde

bir iß sahas› konumuna ulaßacakt›r.

545 milyar TL, 4.294 adet araç kredisinde 24.775 milyar TL,
200 adet konut kredisinde 5.180 milyar TL plasman

Bireysel krediler 2000 y›l›nda önemli bir gelißme

hacmi yarat›lm›ßt›r.

göstermißtir: Oyak Bank, bankac›l›k sektöründe bir
ilki gerçekleßtirerek yayg›n alternatif da¤›t›m kanal›

Bireysel kredilerin konut, taß›t ve tüketici kredisi olarak

olußturulmas› ve Grup içi sinerjinin yarat›lmas›na

s›n›flamas›na bakt›¤›m›zda ise en büyük art›ß›n taß›t

yönelik örnek bir faaliyet baßlatm›ßt›r. BOSS (Bayi

kredilerinde meydana geldi¤i görülmektedir: 1999 y›l›nda

Online Sat›ß Sistemi) markas› alt›nda baßlat›lan çal›ßma,

1.340 milyar TL’l›k taß›t kredisi kulland›r›lm›ßken, 2000

Renault-Mais yetkili sat›ß noktalar›nda, sat›ß an›nda

y›l›nda toplam taß›t kredisi kulland›r›m› %1.749 gibi

ve elektronik ortamda çok k›sa bir sürede otomotiv

yüksek bir art›ß oran› ile 24.775 milyar TL’na ulaßm›ßt›r.

kredisi kulland›r›labilmesi imkan›n› yaratm›ßt›r. Söz

Taß›t kredilerini %228 oran›nda art›ß kaydeden tüketici

konusu sistem ülke sath›na yay›lm›ß bulunan 147 sat›ß

kredileri takip etmißtir.

noktas›n› kapsamaktad›r. Kriz döneminin çetin
koßullar›nda aksat›lmadan devam ettirilen ve yetkili

Adet baz›nda bak›ld›¤›nda ise 2000 y›l›nda 4.689 adet

sat›c›-al›c› ilißkileri aç›s›ndan önemli kolayl›klar sa¤layan

bireysel kredi kulland›r›ld›¤› görülmektedir. Bu bir önceki

bu sistem, sigortac›l›k alan›na da taß›nm›ß olup, sistemin

y›la göre %850’lik bir art›ß› ifade etmektedir.

genißleyen bir ürün yelpazesine uygulanmas› ve böylelikle
geniß kitlelere hizmet verilmesi planlanmaktad›r.

2000 y›l›n›n sonunda Oyak Bank’›n yaßayan bireysel
kredi tutar› 34.691 milyar TL olmuß, 1999 y›l›ndaki
6.522 milyar TL’l›k seviyesine göre % 432’lik bir art›ß
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göstermißtir. Adet baz›nda ise yaßayan bireysel krediler

Oyak Bank 2000 y›l›nda Kredi Kay›t Bürosu üyesi

5.278 olup bu anlamdaki art›ß %708’dir.

olmußtur. Kredi Kay›t Bürosu, Türk bankac›l›k sektörüne
hizmet veren ba¤›ms›z bir bilgi havuzu ve sorgu ünitesidir.

Oyak Bank, bireysel bankac›l›k alan›n›n vazgeçilmez

Kas›m ve Aral›k aylar›nda toplam 4.039 bireysel kredi

hizmetlerinin baß›nda gelen Otomatik Vezne Makinalar›

talebinin sorgulamas› Büro üzerinden gerçekleßtirilmiß;

(ATM) yat›r›mlar›na devam etmektedir: Banka, bir “debit

ayn› süre içinde Banka 1.778 adet kredi müßterisinin

card” olan Oyak Bank24 ile müßterilerine, ßubelerindeki

bilgilerini Büroya iletmißtir.

11 adet ATM’sine ek olarak, üyesi oldu¤u Ortak Nokta
a¤›n›n 2001 y›l› Haziran ay› itibariyla say›s› 1.900’ü bulan

Farkl› müßteri segmentleri için özel

ATM’si üzerinden de kesintisiz olarak hesaplar›na ulaßma

tasarlanm›ß kampanya ve ürünler

ve para çekme olana¤›n› sunmaktad›r.

Bireysel bankac›l›k alan›ndaki varl›¤›n› pekißtirmek isteyen
Oyak Bank, dikkatli ölçüm ve fizibilite çal›ßmalar›

Banka ATM fonksiyonlar› 2000 y›l›nda gelißtirilmißtir.

sonucunda odakland›¤› hedef müßteri segmentlerine özgü

Bu kapsamda, Oyak Bank’›n ATM’leri, Aral›k ay›ndan

ürün ve hizmetler tasarlamaya ve bu yolla bireysel müßteri

itibaren, Ortak Nokta üyesi di¤er bankalar›n kartlar›n›n

say›s›n› ve ißlem hacmini art›rmaya kararl›d›r.

para çekme ve hesap bilgileri sorgulamas›na olanak
tan›yan program özellikleri ile donat›lm›ßt›r. Oyak Bank,

Bireysel krediler alan›nda Oyak Bank’›n ilgilendi¤i baßl›ca

banka d›ß› ATM uygulamalar›na da baßlam›ßt›r.

alanlar otomotiv ve konut sektörleridir.

Bu kapsamda ilk pilot çal›ßmalar baßlat›lm›ßt›r. Banka,
özellikle Grup ßirketleri ile ortak çal›ßmalar yapmay› ve

Türk otomotiv pazar› ve taß›t kredileri

bu ßirketlerin çal›ßanlar›na hizmet verecek olan ATM

Türkiye, dinamik ve gelecek vaad eden ekonomisi kadar

uygulamalar›n› yayg›nlaßt›rmay› hedeflerinin ilk aßamas›

politik yap›s› ile de uluslararas› otomotiv ßirketleri

olarak görmektedir.

aç›s›ndan cazip bir ülke konumundad›r. Türkiye’nin
co¤rafi konumu ve göreceli düßük üretim maliyetleri,

Maaß ödemeleri bankan›n önem verdi¤i bir di¤er bireysel

otomotiv üretimi ve distribütörlü¤ü aç›s›ndan da önemini

hizmet sahas›d›r. Bu konudaki çal›ßmalar›n ilk neticeleri

art›rmaktad›r. Yedi büyük otomotiv üreticisinin Türkiye’de

2000 y›l›nda al›nm›ß olup toplam 5 ßirketin 725

üretim tesisi bulunmakta olup otomobil endüstrisi bugün

personelinin maaß ödemeleri Oyak Bank üzerinden

ülkemizin tekstil ve inßaattan sonra gelen, üçüncü büyük

gerçekleßtirilmeye baßlanm›ßt›r. Baßta Grup ßirketleri

ißvereni statüsündedir.

olmak üzere Oyak Bank, maaß ödemeleri ißinde pazar
pay›n› art›rmay› hedeflemektedir.

Oyak Bank, dikkatli ölçüm ve fizibilite çal›ßmalar›
sonucunda odakland›¤› hedef müßteri segmentlerine
özgü ürün ve hizmetler tasarlamaya ve bu yolla bireysel
müßteri say›s›n› ve ißlem hacmini art›rmaya kararl›d›r.
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1999 y›l›nda gerek ekonomik durgunluk gerekse deprem

Oyak Bank, bireysel krediler kapsam›nda taß›t

felaketlerinden olumsuz etkilenen otomobil pazar› %8

kredilerinden sonra en çok konut kredilerine a¤›rl›k

daralm›ß, toplam sat›ßlar 289.743 adet seviyesinde

vermektedir. Konut kredileri segmentinde Bankan›n hedef

kalm›ßt›r. 2000 y›l›nda ise otomobil sat›ßlar› rekor bir

üretici kitlesi yüksek sermayeli müteahhitler, emlakç›lar

art›ß kaydetmiß ve 459.538 adede ulaßm›ßt›r.

ve büyük sanayi grup ßirketleridir. Bankan›n bu
segmentteki hedef nihai tüketici kitlesi ise, üst düzey

OYAK Grubu’nun otomotiv sektöründeki ißtiraki Renault-

yöneticiler, düzenli gelir sahibi kißiler ve gelirini

Mais ile birlikte gelißtirdi¤i kampanya dahilinde

belgeleyebilen serbest meslek sahipleridir.

kulland›rd›¤› krediler, Bankan›n yaßayan bireysel
kredilerinin en büyük bölümünü olußturmußtur.

Taß›t ve konut kredilerinde büyüme hedefi
Oyak Bank taß›t ve konut kredileri baßta olmak üzere

Bir proje olarak ele al›nan bu kampanya çerçevesinde,

bireysel krediler alan›nda büyümeye ve pazar pay›n›

bayilerin do¤rudan kredi baßvurular›n› girdikleri, baßvuru

art›rmaya kararl›d›r.

rezervasyonlar›n›n Renault-Mais ana sisteminde otomatik
olarak yap›labildi¤i ve Banka sistemi kanal› ile kredi

Oyak Bank, taß›t kredileri kapsam›nda, farkl›

sürecinin çal›ßt›r›ld›¤› bir yaz›l›m (BOSS-Bayi Online Sat›ß

segmentlerdeki markalar ile de çal›ßmalar›n› gelißtirmeyi

Sistemi) olußturulmußtur. Bu bilgi ißlem altyap›s› bayilerin

öngörmektedir. 2001 y›l›nda lüks ve orta segment ithal

aç›lan kredilerin durumlar›n› kendi ekranlar›ndan

araba markalar›n›n distribütörleri ile kampanyalar

izleyebilmelerine ve istedikleri raporlar› üretebilmelerine

düzenlenmesi için çal›ßmalara baßlanm›ßt›r. Söz konusu

olanak vermektedir.

distribütörlerle %10 penetrasyon ile kredilendirme
planlanmaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda BOSS paketinin

Renault-Mais yetkili sat›c›lar›n›n %93’ü BOSS sistemine

uyarlanmas› çal›ßmalar› da 2001 y›l›n›n ilk yar›s›nda

dahil olmuß ve düzenlenen kampanyalara kat›lm›ßt›r.

tamamlanacakt›r.

2000 y›l› Kas›m ve Aral›k aylar›nda Renault-Mais toplam
sat›ßlar›n›n %23’ü Oyak Bank taß›t kredisi sistemi ile

Banka, 2001-2002 döneminde konut kredilerinde de

gerçekleßmißtir.

iddial› hedefler tespit etmißtir: Konut kredilerinde iyi bir

Taß›t kredilerindeki büyümeye en büyük katk›y› Renault-

yürütülmekte olan projelerde konut kredisi kulland›rma

Mais ile yürütülen kampanyan›n sa¤layaca¤›

çal›ßmalar›na baßlam›ßt›r.

portföye sahip olan Oyak Bank; çeßitli inßaat ßirketlerince

öngörülmektedir. 2001 y›l› Renault-Mais sat›ßlar›n›n
Oyak Bank’›n %40’l›k kat›l›m› ile kredilendirilmesi

Bireysel bankac›l›kta önemli at›l›mlara

hedeflenmektedir.

do¤ru
Oyak Bank, bireysel bankac›l›k segmentindeki faaliyetlerine

Gayrimenkul pazar› ve konut kredileri

ivme kazand›racak bir dizi projeye devam etmektedir.

Gayrimenkul pazar›, gelißmekte olan Türkiye ekonomisinin
büyük potansiyellere ißaret eden bir di¤er sektörüdür.

Bankan›n yeni bankac›l›k otomasyon paketi, Ekim 2001’de

DPT tahminlerine göre 2001 y›l›nda Türkiye’de 126 bin

devreye girecektir. Bu sistem bireysel bankac›l›k ürünlerinin

konut için inßaat ruhsat› verilecektir. Bu rakam toplam

sat›ß›na ve hizmet sunumuna büyük katk›lar yapacakt›r.

pazar›n büyüklü¤ünü ortaya koyan bir istatistiktir.

Yeni otomasyon paketi, müßteri memnuniyetini art›rmaya
yönelik önemli özellikler ile donat›lm›ßt›r.
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Banka, fatura ödemeleri modülünü, 2002 y›l›n›n ilk

sektörünün lider kurulußlar›ndan biri olarak konumunu

aylar›nda müßterilerinin hizmetine sunacakt›r. Altyap›

güçlendirmektir.

çal›ßmalar› devam etmekte olan bu modül sayesinde su,
elektrik, do¤al gaz, telefon, GSM ve kablolu TV fatura

Banka, bilginin giderek daha fazla önem kazand›¤› bir

ödemeleri tüm Oyak Bank ßube veznelerinden

dönemde, Müßteri ‹lißkileri Yönetimi sistemine bir baz

gerçekleßtirilebilecektir.

olußturacak veri ambar› projesine de devam etmektedir.

Oyak Bank’›n ilk kredi kart› 2002 y›l›n›n ilk ay›nda

Gelece¤in ürün ve hizmetlerini ßekillendiren

müßterilere sunulacakt›r. Europay ve Visa International

teknolojik at›l›mlar

ile gerekli anlaßmalar yap›lm›ß olup, “Classic” ve “Gold”

2000 y›l›nda bilgi teknolojileri anlam›nda Oyak Bank’ta

kategorideki kartlar müßterilerin kullan›m›na sunulacakt›r.

yo¤un ve tempolu bir çal›ßma dönemi yaßanm›ßt›r.

Kredi kart›n›, smart card ve taksitli al›ßveriß kart› projeleri
izleyecektir.

Y›l›n en önemli faaliyeti otomotiv kredilerinin tamamen
otomatize olarak ve intranet ortam›nda verilmesini

Oyak Bank’›n temel hedeflerinden biri de müßterilerine

sa¤layan BOSS projesi olmußtur. Proje, Bankan›n güvenilir

alternatif da¤›t›m kanallar› üzerinden hizmet vermektir.

bir sistem ile bireysel krediler pazar›nda önemli bir yer

Banka, alternatif da¤›t›m kanallar›n›n önümüzdeki

almas›n› sa¤lam›ßt›r. Y›l içinde tamamlanan di¤er önemli

dönemde bireysel bankac›l›kta büyük önem taß›yaca¤›na

projeler ATM, maaß ödemeleri, sigorta prim tahsilatlar›

inanmaktad›r. Çal›ßmalar›n› bu kapsamda ßekillendiren

ve hasar ödemeleri, istihbarat, Kredi Kay›t Bürosu

Oyak Bank; web sitesi, internet bankac›l›¤› ve ça¤r›

ba¤lant›s›, MIS raporlama, senetler ve sabit k›ymetler

merkezi projelerini devam ettirmektedir. Oyak Bank’›n

modülleri olarak s›ralanabilir.

www. oyakbank.com.tr adresindeki web sitesi May›s
2001’de, internet bankac›l›¤› modülü ise 2002 y›l›n›n ilk

Bu çal›ßma kapsam›nda, tüm ßube ve genel müdürlük

çeyre¤inde müßterilere hizmet vermeye baßlayacakt›r.

birimleri aras›nda varolan network altyap›s› LAN ve
WAN aç›s›ndan ele al›narak planlanm›ß, yenilenmiß ve

Müßteri ‹lißkileri Yönetiminin önemi

yüksek h›zl› ba¤lant›lara kavußturulmußtur. Bu güncellenen

Günümüz yeni ekonomisinde, müßteri mutlulu¤u

sistem ile Banka ses ve veri iletimi için sa¤lam bir taß›y›c›

kavram›na odaklanan kurumlar, ürün üstünlü¤ü veya

altyap›s›na kavußmußtur.

pazar pay›na oynayan rakiplerine oranla çok daha güçlü
rekabet avantajlar› inßa etmektedirler.

Bilgi Teknolojileri Bölümü taraf›ndan gerçekleßtirilen bir
di¤er önemli proje, ELF Selyak firmas› için tasarlanan

Bu gerçekten hareket eden Oyak Bank, 2000 y›l›nda tüm

Araç Tan›ma Sistemi (ATS) projesidir. ATS’nin tüm

iß süreçlerini Müßteri ‹lißkileri Yönetimi kavram›na uygun

operasyonel ve teknolojik çal›ßmalar› Oyak Bank

olarak yeniden tasarlam›ß ve bu yeni yönetim yaklaß›m›n›n

taraf›ndan gerçekleßtirilmißtir.

gerekli k›ld›¤› düzenlemeleri organizasyonel yap›s›na
yans›tm›ßt›r.

2000 y›l›nda debit kart sistemi devreye al›n›rken SWIFT
2000 y›l› güncellemeleri, Right Fax otomatik fax sistemi,

Oyak Bank’›n 2001 y›l› hedefi, müßteri mutlulu¤unu daha

CAI TNG Unicenter yükleme ve kullan›m çal›ßmalar› da

da art›racak stratejiler uygulamaya koymak, müßterilerine

gerçekleßtirilmißtir. Bilgi Teknolojileri Bölümü, 2000

en yüksek hizmet kalitesiyle çözümler üretmek ve

y›l›nda gerçekleßtirdi¤i bir di¤er proje ile, Bankan›n ißtirak
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Günümüzün h›zla de¤ißen dinamiklerine uyum
göstermeye çal›ßan Oyak Bank, rekabet edebilmek için
hiç durmadan çal›ßmak zorunda oldu¤unun ve bunun
da ancak "kendi kendinin gelißtiricisi" olarak çaba
gösteren, kendi kariyeri için sorumluluk alan personeli
ile gerçekleßebilece¤inin bilinci ile iyi e¤itimli, yarat›c›,
çok yönlü teknoloji bilgisine sahip ve küresel düßünen
bireyleri bünyesine katmaktad›r.

ßirketi olan OB Menkul De¤erler A.Þ.’ne de destek

bilinci ile iyi e¤itimli, yarat›c›, çok yönlü teknoloji bilgisine

vermißtir.

sahip ve küresel düßünen bireyleri bünyesine katmaktad›r.

2000 y›l›n›n bilgi teknolojileri aç›s›ndan en önemli özelli¤i,

Oyak Bank, tüm çal›ßanlar›na görevlerini yerine

büyümekte olan Bankaya hizmet verebilecek yap›lanman›n

getirebilmeleri için gerekli araçlar›, baßar›l› olabilmeleri

baßlat›lmas› olmußtur. Bu çerçevede çal›ßanlar›n yeni

için gerekli bilgiyi, becerilerini gelißtirebilmeleri için gerekli

teknolojiler ile ilgili e¤itimleri sa¤lanm›ß, yeni uzmanlar

e¤itim programlar›n› ve kariyer gelißimleri için ise gerekli

ile kadro desteklenmiß ve uzaktan müdahale yaz›l›mlar›

f›rsatlar› sunmaktad›r. Bu do¤rultuda Banka, performans

gibi araçlar ile sistem donat›lm›ßt›r.

de¤erlendirme, ücretlendirme, yükselme gibi sistemlerini
bilgiyi ve baßar›y› ödüllendiren, kißisel gelißimi destekleyen

Büyüyen fiziki yap›y› destekleyen bir insan

bir felsefeye dayand›rm›ßt›r.

kaynaklar› politikas›
Oyak Bank’›n insan kaynaklar› misyonu; ilkeli, ça¤daß

Oyak Bank’›n 426 çal›ßan› mevcuttur. Çal›ßanlar›n›n

ve kat›l›mc› insan kaynaklar› politikalar›n› benimseyerek,

%62’si üniversite mezunu, %76’s› en az bir yabanc› dil

kurum kültürünün ve kuruma güven duygusunun

bilen Oyak Bank, yaß ortalamas› 32 olan genç ve dinamik

gelißmesine katk›da bulunmak, çal›ßanlar›n etkinlik,

bir kurum profiline sahiptir.

verimlilik ve mutlulu¤unun artmas›n› sa¤lamakt›r.
Oyak Bank büyümeyi hedefleyen bir kurumdur. Bankan›n
Günümüzün h›zla de¤ißen dinamiklerine uyum göstermeye

insan kaynaklar› politika ve uygulamalar› bu büyümeye

çal›ßan Oyak Bank, rekabet edebilmek için hiç durmadan

uygun olarak tasarlanm›ßt›r.

çal›ßmak zorunda oldu¤unun ve bunun da ancak "kendi
kendinin gelißtiricisi" olarak çaba gösteren, kendi kariyeri
için sorumluluk alan personeli ile gerçekleßebilece¤inin
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2000 y›l› iki çehresi ile hat›rlanacakt›r: y›l›n ilk yar›s›nda

2000 y›l› bilançosunun dikkat çekici bir di¤er noktas› da

Türk ekonomisine hakim olan olumlu görünüm ve y›l›n

gerek Türkiye’de gerekse Almanya’daki ißtirak bankas›

son çeyre¤inde ortaya ç›kan likidite krizi ve ard›ndan

üzerinden yürütülen bankac›l›k faaliyetleri kapsam›nda,

yaßanan ola¤and›ß› gelißmeler.

kredi karß›l›klar›n›n, ihtiyatl›k prensiplerini baz alarak
kanuni s›n›rlar›n üstünde ayr›lm›ß olmas›d›r. Oyak Bank’›n

Bankac›l›k sektörünü köklü bir de¤ißim sürecine sürükleyen

bilançosunda takipteki alacaklar baßl›¤› alt›nda bulunan

böylesi bir ortamda, Oyak Bank, bir taraftan 2000 y›l›n›n

krediler için 2000 y›l›nda %96 oran›nda karß›l›k ayr›lm›ßt›r.

ikinci yar›s›nda uygulamaya koydu¤u de¤ißim ve büyüme
stratejilerinin gere¤i olan projeleri yürütmüß; di¤er taraftan

Almanya’daki Oyak Anker Bank GmbH’›n 2000 y›l›nda

Bankan›n aktif ve pasif varl›klar›n› h›zla de¤ißen ekonomik

ay›rd›¤› karß›l›k tutar› ise 2,6 milyon marktan 8,5 milyon

ortamda korumay› hedefleyen politikalar› büyük bir özen

marka yükseltilmißtir. Bu karß›l›klar›n %70’i Alman iß

ve gayret sarfederek uygulam›ßt›r.

çevrelerine aç›lan ve zaman içinde sorunlu hale gelen
kredilere aittir.

2000 y›l›na damgas›n› vuran likidite yönetimi olmußtur.
Likidite yönetiminin yaßamsal bir nitelik kazand›¤› 2000

Bankan›n toplam aktifleri enflasyondan ar›nd›r›lm›ß ve

y›l›nda, Oyak Bank, y›l boyunca para ve sermaye

ba¤›ms›z denetime tabi tutulmuß bilançoya göre 31 Aral›k

piyasalar›n› dikkatle takip etmiß ve k›sa vadeli yat›r›mlar

2000 tarihinde 362 trilyon TL olmußtur. Bu de¤er bir

ile likit kalmaya büyük özen göstermißtir.

önceki y›la göre %16,3’lük bir küçülmeyi ifade etmektedir.

Oyak Bank, Türk mevzuat›na uygun olarak tutulan bilançoya

Küçülmeye yol açan bilanço kalemlerinin baß›nda krediler

göre 2000 y›l›n› 8,4 trilyon TL zarar ile kapatm›ßt›r.

ve bankalara yap›lan plasmanlar gelmektedir.

2000 y›l›na damgas›n› vuran likidite yönetimi olmußtur.
Likidite yönetiminin yaßamsal bir nitelik kazand›¤› 2000
y›l›nda, Oyak Bank, y›l boyunca para ve sermaye
piyasalar›n› dikkatle takip etmiß ve k›sa vadeli yat›r›mlar
ile likit kalmaya büyük özen göstermißtir.
Toplam Aktifler

Toplam Krediler

Milyar TL

Milyar TL

432.772

Milyar TL

284.406

00

218.119
202.287

250.844

362.078

99

Toplam Mevduat

99

00
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Oyak Bank 2000 y›l›nda kredi politikalar›nda çok seçici
ve titiz davranm›ßt›r. Y›l›n ikinci yar›s›nda kurumsal
kredi portföyünü daraltmakla beraber Kas›m 2000 kriz
döneminde dahi mevcut müßterilerine kredi
kulland›rmaya devam etmißtir.

Oyak Bank’›n kredi portföyü %12 daral›rken bankalara

2000 y›l›nda, enflasyondan ar›nd›r›lm›ß ve ba¤›ms›z

yap›lan plasmanlar %58 oran›nda azalm›ßt›r.

denetime tabi tutulmuß özkaynaklar hareket tablosuna
göre Bankan›n ödenmiß sermayesi, 31,7 trilyon TL’l›k

Banka 2000 y›l›nda kredi politikalar›nda çok seçici ve

k›sm› nakit girißi (5 Nisan 2000’de 16,7 trilyon TL ve

titiz davranm›ßt›r. Y›l›n ikinci yar›s›nda kurumsal kredi

25 Aral›k 2000’de 15 trilyon TL’s› olmak üzere),

portföyünü daraltmakla beraber Kas›m 2000 kriz

9,4 trilyon TL’lik k›sm› da¤›t›lmayan kardan ve

döneminde dahi mevcut müßterilerine kredi kulland›rmaya

446 milyar TL’l›k k›sm› yeniden de¤erlemeden olmak

devam etmißtir.

üzere toplam 62,7 trilyon TL’na yükseltilmißtir. Sa¤lanan

Y›l sonundan itibaren Bankan›n kurumsal müßteriler ile

hissedarlar›n›n sa¤lam sermayeli bir banka kimli¤ini

kurdu¤u yeni ilißkiler ve baßlatt›¤› yeni projeler nedeniyle

sürdürme konusundaki taahhütlerini bir kez daha

(a¤›rl›kl› olarak otomobil kredileri ve di¤er bireysel

kan›tlam›ßt›r.

art›ß 1999 y›l›na oranla %197’dir. Bu art›ß Banka

krediler) kredi hacminde tekrar bir genißleme süreci
baßlam›ßt›r.

Toplam Özkaynaklar

Ödenmiß Sermaye

Milyar TL

Milyar TL

Milyar TL

62.749

57.287

Naz›m Hesaplar
53.997

43.462
35.987

21.116

99

00

99

00
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Oyak Bank ‹ßtirakleri

Oyak Bank’›n menkul de¤erler, portföy yönetimi,
bankac›l›k ve finansal hizmetler alanlar›nda hizmet
veren dört ißtirak ßirketi mevcuttur.

OB Menkul De¤erler A.Þ., 1998 y›l›nda Oyak Bank ve

Oyak Portföy Yönetimi A.Þ., kißi ve kurumlar ad›na

Oyak Menkul De¤erler A.Þ’nin ißtiraki ile yabanc› ve

portföy yönetmek amac›yla kurulmußtur. Þirketin

yerli kurumsal yat›r›mc›lara yüksek kalitede, tarafs›z ve

sermayesinin %60'› Oyak Bank’a %40'› ise Oyak Menkul

gerçek araßt›rmaya dayal› hizmet vermek amac›yla

De¤erler A.Þ.’ne aittir.

kurulmußtur.
Oyak Porftöy Yönetimi A.Þ. üç adedi OYAK Grubu'na,
Oyak Bank’›n sayg›n ismi, ça¤daß yaklaß›m› ve gücü ile

üç adedi ise Emlak Bankas›'na ait olmak üzere toplam 6

Oyak Menkul De¤erler A.Þ.’nin piyasada y›llar boyu

adet yat›r›m fonunu yönetmektedir. Þirket, ayn› zamanda

edindi¤i tecrübenin bileßimi, OB Menkul De¤erler A.Þ.

çok say›da ßirket, kurum, vak›f ve bireysel hesaplar›n

için güçlü bir sinerji olußturmaktad›r.

yönetimi de üstlenmißtir.

Sermaye piyasas› ißlemleri (hisse senedi, sabit getirili
k›ymetler ve yat›r›m fonlar›) ve dan›ßmanl›k OB Menkul
De¤erler A.Þ.’nin temel faaliyetlerini olußturmaktad›r.
OB Menkul De¤erler A.Þ.’nin 2000 y›l› ‹MKB toplam
ißlem hacmi 211,6 trilyon TL olmußtur.
Oyak Bank’›n OB Menkul De¤erler A.Þ.’ne ißtirak oran›
%94,5'tir.
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Sermayesinin %100’ü Oyak Bank’a ait olan Oyak Anker

Oyak European Finance Plc (OEF), 1994 y›l›nda Dublin,

Bank GmbH, 1996 y›l›nda AB Anker Bank’›n sat›n

Uluslararas› Finansal Hizmetler Merkezi (International

al›nmas› ile Gruba kat›lm›ßt›r. Bankan›n genel müdürlü¤ü

Financial Services Center-IFSC)’nde kurulmußtur. OEF

ve merkez ßubesi Almanya'n›n Rheinland Pfalz eyaletindeki

bir finansal hizmetler ßirketi olup, ‹rlanda yasa ve

Koblenz kentindedir. Bankan›n ayr›ca Köln, Bonn, Münih,

mevzuat›na tabidir.

Berlin ve Mannheim'da olmak üzere 5 ßubesi daha
bulunmaktad›r.

Oyak Bank'›n %100 ißtiraki olan OEF’in baßl›ca faaliyet
alanlar›n›, mevduat, ticari ve bireysel krediler, finansal

Ticaretin finansman› ve bireysel bankac›l›k alanlar›nda

kiralama ißlemlerine arac›l›k, proje finansman› ve kurumsal

ihtisas sahibi olan Oyak Anker Bank GmbH’›n 2000 y›l›

finansman dan›ßmanl›¤› olußturmaktad›r. Þirketin 2000

sonunda aktif büyüklü¤ü 507 milyon marka ulaßm›ßt›r.

y›l› toplam ißlem hacmi 70 milyon dolar olarak

Bankan›n 2000 y›l›nda gerçekleßtirdi¤i d›ß ticaret

gerçekleßmißtir.

finansman› toplam› ise 222 milyon mark olarak
kaydedilmißtir. Sermayesi 31,4 milyon mark olan Bankan›n
129 çal›ßan› mevcuttur.
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Yönetim

Yönetim Kurulu

Üst Yönetim

DR. ÞER‹F COÞKUN ULUSOY

A. MEHMET ÖZDEN‹Z

Yönetim Kurulu Baßkan›

Genel Müdür

DR. AL‹ CANER ÖNER

N‹HAT KARADAÚ

Yönetim Kurulu Baßkan Vekili / Üyesi

Genel Müdür Yard›mc›s›

A. MEHMET ÖZDEN‹Z

SÜREYYA MEYDANOÚLU

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Genel Müdür Yard›mc›s›

BED‹Z DEM‹RAY

GÜLDEN ÇAÚLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yard›mc›s›

DR. MEHMET AYDIN MÜDERR‹SOÚLU

GÜLÇ‹N GÖKÇEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yard›mc›s›

NURHAN ÖZDAMAR

GÖKHAN YURTÇU

Yönetim Kurulu Üyesi

Teftiß Kurulu Baßkan›

ERTUÚRUL AYDIN

AHMET RAM‹Z Z‹YAL

Denetçi

Koordinatör

DR. TAMER AKSOY

BAHAR MADAZLI

Denetçi

Koordinatör

SEÇK‹N KÖSE
Koordinatör

SUDAD HAMAM
Koordinatör
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Adresler

Karaköy Þubesi
Kemeralt› Cad. No:28
80080 Karaköy - ‹stanbul
Tel : (0212) 251 61 10
Faks : (0212) 292 16 89

‹zmir Þubesi
Cumhuriyet Bulvar› Gayret ‹ß Han› No:94
35210 Alsancak - ‹zmir
Tel : (0232) 446 04 04
Faks : (0232) 446 00 10

Bayrampaßa Þubesi
Numuneba¤› Cad. Zeyrek Apt. No:84
34160 Bayrampaßa - ‹stanbul
Tel : (0212) 674 78 50
Faks : (0212) 674 78 60
!
Güneßli Þubesi
Gülbahar Cad. Çam Sok. No:41
Güneßli - ‹stanbul
Tel : (0212) 657 74 74
Faks : (0212) 657 74 78
!
Ankara Þubesi
Güvenevler Mah. Güneß Sok. No:8/A
06690 Kavakl›dere - Ankara
Tel : (0312) 467 60 66
Faks : (0312) 426 91 87
!
K›z›lay Þubesi
Mithatpaßa Cad. No:48/B-2
06420 Yenißehir - Ankara
Tel : (0312) 435 98 40
Faks : (0312) 430 13 34
!

‹zmit Þubesi
Demiryolu Cad. No:70
41200 ‹zmit - Kocaeli
Tel : (0262) 331 94 50
Faks : (0262) 325 58 92

Oyak Anker Bank Gmbh
Am Plan 1
56068 Koblenz - Almanya
Tel : (0049 261) 91 230
Faks : (0049 261) 91 23133

OAB Mannhe›m Þubesi
Tullastrasse 11
68161 Manheim - Almanya
Tel : (0049 621) 42 26 10
Faks : (0049 621) 41 65 97

OAB Berlin Þubesi
Karl - Marx Str.1
12043 Berlin - Almanya
Tel : (0049 30) 627 3970
Faks : (0049 30) 627 3971

OAB Bonn Þubesi
Köln Str. 57
53111 Bonn - Almanya
Tel : (0049 228) 98 58 20
Faks : (0049 228) 65 00 54

OAB Münih Þubesi
Senefelder Str. 10
80336 München - Almanya
Tel : (0049 89) 545 04 440
Faks : (0049 89) 545 04 448

OAB Köln Þubesi
Hohenstaufenring 66-70
50674 Köln - Almanya
Tel : (0049 221) 92 15 480
Faks : (0049 221) 92 15 485

OB Menkul De¤erler A.Þ.
Y›ld›z Posta Cad. No:17 Kat:1
80280 Esentepe - ‹stanbul
Tel : (0212) 274 98 00
Faks : (0212) 217 92 30
www.obmenkul.com.tr

Oyak Portföy Yönetimi A.Þ.
Keskin Kalem Sok. No:13
80300 Esentepe - ‹stanbul
Tel : (0212) 216 41 44
Faks : (0212) 216 31 52
www.oyakportfoy.com.tr

Oyak European F›nance Plc. (OEF)
87 Lower Leeson Str.
Dublin 2 - ‹rlanda
Tel : (00353 1) 676 38 90
Faks : (00353 1) 676 38 93

Genel Müdürlük
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:4
Polat Plaza A Blok
80620 Levent - ‹stanbul
Tel : (0212) 325 29 29
Faks : (0212) 280 87 16
www.oyakbank.com.tr
!
Þubeler
Merkez Þube
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:4
80620 Levent - ‹stanbul
Tel : (0212) 325 59 79
Faks : (0212) 279 18 60
!
K›z›ltoprak Þubesi
Ba¤dat Cad. No: 111 A1 Blok
K›z›ltoprak Kad›köy - ‹stanbul
Tel : (0216) 449 07 27
Faks : (0216) 449 28 99
!
Y›ld›z Posta Þubesi
Y›ld›z Posta Cad. No:17
80280 Esentepe - ‹stanbul
Tel : (0212) 274 52 23
Faks : (0212) 212 21 17
!

Bursa Þubesi
Organize Sanayi Böl. Mavi Cad. No:4
16065 Bursa
Tel : (0224) 242 11 77
Faks : (0224) 242 26 26
Adana Þubesi
Kurtuluß Mah. Ziya Paßa Bulvar› No:39/B
01130 Adana
Tel : (0322) 458 77 88
Faks : (0322) 458 77 87
Adana Çimento Þubesi
Ceyhan Yolu Üzeri 12. km. Çalda¤› Mevkii
Adana
Tel : (0322) 332 80 19
Faks : (0322) 332 97 59

www.oyakbank.com.tr

