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2002:
POTANS‹YEL‹N
PERFORMANSA
DÖNÜfiÜMÜ...
Bugünkü OYAK Bank, 10 A¤ustos 2001 tarihinde OYAK’›n Sümerbank’›
sat›n almas› ve 11 Ocak 2002 tarihinde iki bankay› OYAK Bank çat›s› alt›nda
birlefltirmesi ile do¤mufltur.

2002, birleflme sonras› ilk tam faaliyet y›l›d›r. Bir baflka ifade ile, OYAK
Bank’›n, potansiyeli performansa dönüfltürmeye bafllad›¤› y›ld›r.

2002 y›l›nda kaydedilen geliflme ve büyüme, sadece operasyonel ve finansal
neticelerle s›n›rl› de¤ildir. OYAK Bank, sa¤lad›¤› performans gerçekleflmeleri
ile, çal›flanlar›n›n memnuniyeti kadar, hissedar› OYAK’a ve tüm müflterilerine
olan uzun vadeli ve sürekli katma de¤er üretme taahhüdünü yerine getirme
gücünü kan›tlam›fl ve piyasa varl›¤›n› pekifltirmeye bafllam›flt›r.

“Potansiyelin performansa dönüflümü” bu faaliyet raporunun temas› olarak
seçilmifltir. Gerek grafik dilde, gerekse yaz›l› mesajlar›m›zda, mümkün
oldu¤unca aç›k ve yal›n bir flekilde OYAK Bank’›n kaydetti¤i at›l›mlar›
sizinle paylaflmay› hedefliyoruz.



KURUMSAL
PROF‹L
OYAK Bank, görev yeri tüm Türkiye olan milli bir bankad›r.  OYAK Bank’›n bu kimli¤i,

global vizyonunu kaliteli ve rekabetçi bir ürün ve hizmetler kümesi ile tamamlamas›n›

ve tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir reel büyümeyi gözetmesini olanakl› k›lmaktad›r.

2002 y›l sonu itibariyle toplam 220 flubesi, 479 kurulu ATM’si, POS’lar›, internet ve

telefon bankac›l›¤› uygulamalar› ve 250 otomobil galerisinden oluflan fiziki ve alternatif

hizmet sunum kanallar›na sahip olan OYAK Bank, kurumsal, ticari ve bireysel segmentlerde,

Türkiye geneline yay›lm›fl bir müflteri kitlesine her türlü bankac›l›k hizmetini vermektedir.

Yat›r›m ve arac›l›k hizmetleri (OYAK Yat›r›m), portföy yönetimi (OYAK Portföy) ve

teknoloji (OYAK Teknoloji) flirketlerinin yan› s›ra; Almanya’n›n 5 farkl› flehrinde flubesi

bulunan OYAK Anker Bank ve ‹rlanda’n›n Dublin kentinde faaliyet gösteren OYAK

European Finance (OEF), OYAK Bank önderli¤inde faaliyet gösteren Finansal Hizmetler

Grubu’nu oluflturmaktad›r.

2002 y›l sonu enflasyondan ar›nd›r›lm›fl verilere göre OYAK Bank’›n toplam aktifleri

3.5 katrilyon TL’dir. Ayn› dönemde Banka’n›n özkaynak toplam› 413.7 trilyon TL olmufl;

sermaye yeterlilik oran› ise %22.6 olarak kaydedilmifltir.

OYAK Bank, 2002 itibar›yla, Moody’s taraf›ndan Türk bankalar›na verilmifl olan en

yüksek kredi notu olan D+ rating’e sahip dört kurumdan bir tanesidir.

Sahip oldu¤u deneyim, müflterilerine yüksek kalitede bankac›l›k hizmetleri sunma

aray›fl›nda OYAK Bank’a rehberlik etmektedir. Banka, d›fl ticaret finansman›, kurumsal,

ticari ve bireysel bankac›l›k, nakit yönetimi ve menkul k›ymetler arac›l›k hizmeti

alanlar›ndaki uzmanl›¤›n›; fonlama kabiliyeti, sa¤lam bilançosu ve uluslararas› kredibilitesi

ile tamamlamaktad›r.

OYAK Bank, müflterileri için
verimlilik, güvenilirlik, sa¤laml›k
ve de¤iflim demektir.

OYAK Bank
Faaliyet Raporu 2002
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OYAK BANK:
PERFORMANSIN
BAfiLICA
ÖLÇÜTLER‹....

Kaydetti¤imiz geliflmeyi ölçmek için ayl›k bazda, yüzlerce performans
göstergesini, sürekli ve güncel teknikleri kullanarak izliyoruz.

Bu analitik yaklafl›m, yönetim süreçlerimizi h›zland›r›p etkinlefltirdi¤i gibi,
aktif-pasif dengemizi, sürdürülebilir bir büyüme dengesinde kalacak flekilde
ayarlamam›z› ve kaynak aktard›¤›m›z tüm ifl alanlar›nda liderli¤e oynamam›z›
olanakl› k›lmaktad›r.

Performans göstergelerimizin belli bafll›lar› 31 Aral›k 2002 itibariyle yan
sayfada sunulmufltur.

OYAK Bank
Faaliyet Raporu 2002
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fiube say›s› 220
ATM say›s› 479
Toplam personel 3,590
Hizmet segmentleri Kurumsal, Ticari ve Bireysel
Rating Moody’s D+

Rasyolar
(%)

Sermaye yeterlili¤i 22.6

Bilanço
Krediler/Toplam aktifler 30.5
Likidite rasyosu 34.1

Kar/zarar tablosu
Ortalama aktif getirisi 1.3
Ortalama özkaynak getirisi 10.9
Faiz geliri/Faiz gideri 120.1
Faiz d›fl› gelir/Faiz d›fl› gider 43.2

Kredi portföyü
Takipteki krediler(net)/Krediler 0.6
Takipteki krediler (net)/Toplam aktifler 0.2

31.12.2002

Bilanço
Krediler, net 1,074,697
Menkul k›ymetler cüzdan› 1,052,158
Mevduat 2,773,864
Özkaynaklar toplam› 413,799
Toplam aktifler 3,518,921

Kar/zarar tablosu
Faiz gelirleri 982,234
Faiz giderleri (801,273)
Faiz d›fl› gelir/gider (net) (156,267)
Vergi ve parasal kazanç/kay›p öncesi kar 24,694
Net kar 37,409

BAfiLICA F‹NANSAL GÖSTERGELER
Milyar TL

Enflasyon etkilerinden ar›nd›r›lm›fl ve ba¤›ms›z denetimden geçmifl mali tablolara göre.

OYAK Bank
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YÖNET‹M KURULU BAfiKANI’NIN MESAJI

Büyümeye odakl› stratejiler
OYAK, 11 Ocak 2002 tarihinde bünyesinde alt› bankay› bar›nd›ran
Sümerbank’› OYAK Bank ile birlefltirmifl ve Türk bankac›l›k
tarihinin önemli bir sayfas›na imzas›n› atm›flt›r.

2002, birleflme sonras›nda yap›land›rd›¤›m›z “yeni” OYAK Bank’›n
ilk faaliyet y›l› ve büyüme stratejilerimizin performansa
dönüflmeye bafllad›¤› ilk dönemi olmufltur.

2002 y›l›nda OYAK Bank’›n vizyonu ve misyonu yeniden
tan›mlanm›fl, öncelikli olarak ülke çap›nda bireysel, kurumsal ve
ticari müflterilere rekabetçi finansal hizmet ve ürünleri sa¤lamak
hedef al›nm›flt›r. Banka, 2002 y›l›nda, da¤›t›m kanallar›n›
çeflitlendirmeye, yeni ürünler gelifltirmeye ve müflteri iliflkileri
yönetimine özel önem vermifltir.

Elde etti¤imiz neticeler bizler için gurur vericidir. OYAK, Türkiye’nin
en modern ve ileriye dönük kurumlar›ndan birisi haline
dönüfltürdü¤ü OYAK Bank’›n, büyüme ve baflar›s›na büyük önem
vermektedir. OYAK Bank’›n performans›, OYAK camias› ve
Bankam›z çal›flanlar› için önemli bir katma de¤eri ifade etmektedir.
Türkiye ekonomisi için ise, olumlu geliflmelerin büyük moral
de¤er tafl›d›¤› bir dönemde, itici bir güç ve etik kurallara s›k›
s›k›ya ba¤l› bir ifl modeli oluflturmaktad›r.

Tercih edilen banka
Birleflme sonras› uygulamaya koydu¤umuz yap›lanma program›,
OYAK Bank’›n k›sa bir süre içinde ülkenin önde gelen bankalar›

aras›ndaki yerini almas›n› sa¤lam›flt›r. Büyümeye odakl›
stratejilerimiz, 2002 y›l›nda bizi tercih edilen banka konumuna
tafl›maya bafllam›flt›r. Bunu sürekli k›lmak gerekmektedir.

Do¤ru tan›mlad›¤›m›z hedef kitleler ve uygun tasarlanm›fl
ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, her geçen gün daha çok say›da
yat›r›mc›, kurum, flirket ve bireyin OYAK Bank’› tercih etmesi ile
sonuçlanmaktad›r. Do¤ru stratejilerimiz, müflterilerimizin,
ödedikleri hizmet bedellerinin karfl›l›¤›n› en iyi kalitede bankac›l›k
ürün ve hizmetleri olarak geri almalar›n› sa¤lamaktad›r. Bu,
sürdürülebilir müflteri memnuniyeti ve sadakatinin denklemini
oluflturmaktad›r. Odak noktam›z, herhangi bir ürün, sektör veya
co¤rafi bölge de¤ildir; müflterinin bizzat kendisidir. Bankac›l›k
alan›nda kaydetti¤imiz geliflme ve uygulamalar, bankac›l›¤› yurt
çap›nda müflterilerimiz için “kolay eriflilebilir” bir hizmete
dönüfltürmektedir.

OYAK’›n gücü
Türkiye ekonomisinin en köklü ve büyük gruplar›ndan biri olan
hissedar›m›z OYAK, Bankam›z’›n en büyük destekleyici gücünü
oluflturmaktad›r.

Köklü bir ifl tecrübesine sahip olan OYAK, ilkelerine olan ba¤l›l›¤›,
temsil etti¤i büyük maddi gücü ve say›s› 200 bini aflan üye grubu
ile, OYAK Bank’›n büyüme haritas›n› çizmektedir. OYAK üyeleri,
bireysel bankac›l›k için mükemmel bir potansiyel yarat›rken,
Grubun say›s› 40’a yaklaflan ifltirakleri Banka’n›n hizmetleri için
potansiyeli büyüme sahalar› oluflturmaktad›r. 2002 y›l›nda bu

Dr. Caner ÖNER
Yönetim Kurulu Baflkan›

OYAK Bank
Faaliyet Raporu 2002
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MÜfiTER‹LER‹M‹ZE OYAK BANK FARKINI
H‹SSETT‹RECE⁄‹Z. BU AMACIMIZ ‹Ç‹N
ÇALIfiIRKEN, OYAK’IN H‹ZMET KAL‹TES‹
KONUSUNDAK‹ GELENEKSEL HASSAS‹YET
VE SORUMLULU⁄U ÖDÜN VERMEYECE⁄‹M‹Z
B‹R ‹LKED‹R.

anlamda att›¤›m›z ad›mlar, yan›m›zda duran dev potansiyelin
hacmini bize kolayca göstermifltir. OYAK üyeleri için bafllatt›¤›m›z
hizmetlerde gün geçtikçe çeflitlenen ve artan bir ifl hacmi
kaydediyoruz.

OYAK Bank, de¤iflken piyasa koflullar›na uygun olarak tasarlad›¤›
ifl stratejileri ve politikalar› ile, önümüzdeki y›llarda da baflar›l›
sonuçlar elde etmeye devam edecektir. Sa¤lam sermaye yap›s›
ve üyesi oldu¤u OYAK camias›n›n gücü, Banka’n›n ekonomik
dalgalanmalar karfl›s›ndaki korunma gücünü oluflturmaktad›r.

Gelece¤e dair
‹fl yaklafl›m›m›z ve program›m›z, daralan kar marjlar› ve s›k› para
döviz politikalar›n›n hakim oldu¤u 2002 y›l›n›n ekonomik
ortam›nda baflar› ve öngörü gücünü kan›tlam›flt›r. Ekonominin,
uygulanan istikrar program›n›n hedefleri do¤rultusunda, yeni
dengelerini oluflturmaya devam edece¤i 2003 y›l›nda da, ayn›
etkenler önemini koruyacakt›r.

Bankam›z müflteri taban›n› yayg›nlaflt›rmaya kararl›d›r.
‹fl felsefemiz, odak noktas›n› oluflturan müflterilerimize, OYAK Bank
fark›n› hissettirerek hizmet vermektir. OYAK’›n hizmet kalitesi
konusundaki geleneksel hassasiyet ve sorumlulu¤u, OYAK Bank’›n
bu hedefine yönelik faaliyetlerinde ödün vermeyece¤i bir ilkedir.

OYAK Bank’›n 2002 y›l›nda kaydetti¤i performans OYAK’›n
k›lavuzlu¤u, etkin yönetim, do¤ru ifl stratejilerinin uygulanmas›,
müflteri sadakati ve uluslararas› finans piyasalar›n›n güven ve
ilgisinin bir sonucudur.

2002 y›l› performas›na katk›lar›ndan dolay› Banka'm›z›n tüm
çal›flanlar›na, kazand›rd›klar› vizyon ve afl›lad›klar› cesaret için
Yönetim Kurulumuza minnettar›z. OYAK Bank büyümesini ve
geliflmesini sürdürdükçe, ulusal bankac›l›¤›m›z için, uluslararas›
standartlara s›k›ca ba¤l› bir örnek banka olmaya devam edecektir.

OYAK Bank’› tercih etti¤iniz için teflekkür ederim.

Sayg›lar›mla,

Dr. Caner ÖNER
Yönetim Kurulu Baflkan›

OYAK Bank
Faaliyet Raporu 2002
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GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

2002 OYAK Bank’ta de¤iflim y›l›d›r.
Y›l›n bafl›nda yaflad›¤›m›z birleflmeyi takiben, yeniden
tan›mlad›¤›m›z ve oda¤›nda müflterinin yer ald›¤› ifl felsefemize
uygun olarak ürün ve hizmetlerimizi yenileyip de¤ifltirdik.

Tüm bunlar› neden yapt›k? Cevab› çok basit ve amac›m›zda sakl›:
Tüm sosyal paydafllar›m›za karfl› tafl›d›¤›m›z, karl› ve sürdürülebilir
büyüme taahhüdümüzü yerine getirebilmek ve memnun bir
müflteri profilinin yayg›n oldu¤u bir kitleye hizmet verebilmek.
Bir di¤er eksen ise büyük, güçlü, milli ve örnek bir banka olmak
hedefimizdir.

Birleflmenin ilk y›l›nda bu hedeflerimize do¤ru emin ad›mlarla
ilerlemeye bafllad›k. Gerçeklefltirdiklerimizin en do¤ru yans›mas›
performans›m›z, bir di¤er ifadeyle ekli finansal tablolar›m›z
olmakla beraber, 2002 y›l›nda yapt›klar›m›z› k›saca özetlemek
isterim.

Tüm çal›flanlar›m›z, daha çok say›da müflterinin, OYAK Bank’›
tercih etmesini sa¤lamak ve mevcut müflterilerimizle olan
iliflkilerimizi derinlefltirmek için yo¤un ve aral›ks›z bir tempoda
çal›flt›lar. Banka çap›nda say›s›z ürün ve hizmetin lansman›n›
gerçeklefltirdik. Kredi kart› programlar›ndan internet bankac›l›¤›na,
sunumunu gerçeklefltirdi¤imiz ürünler ve da¤›t›m kanallar›m›z
k›sa sürede büyük oranda baflar› sa¤layarak, hedef kitlelerin
alg›s›na yerleflmifl ve tercihlerinin ilk s›ralar›na do¤ru
yükselmifllerdir.

Banka çapl› etkinlik ve verimlili¤imizi gözeten bir merkezi
operasyonel yap›lanmaya gittik. Bu yap› bankac›l›¤› kolay eriflilir
bir hizmet olarak sunmam›za ve tamamen müflteriye
odaklanmam›za büyük katk›da bulundu. Risk yönetimi kavram›n›
tüm faaliyetlerimizde eksiksiz ve uluslararas› standartlarda
gözetmeye bafllad›k.

‹nsan kayna¤›m›z› güçlendirdik. Bunu e¤itim faaliyetlerimizin
yan› s›ra, sektörün en nitelikli insan kayna¤›n› ekibimize katarak
gerçeklefltirdik. OYAK Bank markas›n› piyasada yerlefltirerek,
tüketicinin tercihinde birinci s›raya yükseltebilmek için her türlü
çabay› sarf ettik.

Güçlü performans
Tüm bu çabalar›m›z, ekonomik ortam›n k›r›lgan yap›s›n› korudu¤u
bir dönemde, Banka'n›n güçlü bir mali performans sergilemesini,
büyümesini, tercih edilmesini ve kitleler taraf›ndan fark edilmesini
sa¤lam›flt›r.

Enflasyonun etkilerinden ar›nd›r›lm›fl mali tablolar›m›za göre
OYAK Bank, 2002 y›l›n› 37.4 trilyon TL kar ile tamamlam›flt›r.
Banka’n›n toplam aktif büyüklü¤ü 3,519 trilyon TL olmufl; ayn›
dönem için öz kaynak getirisi %10.9; sermaye yeterlili¤i rasyosu
ise %22.6 olarak kaydedilmifltir.

Reel anlamda büyümenin s›n›rl› kald›¤› bir ekonomik ortamda
elde edilen bu sonuçlar çok anlaml›d›r. Kredilerimizdeki %288
oran›ndaki art›fl ve mevduat taban›m›zda kaydetti¤imiz geliflmeler,

A. Mehmet ÖZDEN‹Z
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
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OYAK BANK, 2002 YILINI 37.4 TR‹LYON TL
KAR ‹LE TAMAMLAMIfiTIR. BANKA’NIN
TOPLAM AKT‹F BÜYÜKLÜ⁄Ü 3,519 TR‹LYON TL
OLURKEN, SERMAYE YETERL‹L‹⁄‹ %22.6
OLARAK GERÇEKLEfiM‹fiT‹R.

müflteri odakl› yaklafl›m›m›z›n do¤rulu¤unu kan›tlamaktad›r.
Ulaflt›¤›m›z ölçek, yurdun dört bir yan›na hizmet götürebilmemizi
sa¤lamaktad›r. 220 noktadaki fiziki varl›¤›m›z; emeklimizden
çiftçimize, ifl adam›m›zdan sanayicimize çok genifl bir yelpazeye
da¤›lan müflteri profiline sahip olmam›z› olanakl› k›lm›flt›r.

Mevduat taban›m›zdaki geliflme kayda de¤er olman›n ötesinde,
kaynak yap›m›zda 2002 y›l›nda meydana gelen de¤iflim aç›s›ndan
da, ayr› bir anlam tafl›maktad›r. Bilançomuzun kaynaklar› aras›nda
yer alan ve Sümerbank’›n sat›n al›nmas› esnas›nda bize vadeli
mevduat olarak emanet edilen 672 trilyon TL’yi, TMSF ile
vard›¤›m›z anlaflma kapsam›nda, 2002 y›l›n›n ilk yar›s›nda ad›
geçen kuruma geri ödedik. Bu geri ödemeyi rahatl›kla yerine
getiren OYAK Bank, hissedar›na gitme gere¤i duymadan, kaynak
dengesini çok daha yüksek mebla¤larda mevduat hacmi yaratarak
sürdürmeyi baflarm›flt›r.

Geliflmeler
Kaydetti¤imiz kazan›mlar, sadece müflteri say›s› ve ifl hacimleri
ile s›n›rl› de¤ildir.

OYAK Bank, gerçeklefltirdi¤i birleflme ve sonras›ndaki at›l›mlar›
ile gerek rakipleri gerekse uluslararas› piyasalar taraf›ndan
yak›ndan izlenmeye bafllanm›flt›r. Moody’s’e göre Türkiye’de en
iyi rating’e sahip dört bankadan biriyiz. Yurt d›fl› iliflkilerimiz k›sa
süre içinde mükemmel bir seviyeye ulaflt›. Sa¤lam›fl oldu¤umuz
kuvvetli muhabir banka iliflkileri, yak›n gelecekte bekledi¤imiz
ekonomik büyüme ortam›nda, d›fl ticaret arac›l›¤› ve uluslararas›
faktoring ifllemlerinde liderli¤e oynamam›z› sa¤layacakt›r.

Büyüme sürecinde, yurt d›fl› finans ifltiraklerimize önemli görevler
düflmektedir. Yaratt›¤›m›z entegre ve oda¤›nda müflterinin yer
ald›¤› hizmet platformunda, gerek yurt d›fl› flubelerimizin gerekse
Almanya ve ‹rlanda’daki finansal ifltiraklerimizin tamamlay›c›
rolleri çok önemlidir. OYAK Anker Bank, bireysel bankac›l›¤›n
yan› s›ra uluslararas› bir müflteri kitlesine kurumsal bankac›l›k
hizmetleri verebilmek amac›yla yeniden yap›land›r›lmaktad›r.
‹rlanda’daki finansal hizmetler flirketimiz OEF baflar›l› bir dönem
daha kaydetmifl, Bahreyn flubemiz ifllem hacimlerinde art›fllar
sa¤lam›flt›r. OYAK Bank, 2003 y›l›nda KKTC’nde bir flube ve bu
flubeye ba¤l› dört uydu flube açacakt›r. Bu flubelerin gerek KKTC
ile Türkiye aras›ndaki ticarete arac›l›k anlam›nda, gerekse bölgede
bulunan OYAK mensuplar›na hizmet götürmek anlam›nda önemli
misyonlar› olacakt›r.

Sermaye piyasalar› arac›l›k hizmetleri, Banka'n›n di¤er önemli
ifl alan›n› oluflturmaktad›r. 2002 y›l›nda, bu alanda hizmet veren
ifltirak flirketimiz OB Menkul De¤erler, OYAK’›n finans sektöründeki
en eski ifltiraki olan OYAK Yat›r›m ile birleflmifltir. OB Menkul
De¤erler ile birleflmesinden önce Yaflar Yat›r›m’› da bünyesine
katan OYAK Yat›r›m, 70,000’i aflan bir müflteri kitlesi ile ülkemizin
en büyük yat›r›m bankac›l›¤› kurumlar›ndan biri haline gelmifltir.
OYAK Bank ile yaratt›¤› sinerji, arac›l›k hizmeti verdi¤i müflterileri
ve %2.9’a ulaflan ‹MKB hisse senetleri ifllem hacmi ile OYAK
Yat›r›m gelece¤e emin ad›mlar ile ilerleyen ve OYAK Bank için
önemli bir potansiyeli ifade eden bir kurum kimli¤ine kavuflmufltur.
Kurumsal ve bireysel müflterilere portföy yönetim hizmetleri
sunmak üzere ülkemizde kurulan ilk portföy yönetim flirketi
unvan›na sahip olan OYAK Portföy Yönetimi, y›l› baflar›l› sonuçlar
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GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

ile tamamlam›flt›r. ‹fltirakimiz, 2002 y›l›nda önemli bir      büyüme
kaydetmifltir: fiirketin yönetimi alt›ndaki varl›klar›n de¤eri y›l
sonunda 173 milyon dolar› aflm›flt›r. OYAK Portföy Yönetimi,
Türkiye’deki 20 portföy yönetim flirketi aras›nda     5. s›rada yer
almaktad›r.

Hizmet a¤›m›z›, stratejimize uygun olarak gelifltirdik. “Her ilde
hizmet vermek” olarak özetleyebilece¤imiz hedefimize büyük
oranda ulaflt›k. Uydu flubelerimiz de dahil edildi¤inde 2002 y›l›
sonunda flubelerden oluflan toplam hizmet noktam›z 220’ye
ulaflt›. Yap›lanmam›z›n önemli bir parças› olarak yedi adet
“fiubeler Grup Müdürlü¤ü” oluflturduk. Bu birimler, flubelerimizin
tamamen müflteri odakl› hizmet verebilmelerine ve di¤er taraftan
pazarlama ve sat›fla yönelmelerine olanak sa¤lam›flt›r. Alternatif
da¤›t›m kanallar›m›z› büyük oranda hizmete açt›k. ATM’lerimiz,
telefon ve internet bankac›l›¤› uygulamalar›m›z, POS sistemimiz,
Bireysel Online Sat›fl Sistemi’miz (BOSS) flube a¤›m›za ek olarak,
bankac›l›¤› kolay eriflilir bir hizmet olarak sunmak sureti ile
omurgam›z›n di¤er yar›s›n› oluflturmaktad›r.

2002 y›l›nda da yeni ifl sahalar›na iliflkin ad›mlar atmaya devam
ettik. Faktoring ve bireysel emeklilik bunlar›n en önemlileridir.
Bir faktoring ifltiraki kurarak, halen Bankam›z bünyesinde
yürüttü¤ümüz bu baflar›l› ifli, yeni ufuklara tafl›may› öngörüyoruz.
2003 y›l›ndaki piyasa koflullar›na uygun olarak bu projeye iliflkin
plan›m›z› devreye alaca¤›z.

Hizmet a¤›m›z›, stratejimize uygun olarak
gelifltirdik. “Her ilde hizmet vermek”
olarak özetleyebilece¤imiz hedefimize
büyük oranda ulaflt›k.

Uydu flubelerimiz de dahil edildi¤inde
2002 y›l› sonunda flube hizmet
noktalar›m›z›n say›s› 220’ye ulaflt›.

2002 YILINDA DA YEN‹ ‹fi SAHALARINA ‹L‹fiK‹N
ADIMLAR ATMAYA DEVAM ETT‹K. FAKTOR‹NG
VE B‹REYSEL EMEKL‹L‹K BUNLARIN EN
ÖNEML‹LER‹D‹R. B‹R FAKTOR‹NG ‹fiT‹RAK‹
KURARAK, HALEN BANKAMIZ BÜNYES‹NDE
YÜRÜTTÜ⁄ÜMÜZ BU BAfiARILI ‹fi‹, YEN‹
UFUKLARA TAfiIMAYI ÖNGÖRÜYORUZ.
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹N‹N BÜYÜK
POTANS‹YEL‹N‹, ET‹K DE⁄ERLERE
SIKICA BA⁄LI KALARAK PERFORMANSA
DÖNÜfiTÜRMEK HEP‹M‹Z‹N M‹LL‹
SORUMLULU⁄UDUR.

Bireysel emeklilik Bankam›z’›n ürün-hizmet yelpazesini
tamamlayacak olan di¤er potansiyel iflimizdir. Bilindi¤i üzere
OYAK, Türkiye’nin en köklü ve en büyük özel bireysel emeklilik
fonudur. Bu sahadaki köklü tecrübesini tüm halk›m›za hizmet
olarak götürme karar› alan OYAK, 2002 y›l›n›n sonunda OYAK
Emeklilik adl› ifltirakini kurma çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Ülkemiz
için yeni olan bireysel emeklilik alan›nda faaliyet izni alabilen
az say›daki flirketten biri olan OYAK Emeklilik ile Bankam›z
aras›nda, pazarlama ve da¤›t›m a¤› iflbirli¤i çerçevesinde, geliflmifl
ülkelerdekinin muadili bir uygulamaya gidilecektir.

Bireysel emeklilik sahas›nda büyük bir potansiyel oldu¤una
inanan OYAK Bank, bu potansiyeli ifl hacmi ve gelir kaynaklar›
aras›nda önemli bir paya ulaflt›rmaya kararl›d›r.

F›rsatlar ve sorumluluklar›m›z
Faaliyet raporunun farkl› bölümlerinde, müflteri iliflkileri
yönetimine odaklanarak, ifl hacimlerimizi ve pazar pay›m›z›
büyütme çabalar›m›z ve stratejilerimiz konusunda bilgiler
okuyacaks›n›z. Sektörümüzde bunu gerçeklefltirme çabas› içinde
olan tek banka olmad›¤›m›z› biliyoruz. Bu strateji bir s›r de¤ildir.
Bizim üzerine odakland›¤›m›z ve bu stratejiyi baflar›ya ulaflt›racak
olan, iflimizi yapma ve hizmet sunma fleklimiz, kültürümüz ve
yaklafl›m›m›zd›r. Türkiye ekonomisinin büyük potansiyelini, etik
de¤erlere s›k›ca ba¤l› kalarak performansa dönüfltürmek
gerekmektedir. Türkiye’de son y›llarda finans sektörünün bozulan
kredibilitesini tekrar onarma anlam›nda üzerimize düfleni eksiksiz
yapmam›z›n gere¤i, iflimizi bir kat daha önemsememizi ve tutkuyla
sar›lmam›z› kaç›n›lmaz hale getiriyor.

Do¤ru insan kayna¤›n›, do¤ru stratejiyi, do¤ru markay› ve do¤ru
ürünleri içeren bir kurumu sektöründe liderli¤e tafl›mak ve
globalleflmek. Önümüzdeki bu f›rsat ifl hayat›m›z›n en büyük
heyecan ve aç›l›m›n› oluflturmaktad›r.  Bu bir f›rsat olmakla
birlikte, ayn› zamanda sorumlulu¤umuzun da tan›m›d›r.
Kimli¤imiz, piyasadaki yerimiz ve OYAK ismi, bu f›rsat›
sorumlulu¤umuz ile özdefl k›lmaktad›r.

Son olarak, OYAK Bank için potansiyeli performansa dönüfltürme
çabas›nda gece gündüz çal›flan tüm ekibimize; bize strateji çizen
yönetim kurulumuza ve bizi ifl orta¤› olarak seçen bireysel ve
kurumsal müflterilerimize teflekkür etmek isterim. Biz, f›rsatlar›
iyi kullan›p sorumlulu¤umuzu yerine getirdikçe, bu katk›lar›n
ve desteklerin artarak sürece¤ine olan inanc›m tamd›r.

Sayg›lar›mla,

A. Mehmet ÖZDEN‹Z
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
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Ordu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK), Türk Silahl› Kuvvetleri
mensuplar›n›n geleceklerinin güvence alt›na al›nabilmesi amac›yla,
1961 y›l›nda kurulmufl ek bir sosyal güvenlik kurulufludur.
205 Say›l› Yasa ile kurulmufl olan OYAK, özel hukuk hükümlerine
tabi, mali ve idari bak›mdan özerk ve tüzel kiflili¤i olan bir
kurulufltur.

OYAK, Türkiye'nin ilk özel bireysel emeklilik fonudur. OYAK ayn›
zamanda üyelerine,  sa¤lad›¤› emeklilik yard›m›, emekli maafl›
sistemi, ölüm ve maluliyet yard›m› gibi hizmetlerden dolay› bir
hayat ve sa¤l›k sigortas› kurulufludur. OYAK, borç verme ve konut
edindirme hizmetleriyle ise bir kredi kurumu gibi hizmet
vermektedir.

OYAK, sa¤lad›¤› istihdam, yaratt›¤› ifl hacmi, gerçeklefltirdi¤i
ihracat ve ülkemize yabanc› sermayenin gelmesinde oynad›¤›
öncü ve örnek rol ile, makroekonomik anlamda Türkiye için
önemli bir de¤er yarat›m zinciridir. OYAK’›n ifltirakleri; finansal
hizmetler, çimento, otomotiv, g›da-kimya ve hizmet sektörlerinde
faaliyet göstermektedir.

Kuruldu¤u günden beri tüm
faaliyetlerinde sürdürülebilir aktuaryel
dengeyi gözeten OYAK’›n temel hedefi
üyelerine en üst düzeyde hizmet ve nema
sa¤lamakt›r. OYAK bu hedefine, finansal
yat›r›mlar› ve ifltirakleri ile ulaflmaktad›r.

OTOMOT‹V GRUBU

OYAK RENAULT

MA‹S

OMSAN LOJ‹ST‹K

 OMSAN FRANCE S.A.R.L.

 OMSAN GmbH

OMSAN LOJ‹ST‹K EOOD

GOODYEAR

Ç‹MENTO GRUBU

ADANA Ç‹MENTO

BOLU Ç‹MENTO

ÜNYE Ç‹MENTO

MARD‹N Ç‹MENTO

ELAZI⁄ Ç‹MENTO

OYSA N‹⁄DE Ç‹MENTO

OYSA ‹SKENDERUN Ç‹MENTO

OYKA KA⁄IT AMBALAJ

F‹NANS GRUBU

OYAK BANK

OYAK ANKER BANK

OYAK EUROPEAN FINANCE

OYAK PORTFÖY YÖNET‹M‹

OYAK TEKNOLOJ‹

OYAK YATIRIM

AXA OYAK HOLD‹NG

AXA OYAK S‹GORTA

AXA OYAK HAYAT S‹GORTA

HALK LEASING

2002 2001
(Trilyon TL) (Trilyon TL)

AKTUARYEL KAR 494.7 594.4
TOPLAM VARLIKLAR 1,622.7 966.6

TOPLAM YASAL YARDIMLAR 100.9 55.6
TOPLAM SOSYAL H‹ZMETLER 58.2 53.4

(%) (%)

ÜYELERE SA⁄LANAN NEMA ORANI 41.1 94.9

ENFLASYON ÜZER‹ REEL GET‹R‹ (TEFE’ye göre) 33.4 7.1
ENFLASYON ÜZER‹ REEL GET‹R‹ (TÜFE’ye göre) 38.4 38.5

TEFE 30.8 88.6
TÜFE 29.7 68.5

OYAK FAAL‹YET SONUÇLARI

TÜRK‹YE’N‹N EN BÜYÜK EK SOSYAL GÜVENL‹K KURUMU
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2002 y›l› sonunda OYAK’›n aktuaryel kar› 495 trilyon TL’ye ve
toplam varl›¤› 1.6 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r. OYAK ifltiraklerinin
toplam aktifleri 5.9 katrilyon TL, toplam öz kaynaklar›
1.6 katrilyon TL ve vergi öncesi karlar› 368 trilyon TL’ye ulaflm›flt›r.
Kurum’un üretim ve pazarlama ifltiraklerinin toplam sat›fllar›
3.9 katrilyon TL, finansal ifltiraklerinin ifllem hacmi ise
22.1 katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir. Bu künye, OYAK’›n
Türkiye’nin çok sektörlü flirket gruplar› aras›ndaki yerini üst
s›ralara tafl›maktad›r.

Üyeleri için varolan kurum: OYAK
OYAK, 2002 sonunda say›s› 206,036’ya ulaflan üyeleri için vard›r.
Bu ifade ile özetlenen ifl felsefesi, OYAK’›n tüm yat›r›m-hizmet
icraat›n› flekillendirmekte ve yönlendirmektedir. OYAK, üyelerinden
toplad›¤› aidatlar›, risk-getiri dengesini, uzun vadeli bir düflünce
tarz›n› gözeterek, toplum ve çevreye duyarl› bir ifl anlay›fl›yla
de¤erlendirmektedir. Do¤ru yat›r›m kararlar›, OYAK’›n uzun
vadeye dayanan emeklilik taahhüdünü gerçeklefltirmesini ve

üyelerine kesintisiz hizmet vermesini sa¤lamaktad›r. Mali yap›s›n›n
ve gücünün çok ötesinde, etik de¤erlere olan ba¤l›l›¤› ve ifl
ilkelerinden ödün vermeyen icraat›, OYAK’› sadece Türkiye’de
de¤il, yurt d›fl›nda da örnek gösterilen bir ek sosyal güvenlik
kurumu niteli¤ine kavuflturmaktad›r. Teknoloji yo¤un bir
yaklafl›mla flekillendirdi¤i hizmet sunum platformu, OYAK’›n,
geliflmifl ekonomilerde faaliyet gösteren emeklilik fonlar›n›n
muadili standart ve kalitede hizmet ve ürünleri üyelerine
götürebilmesini olanakl› k›lmaktad›r. OYAK Finans Grubu’nun
önderi konumundaki OYAK Bank ile gelifltirilen “üye hizmet
sinerjisi” baflta olmak üzere, internet, ça¤r› merkezi ve di¤er
fiziki ve alternatif eriflim olanaklar›, OYAK’›n yurt çapl› ve
kesintisiz hizmet kabiliyetini oluflturmaktad›r.

2002 y›l›nda OYAK’›n aktuaryel kar› 495 trilyon TL’ye ulaflm›fl;
üye birikimlerine %41.1 oran›nda nema sa¤lanm›flt›r. Bu sonuç,
ayn› y›l için kaydedilen TÜFE’nin %38.4 ve TEFE’nin %33.4
üzerindedir.

H‹ZMET GRUBU

OYAK ‹NfiAAT

OYAK TUR‹ZM

OYTAfi

OYCEM

OYAK SAVUNMA VE GÜVENL‹K S‹STEMLER‹

OYAK KONUT

OYAK ENERJ‹

OYPA

GIDA-K‹MYA GRUBU

HEKTAfi

TUKAfi

TAM GIDA

ET‹ PAZARLAMA

OYAK ‹fiT‹RAKLER‹N‹N SONUÇLARI 2002 2001
(Trilyon TL) (Trilyon TL)

TOPLAM VERG‹ ÖNCES‹ KAR 368.2 635.9
TOPLAM SATIfiLAR (1) 3,913.8 3,453.2
TOPLAM ‹fiLEM HACM‹ (2) 22,072.8 18,745.6
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1,606.7 1,267.9
TOPLAM VERG‹LER 225.1 305.5
TOPLAM AKT‹FLER 5,930.8 5,154.1

(1) Üretim ve pazarlama flirketleri için brüt sat›fl has›lat› toplam›d›r.
(2) OYAK Bank, Oyak Yat›r›m ve Halk Leasing ifllem hacmidir.

OYAK F‹NANSAL YATIRIMLARI (Trilyon TL) (Trilyon TL)

TOPLAM F‹NANSAL YATIRIMLAR 1,040.2 577.5
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹:
2002 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE 2003 YILINA BAKIfi

IMF destekli program ve siyasi istikrar aray›fl›
Türkiye, 11 Eylül 2001’deki terörist sald›r›lar›n uluslararas› finans
piyasalar›nda yaratt›¤› negatif etkinin sonucu do¤an ek finansman
aç›¤›n›, IMF ile 2002-2004 y›llar›n› kapsayan yeni bir stand-by
anlaflmas› imzalayarak giderme yolunu seçmifltir.

IMF destekli ekonomik program genel olarak mali disiplin,
enflasyonla mücadele ve yap›sal reformlar›n devam› üzerine
kurulurken, kriz sonras› ekonomik yaralar›n sar›lmaya çal›fl›ld›¤›
bir y›l olan 2002’nin ilk yar›s› beklentilerin iyileflti¤i bir dönem
olmufltur. Y›l›n ikinci yar›s›nda ise, ortaya ç›kan siyasi belirsizlik
ülkeyi 3 Kas›m’da erken genel seçimlere tafl›m›flt›r.

Seçim sonucunda Türkiye’de iki partili bir meclis tablosu ortaya
ç›km›fl; AKP 363 milletvekili ile Kas›m 2002 sonunda tek parti
hükümetini kurmufltur. Bu netice iç ve d›fl kamuoyu taraf›ndan
ekonomik ve siyasi istikrar aray›fl›ndaki Türkiye aç›s›ndan önemli
bir aç›l›m olarak de¤erlendirilmifltir.

H›zl› büyüme ve enflasyonla mücadele
2002 y›l› büyüme ve enflasyonla mücadelede hedeflerin üstünde
baflar›n›n kaydedildi¤i bir y›l olmufltur.

GSMH 2002 y›l›nda reel olarak %7.8 büyümüfltür. Enflasyon
toptan eflya fiyatlar›nda %88.6’dan %30.8’e, tüketici fiyatlar›nda
ise %68.5’ten %29.7’ye gerilemifltir. Merkez Bankas›’n›n s›k› para
politikas›, piyasaya hakim olan göreceli güven ve büyümenin
temelde iç talep destekli olmamas› enflasyonun düflmesinde
etkili olmufltur.

2002 y›l›ndaki büyüme büyük oranda imalat sanayiinde kriz
dönemi minimum seviyelere indirilen stoklar›n yenilenmesi ve
rekor k›ran ihracat art›fl›ndan kaynaklanm›flt›r. 2002 genelinde
toplam tüketim ve yat›r›m talebi reel olarak, özel sektörde %0.4,
kamuda ise %9.2 oran›nda artm›flt›r.

GSMH 2002 y›l›nda reel olarak %7.8
büyüme kaydetmifltir. Enflasyon toptan
eflya fiyatlar›nda %88.6’dan %30.8’e,
tüketici fiyatlar›nda ise %68.5’ten
%29.7’ye gerilemifltir.

2002, BÜYÜMEN‹N HIZLI, ENFLASYONLA
MÜCADELEN‹N DE YO⁄UN OLDU⁄U B‹R
YILDIR.
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Merkez Bankas› politikalar›
‹ç talepteki durgunluk ve Ekim 2001-Nisan 2002 aras›nda Türk
Liras›’n›n belli bafll› yabanc› para birimlerine karfl› reel olarak
de¤erlenmesi, toptan eflya fiyatlar›nda y›l bafl›nda enflasyonla
mücadelede önemli bir risk olarak görülen birikmifl maliyet
enflasyonunun tüketici fiyatlar›na yans›mas›na engel olmufltur.
Merkez Bankas›’n›n k›sa vadeli faiz oranlar›n› enflasyon hedefine
yönelik belirlemesi ve tar›mda elde edilen yüksek rekolte y›l
içinde enflasyonla mücadeleye destek olan di¤er önemli
unsurlard›r.

Hazine borçlanmalar›nda olumlu seyir
2002 y›l› genelinde Hazine, borçlanmalar›nda baflar›l› bir
performans sergilemifltir. Haziran ve Temmuz aylar›nda artan
siyasi belirsizliklerle yaflanan art›fl d›fl›nda ortalama borçlanma
maliyeti istikrarl› bir düflüfl e¤ilimi göstermifltir. Y›l genelinde
%63.8 olarak gerçekleflen ortalama TL borçlanma maliyeti, Hazine
ve IMF’nin öngörülerinin alt›nda kalm›flt›r.

Gerçek ve tüzel kiflilerin hazine borçlanma senetlerine olan
taleplerinin artmas› ve Eylül ay›nda tekrar yürürlü¤e giren piyasa
yap›c›l›¤› sistemi, y›l genelinde ihalelerde ciddi bir talep s›k›nt›s›
yaflamayan Hazine’yi daha da rahatlatm›flt›r. 3 Kas›m seçimi
öncesinde borçlar›n sürdürülebilirli¤ine dair endiflelerin artm›fl
olmas›na karfl›n maliyetlerde ay baz›ndaki art›fl›n sadece 2 puanda
s›n›rl› kalmas› ise dikkat çekici bir di¤er geliflmedir.

Kamu borç stokunda kaydedilen geliflmeler
2002 y›l›nda dönemsel olarak yaflanan belirsizliklere karfl›n,
Hazine’nin temelde borçlanma s›k›nt›s› çekmemesi borç
sürdürülebilirli¤ini kolaylaflt›rm›flt›r. Anapara ödemelerinin
üzerinde yeni borçlanma gerçeklefltirilmesi ise iç borç stokundaki
nominal art›fl›n devam etmesine neden olmufltur. 2002 sonu
itibariyle iç borç stoku 149.9 katrilyon TL’ye (91.7 milyar dolar)

yükselmifl; y›l toplam›nda kaydetti¤i art›fl 27.7 katrilyon TL
(6.8 milyar dolar) olmufltur.

Konsolide bütçe baz›nda toplam kamu borcu y›l sonu itibariyle
148.3 milyar dolara ç›km›fl olup, bunun 91.7 milyar dolar› iç ve
56.6 milyar dolar› da d›fl borçlardan (K‹T, belediye, di¤er kamu
ve TCMB borçlar› hariç) oluflmaktad›r. 2002 y›l›nda toplam
konsolide bütçe kamu borcunda görülen 24.8 milyar dolarl›k
art›fl›n 6.8 milyar dolar› net iç, 9.9 milyar dolar› IMF’den olmak
üzere, 18 milyar dolar› da net d›fl borçlanmadan kaynaklanm›flt›r.

Nominal kamu borcunda 2002’de yaflanan art›fla karfl›n,
öngörülenin üzerinde bir GSMH büyümesinin kaydedilmesi ile,
brüt kamu borç stokunun GSMH’ya oran›nda %20.7 puanl›k bir
düflüfl oldu¤u tahmin edilmektedir.

2001 sonunda 113.9 milyar dolar olan Türkiye’nin toplam d›fl
borç stoku ise, 2002 y›l›nda 131.6 milyar dolara ulaflm›flt›r.

‹hracatta olumlu geliflme
2002 y›l›nda ihracat 2001 y›l›na göre %12 oran›nda artarak
35.1 milyar dolara, ithalat ise %22.8 oran›nda artarak 50.8 milyar
dolara yükselmifltir. ‹thalat›n ihracata göre daha çok art›fl
göstermesi sonucunda, 2001 y›l›nda 10.1 milyar dolar olan d›fl
ticaret aç›¤› %56 oran›nda artarak 15.8 milyar dolara yükselmifltir.

Türk Liras›’nda 2002’de görülen reel de¤erlenmenin sermaye
mal› ithalat›n›n yan› s›ra tüketim mal› ithalat›n› da bir miktar
canland›rd›¤› görülmektedir. Tüketim mal› ithalat›nda 2001
y›l›na göre art›fl, 2002’de %21.9’a ulaflm›flt›r.

2002 y›l›nda ihracat›n %51.5’i AB ülkelerine yap›lm›fl ve AB’ye
ihracat 2001’e göre %12 oran›nda artm›flt›r.

6.3

-9.5

7.8

GSMH BÜYÜME
(%)

2000 2001 2002

2,948

2,123
2,584
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹:
2002 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE 2003 YILINA BAKIfi

2003’e bak›fl
2003 y›l›nda,

IMF ve Dünya Bankas› deste¤inin devam›na yönelik bir 
program oluflturulmas›,
gerek bankac›l›k gerekse kamu sektöründe reform sürecinin
ray›na oturtulmas›,
piyasa dahilinde borç sürdürülebilirli¤inin tek “do¤rudan” 
kontrol edilebilir parametresi olan faiz d›fl› fazla ile 
sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez koflulu olan fiyat 
istikrar›n›n temini için gereken özenin gösterilmesi

beklenmektedir.

Kas›m ay›nda ifle bafllayan 58. Hükümet %6.5’lik faiz d›fl›
fazla/GSMH oran› ve %20’lik enflasyon hedeflerine ba¤l›
kalaca¤›n› aç›klam›flt›r.

%20’lik tüketici enflasyonu ve %5’lik büyüme öngörüleri, iç
talepte beklenen canlanmaya karfl›n özel sektör yat›r›mlar›nda
ciddi bir art›fl görülmemesi nedeni ile zorlu hedefler olarak
görünmektedir.

Büyüme aç›s›ndan güven ortam›n›n korunmas›, yap›sal reformlar›n
tamamlanmas› ve önemli bir uluslararas› krizin yaflanmamas›
kilit öneme sahiptir. Türkiye’nin 2002 sonundaki AB Kopenhag
Zirvesi’nden 2004 y›l› Aral›k ay›na kadar gerekli siyasi kriterleri
sa¤lamas› halinde tam üyelik için müzakere sürecine gecikmeden
bafllayabilecek olmas›, do¤rudan yabanc› sermaye giriflinin artma
olas›l›¤›n› güçlendirmifltir.

2002 y›l› boyunca sözü edilen, ABD’nin Irak’a yönelik operasyonu
2003 y›l› Mart ay›nda bafllam›flt›r. Bu operasyonun ülkemiz
piyasalar›na olas› olumsuz yans›malar›n›n en aza indirilmesi
amac› ile baz› tedbirler al›nm›fl olmas›na ra¤men, savafl›n
ekonomimizi etkilemesi kaç›n›lmazd›r.

Büyüme aç›s›ndan güven ortam›n›n
korunmas›, yap›sal reformlar›n
tamamlanmas› ve önemli bir uluslararas›
krizin yaflanmamas› kilit öneme sahiptir.

2003 YILI POL‹T‹KA UYGULAMALARINDA,
FA‹Z DIfiI FAZLA ‹LE SÜRDÜRÜLEB‹L‹R
BÜYÜMEN‹N VAZGEÇ‹LMEZ KOfiULU OLAN
F‹YAT ‹ST‹KRARININ TEM‹N‹ ‹Ç‹N GEREKEN
ÖZEN‹N GÖSTER‹LMES‹ BÜYÜK ÖNEM
TAfiIYACAKTIR.
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹ SEÇ‹LM‹fi MAKROEKONOM‹K END‹KATÖRLER

1998 1999 2000 2001 2002

GSMH Büyüme (%) 3.9 -6.1 6.3 -9.5  7.8
GSMH (sabit fiyatlarla-milyar TL) 119,303 112,044 119,145 107,783 116,165
GSMH (cari fiyatlarla-milyar TL) 53,518,332 78,282,967 125,596,129 176,483,953 273,463,168
Kifli Bafl›na GSMH ($) 3,255 2,880 2,948 2,123 2,584

TEFE (y›ll›k % de¤iflim) 54.3 62.9 32.7 88.6 30.8
TÜFE (y›ll›k % de¤iflim) 69.7 68.8 39.0 68.5 29.7

‹ç Borç (milyar TL) 11,612,885 22,920,145 36,420,620 122,157,260 149,869,691
D›fl Borç (milyar $) 96.4 103.0 118.7 113.9 131.6
Orta-uzun vadeli d›fl borç (milyar $) 75.6 80.1 90.4 97.7 116.4
K›sa vadeli d›fl borç (milyar $) 20.8 22.9 28.3 16.2 15.2

‹hracat (milyar $) 27.0 26.6 27.8 31.3 35.1
‹thalat (milyar $) 45.9 40.7 54.5 41.4 50.8

Bütçe Harcamalar› (milyar $) 59.8 66.8 74.9 65.8 76.7
Faiz Ödemeleri (milyar $) 23.7 25.5 32.8 33.5 34.4
Bütçe Gelirleri (milyar $) 45.3 45.1 53.6 42.1 50.7

Toplam Rezervler* (milyar $) 29.5 33.8 34.2 30.2 38.9
TCMB Rezervler (milyar $) 19.7 23.2 22.2 18.8 26.7

* TCMB taraf›ndan aç›klanan TCMB, alt›n ve bankalar brüt uluslararas› rezervlerini kapsar.
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2002: B‹RLEfiME SONRASI ‹LK FAAL‹YET YILIMIZ

OYAK Bank-Sümerbank
birleflmesinden sonra
oluflturdu¤umuz ve Türkiye çap›na
yay›lm›fl bulunan fiziki yap›m›z kadar
yeniden tasarlay›p çeflitlendirdi¤imiz
ürün ve hizmetlerimiz, bize her
kesimden büyük bir müflteri kitlesine
eriflme kabiliyeti kazand›rm›flt›r.

Müflterilerimize uygun bir hizmet
yap›lanmas› sunuyoruz: bankac›l›¤a
kolay eriflim, ideal ürün ve hizmet
kümesi ve motivasyonu yüksek bir
insan kayna¤›.

Tüm ekibimizi yeniden tan›mlanm›fl
misyon, vizyon ve hedeflerimize
uygun bir e¤itim sürecinden
geçiriyoruz.

Müflterilerimizin, bankac›l›k ürün ve
hizmetlerine ihtiyaç duyduklar› anda,

kolay ve h›zla ulaflabilmelerine büyük
önem veriyoruz. Önümüzdeki dönem
rekabetin bu noktada flekillenece¤ine
inan›yoruz.

2002 y›l›ndan itibaren, OYAK Bank’›n
amac› bankac›l›k gelirlerini, tüm
ürün ve hizmetlerde müflteri
iliflkilerini derinlefltirerek art›rmaya
odaklanmak olmufltur.

Artan müflteri memnuniyeti,
baflar›m›z›n önemli ölçütlerinden
biridir.

OYAK Bank’›n d›fl etkenlere karfl›
daha da güçlenmesi için, gerek risk
gerekse gelir taban›m›z› çeflitlemeye
ve faiz d›fl› bankac›l›k gelirlerimizi
art›rmaya öncelik veren stratejiler
uyguluyoruz.

2002 YILINDA POTANS‹YEL‹N
PERFORMANSA
DÖNÜfiTÜRÜLMES‹ SÜREC‹
BAfiLAMIfiTIR.
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2002 y›l›nda, OYAK Bank için,
potansiyelin performansa
dönüfltürülmesi süreci bafllam›flt›r.

Ulusal çapl› hizmet a¤›m›z, insan
kayna¤›m›z ve her geçen gün say›s›
artmakta olan müflteri kitlemizin
oluflturdu¤u bütün, bize
sürdürülebilir büyüme yolunu
açm›flt›r.

Uygulamaya koydu¤umuz program,
bireysel
kurumsal
ticari bankac›l›k

alanlar›nda tercih edilen banka,
rekabet gücü yüksek ürünler ve
artan müflteri say›s› olarak
neticelerini göstermeye bafllam›flt›r.

Tüm segmentlerde artan bir müflteri
kitlesinin “güvendi¤i finansal
dan›flman” s›fat›n›, 2002’de
kaydetmeye bafllad›¤›m›z baflar›yla
ve hak ederek kazanmak istiyoruz.
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2002: B‹RLEfiME SONRASI ‹LK FAAL‹YET YILIMIZ

Kurumsal ve ticari müflterilere çok boyutlu hizmet
Kurumsal ve ticari bankac›l›k, OYAK Bank’›n temel ifl alanlar›ndan
biridir. Banka, tüm Türkiye çap›nda kurumsal, ticari, faktoring
ve nakit yönetimi ürün ve hizmetleri ile genifl bir müflteri kitlesine
hizmet vermektedir. Kurumsal bankac›l›k ürün gam›, Türk Liras›
ve yabanc› para kredilerden yurt d›fl› faktoring ifllemlerine, EFT
ifllemlerinden çek tahsilatlar›na, gayri nakdi kredilerden proje
finansman›na kadar çeflitlilik göstermektedir.

OYAK Bank’›n kurumsal ve ticari bankac›l›k faaliyetlerinin temel
stratejisi, karfl›l›kl› karl›l›k ve büyüme potansiyeli öngörülerek
hedeflenen tüm sektör ve endüstri kollar›na, bankac›l›¤›n her
türlü ürün ve hizmetini, yurt çap›ndaki hizmet sunum a¤› ve
Finansal Hizmetler Grubu’nda yer alan ifltirakler ile bütünleflmifl
bir yap›da sunmakt›r.

OYAK Bank: 2002 y›l›nda kurumsal bankac›l›k için tercih
edilen banka
2002 y›l› Türk bankac›l›k sektörü için bir nekahat devresi olmufltur.
1999 sonbahar›nda bafllay›p gecikmeli etkileri makro ekonomi
üzerinde devam eden süreç, bankalar› kay›plar›n› telafi etmeye
ve kendilerini piyasada yeniden konumland›rmaya itmifltir.

11 Ocak 2002 tarihinde gerçekleflen birleflmeden sonra
Oyak Bank k›sa sürede hizmet a¤› ve ürün gam›n› tamamlam›fl
ve gerek yurt içinde gerekse yurt d›fl›nda yo¤un pazarlama
faaliyetine bafllam›flt›r.

FIRSATLAR
Sürdürülebilir büyümeye odakl›,
potansiyeli yüksek bir ekonomi

Yap›lanma sürecindeki bankac›l›k
sektörü

Nakit yönetiminden proje
finansman›na, katma de¤eri yüksek
ürünlere olan talep

STRATEJ‹LER
Yeni ve daha çok müflteri iliflkileri
edinmek; mevcut müflterilerle daha
çok ifl yapmak

Hizmet ve ürün kalitesini gelifltirmek

Ürünler aras› tamamlay›c›l›¤› art›rarak
paket hizmet verebilmek

Kredili müflteri adedinde %75’lik art›fl

Nakdi ve gayri nakdi kredi
portföylerinde yüksek art›fl

KAYDETT‹G‹M‹Z BAfiARILAR

Farkl› sektörlerden müflterilerle kurumsal
ve ticari bankac›l›k iliflkileri
OYAK Bank’›n ifl stratejisinde belirlenmifl
bir sektör tercihi yoktur. Ekonomik
potansiyeli olan, de¤er üretme
süreçlerini do¤ru kurgulam›fl her flirket,
OYAK Bank için potansiyel bir müflteridir.
Ürün gam›nda gözlenen baflar›l› geliflme ve yurt çap›na yay›lan fiziki a¤›
ile OYAK Bank, birleflme sonras› ilk faaliyet y›l›nda, kurumsal ve ticari
bankac›l›k alanlar›nda baflar›l› bir performans göstermifltir. Banka bünyesinde
yürütülen faktoring hizmetleri, geliflme gösteren bir di¤er kurumsal-ticari
bankac›l›k ürünü olurken, OYAK Bank, FCI üyeli¤ine kabul edilmifltir.
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SEKTÖREL UZMANLAfiMA, MÜfiTER‹LERE
ODAKLANARAK ONLARLA KURULACAK
ÇOK-ÜRÜNLÜ VE DER‹N ‹L‹fiK‹LER,
BANKACILIK GEL‹RLER‹M‹Z‹ ARTIRACAK,
KURUMSAL VE T‹CAR‹ BANKACILIK
SEGMENTLER‹NDE P‹YASA L‹DER‹
OLMAMIZI SA⁄LAYACAKTIR.

Bankac›l›¤›n tüm alanlar›nda yap›lan yo¤un pazarlama faaliyetleri,
ad› güven ile özdeflleflmifl olan OYAK Bank’›n, piyasada hüküm
süren durgunlu¤a karfl›n, çok k›sa bir süre içinde artan ifl hacimleri
ve müflteri say›lar› kaydetmesini sa¤lam›flt›r.

KOB‹’lerden, çokuluslu flirketlere kadar farkl›l›k gösteren bir
müflteri kitlesi Banka ile çal›flmaya bafllam›flt›r. Bu e¤ilim, sadece
sektörün yaflad›¤› büyük güven bunal›m›ndan kaynaklanmam›fl,
OYAK Bank’›n sa¤lam sermaye yap›s›, profesyonel ve fleffaf
yönetimi, yurt çapl› eriflim olanaklar› ve OYAK markas› bu tercihte
etken olmufltur.

Yayg›nl›k ve eriflim kolayl›¤›: rekabet gücünün belirleyicileri
Bankac›l›¤›n tüm alanlar›nda yayg›nl›k ve müflteri aç›s›ndan
eriflim kolayl›¤› evrensel anlamda rekabet gücünün tart›fl›lmaz
belirleyicisidir. Ticari bankalar için yayg›nl›k ve ölçek ekonomileri,
sürdürülebilir geliflmenin temellerini oluflturmaktad›r.

OYAK Bank yeniden tasarlanm›fl ve oda¤› geniflletilmifl ifl
yaklafl›mlar›n›n ›fl›¤›nda, yurt çapl› yayg›nl›k ve eriflim kolayl›¤›
sa¤layacak bir fiziki yap›ya do¤ru, çok önemli at›l›mlar
gerçeklefltirmifltir. 2002 y›l›n›n sonuna gelindi¤inde toplam flube
say›s› 220’ye ulaflm›fl, fiubeler Grup Müdürlükleri’nin yan› s›ra
kurumsal bankac›l›k müflterisine hizmet veren kurumsal flubelerin
yap›lanmas› da tamamlanm›flt›r.

OYAK Bank’›n ‹stanbul’da Merkez, Karaköy, Bayrampafla, Güneflli,
Kozyata¤› ve Gebze flubeleri; Ankara’da Ankara ve K›z›lay flubeleri
ile ‹zmir, Bursa, Gaziantep, Denizli ve Kayseri flubeleri olmak
üzere 13 adet kurumsal flubesi hizmet vermektedir.

Çok seçenekli ürün ve hizmet gam›
2002 y›l› içerisinde OYAK Bank, ürün ve hizmet yelpazesini
çeflitlendirmifl ve kurumsal müflterilerinin her türlü ihtiyac›na
h›zl› bir flekilde cevap verecek bir ürün gam› oluflturmufltur.
Oluflturulan bu ürün gam›, nakdi ve gayri nakdi kredilerden nakit
yönetimi ödeme sistemlerine, d›fl ticaret ifllemlerinden her türlü
mevduat ifllemine uzanan bir çeflitlilikte müflterilerimizin hizmetine
sunulmufltur. OYAK Bank, 2002 y›l›nda, kurumsal bankac›l›k
hizmetlerinden yararlanan kredili müflteri adedinde %75’lik bir
art›fl sa¤lam›flt›r.

Y›l boyunca, gerek genel müdürlük gerekse flube kurumsal
pazarlama ekipleri, OYAK Bank’›n kredi bazl› ürünlerinin yan›
s›ra tüm kurumsal bankac›l›k ürünlerinde çapraz sat›fl faaliyetlerine
özel önem vermifllerdir.

Kurumsal müflterilere sunulan bu çok seçenekli ürün gam›n›n
içinde yer alan d›fl ticaret finansman›, OYAK Bank’›n iddial›
oldu¤u bir sahad›r. 2002 y›l›nda Banka’n›n aktif sat›fl kanallar›,
d›fl ticaret ifllemlerine arac›l›k faaliyetlerini art›rmaya yönelik
yo¤un pazarlama faaliyetlerinde bulunmufltur. Kurumsal
müflterilerimizin yan sanayi tedarikçi ve bayi a¤›nda oluflan
bankac›l›k ifllem hacimlerinden a¤›rl›kl› pay al›nmaya bafllanm›flt›r.
2002 y›l›nda yap›lan bu çal›flmalar sonucunda OYAK Bank
müflterilerinin tahsilat ve ödemelerini Banka üzerinden
gerçeklefltirmeleri sa¤lanm›flt›r.

Kurumsal Pazarlama Departman› bünyesinde 2002 y›l› içerisinde
Proje Finansman› Bölümü kurulmufltur. Proje Finansman› Bölümü,
müflterilerin yat›r›m projelerinin risk, nakit ak›fl› ve hukuki
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yap›lar›n› de¤iflik senaryolar kapsam›nda analiz ederek, projelere
en uygun sermaye ve finansman yap›s›n› tasarlamaktad›r.

T.C. Hazine Müsteflarl›¤›'n›n borçlu ya da garantör olarak devreye
girdi¤i otoyol, enerji, baraj inflaat›, savunma sanayii ve benzer
alanlardaki devlet projelerinin finansman›nda da aktif bir flekilde
yer al›nmaktad›r. Bu kapsamda 2002 y›l› içerisinde 89 adet proje
incelenerek, bu projelere orta ve uzun vadeli toplam 75.4 milyon
dolar tutar›nda limit tahsis edilmifltir. 2002 y›l›nda bu limitler
dahilinde gerçekleflen kulland›r›m 57.8 milyon dolard›r.

Homojen bir kredi portföyü
OYAK Bank, kredi portföyü sektörel da¤›l›m›n›n homojen bir
yap› göstermesine özen göstermektedir. 2002 y›l› çal›flmalar›
sonucunda kredi kalitesi yüksek bir seviyede tutulmufl; portföy,
sektörlerinin lideri firmalardan oluflturulmufltur.

OYAK Bank 2002 y›l›nda sektörde kredi portföyünü en çok
büyüten banka olmufltur. Banka’n›n kurumsal kredi hacmi
%281’lik bir geliflme göstermifl, bu art›fl içerisinde, nakdi kredilerde
%323, gayri nakdi kredilerde ise %240’l›k büyüme kaydedilmifltir.

‹MKB’ye kote ticari bankalar aras›nda, kredilerin toplam aktiften
ald›¤› pay de¤erlendirildi¤inde, OYAK Bank, kredi portföyü en
yüksek olan 4 bankadan biridir.

260
410

993

KURUMSAL PAZARLAMA
TOPLAM KRED‹LER‹N GEL‹fi‹M‹
(trilyon TL)

11.01.2002 31.05.2002 31.12.2002

115
232

487

KURUMSAL PAZARLAMA
NAKD‹ KRED‹LER‹N GEL‹fi‹M‹
(trilyon TL)

11.01.2002 31.05.2002 31.12.2002

Proje finansman›
Türkiye gibi yükselmekte olan
ekonomiler için yat›r›mlar›n en etkin
flekilde finansman› büyük önem
tafl›maktad›r.

OYAK Bank, müflterilerinin çeflitli
ölçekteki projelerine dan›flmanl›k
hizmetleri ve finansman olanaklar›
sa¤lamaktad›r.
OYAK Bank, proje finansman› çal›flmalar› kapsam›nda
müflterilerinin otoyol, enerji, baraj inflaat› ve benzeri büyük
ölçekteki alt ve üst yap› projelerine verdi¤i dan›flmanl›k
hizmetleri kapsam›nda,
- bilimsel yaklafl›mlar ile proje analizleri yapmakta,
- projeye en uygun finansman modellerini tasarlamakta ve
- her bir projenin koflullar›na özel finansman alternatiflerini
gelifltirmektedir.

OYAK Bank
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Ticari bankac›l›k sahas›n›n büyük potansiyeli
OYAK Bank, 2002 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde bafllad›¤› ticari
pazarlama çal›flmalar›yla yurdumuzun küçük ve orta ölçekli
iflletmelerine, yan sanayi firmalar›na, büyük sanayi firmalar›n›n
tedarikçi ve bayilerine güvenilir, ça¤dafl ve yenilikçi hizmetler
sunmay› hedeflemifltir.

2002 y›l›nda ticari bankac›l›k altyap›s›n›n kurulmas› için yap›lan
çal›flmalar kapsam›nda;

 Ticari pazarlama faaliyetlerine a¤›rl›k verecek flubelerin
tespiti,

 Ticari pazarlama faaliyetlerine yönelik olarak genel müdürlük,
flubeler grup müdürlükleri ve flube organizasyonlar›n›n
tamamlanmas›

 Pazarlama ekiplerinin e¤itim/rotasyon ve uyum çal›flmalar›n›n
gerçeklefltirilmesi

 fiube hinterlantlar›n›n ve hedef müflterilerinin tespiti ve
segmentasyonu

 Ürün ve hizmet yelpazesinin tamamlanmas›
 Alternatif da¤›t›m kanallar›n›n gelifltirilmesi

say›labilir.

OYAK Bank, ticari pazarlama faaliyetlerini, flubelerine yak›n
konumland›r›lm›fl bölgesel pazarlama ekipleri ile koordineli olarak
ve flubeleri arac›l›¤› ile gerçeklefltirmifltir. 2002 y›l› sonunda ticari
pazarlama faaliyetinde bulunan toplam flube say›s› 120’ye
ulaflm›flt›r. OYAK Bank, ticari pazarlama faaliyetleri kapsam›nda
müflterilerine her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi ürünleri, d›fl
ticaretin finansman›, eflit taksitli finansman kredileri, kredili
mevduat hesab›, ticari araç kredisi, iflyeri kredisi, POS hizmeti,

internet bankac›l›¤›, flirket kredi kart›, kambiyo d›fl ticaret ifllemleri,
yat›r›m ürünleri, maafl ödemeleri ve kurum ödeme tahsilatlar›
hizmetlerini sunmaktad›r.

Cesaret verici sonuçlar
K›sa sürede ulafl›lan baflar›l› sonuçlar, ticari bankac›l›k segmentinin
potansiyelini ortaya koymaktad›r. Ticari pazarlama faaliyetleri
sonucunda kulland›r›lan nakdi ve gayri nakdi kredilerin dönemsel
geliflimi afla¤›daki grafikte verilmifltir. 2002 y›l sonu itibar›yla
ticari bankac›l›k müflterilerine kulland›r›lan nakdi kredilerde
%858, gayr› nakdi kredilerde %678 büyüme sa¤lanm›fl olup, bu
alandaki genel büyüme %781 olarak gerçekleflmifltir.

Ticari pazarlama segmentindeki kredili müflteri say›s›, 2002 y›l›
sonu itibariyle 2,945 adede yükselmifltir. Bu alandaki çal›flmalar›n
en önemli bölümünü, kurumsal müflterilerin bayi, distribütör,
tedarikçi ve mal satt›¤› firmalarla aralar›ndaki finansal iliflkiye
odaklanma stratejisi oluflturmaktad›r. Bu kapsamda gerek bu
firmalar aras›ndaki nakit ak›fl›n›n gerektirdi¤i teknoloji yo¤un
hizmetleri sunmak, gerekse bu iliflkiler neticesinde ilgili firmalar›n
her türlü finansal gereksinimlerini karfl›lamak en önemli hedef
olarak belirlenmifltir.

T‹CAR‹ BANKACILIK MÜfiTER‹LER‹NE
KULLANDIRILAN NAKD‹ KRED‹LERDE %858,
GAYRI NAKD‹ KRED‹LERDE %678 BÜYÜME
SA⁄LANMIfi OLUP, BU ALANDAK‹ GENEL
BÜYÜME %781 OLARAK GERÇEKLEfiM‹fiT‹R.

OYAK Bank, kredi portföyü sektörel
da¤›l›m›n›n homojen bir yap›
göstermesine özen göstermektedir. 2002
y›l› çal›flmalar› sonucunda kredi kalitesi
yüksek bir seviyede tutulmufl, portföy,
sektörlerinin lideri firmalardan
oluflturulmufltur.

OYAK Bank
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Ticari pazarlama sahas›nda, müflterilerin sigorta, faktoring,
portföy yönetimi gibi konularda ihtiyaç duydu¤u hizmetler,
OYAK Bank bünyesindeki di¤er ifl kollar› ve Finansal Hizmetler
Grubunu oluflturan flirketlerle iflbirli¤i içinde sunulmakta, grup
sinerjisinden her ifl biriminin pay almas› hedeflenmektedir.

Nakit yönetimi alan›ndaki at›l›m ve geliflmeler
Nakit Yönetimi Grubu 2002 y›l›nda kurumsal ve bireysel
müflterilere yönelik çok say›da ürün ve uygulamay› gelifltirerek
devreye alm›flt›r.  Kurumsal müflterilerin ve flubelerin  operasyonel
ifl yükünü azaltan, ifllemlerin daha etkin izlenmesini ve kontrol
olana¤› sa¤layan yeni ürünler k›sa süre içinde önemli say›da
müflterimiz taraf›ndan yo¤un olarak kullan›l›r duruma gelmifltir.

- Müflteri tedarikçi ödemelerinin OYAK Bank’a elektronik
ortamda ve flifreli olarak gönderilmesi, gönderilen bu ifllemlerinin
sonuçlar›n›n firmaya geri bildiriminin yap›lmas›n› sa¤layan Nakit
Yönetimi Ödeme Sistemi,
- Kurumsal/ticari müflterilerin vadeli mal satt›¤› müflterilerinin
fatura ödemelerinin otomatik olarak hesaplar›ndan tahsilata
yönelik Do¤rudan Borçland›rma Sistemi,
- Çek ödemeleri yo¤un olan müflterilerimizin çeklerini kendi
sistemlerindeki müflteri ve ödeme bilgilerine göre daha k›sa sürede,
kolayl›kla ve kontrollü olarak düzenleyebilmelerine ve düzenlenen çek
bilgilerinin elektronik ortamda izlenebilmesine yönelik Özel Çek
 gibi ürünlerin yan› s›ra, çek ve nakit de¤erlerin müflterilerin
yerinden teslim al›nmas›; kurumsal ve ticari müflterilerin
çal›flanlar›na maafl ödemelerine arac›l›k edilmesi hizmeti ile
hesap hareketlerinin müflterilerin muhasebe sistemlerine entegre
özelliklerde ve elektronik yolla iletilmesi, nakit yönetimi alan›ndaki
bafll›ca yenilikler olmufltur.

Kurumsal ve ticari müflterinin tüm
ihtiyaçlar›na cevap vermek
OYAK Bank, önderi oldu¤u hizmet
grubunda yer alan finansal hizmet ifltirak
flirketleri ile kurumsal ve ticari
müflterilerinin, farkl› alanlardaki ürün
ve hizmet taleplerine de cevap
vermektedir.
Günümüzde kurumlar bankac›l›k ifllemlerini basit, h›zl› ve güvenilir bir
flekilde yürütmek isterler. Bu anlamda, kendi ifllerini en iyi anlay›p en iyi
hizmeti entegre bir anlay›fl ile veren bankay› stratejik ifl orta¤› olarak
tercih ederler.

Biz, kurumsal ve ticari müflterilerimizin günlük hayat›n› kolaylaflt›racak,
bir di¤er deyiflle onlara kendi ifllerini yapma olana¤› tan›yacak bir bankac›l›k
anlay›fl› gelifltirdik. Bu anlay›fl›m›z müflteriyi her türlü faaliyetimizin
oda¤›nda görmekte olup, entegre bir hizmet yaklafl›m› etraf›nda
flekillenmifltir.

FIRSATLAR
Yurt çap›nda yayg›n bir yap›

Ticari müflteri kitlesinin ve özellikle
Anadolu’da yay›lm›fl yüzbinlerce
KOB‹’nin  çeflitlenen hizmet ve ürün
ihtiyaçlar›

Anadolu müflterisi ile kolay iletiflim
kurabilecek güçlü bir bölgesel kadro

STRATEJ‹LER
OYAK Bank markas›n› ticari
müflterilerin tercihi haline getirmek
için yo¤un pazarlama çal›flmalar›
yapmak

Ticari müflterilerin ihtiyaç duydu¤u
tamamlay›c› ürün ve hizmetleri
gelifltirmek

Müflteri memnuniyet derecesini
art›rmak ve müflteri bafl›na ifl hacmini
büyütmek.

Kredili ticari müflteri say›s›nda art›fl.

Nakit yönetimi, tahsilat hizmetleri,
faktoring ve yat›r›m bankac›l›¤›
ürünlerinde y›l boyunca derinleflme
gösteren müflteri iliflkileri ve artan ifl
hacimleri

KAYDETT‹⁄‹M‹Z BAfiARILAR
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T‹CAR‹ PAZARLAMA
NAKD‹ KRED‹LER‹N GEL‹fi‹M‹
(trilyon TL)

57
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328

T‹CAR‹ PAZARLAMA
TOPLAM KRED‹LER‹N GEL‹fi‹M‹
(trilyon TL)

03.2002 06.2002 09.2002 12.2002

42

Tüm OYAK Bank flubelerinden yap›lan vergi, SSK primi, elektrik,
su, telefon, GSM, do¤algaz, di¤er banka kredi kart› ve di¤er
kurum tahsilatlar›na arac›l›k ifllemlerinde yüksek hacimlere
eriflilmifl, müflterilere genifl bir ürün yelpazesinde hizmet verilmesi
sa¤lanm›fl, ifllemlerin internet flubesi ve ça¤r› merkezi üzerinden
de yap›labilmesi ile hizmet kalitesi yükseltilmifltir. Di¤er taraftan
SSK ve Emekli Sand›¤› emekli maafl› ödemesi arac›l›k hizmetlerine
bafllanm›fl, di¤er tüm tahsilat hizmetleri ile emekli maafl›
hizmetlerinin öncelikli olarak verildi¤i tahsilat flubeleri pilot
uygulamalar› bafllat›lm›flt›r.

Faktoring ve Leasing ifllemlerinde artan hacim
OYAK Bank 2002 y›l›nda da faktoring ve leasing ürünleri ile
kurumsal ve ticari müflterilerine hizmet vermeye devam etmifltir.
Banka’n›n geniflleyen hizmet a¤› ve her segmentte artan
pazarlama faaliyetleri, faktoring ve leasing segmentinde plase
edilen kaynaklar›, bir önceki y›la göre %63 art›rarak,
113.2 trilyon TL seviyesine tafl›m›flt›r.

Uluslararas› faktoring ifllemlerini bir geliflme alan› olarak
benimseyen OYAK Bank, 2002 y›l›nda FCI üyeli¤ini aktif olarak
kullanmaya bafllam›flt›r. ‹zlenen bu yaklafl›m, ihracatç›lara sa¤lanan
garanti ve fonlama hizmetlerinin artmas› ile sonuçlanm›flt›r.
Banka, 2002 y›l›nda ihracatç›lar ile gerçeklefltirdi¤i faktoring
ifllemlerini %48 oran›nda art›rm›fl ve toplam ifllem hacmi
163 milyon dolar olarak kaydedilmifltir. 2002 y›l›nda Türkiye’de
yaklafl›k 1 milyar dolarl›k ihracat faktoring ifllemi gerçekleflti¤i
düflünüldü¤ünde, OYAK Bank’›n pazar pay›n›n %17 seviyelerine
ulaflt›¤› görülmektedir.

Uluslararas› faktoring ifllemleri 2002 y›l›nda 20 ülkedeki toplam
60 muhabirlik a¤› ile garanti, tahsilat, alacaklar›n yönetimi ve
finansman› hizmetlerini kapsayacak flekilde gerçeklefltirilmifltir.
2002 y›l›nda yo¤un olarak Avrupa ülkelerine gerçeklefltirilen
ihracatlar üzerine oluflan yap›, 2003 y›l›nda geniflleyen faktoring
muhabir a¤› ile daha genifl bir alana yay›lacakt›r.

Son y›llarda uluslararas› piyasalardaki belirsizliklerin artmas›,
dünya ticaretinde faktoring garantisine dayanan ifllemlerin
önemini giderek art›rmaktad›r. Bu konjonktür, OYAK Bank’›n
uluslararas› faktoring ifllemelerini genifl bir müflteri taban›na
yaymas›na ve bankac›l›k hizmetlerini tamamlay›c› bir ürün olarak
kullanmas›na yard›mc› olacakt›r.

Geliflen flube ve yayg›nlaflan müflteri iliflkileri ile OYAK Bank,
uluslararas› faktoring ifllemlerinde 2003 y›l›nda sektör pay›n›
art›rmay› hedeflemektedir.

OYAK Bank
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Büyüme momentumu
OYAK Bank, Türkiye’nin en büyük bankalar›ndan biri olarak
bireysel müflterileri için genifl olanaklara sahiptir. Birleflme sonras›
uygulamaya konulan yeni yap›, tüm ifl alanlar›nda müflteri odakl›
bir felsefeyle yap›lanm›flt›r.

Bankac›l›kta al›fl›lm›fl klasik ürün odakl› yap›lanmalar›n yerine,
müflteriyi tüm faaliyetlerin merkezinde gören bu yaklafl›m, OYAK
Bank’›n Türkiye’nin potansiyeli büyük bireysel bankac›l›k
piyasas›nda h›zla büyümesini ve k›sa süre içinde ülkenin ilk befl
bankas› aras›nda yer almas›n› sa¤layacakt›r.

Daha çok bireysel müflteri kazanma giriflimi
OYAK Bank önümüzdeki y›llarda bankac›l›¤›n itici gücünün,
bireysel kredi ve yat›r›m ürünlerine olan talebin oluflturaca¤›na
inanmaktad›r. Banka, bireysel bankac›l›¤›n Türkiye'deki büyük
potansiyelinin fark›nda olarak tüm bireysel ürün ve hizmetlerinin
yan›nda, çal›flanlar›n›n bireysel müflteriye talep etti¤i ürünü
do¤ru anda ve do¤ru yerde sunabilmesini olanakl› k›lan her
türlü altyap›y› gelifltirmifl durumdad›r. Bu çal›flmalar, OYAK
Bank’›n daha çok bireysel müflteri kazanma girifliminin ard›ndaki
en büyük gerçektir.

OYAK Bank’›n fiziki yayg›nl›¤›, bireysel bankac›l›k alan›nda
büyüme çabas›n› desteklemektedir. 2002 y›l› içinde 196’s› karma,
24’ü ise uydu flubeden oluflan toplam 220 adet flubesi, Banka’n›n
bireysel alandaki en önemli eriflim kanallar›n› oluflturmaktad›r.

Ürünlerini müflterilere “kolay eriflilir” bir flekilde sunmay›
hedefleyen OYAK Bank, bireysel bankac›l›¤› yenilikçi, teknolojik
ve müflteriyi gözeten bir yaklafl›m ile yorumlamaktad›r.

FIRSATLAR
Bireysel bankac›l›k için ideal bir konum
ve güven ile özdefl bir marka

Emekliler ve ö¤renciler gibi, bankac›l›k
sektörünün bugüne kadar kapsama
alan›na almad›¤› hedef kitleler

200 bini aflk›n üyesi ile büyük bir
bireysel bankac›l›k potansiyeli
oluflturan OYAK

STRATEJ‹LER
Müflterileri tüm faaliyetlerinin
oda¤›nda gören bir pazarlama ve
hizmet anlay›fl› uygulamak

Müflteri portföyünü gelifltirmek

2.8 katrilyon müflteri mevduat›

Piyasa pay› aç›s›ndan ülkemizin en
büyük 11. fon kurucusu

KAYDETT‹⁄‹M‹Z BAfiARILAR

110 bin internet flubesi üyesi

ATM ifllem adedinde %1,110 art›fl
SSK ve Emekli Sand›¤› ile iflbirli¤i

Ürün ve hizmet kalitesinde sürekli
mükemmeliyeti aramak

Müflterilere etkin ve kaliteli hizmeti
telefon ile ulaflt›rmak
OYAK Bank’›n telefon bankac›l›¤› hizmet
kanal› olan Müflteri ‹letiflim Merkezi
(M‹M), 444 0 600 numaral› eriflim
hatt›ndan Banka’n›n tüm müflterilerine
hizmet vermektedir.
Hiçbir müflteri karmafl›k ve yorucu bir bankac›l›k deneyimi yaflamak istemez.
Bu basit gerçek, Banka’da yürüttü¤ümüz tüm ürün gelifltirme ve kalite
iyilefltirme faaliyetlerimizde dikkate ald›¤›m›z temel bir konudur.

M‹M’in menüsünü ve altyap›s›n› haz›rlarken de, bu konuya büyük dikkat
gösterdik. Yurt çap›ndan eriflilebilecek tek bir telefon numaras› ile, farkl›
segmentlerdeki müflterilerimize, bankac›l›¤› kolay sunmaya ve onlarla
kolay iletiflim kurabilmeye özen gösterdik.

Ça¤r› merkezimizde görev yapan elemanlar›m›z›n müflteri ile iletiflimini
standart k›lmak ve gelifltirmek dikkat etti¤imiz bir di¤er noktad›r.
Müflterilerimizin sorular›n› do¤ru cevaplayabilen müflteri temsilcileri,
tüketici memnuniyetini art›rman›n yan›nda, birim hizmet bafl›na
maliyetlerinde afla¤› çekilebilmesine katk›da bulunmaktad›r.
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ÜLKE SATHINA YAYILMIfi fiUBE A⁄I VE HER AN
ULAfiILAB‹L‹R H‹ZMET KANALLARI

Kredi kart› alternatiflerinden bireysel kredilere, maafl ödemelerinden
fatura tahsilatlar›na, emekli maafl› ödemelerinden yat›r›m fonlar›na
kadar farkl›l›k gösteren bireysel bankac›l›k ürün yelpazesi OYAK
Bank’› bu sahan›n iddial› bankas› konumuna tafl›maktad›r.

OYAK Bank bireysel bankac›l›k faaliyetlerini kredi kartlar›, nakit
yönetimi, yat›r›m ve kredi ürünlerini kullanarak geliri yüksek
bireysel müflteriler ve küçük iflletmeler alanlar›nda da geniflletmeyi
hedeflemektedir.

Bireysel yat›r›m dan›flmanl›¤›
Günümüzün de¤iflken ekonomik konjonktüründe bireysel
yat›r›mlar büyük önem tafl›maktad›r. ‹yi bir dan›flman›n deste¤i
ve yönlendirmesi banka flubesine u¤rayan her müflterinin do¤al
hakk›d›r. OYAK Bank, bireysel müflterilerine, borsa ifllemlerinden
vadeli mevduata, sabit getirili menkul k›ymetlerden repoya
say›s›z yat›r›m seçene¤i sunmaktad›r.

Müflteriyi tüm faaliyetlerinin merkezinde gören OYAK Bank,
OYAK’›n arac›l›k hizmetleri ifltiraki OYAK Yat›r›m’›n acentesi olan
60 flubesindeki seans salonlar›na ek olarak, Türkiye çap›ndaki
di¤er tüm flubelerinde de bireysel müflterilerinin yat›r›m
ihtiyaçlar›na cevap vermektedir.

Yat›r›m fonlar› 2002 y›l›nda en çok talep edilen bireysel yat›r›m
araçlar› olmufltur. Bu talep art›fl›na paralel olarak Banka’n›n
kurucusu oldu¤u yat›r›m fonlar›n›n hacmi artm›flt›r. 2001 y›l›n›n
sonunda toplam hacmi 57 trilyon TL olan OYAK Bank yat›r›m
fonlar›, 2002 y›l›n›n sonunda 255.5 trilyon TL’l›k büyüklü¤e
ulaflm›flt›r. Bu sonuçlar ile OYAK Bank 2002 y›l›nda ülkemizdeki
yat›r›m fonu kurucular› aras›nda 18. s›radan 11. s›raya yükselme

baflar›s› göstermifltir. Yat›r›m fonlar› segmentinde Banka’n›n
pazar pay› da geliflme kaydederek, 2001 y›l› sonundaki %1.11’den
2002 y›l›n›n sonunda %2.27’ye yükselmifltir. Fon al›fl sat›fl hizmeti
OYAK Bank flubelerinin d›fl›nda, yurt sath›na yay›lm›fl ATM’lerden,
internetten ve Müflteri ‹letiflim Merkezi’nden verilmektedir.

Bireysel yat›r›m hizmetleri Banka’n›n faiz d›fl› gelirlerine de
önemli katk›da bulunmaya devam etmifltir. Yat›r›m fonlar›ndan
elde edilen yönetim ücreti gelirleri 2002 y›l›nda %343 oran›nda
artm›flt›r.

2002 y›l›n›n sonuna gelindi¤inde OYAK Bank’›n toplam mevduat
hacmi, 2001 y›l sonuna göre %45.5’lik büyüme kaydederek
2,639 trilyon TL’l›k toplama ulaflm›fl durundad›r. Bu mevduat›n
502 trilyon TL’l›k k›sm› vadesiz mevduattan oluflmufltur.

Müflteriyi flubede kazanmak - Hizmeti internet, telefon ve
ATM’lerden vermek
OYAK Bank, tüm faaliyetlerinde etkinli¤i gözeten, maliyet e¤risini
kontrol alt›nda tutan bir kurumdur. Alternatif da¤›t›m kanallar›n›n
giderek önem kazand›¤› günümüzde Banka, mümkün olan
tüm ifllemleri flube yerine alternatif da¤›t›m kanallar›na kayd›rmay›
ve bu suretle flubelerini tamamen sat›fla odaklamay›
hedeflemektedir.

OYAK Bank, 2002 y›l›nda yaflad›¤› Sümerbank birleflmesinden
sonra alternatif da¤›t›m kanallar›n›n gelifltirilmesine büyük önem
vermifl, 2002 y›l› içinde büyük projeleri uygulamaya koymufltur.
OYAK Bank’›n 2002 y›l sonu itibariyle para çekme ifllemleri için
yo¤un olarak kullan›lmakta olan 479 adet kurulu ATM’si
mevcuttur. Banka’n›n ATM’lerinin 220’si flubelerde, 273’ü ise
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flube d›fl› sahalarda hizmet vermektedir. ATM’ler üzerinden
gerçekleflen toplam ifllem adedi 2002 y›l›nda %1,110 art›fl
kaydetmifltir. Banka’n›n hedefi ATM a¤›n› çok k›sa bir sürede
1,000 adede ulaflt›rarak, ülkemizin en yayg›n ATM a¤lar›ndan
birine sahip olmakt›r.

OYAK Bank, daha çok müflteriye eriflmek amac›yla di¤er da¤›t›m
kanallar›na da yat›r›m yapmaktad›r. 2002 y›l›nda faaliyete geçen
ve www.oyakbank.com.tr adresinde hizmet vermekte olan
internet flubesinin üye say›s› 110,000’e yaklaflm›flt›r.

Müflteri ‹letiflim Merkezi (M‹M), 444 0 600 numaral› telefondan
7 gün 24 saat boyunca müflterilere hizmet vermektedir.

Kurumsal ve ticari müflterilere bireysel bankac›l›k hizmetleri
OYAK Bank bireysel bankac›l›k anlam›nda kurumsal ve ticari
müflterileri de önemli bir müflteri potansiyeli olarak görmektedir.
Kurum ve küçük iflletmelerin en etkin bankas› olmay› hedefleyen
ve 2002 y›l›nda kaydetti¤i yüksek tercih edilme oran› ile bu
hedefine büyük oranda yaklaflan OYAK Bank, bu grupta yer alan
müflterilerini, maafl ödemelerinden kredi kart›na tüm bireysel
ürünler için potansiyel olarak görmektedir.

OYAK ile sinerji
200,000’i aflk›n üyesiyle OYAK, OYAK Bank için genifl bir potansiyel
bireysel müflteri kitlesini ifade etmektedir. Türkiye’nin en
köklü ve büyük özel emeklilik fonu olan OYAK, üyelerine gerek
emeklilik öncesi gerekse sonras› hizmet ve sosyal yard›mlarda
bulunmaktad›r. 2002 y›l›nda Sümerbank ile birleflmeyi takiben
OYAK ile Oyak Bank aras›ndaki olas› iflbirli¤i alanlar› tespit
edilerek, üye ve emeklilere hizmet için ilk ad›mlar at›lm›flt›r. Yurt

çap›ndaki Banka flubeleri, OYAK üyelerine de hizmet vermeye
bafllam›fl, üyeler kulland›klar› OYAK kaynakl› kredilerden maafl
ödemelerine kadar çeflitlilik gösteren birçok konuda OYAK Bank
hizmetlerinden faydalanmaya bafllam›fllard›r.

Maafl ödemeleri ve çapraz sat›fl olanaklar›
Oyak Bank’›n maafl ödemesine arac›l›k etti¤i kifli say›s› 2002 y›l›
sonunda 55,000 adete yaklaflm›flt›r.

Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar›, OYAK Bank için büyük bireysel
bankac›l›k potansiyeli tafl›yan genifl bir hedef kitledir. 2002
y›l›nda 87 birlik, maafl ödeme iflini yürütmek üzere OYAK Bank’›
tercih  etmifltir. Ayr›ca ayn› y›l içerisinde birliklerin maafl ödemeleri
faaliyetleri dolay›s›yla toplam 144 adet ATM kuruluflu
gerçeklefltirilmifltir. Ayn› kapsamda, müflteri yo¤unlu¤unun fazla
oldu¤u birliklerde ve ilçelerde uydu flubeler hizmet vermeye
bafllam›flt›r. Maafl ödemeleri hizmeti için aç›lan uydu flube say›s›
2002 y›l sonunda 27’ye ulaflm›flt›r.

OYAK Bank özel bankalar aras›nda Türkiye’de bir ilke imza atarak,
2002 y›l› içinde SSK ve Emekli Sand›¤› emekli maafl› ödemelerine
arac›l›k etmeye bafllam›flt›r. Bu giriflim OYAK Bank’›n sosyal
sorumluluk anlay›fl› ile bafllatt›¤› ve müflterilerimize ömür boyu
hizmet sunmay› hedef alan, gurur duydu¤umuz bir hizmettir.
Ça¤dafl bir ortamda hizmet almak, emeklilerce de memnuniyetle
karfl›lanm›flt›r. 2002 y›l›nda 30,000 kifliyi aflk›n bir SSK’l› kitlesine
ve 2,000’e yaklaflan Emekli Sand›¤› üyesine hizmet verilmifltir.

2002 y›l› içerisinde di¤er OYAK ifltiraklerine de a¤›rl›k verilmifl
ve tamam›na yak›n› ile maafl ödemeleri kapsam›nda çal›fl›lmaya
bafllanm›flt›r. OYAK Bank, özel flirketlere de maafl ödemeleri

OYAK BANK’IN HEDEF‹ ATM A⁄INI ÇOK KISA
B‹R SÜREDE 1,000 ADEDE ULAfiTIRARAK,
ÜLKEM‹Z‹N EN YAYGIN ATM A⁄LARINDAN
B‹R‹NE SAH‹P OLMAKTIR. BANKA, AYNI
ZAMANDA, ÜYES‹ OLDU⁄U ORTAK NOKTA
ATM PAYLAfiIM A⁄I ‹LE 10 BANKANIN
YÜZB‹NLERCE MÜfiTER‹S‹NE DE H‹ZMET
VERMEKTED‹R.
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yoluyla hizmet vermektedir. Bu kapsamdaki müflteri say›s› y›l
sonunda 7,190’a ulaflm›flt›r. Maafl ödemeleri hizmeti OYAK Bank
için önemli çapraz sat›fl olanaklar›n› da beraberinde getirmektedir.
Maafl ödemesi hizmetini Banka’dan alan müflteriler, kredi kartlar›,
bireysel krediler ve yat›r›m seçeneklerine kadar genifl bir yelpazede
baflka ürünlere de yönlendirilmektedirler. Böylelikle, birleflme
sonras›nda 1.5 olan müflteri bafl›na ortalama ürün adedi, y›l
sonunda 3.7’ye yükselmifltir.

Kredi ve banka kartlar› pazar›nda iddial› bir oyuncu
OYAK Bank kredi kartlar› alan›n›n iddial› oyuncusudur. VISA ve
MasterCard düzenleyen Banka’n›n toplam kart müflterisi y›l
sonunda 200,000’e yaklaflm›flt›r.

Banka’n›n yeni imaj›na uygun olarak tasarlanan kartlar eski
görselli kartlarla de¤ifltirilmifl, OYAK Bank’›n genel piyasa lansman›
ve düzenlenen reklam kampanyalar› kredi kart› sat›fl›n›n ivme
kazanmas›nda önemli rol oynam›flt›r. Kredi kart› cirosu 2002
y›l›nda %53’lük bir art›fl göstermifltir. Kart bafl›na harcamada
kaydedilen y›ll›k art›fl ise %50’dir.

Sümerbank’›n devral›nmas›n› takiben, OYAK Bank bünyesinde
birlefltirilen bankalar›n dört farkl› kredi kart› program›,
müflterilerimize en küçük bir aksakl›k hissettirmeden tek bir
sistem üzerinde birlefltirilmifltir. Ekim 2001 tarihinde bafllayan
proje, fiubat 2002’de tamamlanarak tüm kart sistemlerinin
birlefltirilmesiyle baflar›l› bir flekilde sona ermifltir.

Dört bankan›n farkl› parametrelerle uygulad›¤› hediye puan
sistemi, gelifltirilen yöntem ile tek bir puan sistemi haline
getirilmifltir. Hediye puan› uygulamas›nda lojistik destek verecek

3,104,404

B‹REYSEL MÜfiTER‹ ADED‹

31.12.2001 31.12.2002

2,748,968

Elektronik ödeme yöntemlerini
gelifltirmek
fiubede kazand›¤›m›z müflteriye
alternatif da¤›t›m kanallar› üzerinden
hizmet sunmaya büyük önem veriyoruz.

OYAK Bank müflterileri, her geçen gün geliflme gösteren, elektronik ödeme
yöntemlerini kredi kart›, tahsilat, EFT, bireysel kredi taksitleri ve benzeri
ödemeleri için artan oranlarda kullanmaktad›rlar.

www.oyakbank.com.tr adresinde hizmet vermekte olan web’deki OYAK
Bank, 2002 y›l› boyunca, gerçeklefltirilen çal›flmalar ile yeni modüllere
kavuflmufltur. Yat›r›m araçlar›n›n online al›n›p sat›lmas›n› da opsiyon olarak
sunan web’deki OYAK Bank, önümüzdeki dönemlerde kurumsal müflterilere
de hizmet verecektir.

Her ay binlerce müflterimiz, onlara sundu¤umuz ve yüksek güvenlik
özellikleri ile donatt›¤›m›z elektronik ödeme olanaklar›m›z ile bankac›l›¤a
kolay eriflmenin mutlulu¤unu yafl›yorlar.
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firma seçilmifl ve sistem çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir. OYAK Bank
bünyesinde birleflen dört bankan›n kart müflterilerine ait birikmifl
puanlar›n, birleflme öncesi döneme ait k›sm›n›n oluflturdu¤u ve
1 trilyon TL’na yaklaflan maliyet, OYAK Bank taraf›ndan üstlenilmifl
ve yaklafl›k iki y›ld›r hediye alamam›fl olmas›na ra¤men kredi
kart›n› kullanan müflterilerin OYAK Bank’a olan ba¤l›l›¤›n›n
devam›n› sa¤lamak amac›yla OYAK Puan sisteminin uygulamaya
al›nmas›na karar verilmifltir.

OYAK Puan uygulamas›n›n lojistik ve teknolojik altyap› çal›flmalar›
son haline getirilerek çeflitli ürünlerin yer ald›¤› arma¤an katalo¤u
2003 y›l›n›n ilk ekstre döneminde müflterilere ulaflt›r›lacakt›r.
7,500’e yak›n arma¤an›n yer ald›¤› www.oyakpuan.com sitesi,
müflterilere farkl› yoldan hediye puanlar› ile ürün seçebilecekleri
alternatif bir seçim olarak sunulmufltur.

OYAK Kart, Banka’n›n ATM kart›d›r. 2002 y›l›nda, h›zla ço¤alan
ATM’lerine paralel olarak OYAK Kart say›s›nda da h›zl› bir art›fl
yaflanm›fl ve 2002 sonunda toplam kart hamili say›s› 450 bine
yaklaflm›flt›r. OYAK Bank, kredi kart›n› büyüyece¤i ve iddial›
ürünler ile ad›n› duyuraca¤› bir ifl sahas› olarak görmektedir.
Banka halen, çok uygulamal› ak›ll› kart projesi üzerinde
çal›flmalar›na devam etmekte olup, çal›flmalar›n 2003 y›l›n›n 3.
çeyre¤inde devreye girmesini hedeflemektedir. Banka, taksit
olanaklar›na sahip kredi kart› ile üye iflyeri taraf›nda da büyümeyi
öngörmekte olup, bu amaçla 10,000 adet smart card okuyuculu
POS sat›n alm›flt›r.

Elektronikleflen bireysel kredi hizmeti
OYAK Bank müflterileri, Banka’n›n gelifltirmifl oldu¤u teknolojik
baflvuru skorlama ve de¤erlendirme sistemi sayesinde ihtiyaç

duyduklar› bireysel kredileri h›zl› bir flekilde kullanmaktad›rlar.
Bireysel Online Sat›fl Sistemi (BOSS), baflta otomobil kredileri
olmak üzere OYAK Bank’a bireysel krediler alan›nda ayr›cal›kl›
bir yer kazand›rm›flt›r. 2002 y›l›nda, bireysel kredi talep eden
62,352 adet müflteriye, 368 trilyon TL kredi kulland›r›lm›flt›r.

2001 y›l›nda oldu¤u gibi 2002 y›l›nda da Bankalar Birli¤i’ne
bireysel tüketici kredileri ile ilgili bilgi veren 18 bankan›n ilk 9
ayl›k verileri çerçevesinde, OYAK Bank %20.69’luk sektör pay›
ile bireysel otomotiv kredileri pazar›ndaki  iddia ve gücünü bir
kez daha kan›tlam›flt›r. BOSS,  ülke sath›nda ürün sat›fl
noktalar›ndaki en yayg›n elektronik alt yap› ile çal›flan bir kredi
program› olmufltur. Bu ürünün elde etti¤i baflar› Banka’n›n
sektörde etkin konumda olmas›nda büyük rol oynam›flt›r.
Operasyonel yükü en aza indiren program, standardize edilmifl
kredi de¤erleme sistemi yan›nda, risk takibi anlam›nda da yüksek
bir güvenlik seviyesi oluflturmakta, kredinin h›zla onaylanmas›n›
ve kulland›r›lmas›n› sa¤layarak bireysel müflterinin memnuniyetine
katk›da bulunmaktad›r. OYAK Bank halen 13 otomobil
distribütörünün Türkiye’ye da¤›lm›fl ve toplam› 600'ü aflan bayi
a¤› ile bireysel kredi kulland›rma konusunda iflbirli¤i halindedir.

OYAK Bank’›n bireysel krediler alan›ndaki di¤er iddias› konut
sektöründedir. Ülkemizin sayg›n gayrimenkul arac› firmalar› ile
gelifltirdi¤i iflbirli¤i sonucu, OYAK Bank, konut kredileri sektörüne
2002 y›l›nda TL cinsinden 16.7 trilyon TL, yabanc› para cinsinden
12.5 milyon dolar plase etmifltir. Bu kredilerin ortalama vadesi
TL için 27 ay, yabanc› para için 67 ayd›r. OYAK Bank, müflterilerinin
ihtiyaç duyabilece¤i k›sa vadeli finansman ihtiyaçlar›na cevap
verebilmek amac›yla ‹htiyaç Kredisi bafll›¤› alt›nda genel kapsaml›
bir bireysel kredi program› da gelifltirmifltir. ‹htiyaç Kredisi
program› kapsam›nda 2002 y›l›nda kulland›r›lan toplam mebla¤

2002 YILININ SONUNA GEL‹ND‹⁄‹NDE,
OYAK BANK’IN 200 B‹N‹ AfiKIN KRED‹ KARTI,
VE 500 B‹NE YAKIN OYAK KART MÜfiTER‹S‹
VARDIR.
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91 trilyon TL’na ulaflm›flt›r. OYAK Bank müflterilerine kredili
mevduat hesab› hizmeti de vermektedir. 2002 y›l› sonunda
Banka’daki kredili mevduat hesab› say›s› 65,000’e ulaflm›flt›r.

OYAK Bank, dünyan›n en büyük ve yayg›n para havale sistemi
olan Western Union’un bir üyesidir. Western Union para transfer
sistemini kullanan OYAK Bank müflterileri, dünyan›n 200’e yak›n
ülkesindeki Western Union acentesine kolayl›kla, h›zla ve güvenle
para transferi yapabilmektedirler.

Müflteri iliflkisi her fleydir
OYAK Bank ileriye do¤ru giderken, rekabet avantajlar›n› ve
gücünü kullanarak büyüyecektir.

OYAK Bank müflteri odakl› ifl yaklafl›m›n›, müflterileri için
bankac›l›¤› kolay k›lan süreçlere ve müflteri memnuniyetine
dönüfltürmektedir. Yenilikçi süreç gelifltirme çabalar› ile ileri
kalite ve verimlilik anlay›fl› piyasa risklerini ölçme, yönetme ve
önüne ç›kan ifl f›rsatlar› aras›ndan dikkatli seçimler yapma
konusunda Banka’y› daha yetkin k›lm›flt›r. OYAK Bank, stratejileri
sayesinde h›zl› ve sürdürülebilir sonuçlar alabildi¤ini 2002’de
kan›tlam›fl bulunmaktad›r.

OYAK Bank ekonomik ortamdaki durgunlu¤a ra¤men yakalad›¤›
ivmeyi sürdürecektir. Banka daha çok bireysel müflteriyi
kazanmaya, müflteri iliflkilerini çok yönlü derinlefltirmeye ve bu
sayede gelir taban›na artan oranda katk›da bulunmaya kararl›d›r.

Farkl› ifl alanlar›nda faaliyet gösteren
müflterilere en uygun çözümü sunmak
OYAK Bank’›n farkl› ifl segmentleri
aras›nda yüksek bir sinerji mevcuttur.
Bireysel Bankac›l›k Bölümü, OYAK Bank
müflterilerinin, farkl› ölçekteki ve tipteki
ifllem taleplerine en uygun çözümü
bulma çabas› içindedir.

Bankac›l›¤› kolay k›lma çabas›n› tüm ifl sahalar›nda gözeten OYAK Bank,
müflterilerine dünyan›n en h›zl›, en güvenli ve en kolay para transfer
sistemi ile hizmet veriyor.

Bir Western Union üyesi olan OYAK Bank ile, Türkiye’nin neresinde olursan›z
olun, transfer etmek istedi¤iniz tutar, 10 dakika içinde dünya üzerinde
istedi¤iniz noktaya ulafl›yor.

Merkezi ABD’de olan Western Union, 200 ülkedeki 110 bini aflk›n acentesi
ile para transferindeki her türlü zaman kayb›n› ve güven endiflesini ortadan
kald›r›yor. Hem de OYAK Bank hizmet fark› ile!
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Operasyonel faaliyetler: Güvenli ve h›zl› hizmetin temeli
Birleflme sonras›nda yürütülen yap›lanma faaliyetleri ve devreye
koyulan merkezi operasyon sistemi, OYAK Bank'›n müflteri odakl›,
standart ve kaliteli hizmet veren kurum kimli¤ini güçlendirmifltir.

OYAK Bank’›n gerek müflteri profili gerekse ürün hizmet gam›,
11 Ocak 2002 tarihinde gerçekleflen birleflme sonras›nda köklü
bir de¤ifliklik göstermifltir.

Banka, müflteriye etkin ve h›zl› hizmeti, yurt çap›ndaki yüzlerce
hizmet noktas›ndan ve alternatif da¤›t›m kanallar› üzerinden
verme taahhüdü ile kendini yeniden konumland›rm›flt›r. Bu yeni
misyon, Banka’n›n her türlü operasyonel süreç ve sisteminin
yeniden tasarlanmas›n› gerektirmifltir. 2002 y›l›nda tamamlanan
çal›flmalar, Banka’n›n rekabet gücüne oldu¤u kadar personel
verimlili¤ine de katk›da bulunmufltur.

Çok k›sa sürede tamamlanan OYAK Bank-Sümerbank operasyonel
entegrasyonu, birleflme sonras›nda, tüm müflterilerin, kesintisiz
ve güvenli bir flekilde hizmet almaya devam etmelerini sa¤lam›flt›r.

Birleflme sonras›nda uygulamaya konan projeler, OYAK Bank'›n
az flubeli bir ihtisas bankas› kimli¤inden, ulusal pazar›n tamam›na
hizmet veren yayg›n bir banka kimli¤ine geçmesi ile
sonuçlanm›flt›r. Müflteri say›lar› hemen tüm alanlarda h›zl› bir
art›fl grafi¤i kaydetmifl; günlük ifllem miktar› artm›flt›r.

Merkezi operasyon ve hizmet yeknesakl›¤›
Operasyonel faaliyetler 2002 y›l›nda da büyük bir yo¤unluk
göstermifltir. Banka birimlerinin günlük bankac›l›k ifllevlerini
yerine getirirken ihtiyaç duydu¤u teknik altyap›n›n gelifltirilmesi

FIRSATLAR
Yeniden yap›lanman›n sa¤lad›¤›
esneklik

Yeni yat›r›m sürecinde olan bir kurum

STRATEJ‹LER
Merkezi operasyon yap›s›

Teknolojiyi etkin kullanma

Sat›fl ve müflteri odakl› yap›lanma

Etkin proje yönetimi

Kalite yönetimi odakl› uygulama
esaslar›

Az flubeli bir kurumdan, yurt çap›nda
hizmet veren yayg›n, ulusal bir banka
yap›s›na h›zl› ve baflar›l› geçifl

D›fl ifllemler operasyonunda merkezi
yap›lanma

Çek ifllemlerinde merkezi yap›lanma

KAYDETT‹⁄‹M‹Z BAfiARILAR

Çok k›sa sürede tamamlanan
OYAK Bank-Sümerbank operasyonel
entegrasyonu, 11 Ocak 2002 tarihinde
resmen gerçekleflen birleflme sonras›nda,
tüm müflterilerin, kesintisiz ve güvenli bir
flekilde hizmet almaya devam etmelerini
sa¤lam›flt›r.
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TAKAS ‹fiLEM HACM‹ TOPLAMI
2002 YILINDA 2.3 KATR‹LYON TL OLARAK
GERÇEKLEfi‹RKEN, OYAK BANK, ‹fiLEM
YAPMAYA YETK‹L‹ 47 BANKA ARASINDA
‹fiLEM ADED‹ BAZINDA 13. OLMUfiTUR.

ve merkezilefltirilmesi konusunda büyük önem tafl›yan Merkezi
Operasyon Projesi bafllat›lm›fl ve ilk etapta d›fl ifllemler operasyonu
merkezilefltirilmifltir.

D›fl ifllemler merkezi operasyonu, y›l içinde artan bir ifllem hacmi
kaydetmifltir. Y›l sonu itibariyle birimin ifllem adedi 90,000’e
yaklaflm›flt›r. Müflteri çekleri, takas ve her türlü ödemeler de
OYAK Bank’ta merkezi olarak ifllem görmektedir. Takas ifllem
hacmi toplam› 2002 y›l›nda 2,335 trilyon TL olarak gerçekleflirken,
OYAK Bank, ifllem yapmaya yetkili 47 banka aras›nda ifllem adedi
baz›nda 13. olmufltur. Takas ifllem adedi 2002 y›l›nda bir milyona
yaklaflm›flt›r. Benzer flekilde SWIFT ve EFT ifllem hacimleri ve
adetleri de yüksek oranda büyüme kaydetmifltir.

Merkezi operasyon yaklafl›m› OYAK Bank'a önemli tasarruflar
sa¤lad›¤› gibi, örgüt çapl› standartlaflma, uzmanlaflma ve hizmet
kalitesi yeknesakl›¤› da getirmektedir. Merkezi operasyon
örgütlenmesi, flubeler üzerindeki operasyonel yükü en aza
indirgemekte, flubelerin tamamen pazarlama, sat›fl ve müflteri
odakl› faaliyet göstermelerine olanak sa¤lamaktad›r. Merkezi
Operasyon Birimi 2003 y›l›nda kredi operasyonunun
merkezilefltirilmesi projesini tamamlayacakt›r.

Nakit hareketlerinde güven ve etkinlik
Ulusal çapl› bireysel bankac›l›¤›n önem kazand›¤›, bankac›l›k
ifllemlerinin alternatif da¤›t›m kanallar›na kayma e¤iliminin
yükseldi¤i günümüzde, nakit hareketlerinin güvenli, h›zl› ve
etkin bir flekilde organize edilmesi büyük önem tafl›maktad›r.
Yurt çap›na yay›lm›fl flube ve ATM a¤›na sahip olan OYAK Bank,
nakit hareketlerini, 8 grup nakil merkezi, 21 mini grup nakil
merkezi ve 95 nakit toplama noktas› üzerinden yürütmektedir.

63 z›rhl› araçl›k bir filoya sahip olan OYAK Bank’›n 2 adet mobil
flubesi de mevcuttur. 2002 y›l› içinde 2,835,000 km toplam yol
kat eden z›rhl› araç filosu, OYAK Bank müflterilerinin yurt
çap›ndaki hizmet noktalar›nda ihtiyaç duyduklar› nakdi,
zaman›nda ve etkin bir flekilde kullanabilmelerini sa¤lam›flt›r.

Yeknesak ifl süreçlerine do¤ru
Birleflme öncesi bafllat›lan ifl süreçlerinin yeknesaklaflt›r›lmas›
çal›flmalar› 2002 y›l›nda da tüm h›z›yla devam etmifltir. OYAK
Bank’›n ifl süreçlerini tan›mlamak ve uygulama standartlar›n›
sa¤lamak üzere 2002 y›l› içinde tüm ifllemlere yönelik
yönetmelikler, uygulama esaslar›, ifl ak›fl flemalar›, görev tan›mlar›
ve kullan›m k›lavuzlar› haz›rlanarak yay›nlanm›flt›r.

Bu çal›flmalar›n gerektirdi¤i farkl› formlar tasarlanm›fl; bir bölümü
intranette, bir di¤er k›sm› ise bas›l› form olarak ünitelerin
kullan›m›na sunulmufltur. Kaliteli bir ifl süreci ve organizasyonel
yap›ya ulaflabilmek için ifllem kafleleri gibi basit görünen detaylara
kadar tüm konular ele al›nm›fl ve tamamlanm›flt›r. Birleflme
sonras›nda, devral›nan bankalar›n elektronik ortamda eriflilebilen
mevzuat› için intranet ortam›nda arflivleme çal›flmas› yap›lm›flt›r.

OYAK Bank, oda¤›nda müflterilerinin yer ald›¤› ifl yaklafl›m›nda,
operasyonel mükemmeliyetin öneminin fark›ndad›r. Operasyonel
mükemmeliyet, çal›flanlar›m›z›n üstün bilgi ve iletiflim kabiliyetleri ile
birleflerek tatmin düzeyi yüksek bir müflteri kitlesini sürekli k›lacakt›r.
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Uluslararas› kurulufllar ile geliflen ve çeflitlenen iliflkiler.
OYAK Bank, 11 Ocak 2002 tarihinde gerçeklefltirmifl oldu¤u
birleflmeyi takiben yo¤un ve kapsaml› bir uluslararas› pazarlama
çal›flmas› bafllatm›fl, yaflanan de¤iflme ile birlikte kaydedilen
geliflmeyi ve yeni ifl stratejilerini uluslararas› bankac›l›k ve finans
çevrelerine anlatm›flt›r. Bu pazarlama çal›flmalar›, k›sa sürede
meyvelerini vermifl; OYAK Bank’›n uluslararas› finansal piyasalarda
daha genifl kitleler taraf›ndan tan›nmas›na ve global bankac›l›k
çevrelerindeki bilinirli¤inin artmas›na neden olmufltur. Banka,
gerek kredi limitleri gerekse uluslararas› prestij anlam›nda üstün
bir konuma ulaflm›flt›r.

2002 y›l›nda muhabir banka say›s› 918’den 1,716’ya ç›kart›l›rken,
aç›lan ithalat akreditifleri %350; ihracat akreditifleri %680
artm›flt›r. Ayr›ca, Banka ihracat sigorta kurulufllar› kapsam›nda
kulland›r›lan orta vadeli yat›r›m kredileri konusunda en aktif
bankalardan biri olmay› baflarm›fl, gerçeklefltirilen GSM ifllemleri
 %280; ECA kredileri (US Eximbank, HERMES-Almanya,
ERG-‹sviçre, CESCE-‹spanya, OND-Belçika, COFACE- Fransa,
TAIWAN EXIM- Tayvan, FINNVERA-Finlandiya, EKF-Danimarka)
%500 oran›nda artm›flt›r.

Daha çok kredi olana¤›, daha çok ifl hacmi
2002 y›l›n›n sonuna gelindi¤inde OYAK Bank dünyan›n dört bir
yan›nda akredite olmufl; kredi limitleri yüksek, tercih edilen ve
aranan bir ifl orta¤› konumundad›r. Bu kimli¤i, uluslararas› ifl
ortaklar›na karfl›, daha fazla ifl hacmi yaratma ve ülkeleraras›
ticarette daha etkin rol alma yükümlülü¤ünü beraberinde
getirmektedir.

FIRSATLAR
D›fl ticaret ve proje finansman›
talebinde 2002 y›l›nda göreceli art›fl

Yurt d›fl› finans kurulufllar›n›n
Türkiye’deki ifl ortaklar›n› yeniden
belirledi¤i bir dönem

STRATEJ‹LER
2,000’e yaklaflan muhabir say›s›

Moody’s: D+ / Türkiye’de sektörde
verilen en yüksek kredi notu

KAYDETT‹⁄‹M‹Z BAfiARILAR
OYAK’›, birleflmeyi ve ard›ndaki
bankac›l›k stratejisini tüm potansiyel
ve mevcut ifl ortaklar›na anlatmak

Yurt d›fl› ifl ortaklar› ile kal›c› ve derin
iliflkiler kurmak

Tüm iletifliminde fleffaf ve uluslararas›
standartlara uymak

Almanya ve ‹rlanda’daki finansal
ifltirakler ile tamamlay›c› iflbirli¤i

Moody’s OYAK Bank hakk›nda yay›nlad›¤›
kredi raporunda k›saca flu aç›klamalara yer
vermektedir:

“OYAK Bank’›n finansal güç notunu belirleyen temel
unsur, Banka’n›n sa¤lam bilanço yap›s› ve yetenekli
yönetim ekibidir. Güçlü sermaye yap›s›, ola¤anüstü
derecede iyi olan aktif kalitesi ve düflük grup riski,
Türk bankalar› aras›nda ender görülen, sa¤l›kl› bir
yap›y› ortaya ç›karmaktad›r. Bu konumu, rakiplerinin
bilançolar›n› toparlama çabas› içinde olacaklar› bir
dönemde, OYAK Bank’a, Türkiye  ekonomisinin
yeniden yap›lanma sürecinin ortaya ç›karaca¤›
f›rsatlar›, kullanma olana¤› sa¤layacakt›r.”

D+ (dura¤an görünüm) finansal güç.
B3/NP (dura¤an görünüm) k›sa ve uzun vadeli
yabanc› para banka mevduat›
B3 uzun vadeli mevduat

Moody’s Investors Service (2002)
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ULUSAL VE YAYGIN H‹ZMET A⁄I, OYAK
BANK’IN TÜRK‹YE’N‹N DIfi T‹CARET
HACM‹NDEN ARTAN ORANDA PAY ALMASINI
SA⁄LAMAKTADIR. SON B‹R YIL ‹Ç‹NDE
GEL‹fiT‹RM‹fi OLDU⁄U DÜNYA ÇAPINDAK‹
SA⁄LAM ‹L‹fiK‹LER‹, BANKA’YI BU ALANDA
ÖNEML‹ B‹R KONUMA DO⁄RU
TAfiIMAKTADIR.

Eylül 2002 itibar›yla,  dünyan›n önde gelen kredi derecelendirme
kurulufllar›ndan,  Moody’s, OYAK Bank’›n finansal güç notunu
D+ olarak ilan etmifltir. Bu not halen sadece dört Türk bankas›na
verilmifl olan en yüksek kredi notudur.

Kuruldu¤u günden beri, d›fl ticaret finansman›n› geleneksel bir
ifl sahas› olarak alg›layan ve bu anlamda köklü bir kurumsal
kültüre sahip olan OYAK Bank, 2002 y›l›n›n dura¤an ekonomik
konjonktürüne karfl›n bu segmentteki ifllem hacimlerini
art›rabilmifltir. Kurumsal ve ticari bankac›l›k segmentlerinin
yürüttü¤ü etkin pazarlama faaliyetleri Banka’n›n sadece müflteri
say›s›n› art›rmakla kalmam›fl; d›fl ticaret ifllemleri ile u¤raflan
müflterilerin, ifllemlerini OYAK Bank’a kayd›rmalar›n› sa¤lam›flt›r.
D›fl ticaret ifllemlerine arac›l›k, uluslararas› para ve sermaye
piyasas› ifllemleri, forfaiting ve di¤er tüm uluslararas› bankac›l›k
ifllemleri OYAK Bank’›n bu alandaki ürün karmas›n›
oluflturmaktad›r.

Piyasan›n flekillendirece¤i olanaklar
Son y›llarda yaflanan kriz süreci Türk bankac›l›¤›n›n, halk›n
gözünde oldu¤u kadar uluslararas› bankac›l›k çevrelerinde de
önemli kay›plara u¤ramas›na ve risk primlerinin sektörün ve
ülkenin hak etmedi¤i seviyelere ulaflmas›na neden olmufltur.

OYAK Bank, yüksek d›fl ticaret hacimlerine, arac›l›k etmesini
sa¤layacak uygun koflullu kredi limitlerine sahiptir. Türk
ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sürecine geri dönmesi, d›fl
ticaret arac›l›k ifllemlerinde Banka’n›n arzulad›¤› ifl hacimlerine
ulaflmas›n› ve muhabirlerine artan oranda ifl yönlendirebilmesini
olanakl› k›lacakt›r.

OYAK Bank, Türk bankac›l›¤›n›n yeniden yap›land›¤› bu süreçte,
yurt d›fl› dünyaya karfl› tafl›d›¤› etik sorumlulu¤un bilincindedir.
Banka’n›n ilkesi tüm yurt d›fl› iliflkilerinde fleffaf, dürüst ve do¤ru
olmakt›r. Bu sadece OYAK Bank için de¤il, sektörün ortak
sayg›nl›¤› ad›na paylaflt›¤›m›z, yeni dönem bankac›l›¤›n›n ortak
misyonudur.

Ulusal ve yayg›n hizmet a¤›, OYAK Bank’›n Türkiye’nin d›fl ticaret
hacminden artan oranda pay almas›n› sa¤lamaktad›r. Son bir
y›l içinde gelifltirmifl oldu¤u dünya çap›ndaki sa¤lam iflbirlikleri,
Banka’y› bu alanda rakipsiz bir konuma do¤ru tafl›maktad›r.

OYAK Bank, Türk bankac›l›k sektörünün
yeniden yap›land›¤› bu süreçte, yurt d›fl›
dünyaya karfl› tafl›d›¤› etik sorumlulu¤un
bilincindedir.

OYAK Bank’›n ilkesi tüm yurt d›fl› ifl
iliflkilerinde fleffaf, dürüst ve do¤ru
olmakt›r.
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Bilgi Teknolojileri
Bilgi Teknolojileri, bankac›l›k hizmetlerini müflteriler için istenen
yer, zaman ve ortamda kolay eriflilir ve kolay tüketilebilir k›lman›n,
banka genelinde toplanan verinin bilgiye dönüfltürülerek
kullan›c›lara ve karar vericilere zaman›nda, do¤ru ve yeterli
detayda sunman›n temel tafllar›ndan biridir.

Müflterilerinin ihtiyaçlar›n› do¤ru anlay›p do¤ru yorumlamak
OYAK Bank’›n her türlü eyleminde gözetti¤i temel noktad›r. Ayn›
düflünce ile flekillenen Bilgi Teknolojileri’nin temel amac›;
Banka’n›n “müflterilerine istedikleri yerden, istedikleri zaman ve
istedikleri ortamda Bankac›l›k faaliyeti kapsam›ndaki tüm finansal
hizmetlerin sunulmas›na” ve “kaynaklar›n daha verimli
kullan›lmas›na  yönelik kararlar›n al›nmas›nda yöneticilerin
ihtiyaç duydu¤u bilgilerin etrafl›, yeterli ve zaman›nda elde
edilmesine” imkan sa¤layacak gerekli teknolojik altyap›y›
oluflturmakt›r.

OYAK Bank, 11 Ocak 2002 tarihinde de¤iflik teknolojik altyap›lar
üzerinden hizmet alan müflterileri tek bir teknolojik altyap›
üzerinden entegre hizmet al›r hale getirmifl; sundu¤u ürün ve
hizmet yelpazesinin gerektirdi¤i altyap› projelerini çok k›sa bir
sürede baflar›yla hayata geçirmifltir.

2002 y›l› Bilgi Teknolojileri Grubu için özel önem tafl›m›flt›r. Bu
dönemde birleflme sonras›nda sunulan ürün ve hizmetlerin
gerektirdi¤i entegrasyon, yenileme, uyum ve standartlaflma
çal›flmalar› h›zla gerçeklefltirilmifltir. Geçifl döneminde müflterilere
verilen hizmetlerde herhangi bir aksakl›k oluflmamas›na özel
itina gösterilmifl ve banka faaliyetlerinin geliflerek yayg›nlaflmas›na
ortam yarat›lm›flt›r.

OYAK Bank, 2002 y›l›nda flube ve ATM a¤›n› büyük bir h›zla
yayg›nlaflt›rarak,
 mevcut flube a¤›na 70 yeni flube,
 ATM a¤›na ise 400 yeni ATM

ilave ederek donatm›fl ve hizmet a¤›n› ülkemiz geneline
yayg›nlaflt›rm›flt›r. Bir y›l içinde 400 yeni ATM’in hizmete al›nmas›
ile rekor say›labilecek bir büyüme gerçeklefltirilmifltir.

2002 y›l›nda  alternatif da¤›t›m kanallar›n›n hizmete al›nmas›
sadece ATM’ler ile s›n›rl› kalmam›fl, POS uygulamalar›, Mobil
fiube uygulamalar›, www.oyakbank.com.tr adresinde hizmet
veren Internet bankac›l›¤› uygulamalar› ve 444 0 600 numaral›
telefondan ulafl›labilen Müflteri ‹letiflim Merkezi (M‹M)
uygulamalar› gelifltirilerek hizmete sunulmufltur.

OYAK Bank, bugün gerçeklefltirdi¤i teknolojik altyap› ile
müflterilerine tüm kanallar üzerinden kaliteli, çeflitli ve üstün
hizmet sunan bir banka durumundad›r.

2002 YILI B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹ GRUBU ‹Ç‹N
ÖZEL ÖNEM TAfiIMIfiTIR. BU DÖNEMDE
B‹RLEfiME SONRASINDA SUNULAN ÜRÜN
VE H‹ZMETLER‹N GEREKT‹RD‹⁄‹
ENTEGRASYON, YEN‹LEME, UYUM VE
STANDARTLAfiMA ÇALIfiMALARI HIZLA
GERÇEKLEfiT‹R‹LM‹fiT‹R.
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OYAK Bank’›n teknolojik yat›r›mlardan amac›, müflterilerine
istedikleri yer, zaman ve ortamda  bankac›l›k kapsam›ndaki tüm
finansal hizmetlerin 7 gün 24 saat kesintisiz sunulmas› ve banka
verimlili¤inin art›r›lmas›d›r. Bu kapsamda 2002 y›l›nda, teknolojik
donan›m altyap›s› gelifltirilirken müflteri odakl› çeflitli ürün ve
hizmetlerin sunulmas›na imkan sa¤layacak, operasyon verimlili¤ini
art›racak, müflteri ürün ve kanal verimlilik hesaplamalar›n›n
yap›lmas› ile raporlanmas›na ve yönetim kademelerinin karar
vermesine yard›mc› olacak uygulamalar gelifltirilmifl ve
gelifltirilmektedir.

‹çinde bulunulan rekabet ortam›nda OYAK Bank’›n gelifltirdi¤i
ve gelifltirmekte oldu¤u CRM ve DWH teknolojilerine dayal›
uygulamalar ile di¤er yenilikler kendisine pazarda üstünlük
sa¤layacakt›r.

Projelerin gerçeklefltirilmesinde OYAK Bank’›n hedef ve
stratejilerine dayal› getirisi yüksek teknolojilere yönelinmekte
ve bankan›n gelirlerini artt›r›c›, maliyetlerini düflürücü,pazar
pay›n› artt›r›c› ve bankan›n rekabet ortam›na h›zla uyum sa¤lay›c›
yöndeki projelerine öncelik verilmekte ve mevcutlar›n idamesi
sa¤lanmaktad›r.

‹nternet bankac›l›¤›
Dünyan›n hemen her yerinde internet,
nakit para hareketleri d›fl›nda kalan
tüm bankac›l›k uygulamalar› için
mükemmel bir alternatif da¤›t›m kanal›
olarak ifllev görmektedir.
OYAK Bank internet flubesi, www.oyakbank.com.tr adresinde müflterilere
hizmet vermektedir. Klasik bankac›l›k menülerinin ötesinde, içerdi¤i Beni
ara! Yard›m et! ve Chat gibi modüllerle interaktif özellikler gösteren site,
ayn› zamanda Oyak Yat›r›m ile sermaye piyasalar›, REUTERS ile ise dünyadan
ve Türkiye’den güncel haber yay›n› yapmaktad›r.

OYAK Bank, internet bankac›l›¤›n› tüm segmentlerdeki müflterilerine
hizmet verecek flekilde gelifltirmeye devam edecektir.

Birleflme sonras› ortak teknolojik
altyap›n›n oluflturulmas›

Ürün ve hizmetlerin gerektirdi¤i
entegrasyon, yenileme, uyum ve
standartlaflma çal›flmalar›

‹leri bankac›l›k uygulamalar›ndan
olan müflteri iliflkileri yönetimi (CRM),
harita üzerinde müflteri yo¤unlu¤u
takibi (CGIS) ve veri ambar›
uygulamalar› (DWH) ile müflterilerin
yak›ndan izlenmesine imkan
sa¤layan uygulamalar›n bafllat›lmas›

KAYDETT‹⁄‹M‹Z BAfiARILAR
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Dünyada risk yönetimi
Geçmiflte ifl birimlerinin her biri kendi risklerini yönetmeye
çal›fl›rken, günümüzde risklerin birbirleriyle iliflkili olduklar› ve
ayr› yönetilemeyece¤i anlafl›lm›fl, entegre ve etkin risk yönetimi
yaklafl›mlar› ortaya ç›km›flt›r. Bu durum özellikle finans sektöründe
yerleflmeye bafllam›flt›r. Finansal ürünlerdeki çeflitlili¤in artmas›,
daha geliflmifl ve karmafl›k risk yönetimi yöntemlerinin gelifltirilerek
uygulanmas›n› zorunlu hale getirmifltir.

Finansal kurulufllarda risk yönetimi sistemlerinin varl›¤› art›k
yasal bir zorunluluk olmas›n›n yan› s›ra bu kurulufllar›n mali
yap›lar›n›n sa¤laml›¤› ve hissedar de¤erinin art›r›lmas› için de
gereklidir.

Türkiye’de risk yönetimi
Türk ekonomisinin son y›llarda yaflad›¤› de¤iflim, baflta finans
sektörü olmak üzere, bütün sektörleri etkilemifl; bu süreç, sa¤l›kl›
yap›ya sahip olmayan pek çok bankay› sektör d›fl›na iterken, risk
yönetiminin gereklili¤i daha da belirginleflmifltir.

Bu geliflmelerin ›fl›¤›nda yasa düzenleyici, risk yönetimi kavram›n›,
geliflmifl ekonomiler seviyesinde bir yap›da düzenlemifltir.

OYAK Bank’ta ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi
OYAK Bank, ‹ç Denetim ve Risk Yönetimi organizasyonel yap›s›n›,
süreç ve araçlar›n› 8 fiubat 2001 tarihli, Bankac›l›k Düzenleme
ve Denetleme Kurumu taraf›ndan haz›rlanan Bankalar›n ‹ç ve
Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakk›nda Yönetmelik
hükümleri gere¤ince yap›land›rm›flt›r.

Yönetmelikte öngörülen Üst Düzey Risk Komitesi oluflturulmufltur.
Komite, faaliyetleri kapsam›nda, Yönetim Kurulu’na risk politika
ve stratejilerine yönelik önerilerde bulunmaktad›r. OYAK Bank
Yönetim Kurulu, al›nan riskleri ve getiri düzeylerini düzenli
olarak izlemekte, risk strateji ve politikalar›n› oluflturmaktad›r.

Yukar›dan afla¤›ya ve afla¤›dan yukar›ya yöntemlerle Banka’da
risk kültürünün oluflturulmas› çal›flmalar› sürdürülmektedir.

Banka, iç denetim ve risk yönetimi anlam›nda fonksiyonel bir
organizasyonel örgütlenmeye gitmifltir. Risk Yönetimi Baflkanl›¤›,
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, ‹ç Kontrol Merkezi ve Bilgi Teknolojileri
Denetim Grubu do¤rudan ilgili Yönetim Kurulu Üyesi’ne ba¤l›,
bankan›n icra faaliyetlerinden tamam›yla ayr› olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Risk Yönetimi Baflkanl›¤›, Piyasa Risk Yönetimi, Kredi Risk Yönetimi
ve Operasyonel Risk Yönetimi bölümlerinden oluflmaktad›r.

Teftifl fonksiyonu gelifltirilerek, a¤›rl›kl› olarak süreç kontrolü
niteli¤i kazand›r›lm›flt›r. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, hazine,
krediler ve operasyonel-soruflturma teftifl baflkan yard›mc›l›klar›
fleklinde yap›land›r›lm›flt›r. ‹ç Kontrol Merkezi de benzer
yap›da finansal, hazine, krediler ve operasyonel kontrol olarak
oluflturulmufltur. Bilgi Teknolojileri Denetim Grubu ise yaz›l›m,
donan›m, network/komünikasyon fleklinde yap›land›r›lm›flt›r.
Bu yeni düzenleme, teftifl ve iç kontrol fonksiyonlar›n› daha
etkin k›lm›flt›r.

OYAK BANK ‹Ç‹N R‹SK YÖNET‹M‹, TÜM ‹fi
B‹R‹MLER‹N‹N KARfiI KARfiIYA OLDU⁄U HER
TÜRLÜ R‹SK‹N BEL‹RLENMES‹, ÖLÇÜLMES‹
VE GEREKL‹ TEDB‹RLER‹N ALINARAK
YÖNET‹LMES‹D‹R.
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OYAK Bank, uluslararas› alanda büyük kabul gören Riske Maruz
De¤er (RMD) hesaplamalar›n› yapmakta, etkin bir sermaye-risk-
getiri dengesini gözetmektedir. Riskleri dikkate alan erken uyar›
sistemleri gelifltirilmifl olup, acil durum planlar› haz›rlanm›flt›r.
Riske dayal› karl›l›k, geriye dönük testler, stres testleri, senaryo
analizleri ve risk bazl› denetim Banka’n›n iç denetim ve risk
yönetimi faaliyetlerini etkin k›lmaktad›r.

Etkin kredi riski yönetimi için içsel risk derecelendirme, kredi
de¤erlendirme ve izleme fonksiyonlar› ve portföy yönetimine
dayal› kredi süreçleri kurulmas›na yönelik çal›flmalar
tamamlanm›flt›r.

Verimsiz süreçler, sistem hatalar› ve yetersiz kontroller nedeniyle
do¤abilecek kay›plar› ölçmek üzere veri toplama çal›flmalar›
sürdürülmekte; Banka’daki ifl ak›fllar›n›n yaratt›¤› riskler dikkate
al›narak de¤erlendirilmektedir.

OYAK Bank risk yönetimi konusunda ulusal ve uluslararas›
alandaki geliflmeleri yak›ndan takip etmektedir. BIS’in
gerçeklefltirdi¤i ve 40 ülkede 200 bankan›n kat›ld›¤›  yeni sermaye
uzlafl›s› Basel II’nin olas› etkilerinin saptand›¤› QIS3 – Kantitatif
Etki Çal›flmas›’na ülkemizdeki di¤er 5 banka ile birlikte kat›lm›flt›r.

OYAK Bank, risk yönetimi alan›nda sektöründeki öncü konumunu
sürdürmekte kararl›d›r.

‹ç Denetim ve Risk Yönetimi yap›s›
tamamland›.

Fonksiyon bazl› bir örgütlenmeye geçildi.

KAYDETT‹⁄‹M‹Z BAfiARILAR

Türkiye’deki risk yönetimi uygulamalar›,
BDDK taraf›ndan, 8 fiubat 2001
tarihinde yay›nlanan Bankalar›n ‹ç
Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri
Hakk›nda Yönetmelik hükümleri ile
düzenlenmektedir.
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2002: B‹RLEfiME SONRASI ‹LK FAAL‹YET YILIMIZ

Birleflme sonras› güncellenen kurumsal kültür
Küresel rekabete do¤ru önemli ad›mlar›n at›ld›¤› bugünlerde
kurumlar›n baflar›s› müflterisinin gereksinimlerini anlayan ve
kaliteli hizmet veren insan kayna¤›n› istihdam etmeleri ile do¤ru
orant›l› olarak artmaktad›r.

Kuruluflundan beri insan kayna¤›n› özenli ve dikkatli bir politika
ile yap›land›ran OYAK Bank, 11 Ocak 2002 tarihindeki birleflmeden
sonra da ayn› yaklafl›m› sergilemeye ve insan kayna¤›na birleflme
nedeniyle yeni kat›lanlar›n ortak bir kurumsal kültür potas›nda
buluflabilmelerine çaba göstermifltir.

Bu anlamdaki çabalar k›sa süre içinde netice vermifltir. OYAK
Bank insan kayna¤›, örnek gösterilecek bir baflar› sergileyerek
yeni yap›ya uygun olarak güncellenen kurumsal kültüre büyük
oranda sahip ç›km›fl ve benimsemifltir. Birleflme süreci insan
kayna¤›n›n dinamizmini, yarat›c›l›¤›n› ve ba¤l›l›k kavram›n›
ortaya ç›karm›fl ve kurumsal katma de¤ere dönüfltürmüfltür.

‹nsan kayna¤› ile sa¤lam iliflkiler
‹nsan kayna¤› ile sa¤lam iliflkiler gelecek baflar›lar için yaflamsal
önem tafl›maktad›r. Hizmet, tak›m çal›flmas›, kiflisel sorumluluk,
çeflitlilik ve fleffafl›k ifl yap›fl flekilleri boyutunda önem tafl›maktad›r.
Her bir OYAK Bank çal›flan›, Banka’n›n sayg›nl›¤›n›n artmas›nda
kilit rol üstlenir. Çal›flanlar›na ça¤dafl çal›flma mekanlar›, sürekli
e¤itim ve dinamik kariyer olanaklar› sunmak Banka’n›n insan
kayna¤› misyonunun önemli bir k›stas›d›r. Çal›flanlar›n, Banka’n›n
baflar›lar›na katk›lar› oran›nda, adil ve onlar› gözeten bir
ücretlendirme sistemi içinde çal›flmalar›na özen gösterilmektedir.

OYAK Bank’›n çal›flanlar› için müflteri memnuniyetine giden
yolda kalite, analitik yaklafl›m, alçakgönüllülük, hoflgörü, insana
sayg›, flefkat, özverili çal›flma, bilgilendirme, güven, tarafs›zl›k
ve paylafl›m ana de¤erleri oluflturmaktad›r. ‹nsan kayna¤› ayn›
zamanda Banka’n›n karl› ve sürdürülebilir büyümesinin teminat›n›
da oluflturmaktad›r.

OYAK Bank’›n insan kaynaklar› al›m›ndaki hedefi; güvenen,
güvenilen, araflt›ran, öneren, yaratan, takip eden ve destekleyen
eleman yap›s›n› örgüt çap›nda ve sürekli k›lmakt›r.

‹nsan kayna¤›n›n yap›s›
2001 y›l›nda 2,068 olan personel say›s› 2002 y›l sonunda 3,590’a
ulaflm›flt›r. 2002 y›l›nda OYAK Bank’›n devrald›¤› Etibank ve
Kentbank flubelerinin insan kayna¤› da baflar›yla bünyeye
kat›lm›flt›r.

OYAK Bank, 1 Temmuz 2002 tarihinden itibaren bafllad›¤› yeni
bir uygulama ile yaln›zca internet sayfas›ndan yap›lan
müracaatlar› kabul etmektedir. Banka, insan kaynaklar›
uygulamalar›n› gerçeklefltirmekte oldu¤u paket program ile
entegre etti¤i internet baflvurular›n› belirlenen kriterlere (yafl,
e¤itim, bankac›l›k deneyimi, çal›flmak istedi¤i il, görev gibi) göre
veri taban›nda ayr›flt›rabilmektedir.

OYAK Bank’a f›rsat eflitli¤i esas›na dayal› ve nitelikli eleman
al›m›na yönelik olarak yeterlilik ölçüm testi uygulamas›
bafllat›lm›flt›r. Banka normlar›na uyan adaylar›n seçilebilmesi
amac›yla, halen görev yapmakta olan yönetmen ve alt› unvandaki

‹NSAN KAYNA⁄I ‹LE SA⁄LAM ‹L‹fiK‹LER
=
KURUMSAL BAfiARI
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3,164 personele test uygulanm›fl ve normlar oluflturulmufltur.
Bu testler psikometrik, genel kültür, genel yetenek ve Türkçe
yeterlili¤i ölçmeye yönelik olup, baflvurulan kadrolar›n gerektirdi¤i
niteliklere göre farkl›l›k arzetmektedir. 2002 y›l›nda toplam
1,963 aday›n kat›l›m›yla 36 ifle al›m s›nav› gerçeklefltirilmifltir.

Ça¤dafl insan kayna¤› uygulamalar›
Yeniden yap›lanan OYAK Bank’ta ça¤dafl insan kaynaklar›
yöntemlerinin tamam› uygulamaya al›nmaktad›r. ‹fle al›m,
ücretlendirme, performans yönetimi, çal›flanlarla iliflkiler ve
e¤itim, yeni uygulamalar›n hayata geçti¤i alanlardan baz›lar›d›r.
Paylafl›m ve fleffafl›k bu alanlardaki uygulamalar›n temelini
oluflturmaktad›r. Banka bu uygulamalar sayesinde çal›flanlar›n
adalet, eflitlik, güven ve dayan›flma duygular›n›n artaca¤›na ve
kurumlar›na olan ba¤l›l›klar›n›n pekiflece¤ine inanmaktad›r.

‹flletmesini ve birbirini seven, sayg› unsurunu tüm eylemlerinde
gözeten bir ekiple çal›fl›ld›¤› müddetçe OYAK Bank hedeflerine
ulaflmakla kalmayacak bu mutlu çerçeve içinde tatmin seviyesi
yüksek müflteri kitlesi de yer almaya devam edecektir.

Sürekli e¤itim
Çal›flanlar›n›n e¤itimine önem ve öncelik veren OYAK Bank’›n
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana ve Erzurum’da olmak üzere 5
adet e¤itim merkezi bulunmaktad›r. Banka stratejileri ve
çal›flanlar›n gereksinimleri göz önünde bulundurularak haz›rlanan
e¤itim programlar› sonucunda, 2002 y›l›nda gerçekleflen e¤itim
faaliyeti afla¤›da tabloda gösterilmifltir.

OYAK Bank’›n gelecekteki yönetici kadrolar›n› oluflturacak 77
yönetici aday› (MT), 11 haftas› teorik, 4.5 haftas› ise iflbafl›
e¤itiminden oluflan yo¤un bir e¤itim program›na tabi tutulmufltur.
Yönetici adaylar› 1 Ocak 2003 tarihi itibariyle görevlerine
atanm›fllard›r. OYAK Bank’ta 2002 y›l› kifli bafl› e¤itim ortalamas›
40 saat olarak gerçekleflmifltir.

OYAK Bank geliflen teknolojinin sundu¤u olanaklardan e¤itim
alan›nda da yo¤un olarak yararlanmaktad›r. Y›ll›k e¤itim program›,
ders notlar›, e¤itim duyurular› Banka çal›flanlar›n›n eriflimine
aç›k olan intranette yay›nland›¤› gibi, e-learning (uzaktan
ö¤retim) konusunda da pilot e¤itim konular› seçilmifl ve firmalarla
pilot uygulamalar gerçeklefltirilmifltir.Yak›n gelecekte bu yolla
da Banka çal›flanlar›na e¤itim hizmeti sunulacakt›r.

OYAK Bank, insan kayna¤›n›n mutlulu¤unu müflteri memnuniyeti
ile özdefl tutmaya, iflini tutku ve sadakatle yapan bir çal›flan
kitlesine sahip olmaya her zaman özen gösterecektir.

KAYDETT‹⁄‹M‹Z BAfiARILAR
Birleflme sonras› OYAK Bank kurumsal
kültürünün güncellenmesi

Yeterlilik ölçüm testi uygulamas›

Banka çap›nda norm kadrolar›n
oluflturulmas›

Kifli bafl› ortalama 40 saat e¤itim

1,963 aday›n kat›ld›¤› 36 ifle al›m s›nav›
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‹LET‹fi‹M VE TANITIM FAAL‹YETLER‹

OYAK Bank 2002 y›l› iletiflim ve tan›t›m faaliyetleri öncelikle
Banka’n›n birleflme sonras›nda yeniden tan›mlanm›fl kimli¤inin
genifl kitlelere iletiflimini hedeflemifltir.

‹letiflim ve tan›t›m faaliyetlerinin ikinci aflamas› ise a¤›rl›kl› olarak
ürün ve hizmetlerin lansman›na odaklanmaktad›r.

Yeni OYAK Bank’›n lansman›
2002 y›l›nda iletiflim ve tan›t›m faaliyetleri, OYAK Bank’›n izledi¤i
ak›lc› büyüme stratejisinin kamuoyuna yans›t›lmas› ve Banka’n›n
özellikle bireysel bankac›l›k ve teknoloji alanlar›nda gerçeklefltirdi¤i
at›l›mlar›n kitlesel iletiflimi konular›nda yo¤unlaflm›flt›r.

Yeniden yap›lanan OYAK Bank’›n kurumsal kimli¤i, gereksinimlere
uygun olarak revize edilmifl, Banka’n›n vizyon, misyon ve
de¤erlerinin toplumun bütün kesimlerince do¤ru ve net bir
biçimde alg›lanabilmesi için çal›flmalara devam edilmifltir.

OYAK Bank’›n (toplumsal sorumluluk ve kurumsal yurttafll›k
bilincine sahip) kendisi milli, vizyonu global, hizmeti ça¤dafl,
(güçlü ve güvenilir bir banka olarak) tan›mlanan imaj›, reklam
kampanyalar›yla pekifltirilmifltir.

Sümerbank’›n sat›n al›nmas› döneminde gelifltirilen tan›t›m
stratejileri do¤rultusunda haz›rlanan Emredin! kampanyas›,
“yeni OYAK Bank’›n Türk bankac›l›k sektöründe müflteri odakl›
yeni bir yaklafl›m dönemi açt›¤›” temas›n› ifllemifltir. Ayn› günlerde
düzenlenen bas›n toplant›lar›yla OYAK Bank’›n yeni kimli¤i Türk
kamuoyuna etkili ve yayg›n bir biçimde aktar›lm›flt›r.

Emredin! kampanyas›na destek niteli¤i tafl›yan Do¤ru Banka
kampanyas›yla, “OYAK Bank’›n Türk bankac›l›k sektöründe müflteri
odakl› bankac›l›¤›n en do¤ru ve en sayg›n örneklerinden biri
oldu¤u” vurgulanm›fl; yak›n geçmifli yanl›fllarla dolu bir sektörde
do¤rulara sahip ç›kan OYAK Bank’›n, Türkiye’nin özlemini duydu¤u
do¤ru banka oldu¤u dile getirilmifltir.

Yürütülen iletiflim ve tan›t›m faaliyetleri sonucunda, OYAK Bank
müflteri portföyünde gözlenen geliflmeye paralel olarak artan
talep, OYAK Bank ürün ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulmas›
gereklili¤ini do¤urmufltur. Bu do¤rultuda, gerçeklefltirilen tan›t›m
çal›flmalar›nda, varolan ve potansiyel müflterilerin OYAK Bank’›n
genifl ürün ve hizmet yelpazesi hakk›nda bilgilendirmesi
amaçlanm›flt›r.

Milyonlarla ifade edilen bas›l› malzeme üretimi
2002 y›l› tan›t›m çal›flmalar› kapsam›nda 3.5 milyon adede yak›n
broflür, 5 bine yak›n afifl, 700 bine yak›n el broflürü ve 17 bine
yak›n davetiye üretilerek kullan›lm›flt›r. Di¤er bas›l› malzemelerin
de eklenmesiyle birlikte toplam üretim adedi 5.4 milyon adede
ulaflmaktad›r.
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Web’de “yeni” OYAK Bank
Birleflmeyi takiben ortaya ç›kan “yeni” OYAK Bank, 2002 y›l›nda
yürütülen ve Banka’n›n tüm birimlerinin özverili ve kat›l›mc›
çal›flmas› sonucu internet sitesini güncellemifltir.

www.oyakbank.com.tr adresinde yay›nda olan site, OYAK Bank’›n
yeniden tan›mlanan hedef ve stratejilerine uygun olarak
yenilenmifl ve yeni bir önyüze kavuflmas› sa¤lanm›flt›r. Sitenin
içeri¤i, Banka’n›n tüm segmentleri ve ürün hizmet gam› dikkate
al›narak yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Zengin bir güncel bilgi içeri¤i
ile desteklenen ana sayfas›, web sitesinin artan oranda ziyaretçinin
ilgi oda¤› olmas›n› sa¤lam›flt›r.

OYAK Bank ailesine yeni kat›lan hizmet noktalar›
OYAK Bank’›n flube a¤› 2002 y›l›nda büyük bir geliflme
kaydetmifltir. 2002 y›l›nda yeni flubelerin aç›l›fl› koordine ve
organize edilmifl; flube aç›l›fllar›, Banka üst yönetiminin gerek
flube yönetimi ve ekibi ile gerekse potansiyel müflteriler ile
tan›flma ve yak›nlaflma anlam›nda önemli birer olanak fleklinde
alg›lanm›flt›r.

Ekonomi Sohbetleri
18 Eylül 2002’de gerçeklefltirilen Gaziantep Kurumsal Bankac›l›k
fiubesi aç›l›fl›nda Türkiye’de ekonomi gündeminin ve piyasalar›n
de¤erlendirildi¤i Ekonomi Sohbetleri toplant›s›n›n ilki
düzenlenmifltir.

Bu toplant›lar›n e¤itici ve ö¤retici ifllevine inanan OYAK Bank
bu ve benzeri temalardaki toplant›lar› önümüzdeki dönemlerde
sürdürme kararl›l›¤›ndad›r.

OYAK Bank, kaliteli yönetim, yayg›n flube ve ATM a¤›, ça¤dafl
ürün, hizmet gam› ve müflteri odakl› hizmet anlay›fl›yla görev
yeri tüm Türkiye olan bir bankad›r.

OYAK Bank fleffaf ve sürekli iletiflime inanmaktad›r.

Yerli ve yabanc› kamuoyunu do¤ru bilgilendirmek, yerine
getiremeyece¤i vaatlerde bulunmamak, OYAK Bank’›n büyüme
süreci boyunca iletiflim ve tan›t›m faaliyetlerinin temel ilkedir.

Bu ilkenin ›fl›¤›nda flekillenecek olan tüm faaliyetler, OYAK
Bank’› müflterinin alg›s›nda ilk ve en çok tercih edilen banka
konumuna tafl›maya devam edecektir.

FIRSATLAR
Güvenin zedelendi¤i bir sektörde yeni
ve güvenle özdefl bir isim

Yerli ve yabanc› kamuoyunun oda¤›
haline gelmifl bir Grubun üyesi

Yurt çap›nda etik örne¤i bir bankaya,
özlem ve ihtiyac›n oldu¤u bir zaman
dilimi

STRATEJ‹LER
Yurt çapl›, yayg›n ve iki aflamal› iletiflim
çal›flmas›:

1. AfiAMA “yeni” OYAK Bank’›n yayg›n
tan›t›m›

2. AfiAMA ürün ve hizmetlerin tan›t›m
ve lansman›

Destekleyici çal›flmalar: bas›l› malzeme,
web, faaliyet raporlar›n›n üretimi

Birleflme sonras› OYAK Bank’›n yeni
kimli¤inin genifl kitlelere iletiflimi.

Reklam kampanyalar› ve iletiflim
faaliyetlerinin ölçülebilen neticeleri.

KAYDETT‹⁄‹M‹Z BAfiARILAR
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ENTEGRE B‹R H‹ZMET YAKLAfiIMI

OYAK ANKER BANK GMBH
Alman Bankalar Birli¤i üyesi olan OYAK Anker Bank, 1996
y›l›ndan beri bir OYAK Bank ifltirakidir. Banka’n›n ana ifl sahalar›
bireysel bankac›l›k ve uluslararas› ticaretin finansman› olmakla
beraber, bankac›l›¤›n tüm dallar›nda Almanya’n›n 5 farkl›
flehrindeki (Augsburg, Berlin, Bonn, Koblenz ve Mannheim)
flubeleri ile hizmet vermektedir.

Uluslararas› ticaret finansman› alan›nda etkinli¤ini art›rmay›
öngören Banka, 2002 y›l›nda önemli pazarlama at›l›mlar›
gerçeklefltirmifl ve factoring alacaklar› dahil toplam kredi
portföyünü 222.4 milyon euroya ç›kartm›flt›r. OYAK Anker Bank’›n
bu alandaki hedefi, Türkiye ve AB ülkeleri aras›ndaki ticaretten
her geçen y›l artan oranda pay alabilmektir.

Alman ve uluslararas› bir müflteri kitlesine hizmet vermekte olan
OYAK Anker Bank’›n aktif toplam› 2002 y›l› sonunda 259.8
milyon euroya ulafl›rken, toplam müflteri mevduat› 227.7 milyon
euro olmufltur.

OYAK EUROPEAN FINANCE PLC
24 Temmuz 1994 tarihinde ‹rlanda’da kurulan OYAK European
Finance Plc (OEF), Irlanda kanunlar›na tabi olan bir finansal
hizmetler flirketidir.

OEF, aralar›nda çeflitli kredi ürünleri, cross-border leasing ve
sat›c› kredileri, özel bankac›l›k ürünleri, uluslararas› ticaretin

finansman› ve dan›flmanl›k hizmetlerinin de yer ald›¤› genifl bir
ürün gam› ile müflterilerine hizmet vermektedir. Ticari bir banka
olmamakla beraber özel sektör müflterilerine, yarat›c› çözümler
getiren müflteri odakl› ifl yaklafl›m› OEF’in baflar›s›nda temel rol
oynamaktad›r.

PriceWaterhouseCoopers taraf›ndan denetlenen 2002 y›l sonu
bilanço verilerine göre OEF’in toplam varl›klar› 71.6 milyon
dolara, özkaynak toplam› ise 19.8 milyon dolara ulaflm›flt›r.
‹rlanda kanunlar›n›n öngördü¤ü tüm yasal raporlama
yükümlülüklerini, itina ile yerine getirmekle tan›nan OEF’in
bilanço d›fl› hiçbir yükümlülü¤ü yoktur.

OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
Merkezi ‹stanbul’da olan OYAK Yat›r›m, Türk sermaye piyasalar›n›n
lider ve en eski kurumlar›ndand›r. Kuruldu¤u 1984 y›l›na uzanan
piyasa deneyimi, müflteri odakl› yönetim ve ifl felsefesi ile
teknolojik eriflim ve ifllem olanaklar›, OYAK Yat›r›m’›n müflterilerine
olan hizmet taahhüdünü oluflturmaktad›r.

OYAK Yat›r›m’›n müflteri kitlesi büyük bir çeflitlilik göstermektedir.
Yerli ve yabanc› bireysel müflteriler, uluslararas› yat›r›m fonlar›
ve kurumlardan oluflan 70 bine yak›n müflteri, OYAK Yat›r›m’›,
günümüzün de¤iflken ve girift sermaye piyasalar›ndaki yat›r›mlar›
için tercih etmektedirler.

OYAK ANKER BANK GMBH OYAK EUROPEAN FINANCE PLC OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.

Kurulufl Tarihi
OYAK Bank ‹fltirak Tarihi
Faaliyet Konusu
OYAK Bank’›n Pay›
Web Adresi

1994
1994
Finansal hizmetler
%100.00
www.oyakeuro.com

Kurulufl Tarihi
OYAK Bank ‹fltirak Tarihi
Faaliyet Konusu
OYAK Bank’›n Pay›
Web Adresi

1958
1996
Bankac›l›k
%100.00
www.oyakankerbank.de

Kurulufl Tarihi
OYAK Bank ‹fltirak Tarihi
Faaliyet Konusu

OYAK Bank’›n Pay›
Web Adresi

1984
2002
Sermaye piyasalar›nda
arac›l›k ifllemleri
%14.24
www.oyakmenkul.com.tr
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OYAK Yat›r›m, sermaye piyasalar› ve yat›r›m bankac›l›¤› alanlar›nda
zengin araflt›rma çal›flmalar›ndan yat›r›m dan›flmanl›¤›na, yurt
içi ve uluslararas› piyasalardaki arac›l›k ifllemlerinden fon
yönetimine kadar çeflitllik gösteren bir ürün gam› ile hizmet
sunmaktad›r.

OYAK Yat›r›m, 2001 y›l› sonunda Yaflar Yat›r›m’›, 2002 y›l›nda
da OB Menkul De¤erler A.fi.’yi bünyesine katarak OYAK’›n finans
sektöründeki stratejisine uygun büyümesini sürdürmüfltür.
Birleflme sonras› fiirket müflterilerine 6 flubesi, acentas›
konumundaki seans salonlu 60 OYAK Bank flubesi ve yurt
çap›ndaki di¤er OYAK Bank flubeleri üzerinden hizmet vermektedir.

OYAK Bank ile yaratt›¤› sinerji, yönetti¤i müflteri varl›klar›, 5.8
katrilyonluk ‹MKB hisse senetleri ifllem hacmi ve %2.8’e ulaflan
pazar pay› ile OYAK Yat›r›m gelece¤e emin ad›mlar ile ilerleyen
bir kurum kimli¤ine kavuflmufltur. OYAK Yat›r›m, 15 arac› kurum
aras›nda, ifllem hacmi art›fl› s›ralamas›nda kaydetti¤i %138’lik
art›fl ile, 2002 y›l›nda birinci s›raya yükselmifltir. fiirket, ülkemizin
en büyük yat›r›m bankac›l›¤› kurumlar›ndan biridir.

OYAK PORTFÖY YÖNET‹M‹ A.fi.
Kurumsal ve bireysel müflterilere portföy yönetim hizmetleri
sunmak üzere ülkemizde kurulan ilk portföy yönetim flirketidir.

OYAK Portföy Yönetimi, OYAK Bank ve OYAK Yat›r›m’›n ortak
giriflimidir. fiirket, çok say›da kifli, kurum ve vak›f portföylerinin
yönetimi konusunda hizmet vermektedir. OYAK Portföy Yönetimi,
2002 y›l›nda önemli bir büyüme kaydetmifltir. fiirketin yönetimi
alt›ndaki varl›klar›n de¤eri, y›l sonunda 173 milyon dolar› aflm›flt›r.

OYAK Portföy Yönetimi, 2002 y›l›n›n 3. çeyre¤i itibariyle fon
kurucular›n›n piyasa paylar› itibar›yla 53 fon kurucusu flirket
aras›nda sektörde 10. s›rada; 20 portföy yönetim flirketi aras›nda
ise 6. s›rada yer almaktad›r. fiirket, yat›r›m fonu portföyünde
OYAK, OYAK Bank, OYAK Menkul ve AXA OYAK’a ait olmak üzere
10 adet de¤iflik tipte A ve B tipi yat›r›m fonu yönetmektedir.

OYAK TEKNOLOJ‹ B‹L‹fi‹M VE KART H‹ZMETLER‹ A.fi.
OYAK Grubu’ndaki tek biliflim teknolojisi flirketidir.

Sümerbank’›n 2002 y›l›nda OYAK taraf›ndan sat›n al›nmas› ile
Kurum bünyesine geçen YADAfi Bilgisayar ve Yaz›l›m, OYAK
Teknoloji Biliflim ve Kart Hizmetleri A.fi. (OYTEK) ad› alt›nda yeni
bir misyon ve kimlik ile yap›land›r›larak faaliyetlerine bafllam›flt›r.
fiirket’in misyonu, OYAK ifltiraklerinin teknoloji çözüm ve
entegrasyon orta¤› olarak görev yapmak ve teknoloji ihtiyaçlar›na
etkin bir flekilde cevap vermektir.

OYTEK yap›s› içersinde afla¤›daki alanlarda hizmet veren 5 ana
grup yer almaktad›r: Ana finansal uygulama yaz›l›m›, kart
sistemleri ve hizmetleri, alternatif da¤›t›m kanallar› ve kurumsal
çözümler, müflteri iliflkileri yönetimi ve veri madencili¤i, teknolojik
hizmetler. OYAK Teknoloji, dünyada ve Türkiye'de konusunda
lider üretici ve hizmet sa¤lay›c› firmalarla stratejik ifl ortakl›klar›
gelifltirmekte ve müflteri odakl› hizmet yaklafl›m›n› ileri teknoloji
yat›r›mlar› ve giderek artan uzman personeli ile desteklemektedir.

OYAK PORTFÖY YÖNET‹M‹ A.fi. OYAK TEKNOLOJ‹ B‹L‹fi‹M VE KART H‹ZMETLER‹ A.fi.

Kurulufl Tarihi
OYAK Bank ‹fltirak Tarihi
Faaliyet Konusu
OYAK Bank’›n Pay›
Web Adresi

1997
1997
Portföy yönetimi
%60.00
www.oyakportfoy.com.tr

Kurulufl Tarihi
OYAK Bank ‹fltirak Tarihi
Faaliyet Konusu
OYAK Bank’›n Pay›
Web Adresi

1967
2002
Teknoloji ve biliflim hizmetleri
%99.97
www.oytek.com.tr
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YÖNET‹M KURULU VE ÖZGEÇM‹fiLER‹

1
DR. CANER ÖNER
Yönetim Kurulu Baflkan›

Pittsburgh Üniversitesi’nden
Endüstri Mühendisli¤i ve
‹flletmecilik dal›nda master,
Kamu ve Uluslararas› ‹liflkiler
dal›nda doktora derecesi
bulunan Öner, bankac›l›k ve
biliflim teknolojileri
sektörlerindeki üst düzey
yöneticilik görevlerinin
ard›ndan,  2000 y›l›ndan bu
yana OYAK Grubu’nda
Yat›r›mlar ve Bilgi
Sistemleri’nden sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›l›¤› ve  OYAK
Bank Yönetim Kurulu Üyeli¤i,
2001 y›l›ndan bu yana da OYAK
Bank Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›
görevlerini yürütmektedir.

2
HÜLYA ‹. ATAHAN
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

ODTÜ Matematik Bölümü
mezunu olan Atahan, 1981
y›l›nda OYAK Grubu’na
kat›lm›flt›r. 1993 y›l›ndan bu
yana OYAK Grubu Mali ve ‹dari
‹fller’den sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak görev
yapmaktad›r. Atahan, 2001
tarihinden bu yana da OYAK
Bank Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili görevini yürütmektedir.

3
A. MEHMET ÖZDEN‹Z
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür

‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunudur. Özdeniz,
1969 y›l›ndan beri çeflitli özel
sektör bankalar›nda üst düzey
yöneticilik yapm›flt›r. 32 y›ll›k
mesleki deneyiminden sonra
2000 y›l›nda OYAK Bank’a
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür olarak kat›lm›flt›r.

4
BED‹Z DEM‹RAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu olan Demiray,
1970 y›l›nda girdi¤i T. C. Merkez
Bankas›’nda Hukuk ‹flleri Genel
Müdürü ve Baflkan Yard›mc›s›
olarak görev yapm›flt›r. 1994
y›l›ndan itibaren kamu ve özel
sektör kurulufllar›nda hukuk
dan›flman› olarak çal›flan
Demiray, 2000 y›l›ndan bu yana
da OYAK Bank’ta Hukuk
Dan›flman› ve Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktad›r.

6
HARUN YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Ekonomi ve ‹statistik
Bölümü mezunu olan Y›lmaz,
özel sektör kurulufl ve
bankalar›nda üstlendi¤i
görevlerin ard›ndan 2001
y›l›nda Sümerbank’ta Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak göreve
bafllam›fl, birleflmeyi takiben,
OYAK Bank’a ‹ç Denetim ve Risk
Yönetimi’nden sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi olarak kat›lm›flt›r.

7
M HAKAN EM‹NSOY
Yönetim Kurulu Üyesi

Bo¤aziçi Üniversitesi ‹fl ‹daresi
Bölümü mezunu olan Eminsoy
1985 y›l›nda bafllad›¤› ifl
hayat›nda çeflitli özel sektör
kurum, banka ve finans
flirketlerinde üst düzey yönetici
ve yönetim kurulu üyeliklerinde
bulunmufltur. 2002 y›l›nda
OYAK Portföy Yönetimi’nin
Genel Müdürülü¤ü ve
sonras›nda OYAK Bank Yönetim
Kurulu Üyeli¤i’ne atanm›flt›r.

8
ERTU⁄RUL AYDIN
Denetleme Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden mezun
olan Ayd›n, akademik
çal›flmalar›n› takiben 1992
y›l›nda OYAK’a kat›lm›flt›r.
OYAK Sigorta ve Bolu
Çimento’da görev alan Ayd›n,
1998 y›l›ndan beri OYAK Bank
Denetleme Kurulu Üyesi’dir.

9
DR. TAMER AKSOY
Denetleme Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nden mezun
olan Dr. Aksoy,  yurt içi ve yurt
d›fl› akademik çal›flmalar›n›n
yan› s›ra, 1987 y›l›ndan beri
OYAK Teftifl Kurulu Baflkan›
olarak görev yapmaktad›r. Aksoy
1997’den beri OYAK Bank
Denetleme Kurulu Üyesi’dir.

5
DR. M. AYDIN MÜDERR‹SO⁄LU
Yönetim Kurulu Üyesi

North Carolina Üniversitesi’nden
MBA, Pennsylvania State
Üniversitesi’nden Pazarlama ve
‹fl ‹daresi doktora derecesi
bulunan Müderriso¤lu,
üniversitelerde ö¤retim görevlisi,
çeflitli kurulufllarda da dan›flman
olarak görev yapm›fl, 2000 y›l›nda
Yeni ‹fl Gelifltirme’den sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› olarak
OYAK Grubu’na kat›lm›flt›r. 2000
y›l›ndan beri OYAK Bank Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad›r.

6

1 2

7 8

3 4

9

5
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ÜST YÖNET‹M VE ÖZGEÇM‹fiLER‹

6

1 2

7 8

3 4

9

5

1
GÜLÇ‹N GÖKÇEN
Genel Müdür Yard›mc›s›
Kurumsal Bankac›l›k

Bo¤aziçi Üniversitesi Ekonomi
Bölümü mezunu olan Gökçen,
özel sektör bankalar›nda
üstlendi¤i görevlerinin ard›ndan
2001 y›l›nda Kurumsal
Bankac›l›k’tan sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak OYAK
Bank’a kat›lm›flt›r.

2
GÜLDEN ÇA⁄LI
Genel Müdür Yard›mc›s›
Operasyon

ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu
olan Ça¤l› çeflitli özel sektör
bankalar›ndaki görevlerinin
ard›ndan 2001 y›l›nda
Operasyon’dan sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak OYAK
Bank’a kat›lm›flt›r.

3
SÜREYYA MEYDANO⁄LU
Genel Müdür Yard›mc›s› Hazine
ve Uluslararas› ‹liflkiler

West Virginia Üniversitesi ‹fl
Yönetimi Bölümü’nden lisans
ve master derecesi bulunan
Meydano¤lu, özel sektör kurulufl
ve bankalar›ndaki görevlerinin
ard›ndan  2000 y›l›nda Hazine
ve Uluslararas› ‹liflkiler’den
sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› olarak OYAK Bank’a
kat›lm›flt›r.

4
N‹HAT KARADA⁄
Genel Müdür Yard›mc›s› Bireysel
Bankac›l›k

Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi ‹ktisat-Maliye
Bölümü mezunu olan Karada¤,
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi Para Banka
Bölümü’nden master derecesi
alm›flt›r. Kamu bankas› ve özel
sektör deneyiminin ard›ndan
2000 y›l›nda Bireysel
Bankac›l›k’tan sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› olarak OYAK
Bank’a kat›lm›flt›r.

6
KENAN ATAR
Genel Müdür Yard›mc›s›
Bilgi Sistemleri

Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›
Elektronik Okulu’ndan  mezun
olan Atar, Naval Post Graduate
School Monterey ABD’de Bilgi
Sistemleri master çal›flmas›
yapm›flt›r. Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› ve özel sektördeki
yöneticilik görevlerinden sonra
2002 y›l›nda OYAK Bank’a
kat›lm›flt›r.

7
AV. ÜM‹T E⁄‹NL‹O⁄LU
Bafl Hukuk Müflaviri

Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu olan
E¤inlio¤lu, özel sektör flirket ve
bankalar›nda hukuk dal›nda
görev yapm›flt›r.
Sümerbank’daki görevini
takiben, E¤inlio¤lu 2001 y›l›nda
OYAK Bank’a Bafl Hukuk
Müflaviri olarak kat›lm›flt›r.

8
GÖKHAN YURTÇU
Teftifl Kurulu Baflkan›

ODTÜ ‹dari ‹limler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
mezunu olan Yurtçu, 1982
y›l›nda bafllad›¤› ifl hayat›nda,
çeflitli kamu ve özel sektör flirket
ve bankalar›nda yönetici olarak
görev alm›flt›r. Yurtçu, 2001
y›l›nda kat›ld›¤› OYAK Bank’›n
Teftifl Kurulu Baflkan›’d›r.

9
HÜLAGÜ ÖZCAN
Risk Yönetimi Baflkan›

ODTÜ ‹dari ‹limler Akademisi
mezunu olan Özcan, yurt içi ve
yurt d›fl›nda çeflitli özel sektör
flirket ve bankalar›nda
yöneticilik görevlerinde
bulunmufltur. 2002 y›l›nda
OYAK Bank’a kat›lm›flt›r.

5
RIFAT EMRE YALÇINKAYA
Genel Müdür Yard›mc›s›
Kurumsal–Ticari Krediler Tahsis

Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler
Akademisi ‹fl Yönetimi
Bölümü’nden mezun olan
Yalç›nkaya, çeflitli özel sektör
bankac›l›k deneyimlerinin
ard›ndan, 2002 y›l›nda OYAK
Bank’a kat›lm›flt›r.
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fiUBELER

ADANA Adana fiubesi (322) 363 20 17
Adana Çimento  fiubesi (322) 332 80 19
Gazipafla fiubesi (322) 458 97 10
Küçüksaat fiubesi (322) 352 32 17

AFYON Afyon fiubesi (272) 214 03 52

AKSARAY Aksaray fiubesi (382) 213 22 75

AMASYA Amasya fiubesi (358) 218 22 66

ANKARA Ankara fiubesi (312) 468 62 00 (5 Hat)
Ankara Ticaret Odas› fiubesi (312) 286 13 30
Armada fiubesi (312) 219 10 64 (4 Hat)
Bahçelievlerfiubesi (312) 212 08 45
Bakanl›klar fiubesi (312) 419 28 15 (8 Hat)
Cebeci fiubesi (312) 319 32 77
Çankaya fiubesi (312) 441 84 27 (3Hat)
Çetin Emeç fiubesi (312) 285 54 74
Kaz›m Karabekir fiubesi (312) 342 23 00
K›z›lay fiubesi (312) 430 13 87 (3 Hat)
Köro¤lu fiubesi (312) 447 33 00
Kurtulufl
Oyak Üye Hizmetleri fiubesi (312) 415 64 75 (3Hat)
Küçükesat fiubesi (312) 447 75 02
Meflrutiyet fiubesi (312) 418 63 69
Mithatpafla fiubesi (312) 435 98 40
Necatibey fiubesi (312) 231 82 58
Ostim fiubesi (312) 385 39 14
Polatl› fiubesi (312) 623 49 54
Posta Caddesi fiubesi (312) 310 56 88
Siteler fiubesi (312) 353  95 30
Turan Günefl fiubesi (312) 440 99 27 (3Hat)
Ulus fiubesi (312) 310 73 66
Ümitköy fiubesi (312) 235 02 97
Yeniflehir fiubesi (312) 417 60 70 (3hat)

ANTALYA Alanya fiubesi (242) 513 21 81
Antalya fiubesi (242) 243 70 55
Antalya Akdeniz fiubesi (242) 244 45 20
Manavgat fiubesi (242) 746 75 17

AYDIN Ayd›n fiubesi (256) 212 48 96
Kufladas› fiubesi (256) 612 44 34
Kufladas› Çarfl› fiubesi (256) 614 17 63
Nazilli fiubesi (256) 315 86 82
Söke fiubesi (256) 512 13 51

BALIKES‹R Ayval›k fiubesi (266)312 17 54
Bal›kesir fiubesi (266) 245 96 11

BANDIRMA Band›rma fiubesi (266) 718 79 51

BATMAN Batman fiubesi (488)  212 47 01

BOLU Bolu fiubesi (374) 215 39 86

BURDUR Burdur fiubesi (248) 232 20 20

BURSA Bursa fiubesi (224) 252 59 00 (3 Hat)
Heykel fiubesi (224) 224 03 53

ÇANAKKALE Çanakkale fiubesi (286) 213 90 51 (3Hat)
Gelibolu fiubesi (286) 566 70 70

ÇORUM Çorum fiubesi (364) 225 36 25 (3 Hat)

DEN‹ZL‹ Denizli fiubesi (258) 242 50 65 (3Hat)

D‹YARBAKIR Diyarbak›r fiubesi (412) 224 87 66

DÜZCE Düzce fiubesi (380) 512 18 34

ED‹RNE Edirne fiubesi (284) 213 87 34
Keflan fiubesi (284) 712 41 42
Uzunköprü fiubesi (284) 518 14 95

ELAZI⁄ Elaz›¤ fiubesi (424) 238 70 50

ERZ‹NCAN Erzincan fiubesi (446) 223 70 36

ERZURUM Erzurum fiubesi (442) 233 57 58

ESK‹fiEH‹R Eskiflehir fiubesi (222) 231 29 47

Genel Müdürlük
Eski Büyükdere Cad.
Ayaza¤a Köyyolu No: 6
Maslak 34398 ‹stanbul
Tel : (212) 335 10 00
Faks : (212) 286 61 00

Müflteri ‹letiflim Merkezi
444 0 600

Web
www.oyakbank.com.tr
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GAZ‹ANTEP Gaziantep fiubesi (342) 215 43 71 (3 hat)
Suburcu fiubesi (342) 230 95 15

G‹RESUN Giresun fiubesi (454) 216 24 50

HATAY Antakya fiubesi (326) 225 32 04 (5 Hat)
‹skenderun  fiubesi (326) 613 07 04

ISPARTA Isparta fiubesi (246) 232 50 16

‹STANBUL 4.Levent fiubesi (212) 325 35 55 (6 Hat)
Aksaray/ ‹stanbul fiubesi (212) 633 49 99
Altunizade fiubesi (216) 474 11 87
Atatürk Caddesi fiubesi (216) 302 95 07
Avc›lar fiubesi (212) 590 41 33
Ba¤c›lar fiubesi (212) 634 50 01
Bahçekap› fiubesi (212) 528 80 42
Bak›rköy fiubesi (212) 570 26 26
Bayrampafla fiubesi (212) 674 78 50
Bebek fiubesi (212) 287 73 77 (3 Hat)
Befliktafl fiubesi (212) 259 85 40
Beyo¤lu fiubesi (212) 249 66 59
Büyükçekmece fiubesi (212) 881 68 55 (4 Hat)
Caddebostan fiubesi (216) 385 47 98
Ça¤layan fiubesi (212) 219 44 13
Çemberlitafl fiubesi (212).458 42 00 (4 Hat)
Çiftehavuzlar fiubesi (216) 369 16 23
Davutpafla fiubesi (212) 544 07 76 (3 Hat)
Dudullu fiubesi (216) 365 78 60
Esenler fiubesi (212) 562 66 76
Etiler fiubesi (212) 257 12 60
Fatih fiubesi (212) 631 47 94
Florya fiubesi (212) 662 13 64 (4hat)
Gaziosmanpafla fiubesi (212) 417 61 20 (4 Hat)
Güneflli fiubesi (212)  657 74 74
Had›mköy fiubesi (212)  886 76 35 (3Hat)
Harbiye fiubesi (212) 234 55 93
Haznedar fiubesi (212) 554 13 12
‹ncirli  fiubesi (212) 660 02 69
‹skele fiubesi (216) 347 32 00
‹stanbul Deri ve Endüstri
Serbest Bölge fiubesi (216) 394 29 62
Kad›köy fiubesi (216) 348 16 29 (3 Hat)
Karaköy fiubesi (212) 252 40 00
Kartal fiubesi (216) 374 38 18
Kazasker fiubesi (216) 410 60 40
K›z›ltoprak fiubesi (216) 449 07 27
Kozyata¤› fiubesi (216) 411 94 90
Levent fiubesi (212) 270 05 65
Levent Plazalar fiubesi (212) 325 59 80 (5hat)
Maltepe fiubesi (216) 383 47 13
Mecidiyeköy fiubesi (212) 213 24 35 (5 Hat)
Mercan fiubesi (212) 513 30 02
Merkez fiubesi (212) 286 64 44
Merter fiubesi (212) 506 45 46
Moda fiubesi (216) 414 28 45
Niflantafl› fiubesi (212) 296 10 23
Pendik fiubesi (216) 491 87 04
Selamiçeflme fiubesi (216) 467 49 39 (4 Hat)
Sirkeci fiubesi (212) 514 05 60 (4 Hat)
Suadiye fiubesi (216) 385 85 86 (3 Hat)
fiirinevler fiubesi (212) 639 94 17
fiiflli fiubesi (212) 233 65 39
Topçular fiubesi (212) 613 62 30
Ümraniye fiubesi (216) 412 78 40
Üsküdar fiubesi (216) 334 10 68
Yeflilyurt fiubesi (212) 662 31 21
Y›ld›zposta fiubesi (212) 274 52 23
Zeytinburnu fiubesi (212) 679 26 60 (3hat)

‹ZM‹R Alaçat› fiubesi (232) 716 81 56
Alia¤a fiubesi (232) 616 35 77
Alsancak fiubesi (232) 421 68 05
Atatürk Org. Sanayi/ ‹zmirfiubesi (232) 328 07 00
Bergama fiubesi (232) 632 94 40-41
Bornova fiubesi (232) 342 19 69  (4 Hat)
Bostanl› fiubesi (232) 362 40 05
Çamdibi fiubesi (232) 462 30 81
Çeflme fiubesi (232) 712 66 29
Ege Serbest Bölge fiubesi (232) 251 86 94
Foça fiubesi (232) 812 80 14
G›da Çarfl›s› fiubesi (232) 433 32 85
Göztepe fiubesi (232) 285 58 87
Halit Ziya fiubesi (232) 445 34 60 (5 Hat)
Hatay fiubesi (232) 243 70 50
‹zmir fiubesi (232) 446 04 04
‹zmir Çarfl› fiubesi (232) 368 38 98
Karaba¤lar fiubesi (232) 237 18 11
Karfl›yaka fiubesi (232) 368 11 70
Ödemifl fiubesi (232) 544 48 46
Urla fiubesi (232) 754 16 40
Üçkuyular fiubesi (232) 247 81 03
Yenigün fiubesi (232) 489 20 02

K. MARAfi Kahramanmarafl fiubesi (344) 225 71 82

KARABÜK Karabük fiubesi (370) 424 25 72

KARAMAN Karaman fiubesi (338) 212 59 46

KARS Kars fiubesi (474) 223 27 81

KASTAMONU Kastamonu fiubesi (366) 214 40 83

KAYSER‹ Kayseri fiubesi (352) 222 39 63

KIRIKKALE K›r›kkale fiubesi (318) 224 51 26
K›rklareli fiubesi (288) 212 74 55

KIRfiEH‹R K›rflehir fiubesi (386) 214 05 15

KOCAEL‹ Belsa Plaza fiubesi (262) 323 65 96
Gebze fiubesi (262) 646 49 98
‹zmit fiubesi (262) 331 94 50

KONYA Konya fiubesi (332) 237 22 47

KÜTAHYA Kütahya fiubesi (274) 224 97 06
Tavflanl› fiubesi (274)  614 49 50

MALATYA Malatya fiubesi (422) 326 42 06

MAN‹SA Akhisar fiubesi (236) 413 59 55
Manisa fiubesi (236) 231 57 81
Salihli fiubesi (236) 714 14 14
Soma fiubesi (236) 613 14 00

MERS‹N Mersin fiubesi (324) 237 10 50 (3 Hat)
Tarsus fiubesi (324) 614 08 31

MU⁄LA Bodrum fiubesi (252) 317 04 33 (5 Hat)
Fethiye fiubesi (252) 612 34 80
Marmaris fiubesi (252) 412 50 28
Mu¤la fiubesi (252) 214 48 13

NEVfiEH‹R Nevflehir fiubesi (384) 213 14 68

N‹⁄DE Ni¤de fiubesi (388) 232 34 76

ORDU Ordu fiubesi (452) 223 16 92



UYDU fiUBELER

AMASYA 15. Piyade Er E¤itim Tugay›
Komutanl›¤› fiubesi (358) 242 16 85

ANKARA Cumhurbaflkanli¤i
Muhaf›z Alay Komutanl›¤› fiubesi (312) 441 47 33
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› fiubesi (312) 425 86 50
Genelkurmay fiubesi (312) 419 31 47
GES Komutanl›¤› fiubesi (312) 612 20 98
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› fiubesi (312) 417 21 91
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› fiubesi (312) 418 67 44

 Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl›¤› fiubesi (312) 384 50 32
MEBS Okul Komutanl›¤› fiubesi (312) 349 10 71
MSB Oran Lojmanlar› fiubesi (312) 491 35 64
Zirhli Birlikler fiubesi (312) 249 11 99

BOLU 2. Komando Tugay Komutanl›¤› fiubesi (374) 245 16 67

ÇANAKKALE 2. Kolordu Komutanl›¤› Ortaköy fiubesi (286) 597 75 04

ELAZI⁄ 8. Kolordu Komutanl›¤› fiubesi (424) 238  47 64

ERZ‹NCAN 59. Topçu Tugay› fiubesi (446) 212 01 51

‹STANBUL 1. Zirhli Tugay Komutanl›¤› fiubesi (212) 771 05 98
3. Kolordu Komutanl›¤› fiubesi (212) 276 26 09
GATA Haydarpafla fiubesi (216) 418 91 40
Selimiye K›fllas› fiubesi (216) 391 29 64

KARS 9. Piyade Tümen Komutanl›¤› fiubesi (474) 413 82 92

MALATYA Malatya Er E¤itim Alay› fiubesi (422) 238 21 12

fiIRNAK 23. Jandarma S›n›r Tümen
Komutanl›¤› fiubesi (486) 216 23 80

TEK‹RDA⁄ 8. Mekanize Piyade Tugay›
Befliktepe fiubesi (282) 213 35 01

YALOVA Karamürselbey E¤tim Merkezi
Komtanl›¤› fiubesi (226) 462 96 60

BAHREYN Bahreyn fiubesi (973) 215-300

OYAK ANKER BANK GmbH
Am Plan 1
56068 Koblenz / Almanya
Tel : (49 261) 91 230
Faks: (49 261) 91 23133
www.oyakankerbank.de

OYAK EUROPEAN FINANCE PLC. (OEF)
87 Lower Leeson Str.
Dublin 2 / ‹rlanda
Tel : (353 1) 676 38 90
Faks: (353 1) 676 38 93
www.oyakeuro.com

OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok
80630 Levent / ‹stanbul
Tel : (212) 319 12 00
Faks: (212) 351 05 99
www.oyakmenkul.com.tr

OYAK PORTFÖY YÖNET‹M‹ A.fi.
Keskin Kalem Sok. No:13
80300 Esentepe / ‹stanbul
Tel : (212) 216 41 44
Faks: (212) 216 31 52
www.oyakportfoy.com.tr

OYAK TEKNOLOJ‹ B‹L‹fi‹M
VE KART H‹ZMETLER‹ A.fi.
Polat Plaza Ali Kaya Sok. No:4
A Blok 80620 Levent / ‹stanbul
Tel : (212) 339 23 00
Faks: (212) 279 74 47
www.oytek.com.tr

OSMAN‹YE Osmaniye fiubesi (328) 812 44 77

R‹ZE Rize fiubesi (464) 213 00 23

SAKARYA Adapazar› fiubesi (264) 279 89 10 4 (Hat)

SAMSUN Samsun fiubesi (362) 432 59 77

S‹VAS Sivas fiubesi (346) 221 25 45

fiANLIURFA fianl›urfa fiubesi (414) 315 65 86

fiIRNAK Cizre fiubesi (486) 617 14 06
Silopi fiubesi (486) 518 45 68 (3Hat)
fi›rnak fiubesi (486) 216 75 80 (5Hat)

TEK‹RDA⁄ Çorlu fiubesi (282) 653 39 65-66
Tekirda¤ fiubesi (282) 263 89 89

TOKAT Tokat fiubesi (356) 214 99 07

TRABZON Trabzon fiubesi (462) 326 55 78

UfiAK Uflak fiubesi (276) 223 39 40-41

VAN Ercifl fiubesi (432) 351 40 00
Van fiubesi (432) 215 59 05 (3 Hat)

YOZGAT Yozgat fiubesi (354) 212 82 93

ZONGULDAK Zonguldak fiubesi (372) 251 75 78

YURT DIfiI fiUBE

‹fiT‹RAKLER
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