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SAYFA 01

OYAK BANK FAAL‹YET RAPORU 2003

KURUMSAL PROF‹L

KURUMSAL PROF‹L

Oyak Bank, görev yeri tüm Türkiye olan
güçlü bir ulusal bankad›r.
Toplam 272 flubesi, 792 kurulu ATM’si,
POS’lar›, internet ve telefon bankac›l›¤›
uygulamalar› ve 270 otomobil galerisinden
oluflan fiziki ve alternatif hizmet sunum
kanallar›na sahip olan Oyak Bank,
kurumsal, ticari ve bireysel segmentlerde,
Türkiye geneline yay›lm›fl genifl bir müflteri
kitlesine bankac›l›k hizmet ve ürünleri
sunmaktad›r.

Ürün yelpazesini zenginlefltiren Finansal
Hizmetler Grubu
Oyak Bank, portföy yönetimi (Oyak
Portföy) ve menkul k›ymet yat›r›m
flirketinin (Oyak Yat›r›m Menkul K›ymetler)
yan› s›ra Almanya’n›n 5 flehrinde flubesi
bulunan Oyak Anker Bank ve ‹rlanda’n›n
Dublin kentinde faaliyet gösteren Oyak
European Finance (OEF)’den oluflan
Finansal Hizmetler Grubu’nun amiral
gemisidir.

Y›l sonu bilanço verilerine göre Oyak
Bank’›n aktif toplam› 4.5 katrilyon TL,
özkaynak toplam› 529.4 trilyon TL, sermaye
yeterlili¤i (BIS) rasyosu ise %16.27
olmufltur.

OYAK: büyük bir ekonomik güç, deneyim
ve birikim
Oyak Bank, ülkemizin ilk ve en büyük özel
bireysel emeklilik fonu olan OYAK’›n bir
ifltirakidir. 216 bini aflk›n üyesi, 40 ifltirak
flirketi, 2.2 katrilyon TL’ye ulaflan toplam
varl›klar› ile OYAK, ülkemizin en büyük
ekonomik güçlerinden birini temsil
etmektedir.

Güçlü ulusal kimli¤i tamamlayan
uluslararas› sayg›nl›k
Oyak Bank, uluslararas› piyasalarda tercih
edilen ve güvenilen Türk bankalar›ndan
biridir. fieffafl›¤a, hesap verilebilirli¤e, etik
kurallara, kesintisiz ve do¤ru iletiflime
verdi¤i önem, Bankan›n yabanc› banka ve
finans kurulufllar› ile olan iliflkilerini
mükemmel bir seviyeye ulaflt›rmas›n› ve
kredi derecesini gelifltirmesini sa¤lam›flt›r.

OYAK’›n sahip oldu¤u 42 y›ll›k deneyim
ve yönetiflim ilkeleri, Bankan›n büyüme
ve daha çok müflteriye daha çeflitli hizmet
götürme yar›fl›ndaki en önemli rehberidir.

Oyak Bank, uluslararas› piyasalarda tercih edilen
ve güvenilen Türk bankalar›ndan biridir. fieffafl›¤a,
hesap verilebilirli¤e, etik kurallara, kesintisiz ve
do¤ru iletiflime verdi¤i önem, Bankan›n yabanc›
banka ve finans kurulufllar› ile olan iliflkilerini
mükemmel bir seviyeye ulaflt›rmas›n› ve kredi
derecesini gelifltirmesini sa¤lam›flt›r.
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31 ARALIK 2003 ‹T‹BARIYLA OYAK BANK;

fiube say›s› 272
ATM say›s› 792
Toplam personel 3,919
Kredi kart› say›s› 252,103
Banka kart› say›s› 763,424
Toplam aktifler 4,499 trilyon TL
Mevduat 3,514 trilyon TL
Net faiz gelirleri 234 trilyon TL
Net kâr 63 trilyon TL
Rating Moody’s D+
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Milyar TL

K

F‹NANSAL GÖSTERGELER VE BAfiLICA RASYOLAR

31.12.03

31.12.02

Bilanço
Toplam Krediler
Menkul K›ymetler Cüzdan›
Toplam Mevduat
Toplam Özkaynaklar
Toplam Aktifler

2,180,610
1,348,303
3,513,724
529,358
4,499,914

1,224,536
1,198,850
3,160,609
471,495
4,009,540

Kâr-Zarar Tablosu
Faiz Gelirleri
Faiz Giderleri
Net Faiz Geliri
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
Net Kâr

824,979
(591,049)
233,930
769
63,118

1,119,181
(912,991)
206,190
(4,435)
42,626

Sermaye Yeterlili¤i
BIS Rasyosu

%16.3

%22.6

Bilanço
Krediler/Toplam Aktifler
Likidite Rasyosu

%48.5
%16.2

%30.5
%34.1

Kâr-Zarar Tablosu
Ortalama Aktif Getirisi
Ortalama Özkaynak Getirisi

%1.7
%14.0

%1.3
%10.9

%0.8
%0.4

%0.6
%0.2

Rasyolar

Krediler
Takipteki Krediler (net)/Toplam Krediler
Takipteki Krediler (net)/Toplam Aktifler
Enflasyonun etkilerinden ar›nd›r›lm›fl ve ba¤›ms›z denetimden geçmifl mali tablolara göre.

Oyak Bank büyümeye ve potansiyeli performansa
dönüfltürmeye devam edecektir. Bankan›n ifl
stratejisi, insan kayna¤›, teknolojisi ve OYAK
markas›n›n de¤eri bunu baflarmas› için gerekli
olan enerjiyi sa¤lamaktad›r.
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OYAK BANK FAAL‹YET RAPORU 2003

YÖNET‹M KURULU BAfiKANI’NDAN MESAJ

2003 y›l›na dair

sunabilmek de büyük önem tafl›maya
bafllam›flt›r.

2002 y›l›n›n sonunda, 2003 y›l›n›n dünyam›z
ve ülkemiz için zorlu bir dönemeç olaca¤›n›
öngörmüfltük. Bu öngörümüz büyük oranda
gerçekleflirken, ülkemizi çevreleyen co¤rafya
derin ve köklü bir de¤iflim sürecine girmifl
bulunmaktad›r. Irak savafl› ve sonras›nda
yaflanan geliflmeler sadece bölgemiz için de¤il
tüm dünya için yeni aç›l›mlara iflaret etmifltir.
Jeopolitik dengeler yeniden tesis edilirken, her
krizin ve çat›flman›n sonras›nda oldu¤u gibi,
de¤iflen Orta Do¤u, dünyan›n farkl› ülkelerinden
ve farkl› sektörlerden giriflimci ve ifl adamlar›
için yeni olanaklar ve f›rsatlar ortaya koymaya
bafllam›flt›r.

Türkiye ve bankac›l›k sektörü

Türkiye ekonomisi 2003 y›l›nda ilk kez göreceli
olarak düflük enflasyonun hüküm sürdü¤ü bir
dönem yaflam›flt›r. Sürdürülebilir büyümenin
hakim olaca¤› bu yeni ifl ortam›n›n do¤uflunda,
tüm ekonomik sektörler kendilerine çeki düzen
verme ve ifl kal›plar›n› yeni piyasa gerçeklerine
göre ayarlaman›n zorunlulu¤u ile karfl› karfl›ya
kalm›fllard›r.
Bu sektörlerin bafl›nda bankac›l›k gelmifltir.
Bankac›l›k, geçmifl dönemlerde, yüksek
enflasyon koflullar›n›n yaratt›¤› cazip aç›k
pozisyon kâr olanaklar›na odakl› faaliyet
göstermeye al›flm›fl bir sektördü. Ekonomimizin
içine girdi¤i yeni süreçte ise, bankac›l›k sektörü
önemli oranda kabuk de¤ifltirmeye ve ifl yapma
kal›plar›n› köklü ve geri dönülemez bir flekilde
yeniden tasarlamaya bafllam›flt›r. Bankac›l›kta
yüksek kâr dönemi kapanm›fl ve geride kalm›flt›r.
Art›k, gerçek bankac›l›k yapmak; üreten,
istihdam sa¤layan, ihracat yapan ekonomik
ünitelere gerçek bankac›l›k hizmeti vererek
para kazanma dönemi bafllam›flt›r. Benzer
flekilde, bireylere ve dolay›s›yla kitlelere ça¤dafl,
ucuz ve kolay eriflilir bankac›l›k hizmetleri

Composite

MY

Bundan böyle bankac›l›kta kârl›l›k ve piyasada
kal›c›l›k ifllem hacimleri, kitlelere eriflim gücü,
faiz d›fl› gelir kaydetme yetene¤i ve kaliteli
hizmet ile orant›l› geliflecektir.

Oyak Bank

Oyak Bank, ülkemiz ekonomisinin ve
sektörümüzün yeniden yap›land›¤›, sanc›l› bir
geçifl döneminde, ulusal, güçlü ve güvenilir bir
bankaya olan ihtiyac›n ve talebin sonucunda
yeniden yap›lanm›fl ve bugünkü ulusal
yayg›nl›¤›na ve büyüklü¤üne ulaflm›flt›r.
2003, birleflme ve yeniden yap›lanma
sonras›ndaki ikinci faaliyet y›l›m›zd›r.
Hat›rlanaca¤› üzere, OYAK, 2001 y›l›nda TMSF
nezdindeki Sümerbank’› alm›fl ve bankac›l›k
ifltiraki Oyak Bank’›n çat›s› alt›nda birlefltirerek
yeniden yap›land›rm›flt›r. Birleflme ile birlikte
gerçeklefltirmifl oldu¤umuz büyük de¤iflim
projesi ve yat›r›mlar›m›z, mali sonuçlar›m›za
ve operasyonel hacimlerimize artan oranda
yans›maya devam etmektedir.
Oyak Bank, 2004 y›l›na girerken, güçlü, yayg›n
ve baflta bireysel bankac›l›k olmak üzere hizmet
verdi¤i tüm ifl kollar›nda piyasa pay›n› her
geçen gün kuvvetlendiren bir banka
konumundad›r.

Müflterilerimiz

Milyonlarla ifade etti¤imiz bir müflteri kitlesine,
genifl bir yelpazede finansal hizmet ve çözümler
sunuyoruz. Bu kitle emekliden ö¤renciye, ifl
adam›ndan Türk Silahl› Kuvvetleri (TSK)
mensuplar›na, ülkemizdeki çok uluslu
flirketlerden Anadolu’nun ekonomik umudu
KOB‹’lere kadar çeflitlilik göstermektedir. Bu
çeflitlilik, iflimizin zorlu¤u kadar toplumun farkl›
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SAYFA 05

OYAK BANK FAAL‹YET RAPORU 2003

YÖNET‹M KURULU BAfiKANI’NDAN MESAJ

kitlelerine ve kurumlar›na eriflim kabiliyetimiz
ve gücümüze yönelik potansiyelimize de iflaret
etmektedir. Bu kabiliyet gelir yaratma
mekanizmam›z› güçlü k›ld›¤› gibi, riski tabana
yaymam›z› da sa¤lamaktad›r.

OYAK önümüzdeki dönemlerde de, bankac›l›¤›n
yan› s›ra finans sektörünün di¤er dallar›n›n
ortaya ç›karaca¤› aç›l›mlar› yak›ndan takip
etmeye ve bu sektördeki ifltirak portföyünü
kârl›l›¤› ön planda tutarak yap›land›rmaya
devam edecektir.

girmifl bulunuyoruz. Bu süreçte güçlü olan,
dayanma katsay›s› yüksek olan ve kendini yeni
piyasaya do¤ru haz›rlam›fl olanlar kazanacak
ve piyasada kal›c› olacaklard›r.

Bankam›z için müflterilerimiz her fleydir.
Kurumsal tüm davran›fllar›m›z› müflteri odakl›
bir yaklafl›m ile flekillendiriyoruz. Keza, bu bak›fl
aç›s›n›, iflimize tam olarak yans›tmad›¤›m›z
takdirde oyunun d›fl›nda kalaca¤›m›z› biliyoruz.
Hangi toplum kesiminden veya hangi sektörden
olurlarsa olsunlar bizi seçen müflterilerimizin
güvendi¤i ve tercih etti¤i finansal hizmet
sa¤lay›c›s› olmaya ve müflteri kitlemizi
büyütmeye kararl›y›z.

OYAK

OYAK, ülkemizin en büyük ve en kârl› ekonomik
güçlerinden birini temsil etmektedir. OYAK’›n
nas›l bir kurulufl oldu¤unu raporumuzun ilgili
bölümlerinde detayl› olarak bulacaks›n›z. Ben,
mesaj›m›n bu bölümünde, finans sektörünün
OYAK için tafl›d›¤› önemi ve bu sektöre iliflkin
hedeflerimizi sizinle paylaflmak istiyorum.
Misyonu, üyelerinin emekliliklerinde ihtiyaç
duyacaklar› finansal rezervleri oluflturmak ve
gelifltirmek olan OYAK, ifltirak etti¤i her alanda
öncelikle kârl›l›¤› gözetmektedir. Bu temel ve
önemli olgu, OYAK’›n finans sektöründeki
yat›r›mlar›na da k›lavuzluk etmektedir.
OYAK, finans sektörünün ülkemizdeki büyük
potansiyeline inanmaktad›r. Keza, iki y›l önce
ald›¤›m›z büyüme karar›na uygun olarak,
Türkiye ekonomisinin en zor günlerinde,
Sümerbank ad› alt›nda birlefltirilen bir dizi
bankay› almam›z bu sektöre olan inanc›m›z›
ortaya koymaktad›r.

Yönetim de¤iflikli¤i

Bankam›zda, 2003 y›l›n›n sonunda bir
nöbet de¤iflikli¤i olmufltur. Bankam›za
Genel Müdür olarak kaptanl›k etmenin çok
ötesinde, ekonomik konjonktürün en zor
döneminde sektöre model teflkil eden
Oyak Bank-Sümerbank birleflmesine önderlik
ederek çok k›sa sürede ve baflar›yla
tamamlanmas›nda büyük katk›s› olan
Sn. Mehmet Özdeniz, bundan böyle Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili olarak Bankam›za hizmet
etmeye devam edecektir.
‹fltirakimiz OYAK Portföy Yönetimi’nde
Genel Müdür görevinde bulunan Sn. Hakan
Eminsoy ise, 2003 y›l›n›n sonunda Bankam›z
Genel Müdürlü¤ü görevini üstlenmifltir.
Sn. Eminsoy’un liderli¤indeki Oyak Bank
ekibinin, yar›nlara güçlü ad›mlarla yürüyece¤ine
olan inanc›m›z tamd›r.
Sn. Özdeniz ve Sn. Eminsoy’a, çal›flmalar›ndan
dolay› teflekkür eder, yeni görevlerinde
baflar›lar›n›n artarak devam›n› dilerim.

Rekabet ve yar›nlar

Oyak Bank, 2004 ve sonras›nda kazanmaya,
büyümeye ve müflterilerine en iyiyi sunmaya
devam edecektir. OYAK markas›n›n temsil etti¤i
manevi ve maddi de¤erler kümesi kadar,
yönetim anlay›fl›m›z, ifl stratejimiz, insan
kayna¤›m›z ve müflterilerimiz ile olan sa¤lam
ve sürekli iliflkilerimiz, Oyak Bank’› güçlü
k›lmaktad›r.
Oyak Bank’› finansal çözüm orta¤› olarak seçen
birey ve kurumlara teflekkür ederiz.
3,919 Oyak Bank çal›flan›, bu büyük kitleyi
oluflturan her bir müflterimizin, bizimle
çal›flmalar›nda kendilerini özel hissetmelerini
sa¤lad›¤› müddetçe, artan oranda katma de¤er
üretmeye devam edece¤iz.
Sayg›lar›mla,

Dr. fierif Coflkun ULUSOY
Yönetim Kurulu Baflkan›

Konjonktürün önümüzdeki y›llarda zor
olaca¤›n› öngörüyoruz. De¤iflim de, süreklilik
arz edecektir. Bu iki olgu, globalleflen dünyan›n
kaç›n›lmaz gerçekleri olarak karfl›m›zdad›r.
Ülkemiz ise, yeni bir ekonomik yörüngeye
geçmektedir: Düflük enflasyonun belirleyici
olaca¤›, kar marjlar›n›n giderek azalaca¤› ve
rekabetin artaca¤› bir döneme 2003 y›l›nda

Oyak Bank, 2004 ve sonras›nda kazanmaya,
büyümeye ve müflterilerine en iyiyi sunmaya devam
edecektir.
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OYAK BANK FAAL‹YET RAPORU 2003

GENEL MÜDÜR’DEN MESAJ

H›zl› büyüme

penetrasyonunu art›rm›fl ve yeni müflteri
kitlelerine eriflmifltir. Farkl› ürün ve
hizmetlerimizi sat›n alan müflteri kitlesi her
geçen gün artmaktad›r. Birleflmeden sonra, iki
y›l gibi k›sa bir sürede ulaflt›¤›m›z bu nokta,
Oyak Bank’›n yüksek potansiyeline iflaret
etmektedir.

Oyak Bank, 2003 y›l›nda sektörde faaliyet
gösteren tüm bankalardan daha h›zl› bir
büyüme kaydetmifltir.
2003, Bankam›z için mali ve operasyonel
aç›lardan baflar›l› bir y›ld›r:
Aktif büyüklü¤ümüz %12.23 reel büyüme
kaydederek 4.5 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r.
Kredilerimizin bilançomuza oran› %48.46’a
ulafl›rken, mevduat›m›z›n toplam pasiflerimize
oran› %78.08 olmufltur. Oyak Bank, 2003
faaliyetlerinin sonucunda 63.1 trilyon TL’lik
net kâr elde etmifltir.
Özkaynak toplam›m›z yar›m katrilyon TL’yi
aflarken, Bankan›n sermaye yeterlilik rasyosu
%16.27 gibi yüksek bir seviyede gerçekleflmifltir.
Bu sonuçlar, Oyak Bank’›n Türkiye’deki bankalar
aras›ndaki yerini pekifltirmektedir.

Giderek büyüyen bir müflteri kitlesi

Türkiye’nin çok büyük bir k›sm›nda mevcuduz.
272 flubemize ek olarak, say›s› 800’e yaklaflan
ATM a¤›m›z, üye iflyerlerimiz, internet ve telefon
bankac›l›¤› uygulamalar›m›z ile bankac›l›¤›
kitlelere ulaflt›rman›n gururunu ve heyecan›n›
yafl›yoruz. Kredi kartlar›ndan bireysel
bankac›l›¤a, kurumsal kredilerden internet
bankac›l›¤›na farkl› alanlarda kaydetmifl
bulundu¤umuz h›zl› büyüme ve elde etti¤imiz
pazar paylar› cesaret vericidir.
Her türlü kurumsal eylemini müflteri odakl› bir
yaklafl›m çerçevesinde düflünen, tasarlayan ve
uygulayan Oyak Bank, bu yayg›nl›¤›n› üstün
nitelikli insan kayna¤› ve mükemmel hizmet
sunum platformu ile birlefltirerek, 2003 y›l›nda
hemen her ürün grubunda piyasa

Potansiyelimiz

Yukar›da özetledi¤imiz bu mali ve operasyonel
neticeler, iki y›l önceki birleflme ile bafllayan
“potansiyelin performansa dönüflümü”
sürecinin ilk meyvalar›d›r.
Oyak Bank büyük bir potansiyele sahiptir.
Yayg›nl›¤›m›z, bilanço yap›m›z, insan
kayna¤›m›z, etik de¤erlere olan ba¤l›l›¤›m›z,
ürün gam›m›z ve OYAK markas› bu
potansiyelimizin en önemli bileflenleridir.
Ulusal yayg›nl›¤›m›z›n omurgas›n› oluflturan
flubelerimizin büyük ço¤unlu¤u yenidir. Hizmet
noktalar›m›z, “genç” olmalar›na karfl›n,
yaratt›klar› plasman ve ifl hacimleri kadar
ürettikleri katma de¤er ile de bize cesaret
vermektedirler. Oyak Bank ayn› zamanda,
kurumsal de¤erlerine ve ifl felsefesine s›k›ca
sahip ç›kan güçlü bir insan kayna¤›na da
sahiptir. ‹nsan kayna¤›m›z›n bu niteli¤i,
Bankam›z›n istikrarl› geliflim ve büyümesinde
önemli bir role sahiptir.
Bankac›l›kta fleffafl›k ve hesap verilebilirlik
dönemi bafllam›flt›r. Oyak Bank, sektörde efline
az rastlan›r bir bilanço kalitesine sahiptir.
Bankam›z›n bilançosunda fleffaf olmayan,
devredilemeyecek ya da bankac›l›kla izah
edilemeyecek tek bir ifllem yoktur. Tüm
ifllemlerimiz fleffaf ve mevzuat›n gereklerine
uygun bir biçimde gerçeklefltirilmektedir.

Oyak Bank, 2003 y›l›nda sektörde faaliyet gösteren
tüm bankalardan daha h›zl› bir büyüme göstermifl;
aktif büyüklü¤ümüz %12.23 reel büyüme
kaydederek 4.5 katrilyon TL’ye ulaflm›flt›r.

Composite
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GENEL MÜDÜR’DEN MESAJ

Markam›z

olmufltur. Kitlelere bankac›l›k ürün ve hizmetleri
satmak, bankac›l›¤›n öncelikli hedefi haline
gelmifltir.

Teflekkürler

Bankac›l›k sektörü faiz d›fl› gelirleri art›rma ve
sürdürülebilir k›lma yönünde yo¤un bir çaba
ve yap›lanma sürecine girmifltir. Uzun vadede,
bankac›l›k faaliyetlerinden gelir üretme
mekanizmalar›n› tam ve etkin olarak
çal›flt›rabilen bankalar, sektörde kal›c› olacakt›r.

2003 y›l› hedeflerimizi gerçeklefltirmenin
mutlulu¤unu yafl›yoruz. Gösterdikleri özverili
çal›flma ile bu kurumsal hedeflerin gerçe¤e
dönüflmesini sa¤layan tüm ekibimizi
kutluyorum. ‹nsan kayna¤›m›z›n, yarat›c› ve
titiz çal›flmalar› sürdükçe Oyak Bank
potansiyelini artan oranda de¤erlendirmeye
ve performansa dönüfltürmeye devam edecektir.

Kurumlar, markalar›n›n itibar›na paralel olarak
büyür ve geliflirler. Maddi de¤erinin ölçümü
mümkün olmayan markalar, kurumlar ve
müflterileri için çok fley ifade ederler. ‹fl sahas›
bankac›l›k olunca, markalar ve temsil ettikleri
de¤erlerin önemi bir kat daha fazla artar.
Bizim markam›z olan OYAK, 42 y›ldan beri Türk
halk›n›n gözünde güveni, sa¤laml›¤›, adaleti
ve do¤rulu¤u temsil etmektedir. Markam›z ve
temsil etti¤i de¤erler, Bankam›z›n maddi
olmayan sermayesini oluflturmaktad›r. Bizim
temel görevimiz, ismimizi ve temsil etti¤i
de¤erleri korumak, gelifltirmek ve yar›nlara
tafl›makt›r.
Markam›z›n, 2004 ve sonras›nda, büyüme ve
potansiyelimizi performansa dönüfltürme
çabam›zda çarpan etkisi yarataca¤›n›
öngörüyoruz. Faaliyet sonuçlar›m›z 2003’teki
gibi güçlü, fleffaf ve k›yaslanabilir oldukça
daha büyük kitlelere ulaflaca¤›m›za ve
sürdürülebilir bir performans kaydedece¤imize
kuflku yoktur.

Bankac›l›¤›n ve Oyak Bank’›n
yar›nlar›

Ülkemizde son y›llarda yaflanan ekonomik
de¤iflim, bir çok bankan›n kapanmas› veya
tasfiye sürecine girmesiyle sonuçlanm›flt›r.
Krizden en çok etkilenen sektör bankac›l›k
olurken, kriz sonras›nda Türkiye ekonomisinin
içine girdi¤i düflük enflasyon trendi, “gerçek
bankac›l›ktan para kazanman›n gere¤i”ni
gündemin ilk s›ras›na tafl›m›flt›r. Gerçek
bankac›l›k kavram›, art›k sektörümüze egemen

Oyak Bank, gerçek bankac›l›k faaliyetlerinden
gelir üretme kabiliyeti yüksek bir bankad›r.
Keza, birleflme sonras› yeniden tan›mlad›¤›m›z
ve her fleyin oda¤›nda müflteriyi gören
misyonumuz, bu hedefe ulaflmam›z›
kolaylaflt›rmaktad›r. 2003 y›l› bankac›l›k
komisyon gelirlerimizde önemli art›fllar
kaydetti¤imiz bir dönem olmufltur. Hedefimiz,
komisyon gelirlerindeki art›fl› sürekli k›lmakt›r.
Önümüzdeki dönemde, karfl›m›za f›rsatlar
oldu¤u kadar zorluklar da ç›kacakt›r. Baflta
bireysel bankac›l›k olmak üzere bankac›l›¤›n
her ifl kolunda rekabetin yaratt›¤› bask› artmaya
ve kâr marjlar› daralmaya devam edecektir.
Oyak Bank, büyüme stratejisine ve müflteri
memnuniyetini art›rmaya yönelik alanlara
yat›r›m yapmaya devam edecektir. Bu
yat›r›mlar›n, Oyak Bank’›n uzun vadeli
büyümesinde ve geliflmesinde kilit bir role
sahip olduklar›n› biliyoruz.

Oyak Bank, baflar›l› bir faaliyet y›l›n›
tamamlam›flt›r.

Bizimle çal›flan müflterilerimize, tüm Oyak Bank
camias› ad›na flükranlar›m› sunar›m.

E. Hakan EM‹NSOY
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Yeni ürün ve hizmetlere yönelik yapt›¤›m›z
yat›r›mlar› sürdürdü¤ümüz ve bilançomuzu
analitik bir yaklafl›mla yönetebildi¤imiz sürece,
tüm paydafllar›m›z için katma de¤er üretmeye
ve daha h›zl› büyümeye devam edece¤iz.

Yeni ürün ve hizmetlere yönelik yapt›¤›m›z
yat›r›mlar› sürdürdü¤ümüz ve bilançomuzu analitik
bir yaklafl›mla yönetebildi¤imiz sürece, tüm
paydafllar›m›z için katma de¤er üretmeye ve daha
h›zl› büyümeye devam edece¤iz.

Composite
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OYAK

K›saca OYAK

Faaliyetlerine 1961 y›l›nda bafllayan OYAK,
Türk Silahl› Kuvvetleri mensuplar›n›n
yard›mlaflma ve emeklilik fonudur.
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.

216,389 üye
40 ifltirak
16,733 çal›flan
661.4 trilyon TL aktuaryel kâr
OYAK Grubu fiirketleri

Composite

Finans Grubu

Çimento Grubu

OYAK BANK
OYAK ANKER BANK
OYAK EUROPEAN FINANCE PLC
OYAK PORTFÖY YÖNET‹M‹
OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER
OYAK EMEKL‹L‹K
AXA OYAK HOLD‹NG
AXA OYAK S‹GORTA
AXA OYAK HAYAT S‹GORTA
HALK F‹NANSAL K‹RALAMA

ADANA Ç‹MENTO
BOLU Ç‹MENTO
ÜNYE Ç‹MENTO
MARD‹N Ç‹MENTO
ELAZI⁄-ALTINOVA Ç‹MENTO
OYSA Ç‹MENTO
OYKA KA⁄IT AMBALAJ
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OYAK

Büyük Bir Ekonomik Güç

OYAK’›n ekonomik gücü, yönetti¤i fonlar›n
hacmi ile s›n›rl› de¤ildir. Grup, ihracattan yurt
içi sat›fla, istihdamdan yat›r›m hacimlerine
kadar farkl› aç›lardan ülkemizin en büyük
sanayi ve hizmet gruplar›ndan biridir. Kurum’un
ifltiraklerinin toplam aktifleri 2003 y›l›n›n
sonunda 8.1 katrilyon TL’ye, toplam
özkaynaklar› 2.3 katrilyon TL’ye, vergi öncesi
kârlar› ise 610.4 trilyon TL’ye ulaflm›fl
durumdad›r. OYAK’›n üretim ve pazarlama
ifltirakleri 2003 y›l›nda 6.4 katrilyon TL toplam
sat›fl has›lat› kaydederken, Grup’un finansal
ifltirakleri Türk finans sektöründeki pazar
paylar›n› korumufltur.

Enflasyonun TEFE’de %13.9, TÜFE’de ise %18.4
oldu¤u 2003 faaliyet y›l›nda, Kurum’un toplam
varl›klar› %35.3 artarak 2.2 katrilyon TL’ye
ulaflm›flt›r. Ayn› zaman diliminde OYAK’›n
aktuaryel kâr› 661.4 trilyon TL olarak
gerçekleflmifl, Kurum üyelerinin birikimlerine
%39.2 nema sa¤lam›flt›r. Bu sonuç 2003 y›l›
için kaydedilen TEFE’nin %182, TÜFE’nin ise
%113 üstündedir. Sergilenen bu performans
OYAK’›n gurur tablosudur.

OYAK’›n ifltirakleri, finansal hizmetlerden
otomotive, inflaattan lojisti¤e kadar çeflitlilik
gösteren sektörlerde faaliyette bulunan lider
firmalard›r. OYAK, sa¤lad›¤› istihdam, yaratt›¤›
ifl hacmi, gerçeklefltirdi¤i ihracat ve ülkemize
yabanc› sermayenin gelmesinde oynad›¤› öncü
ve örnek rol ile, Türkiye için makroekonomik
anlamda önemli bir de¤erdir.

OYAK FAAL‹YET SONUÇLARI

2003
(Trilyon TL)

2002
(Trilyon TL)

661.4
2,195.0

494.7
1,622.7

156.9
71.6

100.9
58.2

(%)

(%)

ÜYELERE SA⁄LANAN NEMA

39.2

41.1

ENFLASYON ÜZER‹ REEL GET‹R‹ (TEFE’ye göre)
ENFLASYON ÜZER‹ REEL GET‹R‹ (TÜFE’ye göre)

182
113

33.4
38.4

TEFE
TÜFE

13.9
18.4

30.8
29.7

(Trilyon TL)

(Trilyon TL)

610.4
6,427.6
33,420.1
2,247.3
307.1
8,129.9

368.2
3,913.8
22,072.8
1,606.7
225.1
5,930.8

(Milyon $)

(Milyon $)

1,334

1,010

(Trilyon TL)

(Trilyon TL)

1,612.8

1,040.2

AKTUARYEL KÂR
TOPLAM VARLIKLAR
TOPLAM YASAL YARDIMLAR
TOPLAM SOSYAL H‹ZMETLER

A - OYAK ‹fiT‹RAKLER‹N‹N SONUÇLARI
TOPLAM VERG‹ ÖNCES‹ KÂR
TOPLAM SATIfiLAR (1)
TOPLAM ‹fiLEM HACM‹ (2)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
TOPLAM VERG‹LER
TOPLAM AKT‹FLER

TOPLAM ‹HRACAT
(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.
B - OYAK F‹NANSAL YATIRIMLARI
TOPLAM F‹NANSAL YATIRIMLAR

Composite

Otomotiv Grubu

G›da-Kimya Grubu

Hizmetler Grubu

OYAK RENAULT
MA‹S
OMSAN
OMSAN GMBH (ALMANYA)
OMSAN FRANCE S.A.R.L. (FRANSA)
OMSAN LOJ‹ST‹K EOOD (BULGAR‹STAN)
OMSAN LOJ‹ST‹K OOO (RUSYA)
OMSAN LOGISTICA (ROMANYA)
OMSAN LOJ‹ST‹K MMC (AZERBAYCAN)
GOODYEAR

HEKTAfi
TUKAfi
TAM GIDA
ET‹ PAZARLAMA

OYAK ‹NfiAAT
OYTAfi
OYCEM
OYAK TUR‹ZM
OYAK SAVUNMA VE GÜVENL‹K S‹STEMLER‹
OYAK TEKNOLOJ‹
OYAK KONUT
OYAK ENERJ‹
OYPA
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹:
2003 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE 2004 YILINA BAKIfi

büyüyen bir ekonomi
Türkiye ekonomisi, 2002 y›l›nda girdi¤i büyüme
sürecini sürdürmüfl; GSMH, 2003 y›l›nda %5.9’luk
büyüme kaydederek, %5’lik y›ll›k hedefin üzerinde
artm›flt›r.
2003 y›l›nda, talep unsurlar› aç›s›ndan büyümeye
en büyük pozitif katk›, özel sektör tüketim ve
yat›r›m harcamalar›ndan ve stok birikiminin
artmas›ndan kaynaklan›rken; mali disiplin ve
canlanan iç talebin ithalat› art›rmas›n›n sonucunda,
kamu harcamalar› ile net ihracat bileflenleri
büyümeye negatif katk› yapm›flt›r.

Composite
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹

Irak savafl› ve IMF destekli program

%29.7’den %18.4’e gerileyerek %20 olarak
belirlenen Hükümet ve Merkez Bankas› ortak
hedefinin alt›nda gerçekleflmifltir. Türk Liras›’n›n,
belli bafll› yabanc› para birimleri karfl›s›nda reel
olarak de¤erlenmesi, g›da ve tar›m fiyatlar›ndaki
yavafllama, reel ücretlerde yaflanan gerileme
ile birlikte maliyet koflullar›n›n iyileflmesi,
dolay›s›yla verimlilikte de önemli bir iyileflme
kaydedilmesi, bask› yaratan bir iç talebin
olmamas› ve enflasyon hedefine yönelik olarak
mali ve parasal disiplinin sa¤lanmas›
enflasyondaki düflüflte etkili olmufltur.

Kamu borç stokundaki geliflmeler

2002 Kas›m ay›nda tek partili hükümetin göreve
bafllamas›yla birlikte yurt içindeki siyasi
belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkm›flt›r.
Ancak, yeni hükümetin ekonomik programa
ba¤l›l›¤› konusunda tereddütlerin yaflanmas›
ve takiben 2003’ün ilk yar›s›ndaki Irak
operasyonu, finans piyasalar›nda geçici
tedirginliklere yol açm›flt›r.

Irak operasyonunun k›sa sürmesi ve IMF ile
yürütülmekte olan stand-by kapsam›ndaki 4.
gözden geçirmenin baflar›yla tamamlanmas›,
belirsizliklerin azalmas›nda ve güven ortam›n›n
yeniden sa¤lanmas›nda etkili olmufltur.
2003 y›l›nda da, ekonomik program›n temel
amaçlar› enflasyonla mücadele, borç yükünün
azalt›lmas› ve sürdürülebilir h›zl› büyüme
olmaya devam etmifltir.

Büyüme ve enflasyon hedeflerine
ulaflmada gösterilen baflar›l›
performans

2003 y›l›nda, gerek büyüme gerekse enflasyonla
mücadelede öngörülenin üzerinde bir baflar›
kaydedilmifltir.
Türkiye ekonomisi, 2002 y›l›nda girdi¤i büyüme
sürecini sürdürmüfl; GSMH, 2003 y›l›nda
%5.9’luk büyüme kaydederek, %5’lik y›ll›k
hedefin üzerinde artm›flt›r. 2003 y›l›nda, talep
unsurlar› aç›s›ndan büyümeye en büyük pozitif
katk›, özel sektör tüketim ve yat›r›m
harcamalar›ndan ve stok birikiminin
artmas›ndan kaynaklan›rken; mali disiplin ve
canlanan iç talebin ithalat› art›rmas›n›n
sonucunda, kamu harcamalar› ile net ihracat
bileflenleri ise büyümeye negatif katk› yapm›flt›r.
Enflasyon, toptan eflya fiyatlar›nda (TEFE)
%30.8’den %13.9’a, tüketici fiyatlar›nda (TÜFE)

GSMH BÜYÜME (%)

Merkez Bankas›’n›n, finansal
piyasalardaki istikrar›
güçlendirmeye yönelik
uygulamalar›

Temel politika arac› olan k›sa vadeli faiz
oranlar›n›, gelecek dönem enflasyonunu
belirleyen unsurlar› dikkate alarak belirleyen
Merkez Bankas›, 2003 y›l›nda alt› kez faiz
indirimine gitmifl, borçlanma oran›n› %44’ten
%26’ya düflürmüfltür.
Irak savafl› sonras›nda, ters para ikamesinin
etkisiyle artan döviz arz› nedeniyle, Merkez
Bankas› döviz al›m ihaleleri düzenlemeye
bafllam›fl; 2003 y›l›nda ihale ve müdahaleler
yoluyla piyasadan 9.9 milyar dolar çekerek
ayn› zamanda uluslararas› rezervlerini de
güçlendirmifltir.

Hazine’nin borçlanma maliyetindeki
gerileme

Siyasi istikrar›n sa¤lanmas›, uygulanan para
politikas› ve sürdürülebilir mali disiplin ortam›
ile Irak savafl›na iliflkin belirsizli¤in ortadan
kalkmas›yla birlikte Hazine’nin borçlanma
koflullar›nda iyileflme yaflanm›flt›r. Ortalama TL
borçlanma bileflik maliyeti 2003 y›l›nda %45
ile Hazine beklentisinin alt›na gerilerken, 2003
Aral›k ay›nda %27.9 olarak kaydedilmifltir.

K‹fi‹ BAfiINA GSMH ($)

7.9

3,383

5.9
2,598
2001

2,123
2002

(9.5)

Composite

Y

2003

2001

2002

2003

2003 sonu itibar›yla iç borç stoku, 194.4
katrilyon TL’ye ulaflm›fl (139.3 milyar dolar);
2002 y›l›na göre, nominal bazda %29.7
oran›nda artm›flt›r.

Aral›k 2003 sonu itibar›yla konsolide bütçe
baz›nda toplam kamu borcu 202.7 milyar dolara
yükselmifl olup, bunun 139.3 milyar dolar› iç
ve 63.5 milyar dolar› da d›fl borçlardan (K‹T,
belediye, di¤er kamu ve TCMB borçlar› hariç)
oluflmaktad›r. 2003 y›l›nda toplam konsolide
bütçe kamu borcunda görülen 54.2 milyar
dolarl›k art›fl›n 47.6 milyar dolar› iç, 6.7 milyar
dolar› da d›fl borçlanmadan kaynaklanm›flt›r.
Kamu net borç stoku, 2003 sonu itibar›yla,
nominal olarak 2002 sonuna göre %16.3
oran›nda artarak 251.5 katrilyon TL olarak
gerçekleflmifltir. Kamu borcunun
sürdürülebilirli¤inin önemli bir göstergesi olan
kamu net borç stokunun GSMH içindeki pay›
ise ekonomik krizin etkisiyle 2001 y›l› sonunda
%90.9’a yükselmifl, 2002’de ekonomide yaflanan
büyümenin etkisiyle %78.6’ya gerilemifltir.
2003 y›l›nda ise, döviz kurundaki gerileme ve
borçlanma maliyetindeki düflüflün de deste¤iyle
gerilemeye devam eden bu oran %70.5 olarak
kaydedilmifltir.
2003 sonu itibar›yla Türkiye’nin toplam d›fl
borç stoku, 2002 sonuna göre 16.3 milyar
dolarl›k art›flla 147.3 milyar dolara yükselmifltir.
Stoktaki art›fl›n 8.8 milyar dolar› kamudan
(Merkez Bankas› dahil), 7.6 milyar dolar› da
özel kesimden kaynaklanm›flt›r.

D›fl ticaret hacminde rekor seviye

2003 y›l›nda ihracat hacmi, TL’deki
de¤erlenmeye ra¤men üretim maliyetlerindeki
gerileme sayesinde 2002’ye göre %30.5 artarak
47.1 milyar dolara yükselirken, ithalat›n da
%33.5 oran›nda artarak 68.8 milyar dolara
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ulaflmas›yla d›fl ticaret aç›¤› 21.7 milyar dolar
olmufltur. Türkiye’nin d›fl ticaret hacmi 2003
y›l›nda ilk kez 100 milyar dolar s›n›r›n› aflarak
115.9 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir.

Türkiye’nin d›fl ticaret hacmi 2003
y›l›nda ilk kez 100 milyar dolar
s›n›r›n› aflarak 115.9 milyar dolar
olarak gerçekleflmifltir.

Genifl ekonomik kategoriler s›n›flamas›na göre,
2003 y›l›nda ara mal› ithalat›ndaki %42
oran›ndaki yükseliflin, sanayi üretiminde
yaflanan art›flla benzer bir e¤ilim izledi¤i
görülmüfltür. Yükselen kapasite kullan›m
oranlar›, üretim art›fl›n›n sürdürülebilmesi için
yeni yat›r›mlar›n yap›lmas›n›n gerekti¤ini
gösterirken, sermaye mallar› ithalat› da 2002’ye
göre %53.8 oran›nda artm›flt›r.

Hükümetin, %5’lik büyüme öngörüsü ile
hükümetin ve Merkez Bankas›’n›n tüketici
enflasyonunda %12 olarak belirledi¤i ortak
hedefe ulafl›laca¤›na dair piyasa beklentileri
kuvvetlidir. Ancak, dünya genelinde ana metal
ve petrol fiyatlar›ndaki yükselifl trendi ile artan
iç taleple birlikte hizmet ve mal gruplar›
aras›ndaki göreceli fiyat farkl›laflmas›, gelecek
dönem enflasyonu aç›s›ndan risk unsurlar›
olarak görülmektedir.

Tüketim mallar› ithalat›nda ise, Irak savafl›
belirsizli¤inin ortadan kalkmas› ile birlikte
özellikle dayan›kl› tüketim mallar› ve y›l›n son
aylar›nda da tafl›t araçlar› talebinde art›fl
yaflanm›flt›r.

2004’e bak›fl

2004 y›l›nda,
• uygulanmakta olan IMF destekli ekonomik
program kapsam›nda bankac›l›k ve kamu
sektöründe bafllat›lan reform sürecinin
aksat›lmadan sürdürülmesi,
• borç sürdürülebilirli¤inin tek do¤rudan
kontrol edilebilir parametresi olan ve GSMH’nin
%6.5’i tutar›ndaki kamu sektörü faiz d›fl› fazla
hedefine ulafl›labilmesi için daha fazla gayret
gösterilmesi,
• sürdürülebilir büyümenin koflulu olan fiyat
istikrar›n›n sa¤lanmas› için gereken özenin
gösterilmesi,
• büyümenin ana kaynaklar›n›n özel tüketim
ve yat›r›m harcamalar›n›n olmas›,
• piyasadaki artan güvenin de etkisiyle Hazine
Müsteflarl›¤›’n›n, borçlanma maliyetlerini
düflürmesi beklenmektedir.

‹HRACAT (M‹LYAR $)

‹THALAT (M‹LYAR $)
47.3

31.3

2001

Composite

MY

69.3

36.1

51.6
41.4

2002

2003

2001

2002

2003

Sürdürülebilir büyüme aç›s›ndan ise, finansal
piyasalardaki olumlu geliflmeler ile mali
istikrar›n devaml›l›¤› ve uluslararas› bir krizin
yaflanmamas› önem kazanmaktad›r.
Enflasyondaki düflüflün, istihdam art›fl› ve
yüksek büyüme h›z› ile ayn› anda gerçekleflmesi
için yeni yat›r›mlarla birlikte verimlili¤in artmas›
gerekmektedir.
2004 y›l›n›n ortalar›nda, 3 fiubat 2005 tarihinde
sona erecek olan stand-by anlaflmas›ndan sonra
IMF ile iliflkilerin ne flekilde yürütülece¤inin
belirlenmesi beklenmektedir. Benzer flekilde,
Türkiye’nin AB ile olan iliflkilerinin yol haritas›
2004 y›l›n›n sonunda flekillendirilecektir. Y›l
sonunda yap›lacak olan zirvede, gerekli kriterleri
karfl›lamas› halinde Türkiye’nin tam üyelik için
müzakerelere bafllamas› karar›n›n al›nabilecek
olmas›, do¤rudan yabanc› sermaye giriflinin
artmas› olas›l›¤›n› da güçlendirmektedir.
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1998

1999

2000

2001

2002

2003

3.9
119,303
53,518,332
3,255

(6.1)
112,044
78,282,967
2,880

6.3
119,145
125,596,129
2,948

(9.5)
107,783
176,483,953
2,123

7.9
116,338
275,032,366
2,598

5.9
123,165
356,680,888
3,383

54.3
69.7

62.9
68.8

32.7
39.0

88.6
68.5

30.8
29.7

13.9
18.4

11,612,885
96.4
75.6
20.8

22,920,145
103.0
80.1
22.9

36,420,620
118.7
90.4
28.3

122,157,260
113.8
97.4
16.4

149,869,691
130.9
114.5
16.4

194,386,700
147.3
124.3
22.9

‹hracat (Milyar $)
‹thalat (Milyar $)

27.0
45.9

26.6
40.7

27.8
54.5

31.3
41.4

36.1
51.6

47.3
69.3

Bütçe Harcamalar› (Milyar $)
Bütçe Gelirleri (Milyar $)

59.8
44.9

66.7
44.7

74.7
54.1

65.6
42.3

76.7
50.7

93.8
67.1

Brüt Uluslararas› Rezervler (Milyar $)
TCMB Rezervler (Milyar $)

29.5
19.7

33.8
23.2

34.2
22.2

30.2
18.8

38.1
26.8

45.0
33.6

GSMH Büyüme (%)
GSMH (sabit fiyatlarla- Milyar TL)
GSMH (cari fiyatlarla- Milyar TL)
Kifli Bafl›na GSMH ($)

TEFE (Y›ll›k % de¤iflim)
TÜFE (Y›ll›k % de¤iflim)

‹ç Borç (Milyar TL)
D›fl Borç (Milyar $)
Orta-Uzun Vadeli D›fl Borç (Milyar $)
K›sa Vadeli D›fl Borç (Milyar $)

2004 y›l› için belirlenmifl bulunan %5’lik büyüme
ve %12’lik TÜFE hedeflerine ulafl›laca¤›na dair
piyasa beklentileri kuvvetlidir.

Composite
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2003 YILINDA
OYAK BANK-STRATEJ‹LER VE GEL‹fiMELER

Kesintisiz ve kaliteli
hizmet
Oyak Bank’›n ifl anlay›fl›, bankac›l›¤›
müflterileri için ihtiyaç duyduklar› anda,
kolay ve h›zla ulaflabilecekleri bir hizmet
olarak sunmay› öngörmektedir.

Oyak Bank’›n yurt çap›na yay›lm›fl 272 flubesi
mevcuttur.

Composite

Ödeme Noktalar›, Oyak Bank’›n bankac›l›¤›
genifl kitlelere sunma hedefine hizmet eden
ça¤dafl ifl anlay›fl›n›n baflar›l› bir örne¤ini
oluflturmaktad›r .
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Stratejiler

kredi ve banka kartlar› ile ödeme sistemleri,
nakit yönetimi, d›fl ticaret ifllemleri ile para ve
sermaye piyasas› ürünleri sunmaktad›r.

riskin daha genifl bir portföye
yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

• Her müflteri k›ymetlidir. Bu basit gibi görünen
olgu, Oyak Bank’›n kurumsal felsefesinin ve ifl
stratejilerinin temelini oluflturmaktad›r.
• Oyak Bank, fiziki ve sanal hizmet platformlar›
ile yedi gün yirmi dört saat müflterilerinin
emrindedir. Oyak Bank’›n ifl anlay›fl›, bankac›l›¤›
müflterileri için ihtiyaç duyduklar› anda, kolay
ve h›zla ulaflabilecekleri bir hizmet olarak
sunmay› öngörmektedir.
• Oyak Bank büyüme sürecinde olup, genifl ve
farkl› toplum kesimlerine bankac›l›k hizmeti
götürerek büyümeyi hedeflemektedir. Oyak
Bank, ekonomik de¤erlemesi uygun ç›kan yeni
noktalarda, fiziken yap›lanmaya ve hizmet
a¤›n› büyütmeye devam edecektir.
• Oyak Bank’taki büyüme, müflteri say›s› veya
hizmet noktalar› ile s›n›rl› de¤ildir. Büyümenin
bir di¤er ekseni ürün ve hizmet gam›ndad›r.
Müflterilerine eksiksiz ve ça¤dafl bir ürün ve
hizmet kümesi sunmay› hedefleyen Oyak Bank,
bireysel, kurumsal ve ticari bankac›l›k ifl
kollar›ndaki ürün çeflitlili¤ini, çapraz sat›fl
olanaklar›n› da gözeterek, sürekli olarak
gelifltirmektedir.
• Ekonomik farkl›l›klar gösteren toplum
kesimlerine hizmet vermek, Oyak Bank’›n ana
hedeflerindendir. Oyak Bank bunu bankac›l›¤›n
kendisine yükledi¤i sosyal bir misyon olarak
kabul etti¤i gibi, müflteri segmentleri aras›ndaki
demografik ve ekonomik farkl›l›klar›n, riski
da¤›tmas›na ve dengelemesine olan katk›s›na
da inanmaktad›r.
• Oyak Bank kurumsal, ticari ve bireysel
bankac›l›k alanlar›nda faaliyet göstermektedir.
Banka, bu sahalarda müflterilerine krediler,
bireysel ve kurumsal varl›k yönetim hizmetleri,

• Uygulamakta oldu¤u yal›n ve kuvvetli ifl
stratejileri, birleflme sonras›nda Oyak Bank’›,
Türk bankac›l›k sektörünün en güçlü oyuncular›
aras›na tafl›m›flt›r.

Kurumsal ve Ticari Bankac›l›k
Kurumsal ve ticari bankac›l›k
müflterileri ile derinleflen iliflkiler

Birleflmenin ikinci y›l›nda Oyak Bank, kurumsal
ve ticari müflterileri ile olan iliflkilerini
derinlefltirmifl ve çeflitlendirmifltir. Bu geliflme,
Bankan›n kredi bazl› ürün hacimlerinin önemli
oranda büyüme sa¤lamas› ile sonuçlanm›flt›r.
Benzer flekilde, 2003 y›l›nda Bankan›n kurumsal
ve ticari müflterilere gerçeklefltirdi¤i çapraz
sat›fllar ve genel anlamda ürün kullan›m
oranlar› kayda de¤er bir art›fl göstermifltir.
Özellikle 2002 y›l› ikinci çeyre¤inde bafllat›lan
ticari bankac›l›k pazarlama faaliyetlerinin de
etkisiyle 2003 y›l› sonu itibar›yla Oyak Bank’›n
nakdi riskleri %40 art›flla, 1,164 trilyon TL’ye,
gayri nakdi riskleri %29.5 art›flla, 960 trilyon
TL’ye ulaflm›flt›r. Bankan›n toplam riskleri 2,124
trilyon TL olurken, %35 art›fl kaydedilmifltir. Oyak
Bank’›n kurumsal ve ticari kredi portföyündeki
kredi limitli firma say›s› ise 2002 y›l›nda 4,124
iken 2003 y›l›n›n sonunda 7,458’e ulaflm›flt›r.
2002 y›l›nda incelenen firma say›s›ndaki art›fl
oran› %82 olarak gerçekleflirken; kredi tahsisi
yap›lan firma say›s›ndaki art›fl %85 oran›nda
olmufltur. Bu çerçevede, kredi bakiyesi bulunan
firmalar›n say›s›ndaki art›fl oran› %86’d›r. 2003
y›l›nda nakit riski olan firma say›s› %96, gayri
nakdi riski olan firma say›s› ise %80 artm›flt›r.
Kredi kulland›r›lan müflteri say›s›ndaki art›fl,

Oyak Bank müflterileriyle olan iliflkilerini
çeflitlendirmeyi, korumay› ve derinlefltirmeyi
hedeflemektedir. Mevcut müflterilerinin tatmin
seviyesini sürekli yüksek tutarak portföyünü
derinlefltirmek, yenilenen ürünler ile müflterilerinin
de¤iflen taleplerine cevap vermek, Bankan›n
kurumsal müflterileriyle olan iliflkilerini belirleyen
temel stratejilerinden bir tanesidir. Oyak Bank,
bu strateji ile yeni müflteri kazan›m›n› da
hedeflemektedir. Bu kapsamda aktif pazarlama
faaliyetleri yürütüldü¤ü gibi, mevcut müflterilerin
ekonomik döngüsünde faaliyet gösteren tedarikçi
ve hizmet-ürün sa¤lay›c›lar›yla da iliflki kurulmakta
ve portföy zenginlefltirilmektedir.
Makroekonomik ortamdaki h›zl› de¤iflime ve
bankac›l›k sektöründeki yo¤un rekabete karfl›n
elde edilen bu sonuçlar memnuniyet vericidir.

Hizmet noktalar›, ürün gam› ve
kârl›l›k

Oyak Bank kurumsal müflterilerine ‹stanbul’daki
4 (Merkez, Karaköy, Güneflli, Kozyata¤›),
Ankara’daki 2 (Ankara ve K›z›lay), ‹zmir, Bursa,
Gebze, Gaziantep, Denizli ve Kayseri’deki birer
kurumsal flubesi ile 2003 y›l› boyunca hizmet
sunmufltur.
Bankan›n kurumsal ürün gam› eksiksiz olup,
müflterilerin ihtiyaç duyabilecekleri her türlü
kredili ürünü, d›fl ticaret arac›l›k hizmetlerini,
nakit yönetimi hizmetlerini ve bireysel ürünleri
kapsamaktad›r. Bu ürün zenginli¤i, 2003 y›l›nda
Oyak Bank’›n kaydetti¤i müflteri adedi art›fl›nda
önemli rol oynam›flt›r. Oyak Bank, 2003 y›l›nda
kurumsal müflterilerinin yan sanayi, tedarikçi
ve bayi a¤›ndan oluflan genifl bir kitleye de
eriflmifl; zengin ürün ve hizmetlerinin tan›t›m›n›
gerçeklefltirmifl ve bu firmalar ile de çal›flmaya
bafllam›flt›r

KURUMSAL-T‹CAR‹ KRED‹LERDEK‹ GEL‹fiMELER (TR‹LYON TL)
2,124

1,380

1,164
730

960

650
Toplam krediler
Nakdi krediler
Gayrinakdi krediler

2002

Composite

2003
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OYAK BANK-STRATEJ‹LER VE GEL‹fiMELER

Derinleflen ve çeflitlenen müflteri iliflkileri çapraz
sat›fl olanaklar›n› beslemifl ve plasman
verimlili¤ini artt›rm›flt›r. Banka, plasman
çal›flmalar›nda 2003 y›l›nda da sektörel portföy
yo¤unlaflmalar›ndan dikkatle kaç›nm›fl,
sektörlerinin lider firmalar› ile çal›flarak,
plasmanlar›n ifl kolu riskini en aza indirmifltir.

ihracat faktoring hacminin 1.4 milyar dolar
civar›nda oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda,
Bankan›n pay› %13 seviyesinde gerçekleflmifltir.

Oyak Bank, farkl› birimlerinin
kat›l›m›yla müflteriyi risk, nakit ak›fl›
ve hukuki yap›lar› gibi farkl›
aç›lardan ve de¤iflik senaryolar
kapsam›nda de¤erlendiren analitik
ve bilimsel bir ifl yaklafl›m›na
sahiptir. Bu yaklafl›m tarz›, proje
baz›nda ideal sermaye ve
finansman yap›lar›n›n
tasarlanmas›na ve en uygun
koflullarda çözüm üretilmesine
olanak tan›maktad›r.

Proje finansman›ndaki geliflmeler

Proje finansman› alan›ndaki çal›flmalar 2003
y›l›nda da tüm h›z›yla devam etmifl; 108 farkl›
proje incelenmifltir. Bu çal›flmalar›n sonucunda,
Bankan›n kredi politikalar›na uygun bulunan
projelere toplam 109 milyon dolarl›k orta ve
uzun vadeli finansman sa¤lanm›flt›r.
Oyak Bank, 2003 y›l›nda, T.C. Hazine
Müsteflarl›¤›'n›n borçlu ya da garantör oldu¤u
otoyol, baraj inflaat›, enerji, savunma endüstrisi
ve di¤er konulardaki devlet projelerinin
finansman›nda da aktif bir flekilde yer almaya
devam etmifltir.
Oyak Bank, farkl› birimlerinin kat›l›m›yla
müflteriyi risk, nakit ak›fl› ve hukuki yap›lar›
gibi farkl› aç›lardan ve de¤iflik senaryolar
kapsam›nda de¤erlendiren analitik ve bilimsel
bir ifl yaklafl›m›na sahiptir. Bu yaklafl›m tarz›,
proje baz›nda ideal sermaye ve finansman
yap›lar›n›n tasarlanmas›na ve en uygun
koflullarda çözüm üretilmesine olanak
tan›maktad›r.

Faktoring ifllemleri

Faktoring, Oyak Bank’›n kurumsal ve ticari
müflterilerine sundu¤u ürünler aras›nda yer
almaktad›r.

Oyak Bank’›n faktoring toplam ifl hacminin
büyük bölümünü ihracat faktoringi alan›nda
gerçeklefltirilen ifllemler oluflturmaktad›r. 2002
y›l›ndan itibaren ihracat faktoringini bir geliflme
alan› olarak benimseyen Oyak Bank, FCI
üyeli¤ini aktif olarak kullanmaya bafllam›fl;
faktoring hizmetleri kapsam›nda, ihracatç›lara
sa¤lad›¤› garanti ve fonlama hizmetlerini
önemli oranda art›rm›flt›r.
Banka, 2003 y›l›nda ihracat faktoringi alan›nda
bir önceki y›la göre %47 oran›nda art›fl
kaydetmifltir. Bu art›fl oran› ülkemiz ihracat
art›fl›n›n 17 puan üzerinde olup önemli bir
baflar›ya iflaret etmektedir.

Genifl faktoring muhabir a¤›

Uluslararas› faktoring ifllemleri, 2003 y›l›nda
20 ülkedeki toplam 60 muhabirimiz ile garanti,
tahsilat, alacaklar›n yönetimi ve finansman›
hizmetlerini kapsayacak flekilde
gerçeklefltirilmifltir.
2003 y›l›nda, Avrupa ülkelerinde gerçeklefltirilen
ihracatlar nedeniyle AB üzerinde görülen ifllem
yo¤unlu¤u, faktoring muhabir a¤›nda
kaydedilmekte olan genifllemeye paralel, 2004
y›l›nda küresel bir görünüm kazanacakt›r.
Geliflen flube ve müflteri a¤›na ek olarak, ülkemiz
d›fl ticaretinde son iki y›ld›r görülmekte olan
art›fl›n da etkisiyle, Oyak Bank 2004 ve
sonras›nda faktoring sektör pay›n› art›racakt›r.

2003 y›l›nda Bankan›n ihracat faktoring ifllem
hacmi 180 milyon dolara ulaflm›flt›r. Ülkemizde

Türkiye’nin en büyük bankalar› aras›nda yer alan
Oyak Bank, yap›lanmas›n›n temeline
konumland›rd›¤› müflteri memnuniyeti yaklafl›m›
ile, ülkemizde büyük potansiyeli bulunan bireysel
bankac›l›k alan›nda her geçen gün daha rekabetçi
bir konuma gelmektedir.

Composite
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Nakit yönetimi hizmetlerindeki
geliflmeler

ifllemlerinin fiyatlama politikalar›n› gözden
geçirmifl; operasyonel maliyetlerin azalt›lmas›
için, fatura tahsilatlar›n›n otomatik talimatlara
dönüfltürülmesine ve flubelerdeki fatura tahsilat
sürecinin iyilefltirilmesine yönelik sistemsel
düzenlemeleri tamamlam›flt›r.

amac›na yönelik olarak son iki y›ld›r çok yo¤un
bir çal›flma yürütmüfltür. Bu kapsamda
gerçeklefltirilen en önemli yat›r›mlar insan
kayna¤›n›n bireysel yat›r›m ürünleri ve
bankac›l›k hizmetleri konusunda e¤itimi ve
teknolojik alt yap› yat›r›mlar› olmufltur.

Oyak Bank nakit yönetimi ürün ve
uygulamalar›n›n 2003 y›l› cirosu bir önceki
y›la göre %175’lik art›fl kaydetmifl bu
faaliyetlerin Bankaya sa¤lad›¤› maliyetsiz
kaynaklar ve komisyon gelirleri kârl›l›¤› olumlu
etkilemifltir.

Oyak Bank yetkin insan kayna¤›n› ve teknolojiyi,
bireysel müflteriye daha iyi hizmet ve ürün
sunabilmenin temel bileflenleri olarak
görmektedir.

Nakit yönetimi hizmetleri 2003 y›l›nda ciro
anlam›nda h›zl› büyüme göstermifltir. Nakit
yönetimi hizmetleri, Bankaya maliyetsiz kaynak
sa¤lad›¤› gibi, Oyak Bank’›n faiz d›fl› gelirlerine
de artan oranda katk›da bulunmufltur.
Kurumsal ve ticari müflterilere yönelik ürün ve
uygulamalar› (Nakit Yönetimi Ödeme Sistemi,
Özel Çek, Do¤rudan Borçland›rma Sistemi,
Çek/Nakit Toplama, Elektronik Çek Mutabakat›,
Maafl Ödemeleri) kullanan müflteri kitlesi 2003
y›l›nda artm›flt›r. Kullan›m› giderek yayg›nlaflan
bu ürünlerin ortak özellikleri, müflterilerin
operasyonel ifl yükünü azaltmalar› ile ifllemlerin
daha etkin izlenmesine ve güvenli kontrolüne
imkan vermeleridir.
Kurum tahsilatlar›, Oyak Bank’›n nakit yönetimi
ürünleri aras›nda önemli bir paya sahiptir.
Bankan›n tüm flubelerinden yap›labilen kurum
tahsilatlar›na, 2003 y›l› içinde, yenileri eklenmifl;
tahsilat ifllem kalitesi, h›z› ve hacimlerinin
art›r›labilmesi için Ankara Metrosu
istasyonlar›nda 9 yeni tahsilat flubesi hizmete
girmifltir.
Nakit yönetimi hizmetleri kapsam›nda
yürütülmekte olan Emekli Sand›¤› ve SSK
emekli maafl ödemelerine 2003 y›l›nda da
devam edilmifl, maafl ödemesi yap›lan kifli say›s›
47,000’i aflm›flt›r.
Ayn› y›l içinde gerçeklefltirilen bir di¤er at›l›m,
kurumsal ve ticari müflterilerin internet
bankac›l›¤› hizmetlerinden yararlanmaya
bafllamas› olmufltur. ‹nternet bankac›l›¤›
hizmetinden faydalanan kurumsal ve ticari
müflteri say›s› 5,200’ü aflm›fl durumdad›r.
Oyak Bank, maliyet taban›n› rekabetçi bir
seviyede tutmak amac›yla, nakit yönetimi

Kurumsal ve ticari bankac›l›¤›n
yar›nlar›

Oyak Bank, özellikle ticari bankac›l›k alan›nda
büyümeyi ve daha fazla say›da ticari müflterinin
ana bankas› olmay› hedeflemektedir.
Banka 2004 ve sonras›nda, d›fl ticaret
finansman› ürünleri baflta olmak üzere nakit
yönetimi ve di¤er kredili ürünlere yo¤unlaflmay›
ve ayn› zamanda kurumsal müflterilerinin
ekonomik döngüsünde faaliyet gösteren ticari
iflletmelerle olan iliflkilerini güçlendirmeye
kararl›d›r.

Bireysel Bankac›l›k
Daha fazla bireysel müflteriye daha
iyi hizmet
Bireysel yat›r›m ürünleri ve bankac›l›k
hizmetleri, yak›n gelecekte bankac›l›k
sektörünün en büyük itici gücü haline
gelecektir. Keza, bu durum global bir trend
olup, ülkemiz bankac›l›¤›n› da son y›llarda
etkisi alt›na alm›flt›r.

Oyak Bank’›n hedefi, bireysel bankac›l›kta
büyümek, daha çok müflteriye ulaflmak ve daha
yüksek piyasa paylar› elde etmektir. Banka bu

NAK‹T YÖNET‹M‹ H‹ZMETLER‹ C‹RO GEL‹fi‹M‹ (TR‹LYON TL)

2002

26,016

11,503

3,672

2003

Oyak Bank, bireysel bankac›l›k faaliyetlerinin
baflar›s›n› art›rmak amac›yla, ürünlerinin
niteliklerini yeni ve rekabetçi özellikleri eklemek
suretiyle gelifltirmektedir. Piyasan›n bugün
ulaflt›¤› noktada, ürün bileflenleri en az ürünün
fiyatlamas› kadar baflar›ya etki etmektedir.
Kazand›¤› müflterilere kaliteli hizmet sunmaya
odakl› bir kurum olan Oyak Bank, yenilikçi,
teknolojik ve müflteri memnuniyetini
önemseyen bir felsefe ile bireysel bankac›l›k
alan›nda faaliyetlerine devam etmektedir.

Yayg›n flube a¤›, her an ulafl›labilen
alternatif da¤›t›m kanallar› ve
geniflleyen ürün yelpazesi

Oyak Bank, kredi kartlar›ndan bireysel kredilere,
maafl ödemelerinden elektronik cüzdan
uygulamalar›na, sigorta ve yat›r›m ürünlerinden
fatura ödemelerine, likit hesaptan yat›r›m
fonlar›na kadar genifl bir yelpazede yer alan
bireysel bankac›l›k ürünlerini, 272 flubesinden
bireysel müflterilerine sunmaktad›r. 2003 y›l›nda
kaydedilen geliflmeler, Oyak Bank’› bireysel
bankac›l›k alan›n›n en baflar›l› hizmet
sa¤lay›c›lar›ndan biri konumuna tafl›m›flt›r.
Gelecek dönemlerde de faaliyetlerini a¤›rl›kl›
olarak krediler, kredi kartlar› ve yat›r›m ürünleri
alanlar›nda gelifltirecek olan Oyak Bank, farkl›
gelir gruplar›na yönelik olarak oluflturaca¤›
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farkl›laflt›r›lm›fl ürün paketleri ile hizmet
vermeye devam edecek, yeni ürünleri ile de
pazardaki konumunu pekifltirecektir.

2002 y›l›nda %20.2 olan adet bazl› pazar pay›n›,
2003 y›l›nda %21 olarak korumufltur. Bankan›n
kulland›rd›¤› otomobil kredilerindeki art›fl
%269’dur.

Sahip oldu¤u genifl müflteri kitlesi,
yenilikçi ve ça¤dafl yaklafl›m› ile
piyasada güvenle özdefl markas›
sayesinde, bu alan›n lider bankas›
olma yolunda önemli aflamalar
kaydetmifltir.

Banka, müflterilerine, ulusal flube a¤›na ek
olarak her an ulafl›labilen alternatif da¤›t›m
kanallar› üzerinden de hizmet sunmaktad›r.
ATM’ler, internet ve telefon bankac›l›¤›
uygulamalar›, bu anlamda Oyak Bank’› güçlü
ve rekabetçi k›lan temel unsurlard›r. Oyak Bank,
müflterilerine kesintisiz, kaliteli, yüksek katma
de¤er içeren bireysel yat›r›m ürünleri ve
bankac›l›k hizmetlerini eriflimi en kolay
kanallardan sunmaya devam edecektir.

Bireysel krediler pazar›n›n en
önemli oyuncusu
Oyak Bank bireysel krediler alan›nda
büyümektedir.

Banka, 2003 y›l›nda da, özellikle otomobil ve
konut kredileri alan›nda sektörde yak›ndan
takip edilen, ayr›cal›kl› bir konumda yer alm›flt›r.
Otomobil kredileri Oyak Bank’›n ihtisas sahibi
oldu¤u bir aland›r. Bireysel bankac›l›k alan›nda
teknoloji kullan›m›na önem veren Oyak Bank’›n
gelifltirdi¤i Bireysel Online Sat›fl Sistemi (BOSS),
ülke çap›ndaki otomotiv bayilerine kurularak
bir önceki faaliyet y›l›nda elde edilen baflar›lar›n
2003 y›l›nda da artarak devam etmesini
sa¤lam›flt›r. BOSS, elektronik bir kredi baflvuruonay süreci olup, standardize edilmifl kredi
de¤erleme sisteminin yan› s›ra, risk takibi
anlam›nda da yüksek bir güvenlik seviyesi
oluflturmakta; kredinin h›zla onay›n› ve
kulland›r›m›n› sa¤lamaktad›r.
Oyak Bank, 270’i BOSS bayisi olmak üzere
1,000’i aflk›n otomobil bayisi ve 272 adet Oyak
Bank flubesi ile müflterilerine otomobil kredileri
kullanma olana¤›n› sunmaktad›r. Türkiye
Bankalar Birli¤i verilerine göre, Oyak Bank,

Bireysel krediler alan›nda, Oyak Bank’›n iddial›
oldu¤u di¤er bafll›k konut kredileridir. Kendi
hizmet a¤›na ek olarak, ülke çap›nda yayg›n
bir a¤a sahip gayrimenkul arac› firmalar› ile
gelifltirdi¤i sinerji Oyak Bank’a konut kredileri
alan›nda çarpan etkisi yaratm›flt›r. Konut
kredilerinde Banka, 2003 y›l› içerisinde adet
baz›ndaki pazar pay›n› %9.65’den %12’ye
ç›karm›flt›r.

Bireysel yat›r›m ürünleri

Bireysel müflterilerin talep ettikleri ürünler
içinde önemli bir paya sahip olan bireysel
yat›r›m ürünleri, günümüz makroekonomik
flartlar›nda her geçen gün artan bir önem
kazanmaktad›r.
Oyak Bank, bireysel müflterilerine vadeli
mevduattan repoya, yat›r›m fonlar›ndan borsa
ifllemlerine, hazine bonosundan Eurobond’a
kadar çeflitlilik gösteren; zengin ve her bir
müflterinin kiflisel risk ve portföy gücüne göre
tasarlanabilen bireysel yat›r›m ürünleri
sunmaktad›r.
Oyak Bank, sermaye piyasalar› ürünlerini, Oyak
Yat›r›m ile gelifltirmifl oldu¤u iflbirli¤i
kapsam›nda müflterilerine sunmaktad›r. Halen
48 Oyak Bank flubesinde Oyak Yat›r›m seans
salonlar› hizmet vermektedir. Oyak Bank’›n
yurt çap›na yay›lm›fl di¤er bütün flubelerinden
sermaye piyasalar› yat›r›m ifllemleri
yap›lmaktad›r.
Yat›r›m fonlar›, son y›llar›n en cazip yat›r›m
seçeneklerinden biri haline gelmifltir.
Oyak Bank müflterilerine, farkl› risk
kategorilerinde ve de¤iflik içerikleri ile 5 farkl›

2002 ve 2003 y›llar›nda banka kredisi ile al›nan
her 5 araçtan 1’i Oyak Bank taraf›ndan finanse
edilmifltir.
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yat›r›m fonu sunmaktad›r. Banka, yat›r›m
fonlar›n›n yönetimi konusunda bir di¤er ifltirak
flirketi olan Oyak Portföy Yönetimi ile iflbirli¤i
halindedir. Oyak Bank bireysel müflterilerinin
en gözde yat›r›m tercihlerinden biri olan yat›r›m
fonlar›n›n hacmi 2002 y›l›nda 225.5 trilyon TL
iken 2003 y›l›n›n sonunda 627 trilyon TL’ye
ulaflm›flt›r. Bu hacim ile Oyak Bank, 2003 y›l›nda
yat›r›m fonu kurucular› aras›nda 11. s›radan
9. s›raya yükselme baflar›s›n› göstermifltir.
Bankan›n, yat›r›m fonlar› pazar›ndaki pay› da
2002 y›l›ndaki %2.27’den, 2003 y›l›n›n sonunda
%3.15’e yükselmifltir. Oyak Bank’›n faiz d›fl›
gelirlerine önemli katk›s› olan yat›r›m
fonlar›ndan elde edilen komisyon gelirleri,
2003 y›l›nda %178 oran›nda art›fl göstermifltir.

hizmeti sunmay› prensip edinen Oyak Bank,
önümüzdeki dönemde ATM say›s›n› 1,250 adede
ç›karmay›, ATM’lerinin fonksiyonlar›n›
gelifltirmeyi hedeflemektedir.

OYAK ile sinerji

Oyak Bank, flubeleri üzerinden edindi¤i
müflterilerine, flube d›fl› kanallardan daha etkin
ve daha kaliteli hizmet sunmak amac›yla
internet, telefon bankac›l›¤› ve kiosk gibi farkl›
teknolojilere de yat›r›m yapmaktad›r.

Oyak Bank halen, OYAK üyelerine gerek emeklilik
öncesi, gerekse emeklilik sonras› maafl
ödemelerinden bireysel kredilere kadar farkl›l›k
gösteren alanlarda ürün ve hizmetler sunmaktad›r.

Oyak Bank müflterileri flubelere ek olarak,
Bankan›n yurt çap›ndaki ATM’leri, Müflteri
‹letiflim Merkezi (M‹M) ve internet flubesinden
24 saat boyunca yat›r›m fonu al›m sat›m›
yapabilmektedirler.
Bankan›n en önemli kayna¤›n› oluflturan
mevduat, 2002 y›l sonuna göre %16 oran›nda
art›fl göstererek toplam 3,488 trilyon TL
tutar›nda bir büyüklü¤e ulaflm›flt›r.

Müflteriye etkin ve kesintisiz hizmet
verme kanallar›: ATM, internet ve
telefon bankac›l›¤›
Bireysel bankac›l›k alan›nda yenilikçili¤i kadar
teknolojiyi müflterileri için kullanma becerisiyle
de lider olmay› hedefleyen Oyak Bank, ATM,
internet ve telefon bankac›l›¤›n›n ülkemizdeki
en iyi kullan›c›lar›ndan biridir.

Oyak Bank’›n 792 kurulu ATM’si vard›r. Bu
ATM’lerin 530’u flube d›fl› sahalarda, 262’si ise
flubelerdedir. Geniflleyen ATM a¤›na paralel
olarak, ATM’ler üstünden gerçeklefltirilen
toplam ifllem adedi 2003 y›l›nda %236 oran›nda
art›fl göstermifltir. Müflterilerine en kaliteli

fiUBE ADETLER‹

ATM ADETLER‹

2002 y›l›nda faaliyete geçen ve
www.oyakbank.com.tr adresinde hizmet veren
internet flubesinin, üye say›s› 2003 y›l›n›n
sonunda 284,000’e ulaflm›flt›r. 444 0 600
numaral› eriflim telefonundan, haftan›n 7 günü
24 saat kesintisiz hizmet veren ve ayn› zamanda
müflterilere internet üzerinden çapraz ulafl›m
imkan› sa¤layan Müflteri ‹letiflim Merkezi’ne
(M‹M) üye müflteri say›s› da %174 oran›nda
artm›flt›r.
Oyak Bank, müflterilerine global boyutta da
elektronik hizmet vermenin yollar›n› araflt›ran
ve uygulayan bir bankad›r. Bu anlamda
uygulamaya al›nan ilk ürün Western Union’d›r.
Banka, dünyan›n en büyük ve yayg›n para
havale sistemi olan Western Union hizmetini
tüm flubelerinden müflterilerine sunmaktad›r.
2003 y›l›nda yayg›n olarak kullan›lan, Western
Union hizmeti ile Bankan›n müflterileri yurtd›fl›
havale ifllemlerinde büyük h›z ve kalite ile
tan›flm›fllard›r.

Kurumsal ve ticari müflterilere
bireysel bankac›l›k hizmetleri

Oyak Bank’›n kurumsal ve ticari müflteri
portföyünde yer alan firmalar›n sahipleri ve
çal›flanlar›, bireysel yat›r›m ürünleri ve
bankac›l›k hizmetleri anlam›nda potansiyeli
yüksek bir hedef kitledir.

OYAK ülkemizin en büyük ve ilk özel bireysel
emeklilik fonudur. OYAK’›n 215,000’i aflk›n
üyesi Banka için önemli bir müflteri kitlesidir.

Maafl ödemeleri ve çapraz sat›fl
olanaklar›

Oyak Bank’›n maafl ödemesine arac›l›k etti¤i
birey say›s›, 2003 y›l›nda, %210 oran›nda art›fl
göstermifl olup 40,000’i SSK, 8,000’i ise Emekli
Sand›¤› mensuplar›ndan oluflmaktad›r.

Kredi kartlar›

Kredi kartlar› Oyak Bank’›n iddial› oldu¤u ve
büyümeyi öngördü¤ü bir üründür. Y›l sonu
itibar›yla Bankan›n kredi kart› say›s› 250,000
adedi aflm›flt›r.
2003 y›l›nda gerçeklefltirilen yo¤un çal›flmalar›n
bir sonucu olarak üye iflyeri say›s› önemli
oranda artm›fl; taksit kampanyalar› ve ödül
programlar› Oyak Bank kredi kart›n›n piyasadaki
pay›n› ve imaj›n› önemli oranda güçlendirmifltir.
Müflteriler, Oyak Bank kredi kartlar› ile otomobil
servisinden yurtd›fl› seyahatine, giyimden
gözlü¤e kadar birçok üründe düzenlenen
kampanyalar dahilinde taksitli al›flverifl
imkan›na sahip olmufllard›r. Oyak Bank, 2004
y›l sonu itibar›yla 650,000 kredi kart›na
ulaflmay› hedeflemektedir.
Arma¤an F›rt›nas›, Oyak Bank’›n ödül puan
sistemi olup, 2003 y›l›nda devreye girmifltir.
Oyak Bank müflterileri, kredi kart› ödül
sistemindeki puanlar›n›, www.oyakpuan.com
adresinde yay›nda olan web sitesinden de
kullanabilmektedirler.
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792

YATIRIM FONU HACM‹ (TR‹LYON TL)

627

999,840

479
220

272

2002 2003

Composite

225.5

338,347

2002

2003

2002

2003

2002

2003

OYAKBANK FAL RAP vConverte.fh9 21/9/04 17:35 Page 20
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

SAYFA 20

OYAK BANK FAAL‹YET RAPORU 2003

2003 YILINDA OYAK BANK-STRATEJ‹LER VE GEL‹fiMELER

2003 YILINDA
OYAK BANK-STRATEJ‹LER VE GEL‹fiMELER

Müflteri sadakatinin büyük önem tafl›d›¤› kredi
kartlar› programlar›nda Oyak Bank, müflteri
sadakatinin art›r›lmas› amac› ile özel günlerde
müflterilerini ödüllendiren çeflitli kampanyalar
da düzenlemektedir.

Operasyonel faaliyetler

Oyak Bank gelifltirdi¤i taksit kart,
likit hesap ve elektronik cüzdan
uygulamalar›yla sektördeki
rekabetçi yap›s›n› pekifltirerek,
müflterilerine daha kaliteli hizmet
sunmaya gelecekte de devam
edecektir.

Oyak Bank, tüm kredi kart› müflterilerine
+destek markas› alt›nda yard›m hizmetleri
vermeye bafllam›flt›r. 0212 328 28 28 numaral›
ücretsiz telefon hatt›ndan ulafl›lan +destek,
Oyak Bank müflterilerinin ihtiyaçlar›na uygun
olarak araçlar› için çekici, evleri için çilingir,
tesisatç› ve elektrikçi gibi destekleri sa¤lad›¤›
gibi farkl› sanatsal ve kültürel etkinliklere bilet
temini de yapmaktad›r.

POS ve üye iflyerleri

POS’lar, kredi kartlar›n›n tamamlay›c›s›d›r.
2003 y›l›nda yürütülen pazarlama
çal›flmalar›n›n bir sonucu olarak, Oyak Bank
üye iflyeri say›s› %37 oran›nda artm›flt›r. Ayn›
dönemde, POS’lardan elde edilen toplam kredi
kart› alacak cirosu, bir önceki y›la göre %60
oran›nda art›fl göstermifltir.
Oyak Bank’›n üye iflyeri say›s› 10,000’i, hizmet
veren POS cihazlar›n›n say›s› 12,000’i aflm›flt›r.
Banka, üye iflyerleri ile olan iliflkilerini
güçlendirmeye ve üye iflyeri a¤›n› büyütmeye
kararl›d›r.

Müflteri odakl› hizmet

Oyak Bank, bireysel bankac›l›k piyasas›nda,
kurumsal de¤erleri, yönetiflim ilkeleri ve müflteri
odakl› yaklafl›m› ile sektörünün en önemli
bankas› olmaya kararl›d›r.

Operasyonel faaliyetler: kesintisiz,
kaliteli ve güvenli hizmet

Birleflme sonras› bafllat›lan Merkezi Operasyon
Projesi çal›flmalar› planland›¤› flekilde devam
etmifl olup 2002 y›l›nda d›fl ifllemler
operasyonlar› 2003 y›l›nda ise, kredi
operasyonlar›n›n merkezilefltirilmesi çal›flmas›
tamamlanm›fl ve pilot uygulamaya geçilmifltir.
Merkezi operasyon yaklafl›m› ile hizmet kalitesi
ve müflteri memnuniyeti artm›flt›r. Proje, flubeler
üzerindeki operasyonel ifl yükünü azaltm›fl;
flubelerin sat›fl ve müflteri odakl› faaliyet
göstermelerini olanakl› hale getirmifltir.

Temel bankac›l›k ifllemlerinden
say›lar

Müflteri çekleri, takas, SWIFT, EFT ve di¤er her
türlü ödeme Oyak Bank’ta merkezi olarak ifllem
görmektedir.
Bankan›n 2002 y›l›ndaki takas ifllem adedi
1 milyona yak›nken, bu say› 2003 y›l›nda
1.5 milyon adede; d›fl ifllemler operasyon
adetleri ise, 90 binden 145 bine ulaflm›flt›r.

Nakit hareketlerinde yüksek etkinlik

Oyak Bank, flubeleri ve ATM’leri için gerekli
nakit hareketlerini, 8 ana grup merkezi, 21
mini grup nakil merkezi ve 188 nakit toplama
noktas› ile yürütmektedir. Oyak Bank’›n 70
z›rhl› araçtan oluflan bir filosu ve 2 adet mobil
flubesi bulunmaktad›r.

Standart ifl süreçlerine do¤ru

Oyak Bank, 2003 y›l› boyunca, ifl süreçlerinin
standartlaflt›r›lmas›n› hedefleyen kapsaml›
çal›flmalar›na devam etmifltir. Kaliteli bir ifl
süreci ve organizasyonel yap›lanmaya ulaflmay›
hedefleyen bu çal›flmalar kapsam›nda, Oyak

Oyak Bank’›n 792 kurulu ATM’si vard›r.
Bu ATM’lerin 530’u flube d›fl› sahalarda, 262’si
ise flubelerdedir.

Composite

Oyak Bank, bireysel bankac›l›k piyasas›nda,
kurumsal de¤erleri, yönetiflim ilkeleri ve müflteri
odakl› yaklafl›m› ile farkl›laflmaktad›r.
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Bank’›n tüm ifl süreçleri ve uygulama
standartlar› belirlenmifltir. Doküman Yönetim
Sistemi kapsam›nda ise tüm dokümanlar
gelifltirilmifl, haz›rlanm›fl ve revizyon çal›flmalar›
gerçeklefltirilmifltir.

Oyak Bank’›n uluslararas› ticaret faaliyetleri
yurt içinde 265 adet flubenin yan› s›ra serbest
bölgelerdeki flubeleri, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’ndeki flubeleri ve Bahreyn’deki
yurtd›fl› flubesi arac›l›¤›yla yürütülmektedir.

Standart ifl süreçlerine ulaflmada çok önemli
bir bileflen olan mevzuat takibine olanak
tan›yan intranet sisteminin daha etkin ve
verimli hale getirilmesi amac›yla iyilefltirme ve
gelifltirme çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Bu çal›flmalara
2004 y›l›nda da devam edilecektir.

2003 y›l› ifllem hacimleri aç›s›ndan da önemli
geliflmelerin kaydedildi¤i bir dönem olmufltur:
‹thalat ve ihracat akreditifleri adet olarak bir
önceki y›la göre s›ras›yla %93 ve %111 artm›fl;
Banka, farkl› ihracat sigorta kurulufllar› ile
(EXIMBANK-ABD, HERMES-Almanya, ERG‹sviçre, CESCE-‹spanya, OND-Belçika, COFACEFransa, SACE-‹talya, TAIWAN EXIM- Tayvan,
FINNVERA-Finlandiya) olan kredi iliflkilerini
art›rarak orta vadeli yat›r›m kredileri ve GSM
ifllemlerinde en aktif Türk bankalar›ndan biri
olmay› baflarm›flt›r. Bu yo¤un iflbirli¤inin do¤al
bir neticesi olarak, Oyak Bank’›n ihracat sigorta
kurulufllar› nezdindeki kredi limitleri de
artm›flt›r.

Oyak Bank, bir Dünya Bankas› Grubu kuruluflu
olan IFC (International Finance Corporation)
ile yak›n bir iflbirli¤i halindedir. Banka, IFC’den
6 y›l vadeli 50 milyon dolar tutar›nda bir kredi
temini konusunda çal›flmakta olup, bu kredi
paketinin 2004 ilk çeyre¤inde tamamlanmas›
ve kullan›lmas› hedeflenmektedir.

Müflteri memnuniyeti

Müflteri ‹letiflim Merkezi (M‹M), Oyak Bank’›n
müflterileri ile yedi gün yirmi dört saat iletiflimde
oldu¤u bir hizmet ünitesidir. 2003 y›l›nda
M‹M’e gelen 9,370 adet müflteri flikayeti,
memnuniyeti, önerisi ve bilgi-hizmet talebi
h›zla de¤erlendirilmifl; gerekli çözümler
üretilmifl veya ilgili birimlerce üretilmesi
sa¤lanm›flt›r.
Oyak Bank müflteri memnuniyetini sürekli
k›lmak için, M‹M’e gelen talepleri,
yo¤unlaflt›klar› gruplar baz›nda
de¤erlendirmekte ve iyilefltirme gelifltirme
çal›flmalar› gerçeklefltirmektedir.

Finansal Kurumlar
Dünya çap›nda sa¤lam iliflkiler

Oyak Bank, 11 Ocak 2002 tarihinde Sümerbank
ile gerçeklefltirmifl oldu¤u birleflmeyi takiben
yo¤un ve kapsaml› bir uluslararas› pazarlama
faaliyeti bafllatm›flt›r. Bu çal›flmalar›n
sonucunda, Oyak Bank 113 ülkede toplam
say›s› 1,900’ü aflk›n banka ile muhabirlik iliflkisi
kurmufl; kendisine tan›nan kredi limitleri her
geçen gün artarken, ratingi ve uluslararas›
marka imaj› seçkin bir konuma ulaflm›flt›r.

Uluslararas› kredi piyasalar› ve
Oyak Bank
Oyak Bank, sektörün likiditesi en yüksek
bankalar›ndand›r.

Banka, 2003 y›l›n›n ikinci yar›s›nda, OYAK’›n
ilk uluslararas› sendikasyon kredisinin
organizasyonunda aktif olarak yer alm›flt›r.
Oyak Bank’›n uluslararas› piyasalardaki
sayg›nl›¤› ifllemin k›sa sürede tamamlanmas›nda
önemli rol oynam›flt›r. OYAK taraf›ndan
kullan›m›, 2004 y›l›n›n bafl›nda gerçekleflecek
olan sendikasyon kredisi, 115 milyon dolar
tutar›nda ve 370 gün vadelidir. ABN Amro
Bank N.V., HSBC Bank Plc., ING Bank N.V.,
Societe Generale, Standard Bank London Ltd.,
WestLB AG, Credit Lyonnais S.A. ve Natexis
Banque Populaires bankalar›n›n ortak
liderli¤inde gerçeklefltirilen sendikasyon
kredisine 5 ülkeden 9 banka kat›lm›flt›r.

Oyak Bank, 2003 y›l›nda, Dünya Bankas›’nca
Türkiye’deki ihracatç› firmalar›n iflletme
sermayesi ve sabit k›ymet yat›r›mlar›n›n
finansman› amac›yla sa¤lanan ‹hracat
Finansman› Arac›l›k Kredisi - EFIL II’ye arac›l›k
edecek olan bankalardan biri olarak seçilmifltir.
Bu krediye arac›l›k ifllevi, Türkiye S›nai Kalk›nma
Bankas› (TSKB) liderli¤inde gerçeklefltirilecektir.

Kredi derecelendirme notu

Dünyan›n önde gelen kredi derecelendirme
kurulufllar›ndan Moody’s, 2002 de oldu¤u gibi,
2003 y›l›nda da Oyak Bank’›n finansal güç
notunu D+ olarak teyit etmifltir.
Bu not ile Oyak Bank Türkiye’nin en sayg›n
bankalar› aras›nda yerini pekifltirmifl
durumdad›r.

D›fl ticaret finansman›nda artan
etkinlik

2003 y›l›n›n hemen bafl›nda yaflanan Irak krizi,
uluslararas› piyasalarda tedirginlik yaratm›flt›r.
Bu süreçte Oyak Bank, sahip oldu¤u sayg›n ve
güvenilir imaj›n› daha da sa¤lamlaflt›rm›fl ve
müflterilerine sundu¤u hizmet kalitesinden
ödün vermeden faaliyetlerine devam etmifltir.
Kuruldu¤u günden beri, d›fl ticaret finansman›n›
geleneksel bir ifl sahas› olarak gören ve bu
anlamda köklü bir kurumsal kültüre sahip olan
Oyak Bank, 2003 y›l›n›n zorluklar›na karfl›n bu
segmentteki ifllem hacimlerini art›rm›flt›r.
Kurumsal ve ticari bankac›l›k segmentlerinin
yürüttü¤ü etkin pazarlama faaliyetleri Bankan›n

Oyak Bank’›n, son iki y›ld›r profesyonel ve titiz bir
ifl yaklafl›m› kapsam›nda gelifltirdi¤i dünya çap›ndaki
sa¤lam iliflkileri, Türkiye’nin d›fl ticaret hacminden
artan oranda pay almas›nda önemli bir ivme
sa¤lamaktad›r.

Composite
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2003 YILINDA
OYAK BANK-STRATEJ‹LER VE GEL‹fiMELER

sadece müflteri say›s›n› art›rmakla kalmam›fl,
d›fl ticaret yapan müflterilerin artan oranda
ihracat ve ithalat ifllemini Oyak Bank’a
kayd›rmalar›n› sa¤lam›flt›r.

gerektirdi¤i tüm yat›r›mlar h›zla yaflama
geçirilmifltir.

2003 y›l› Oyak Bank için büyüme
ve teknolojik at›l›m y›l› olmufltur.

Oyak Bank, yüksek d›fl ticaret hacimlerine
arac›l›k etmesine olanak tan›yacak uygun
koflullu kredi limitlerine sahiptir. Banka, d›fl
ticarete arac›l›k baflta olmak üzere, uluslararas›
para ve sermaye piyasas› ifllemleri, forfaiting
ve di¤er tüm uluslararas› bankac›l›k ifllemleri
alan›nda etkin olmaya, ifllem hacimlerini
art›rmaya kararl›d›r.

Bilgi Teknolojileri
Birleflme ve entegrasyon çal›flmalar›n›n olumlu
sonuçlar›n› elde eden Banka, h›zl› bir büyüme
ve yay›lma göstermifl; bir dizi özgün bilgi
teknolojisi projesini hayata geçirmifltir.
Bilgi Teknolojileri Grubu’nun temel amac›
“Bankan›n müflterilerine istedikleri yerden,
istedikleri zaman ve istedikleri ortamda
bankac›l›k faaliyeti kapsam›ndaki tüm finansal
hizmetleri sunmas›na” ve “kaynaklar›n daha
verimli kullan›lmas›na yönelik kararlar›n
al›nmas›nda yöneticilerin ihtiyaç duydu¤u
bilgileri detayl› ve zaman›nda elde etmesine”
imkan sa¤layacak gerekli teknolojik altyap›y›
oluflturmakt›r.

Ulusal çapl› en genifl elektronik
ifllem omurgalar›ndan biri

Banka müflterilerine sundu¤u ürün ve hizmet
yelpazesinin geliflmesine paralel olarak, 2003
y›l›nda çok say›da altyap› projelerini k›sa bir
sürede baflar›yla hayata geçirmifltir. Altyap›
yat›r›mlar›nda, artan müflteri ve flube say›lar›na
etkin ve yeterli hizmet sa¤laman›n yan› s›ra,
sektörde yaflanan yo¤un rekabet koflullar›nda,
Bankaya bir avantaj sa¤lanmas› da
hedeflenmifltir. 2003 y›l›nda farkl› ifl kollar›nda,
yayg›nlaflan ve zenginleflen ürün ve hizmetlerin

Oyak Bank, kredi kart› müflterilerine,
0212 328 28 28 numaral› ücretsiz telefon
hatt›ndan ulafl›lan +destek markas› alt›nda
yard›m hizmetleri vermektedir.

Composite

MY

444 0 600 numaral› eriflim telefonundan,
haftan›n 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet
veren Müflteri ‹letiflim Merkezi (M‹M)’nin üye
say›s› %174 oran›nda artm›flt›r.

Oyak Bank’›n 2003 y›l›nda kaydetti¤i fiziki
büyüme bilgi teknolojileri alan›na da
yans›m›flt›r. Bilgi Teknolojileri altyap›s›ndaki
yayg›nlaflma Oyak Bank’›, ulusal çapl› en büyük
elektronik ifllem omurgas›na sahip kurumlardan
biri haline getirmifltir.
2003 y›l›nda gerçeklefltirilen alternatif da¤›t›m
kanallar› çal›flmalar› ATM ve POS ile s›n›rl›
kalmam›flt›r. Mobil flube ve kiosk, E-Cüzdan
hizmetleri, internet bankac›l›¤› modülü ve
Müflteri ‹letiflim Merkezi (M‹M) uygulamalar›n›n
fonksiyonlar› zenginlefltirilmifl; ürün ve hizmet
sunum h›z›, kalitesi ve etkinli¤i art›r›lm›flt›r.

‹fl ortam›na h›zla uyum sa¤lamak

Banka genelinde, verimlili¤in art›r›lmas›
anlam›nda da önemli geliflmeler kaydedilmifltir.
Bilgi teknolojileri, Oyak Bank’›n hedef ve
stratejileri do¤rultusunda gelifltirilen projelere
yönelik yat›r›mlar›yla, Bankan›n gelirlerini ve
pazar pay›n› art›r›c›, maliyetlerini düflürücü ve
Oyak Bank’›n rekabet ortam›na h›zla uyum
sa¤layabilmesine olanak tan›yan çal›flmalar›na
a¤›rl›k vermektedir.

Toplumsal takdir ve be¤eni

Oyak Bank’›n müflteri odakl› ürün, hizmet ve
uygulamalar› genifl bir be¤eni ve takdir
toplamaktad›r.
Oyak Bank, müflteri odakl› çal›flmalar› ve bu
alanda kaydetti¤i etkinlik ve verimlilik ile, CRM
Institute Turkey taraf›ndan 2003 y›l›nda
gerçeklefltirilen yar›flman›n müflteri iliflkileri
dal›nda,
• Karma Ürün Projesi (BOSS Kredileri) ve
• Veri Entegrasyon Projesi (MIP Projesi)
ile iki CRM Oscar ödülü kazanm›fl ve ICCS kalite
berat› alm›flt›r.
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Bilgi Teknolojileri Grubu, 2003 y›l›nda Oyak
Bank’›n hedeflerine ulaflmas›nda, teknoloji ile
bütünleflik, müflteri odakl› ve verimlili¤i
hedefleyen projeleriyle Bankan›n genel
etkinli¤ine ve rekabet gücüne önemli katk›larda
bulunmufltur.

Banka her y›l, üniversite mezunu gençlerin,
güçlü bir teorik ve pratik e¤itim alarak
profesyonelli¤e ilk ad›mlar›n› Oyak Bank’ta
atmalar›n› sa¤lamaya yönelik MT programlar›
düzenlemektedir.

civar›ndad›r. Ayn› dönemde toplam 186,547
saat e¤itim verilmifl olup, kifli bafl› e¤itim süresi
53.85 saattir.

‹nsan Kaynaklar›
Kaliteli ifl gücü

Kaliteli hizmete giden yolun kaliteli iflgücünden
geçti¤ine inanan Oyak Bank, güvenen,
güvenilen, araflt›ran, öneren, yaratan, takip
eden ve destekleyen profesyonel bir insan
kayna¤›na sahiptir. Bankan›n insan kaynaklar›
politikas›, bu nitelikleri sürekli k›lma esas›na
dayanmaktad›r. Keza 2003 y›l›nda Bankan›n
farkl› birim ve flubeleri için gerçeklefltirilen
istihdam çal›flmalar›nda aday›n ö¤renim
durumu, bankac›l›k deneyimi, yafl kriterlerinin
yan› s›ra piyasada itibar› ve güvenilirlik unsurlar›
da titizlikle de¤erlendirilmifltir. Aday belirleme
çal›flmalar›, uzman firmalar taraf›ndan
gelifltirilmifl, yeterlilik ve kiflilik testleri
uygulamalar› ile de desteklenmifltir.
Oyak Bank insan kayna¤› künyesi (Aral›k 2003)
Toplam çal›flan say›s›
3,919
fiube say›s›
272
Üniversite mezunu çal›flan yüzdesi
%68
Pazarlama kadrosu çal›flan yüzdesi
%30
Yönetici kademesi çal›flan yüzdesi
%8
Yönetici kademesi yafl ortalamas›
41
Tüm banka yafl ortalamas›
32
Oyak Bank’›n personel say›s› %9 oran›nda bir
art›flla 2003 y›l sonu itibar›yla 3,919 kifliye
ulaflm›flt›r.

Yönetici aday› program› (MT)

Oyak Bank, MT programlar› uygulamas›na 2003
y›l›nda devam etmifltir.

2003 y›l› MT program› s›nav›na 2,571 aday
kat›lm›fl; 47 kifli, Bankan›n yönetim
kademelerine aday olarak yetifltirilmek üzere
Oyak Bank taraf›ndan istihdam edilmifltir.

Teknoloji ve insan kayna¤›

‹nsan kaynaklar› uygulamalar›ndaki etkinli¤i
ileri teknoloji kullanarak art›rmay› hedefleyen
Oyak Bank’a, sadece internet ortam›ndan ifl
baflvurusunda bulunulmaktad›r.
‹fle al›m süreçlerini ve aday de¤erlendirme
kriterlerini teknolojik platforma tafl›yarak
internet sayfas›ndan duyuran Oyak Bank,
adaylara baflvurular›n› flifreleri arac›l›¤›yla
güncelleme ve baflvuru durumlar›n› izleme ve
Bankan›n bofl kadrolar›na yönelik olarak
yay›nlad›¤› di¤er ilanlara yönlendirme olana¤›
da sa¤lamaktad›r. Bu uygulamalar, Bankan›n
internet sitesiyle aday aras›nda sürekli bir
iletiflim olana¤› sa¤lamaktad›r.
En do¤ru bilgiye en k›sa zamanda ve en verimli
flekilde ulaflmay› hedefleyen Oyak Bank,
çal›flanlar›n›n özlük, bordro ve izin bilgilerine
elektronik ortamdan ulaflmalar›n› ve
izlemelerini sa¤layan ça¤dafl uygulamalar
gelifltirmifltir. Banka, çal›flanlar›n›n kariyer
planlamas› ve performans yönetim süreçleri
konular›nda da en güncel teknolojiyi içeren
uygulamalar kullanmaktad›r.

E¤itim ve insan kayna¤›

Oyak Bank’ta e¤itim faaliyeti, Banka içi
e¤itimler, Türkiye Bankalar Birli¤i e¤itimlerine
kat›l›m, seminerler, aç›k e¤itimler ve flube içi
e¤itimler olarak organize edilmektedir. 2003
y›l›nda e¤itimlere kat›lan çal›flan say›s› 37 bin

Oyak Bank çal›flanlar›na bankac›l›¤›n çeflitli
alanlar›yla ilgili e¤itimler düzenlemenin yan›
s›ra, ortak bir kurumsal kültür oluflturmaya
yönelik aç›k hava e¤itimleri, kiflisel geliflim ve
tak›m çal›flmas› e¤itimleri de düzenlemektedir.
Banka, ayda bir kez, çal›flanlar›na uygulad›¤›
bir anketin sonucunda en çok ilgi gören konular
aras›nda seçti¤i bir bafll›kta, kat›l›m›n iste¤e
ba¤l› oldu¤u bilgilendirme seminerleri de
organize etmektedir. 2003 y›l›nda düzenlenen
bu seminerlerde pozitif düflünme, yoga, sigaray›
b›rakma gibi konular ifllenmifltir.
Oyak Bank’ta e¤itimler, ‹stanbul’un yan› s›ra
Ankara, ‹zmir, Adana’daki bölgesel merkezlerde
de verilmektedir.
2003 y›l›nda, 47 yönetici aday› (MT), 59 günü
teorik, 14 günü ise iflbafl› olmak üzere toplam
73 gün e¤itim alm›fllard›r. Yönetici adaylar› bu
e¤itimlerini baflar›yla tamamlayarak, Aral›k
2003 itibar›yla Oyak Bank Genel Müdürlük
birimleri ve flubelerindeki görevlerine
atanm›fllard›r.
Oyak Bank, çal›flanlar›n›n SPK Lisanslama
S›navlar›na haz›rlanmas› amac›yla iki kez yo¤un
e¤itim programlar› düzenlemifltir. Bu e¤itimler,
deneme s›navlar›yla desteklemifl ve Türkiye
ortalamas›n› aflan bir baflar› seviyesi elde
edilmifltir.
Oyak Bank, geliflen teknolojinin sundu¤u
olanaklardan e¤itim alan›nda da yo¤un olarak
faydalanmaktad›r. Y›ll›k e¤itim program›, ders
notlar›, e¤itim duyurular› Banka çal›flanlar›n›n
eriflimine aç›k olan intranette yay›nlanmaktad›r.
E¤itim baflvurular› ve bu konudaki tüm
raporlama ve de¤erlendirme çal›flmalar› da
elektronik ortamda gerçeklefltirilmektedir.

Birleflme ile farkl› kültürleri bünyesinde toplayarak
ortak bir potada sentezleyen Oyak Bank, 2003
y›l›nda, kaliteli iflgücü anlay›fl›n›, ça¤dafl teknoloji
kullan›m› ve sürekli e¤itimle gelifltirmeye devam
etmifltir.
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‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M‹

Analitik ve etkin
kontrol süreçleri
Risk yönetimi yap›lanmas›
Oyak Bank’›n merkezi bir risk yönetimi organizasyonu vard›r.
Bankan›n risk yönetimi, ifltirak flirketlerini de kapsayacak bir flekilde
yap›land›r›lm›flt›r.
Getirileri ve riskleri birlikte sahiplenmek
Oyak Bank’ta risk politikalar› belirlenmifl, bu politikalar ifl planlar›n›n
ve ifl stratejilerinin içinde yer alm›fl, ifl birimlerinin getiriler oldu¤u
kadar riskleri de sahiplenmesi sa¤lanm›flt›r. Yönetim Kuruluna ve
üst yönetime günlük, haftal›k ve ayl›k raporlamalar ile riskler, risk
s›n›rlamalar› ve risk önleyici çal›flmalar hakk›nda bilgi verilmektedir.
Risk yönetimi kurallar› Oyak Bank’›n bütün bölümleri taraf›ndan
Bankan›n kârl›l›¤›n›n ve de¤erinin art›r›lmas› amac›yla
uygulanmaktad›r. ‹stenmeyen riskler proaktif yönetim ile
azalt›lmakta, riskler yak›ndan kontrol edilmektedir.
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‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M‹

Oyak Bank’ta risk yönetiminin ba¤›ms›zl›¤›
sa¤lanm›fl olup, Risk Yönetimi Baflkanl›¤›, Teftifl
Kurulu Baflkanl›¤›, ‹ç Kontrol Merkezi ve Bilgi
Teknolojileri Denetim Grubu do¤rudan Yönetim
Kuruluna raporlama yapmakta, ‹ç Denetim ve
Risk Yönetiminden sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesine ba¤l› olarak çal›flmaktad›r.

Oyak Bank, 3. Say›sal Etki (QIS3) Çal›flmas›n›
ilk yapan bankalardan biri olarak, tüm Türk
Bankac›l›k sektöründe tekrarlanan QIS-TR
çal›flmas›nda BDDK’n›n belirledi¤i bankalara
bu konuda dan›flmanl›k vermifltir.

Teftifl Kurulu üyeleri, flubelerde yerinde denetim
ifllevini gerçeklefltirdikleri gibi, Banka bilgi ifllem
sistemi üzerinden de merkezden denetim
yapmaktad›rlar. Ayr›ca, Bankan›n risk yönetimi
ve iç kontrol faaliyetleri Teftifl Kurulunun
incelemesine tabidir. Teftifl Kurulunun öneri
ve süreç iyilefltirme tavsiyelerini de içeren
raporlar›, Banka üst yönetimine ve denetlenen
birimlere sunulmakta; Oyak Bank üst
yönetiminin ve denetlenen birimlerin almas›
gereken önlemler ve tespit edilen zaaflar
de¤erlendirilerek tebli¤ edilmektedir.

Bilançoda tafl›nan riskler, Yönetim Kurulu’nun
belirlemifl oldu¤u limitler çerçevesinde
yönetilmektedir. Aktif ile pasiflerin vade
fark›ndan kaynaklanan risklerin yönetilmesi
için vade farkl›l›¤› limiti, vade uyuflmazl›¤›
durumunda faiz oranlar›n›n de¤iflmesi sonucu
oluflabilecek faiz oran› farkl›l›k limiti, riske
maruz de¤er limiti, aç›k pozisyon limitleri ve
aktiflerin toplam aktifler içindeki da¤›l›m
oranlar› Yönetim Kurulunca belirlenmifltir.
Üst Düzey Risk Komitesi Bankan›n bütün
risklerini de¤erlendirmekte Yönetim Kuruluna
öneriler sunmaktad›r.

Analitik yöntemlerle risk takibi ve
Basel II

Bilançoda tafl›nan risklerin analizi, stres testleri
ve duyarl›l›k analizleri kapsam›nda yap›lmakta,
piyasa riskine maruz de¤er günlük olarak
hesaplanmaktad›r. Banka ayn› zamanda, risklere
karfl› ekonomik sermaye çal›flmalar› yapmaktad›r.
Tüm dünyada mevcut sermaye yeterlili¤i ölçüm
kriterlerinin yerini alacak olan Basel II’ye haz›rl›k
kapsam›nda, Oyak Bank’ta yeni kriterler ile
sermaye yeterlili¤i hesaplanmas›na bafllanm›fl;
düzenlemenin getirece¤i di¤er de¤ifliklikler
konusunda da haz›rl›klar sürdürülmüfltür.
Etkin bir kredi riski yönetimi ve 2006 y›l›
sonunda uygulamaya koyulmas› planlanan
Basel II kurallar›na uyum sa¤lanmas› amac›yla,
Bankan›n kurumsal ve ticari krediler risk
derecelendirme sistemi gelifltirilmifltir. Basel
II’ye uyum konusunda ise, Oyak Bank’›n sistem
alt yap›s›n›n ve süreçlerinin uyumu konusundaki
çal›flmalara devam edilmektedir.

Operasyonel risk

Ölçümü yap›lan risk kategorileri aras›nda yer
alan operasyonel riskler konusunda, risklerin
yönetimine yönelik temel prensipler
oluflturulmufl; riskleri belirlemeye, kontrol
etmeye, izlemeye, ölçmeye ve raporlamaya
yönelik standartlar belirlenmifltir.
Operasyonel risk yönetimi kapsam›nda,
Bankan›n süreç, politika ve prosedürlerinin
gözden geçirilmesi, tasar›m› ve gelifltirilmesi
düzenli olarak yap›lmakta; insan, sistem ve d›fl
etken kaynakl› risklerin her bir faaliyet kolu
baz›nda tespiti ve sonuçlar›n›n
say›sallaflt›r›lmas›na yönelik veri toplama ve
modelleme çal›flmalar› gerçeklefltirilmektedir.
Risk yönetimi çal›flmalar› kapsam›nda, Oyak
Bank, ifl süreklili¤i ve acil durum planlar›
haz›rlam›flt›r. Acil durumlarda planlar›n etkin
olarak çal›flmas› için belirli aral›klarla örnek
senaryolar çerçevesinde tatbikatlar
yap›lmaktad›r.

Teftifl Kurulu

Faaliyetlerinde risk bazl› süreç teftiflini esas
alan Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› hazine, krediler
ve operasyon-soruflturma teftifl baflkan
yard›mc›l›klar› fleklinde yap›land›r›lm›fl ve BDDK
yönetmeli¤i dikkate al›narak Yönetim Kuruluna
ba¤l› olarak konumland›r›lm›flt›r.
Bankada uygulanan risk bazl› süreç teftifli ile,
kredi ve piyasalara iliflkin risklerin belirlenmesi,
analizi, s›n›rlanmas›, limit kontrolü ve
raporlanmas› ile operasyonel risklerin
saptanmas› ve s›n›rland›r›lmas›
hedeflenmektedir.

Bilgi Teknolojileri Denetim Bölümü
ve ‹ç Kontrol Merkezi

Faaliyetlerini, bankac›l›k uygulamalar› ve
yaz›l›m, sistemler, network donan›m, tasar›m
ve operasyonlar› konular›nda sürdürmekte olan
Bilgi Teknolojileri Denetim Bölümü, Oyak
Bank’›n teknolojik risklerini tespit ederek
bunlara karfl› tedbirler al›nmas›n› sa¤lamaktad›r.
‹ç Kontrol Merkezi ise, BDDK yönetmeli¤ine
uygun ve Yönetim Kuruluna ba¤l› olarak,
hazine, krediler ve operasyonel kontrol
müdürlükleri fleklinde yap›lanm›flt›r. Merkez,
Bankan›n politikalar›, süreçleri, faaliyetleri,
dikkate al›nd›¤›nda, Oyak Bank’›n hedeflerine
ulaflmas›nda karfl›laflabilece¤i ifl, operasyonel,
finansal, yasal uyum ve di¤er risklere yan›t
vererek etkin ve verimli iflleyifline katk›da
bulunan iç kontrol sisteminin izlenmesinden
sorumludur.
‹ç Kontrol Merkezi, süreçler içerisine
yerlefltirilmifl kontrollerle yetinmeyip, Banka
Üst Yönetimine ve Yönetim Kuruluna, iç kontrol
sistemi hakk›nda düzenli olarak bilgi vermekte
ve iç kontrol sistemini sürekli olarak gözden
geçirmektedir.
Oyak Bank, sa¤lam ve tam denetim ve risk
yönetimi fonksiyonlar›n›n, Banka çap›nda ve
tüm faaliyetlerin içerisine do¤ru olarak
yerlefltirilecek süreçlerle iflleyece¤ine
inanmaktad›r.

Risk yönetimi kurallar› Oyak Bank’›n bütün bölümleri
taraf›ndan Bankan›n kârl›l›¤›n›n ve de¤erinin
art›r›lmas› amac›yla uygulanmaktad›r.
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OYAK BANK F‹NANSAL H‹ZMETLER GRUBU

Ürün gam›n›
çeflitleyen entegre
bir hizmet yaklafl›m›
Oyak Bank’›n dört finansal hizmet ifltiraki bulunmaktad›r.
• Oyak Anker Bank GmbH (Almanya)
• Oyak European Finance Ltd. (‹rlanda)
• Oyak Portföy Yönetimi A.fi.
• Oyak Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi.
Bankac›l›k, finansal hizmetler ve portföy yönetimi
alanlar›nda faaliyet gösteren ifltirak flirketleri Oyak
Bank’›n hizmet alan›n› Türkiye s›n›rlar› d›fl›na tafl›d›¤›
gibi ürün ve hizmet gam›n› da zenginlefltirmektedir.
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OYAK BANK F‹NANSAL H‹ZMETLER GRUBU

OYAK ANKER BANK GmbH

OYAK EUROPEAN FINANCE PLC (OEF)

Alman Bankalar Birli¤i’nin bir üyesi olan Oyak
Anker Bank, uluslararas› ticaret finansman› ve
bireysel bankac›l›k baflta olmak üzere
bankac›l›¤›n tüm alanlar›nda müflterilerine
hizmet sunmaktad›r. Banka, özellikle TürkiyeAlmanya ve di¤er AB ülkeleri aras›ndaki
uluslararas› ticaretin finansman› ve arac›l›¤›
konular›nda ihtisaslaflm›flt›r.

Ba¤›ms›z denetime tabi 2003 y›l sonu bilanço
verilerine göre OEF'in toplam varl›klar› 176
milyon dolar, özkaynak toplam› ise 18 milyon
dolard›r.

1958 y›l›nda kurulan ve Oyak Bank’›n 1996
y›l›nda ifltirak etti¤i Oyak Anker Bank,
Almanya’n›n befl kentindeki (Augsburg, Berlin,
Bonn, Koblenz ve Manheim) flubeleri ile hizmet
vermektedir.

31 Aral›k 2003 tarihi itibar›yla, Oyak Anker
Bank’›n toplam kredi portföyü (faktoring
alacaklar› dahil) 249.5 milyon Euro’dur. Ayn›
tarihte Bankan›n aktif büyüklü¤ü 294.6 milyon
Euro’ya, toplam müflteri mevduat› ise 255.6
milyon Euro’ya ulaflm›fl durumdad›r.

1994 y›l›nda faaliyetlerine bafllayan Oyak
European Finance, Dublin Uluslararas› Finans
Merkezi’nde faaliyet gösteren bir finansal
hizmetler flirketidir. ‹rlanda yasalar›na tabi olan
OEF, müflterilerine h›zl›, kaliteli ve yüksek katma
de¤er içeren finansal ürünler sunmaktad›r.
fiirketin faaliyet alanlar› aras›nda kurumsal
finansman, forfaiting ve proje finansman› gibi
ileri ihtisas gerektiren ifl kollar› yer almaktad›r.

Kurulufl tarihi
1994
Oyak Bank ifltirak tarihi
1994
Faaliyet konusu
Finansal hizmetler
Oyak Bank’›n pay›
%100
Web
www.oyakeuro.com

Kurulufl tarihi
1958
Oyak Bank ifltirak tarihi
1996
Faaliyet konusu
Bankac›l›k
Oyak Bank’›n pay›
%100
Web
www.oyakankerbank.de

OYAK PORTFÖY YÖNET‹M‹ A.fi.

Ülkemizde kurulan ilk portföy yönetim flirketi
olan Oyak Portföy Yönetimi, kurumsal ve
bireysel müflterilere portföy yönetim hizmetleri
sunmaktad›r.
2003 y›l›nda büyümeye devam eden fiirketin
yönetimi alt›ndaki varl›klar›n de¤eri y›l sonunda
486 milyon dolara ulaflm›fl durumdad›r. Oyak
Portföy Yönetimi, y›l sonu verilerine göre fon
kurucular›n›n piyasa paylar› itibar›yla 53 fon
kurucusu flirket aras›nda 9., 21 portföy yönetimi
flirketi aras›nda ise 7. olmufltur.
Oyak Portföy Yönetimi’nin hizmet verdi¤i fon
say›s›, Oyak Emeklilik’in fonlar›n›n da
kat›lmas›yla 13’e ulaflm›fl durumdad›r.
Kurulufl tarihi
1997
Oyak Bank ifltirak tarihi
1997
Faaliyet konusu
Portföy yönetimi
Oyak Bank’›n pay›
%60
Web
www.oyakportfoy.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.

1982 y›l›nda kurulan Oyak Yat›r›m, sektörünün
en eski, en sayg›n ve en güvenilir arac›
kurumlar›ndand›r. Türkiye’nin 31 iline yay›lm›fl
52 noktada yer alan do¤rudan flubeleri ve
acentesi olarak görev yapan Oyak Bank
flubelerinden yat›r›mc›lara hizmet sunan Oyak
Yat›r›m, ülkemizin en büyük arac› kurumlar›
aras›nda yer almaktad›r.
fiirket, yerli bireysel ve kurumsal müflteriler,
uluslararas› yat›r›m fonlar› ve arac› kurumlardan
oluflan ve say›s› 38 bine yak›n müflteriye hizmet
vermektedir. Bu müflteri say›s› ile Oyak Yat›r›m,
sektörde 5. büyük flirket konumundad›r.
Oyak Yat›r›m’›n saklama hizmeti verdi¤i müflteri
varl›klar› 700 trilyon TL’ye yaklaflm›fl olup,
fiirketin, ‹MKB hisse senetleri ifllem hacmi
10 trilyon TL, pazar pay› ise %4’tür.
Oyak Yat›r›m, alternatif da¤›t›m kanallar› olan
internet ve ça¤r› merkezi de etkinlikle kullan›lan
bir arac› kurumdur.
Kurulufl tarihi
1982
Oyak Bank ifltirak tarihi
2002
Faaliyet konusu
Sermaye piyasalar›nda
arac›l›k ifllemleri
Oyak Bank’›n pay›
%5.13
Web
www.oyakyatirim.com.tr
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YÖNET‹M KURULU

Composite

DR. fiER‹F COfiKUN ULUSOY
Yönetim Kurulu Baflkan›

A. MEHMET ÖZDEN‹Z
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

M. HAKAN EM‹NSOY
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür

DR. CANER ÖNER
Yönetim Kurulu Üyesi,
‹ç Denetim ve Risk Yönetimi

HÜLYA ‹. ATAHAN
Yönetim Kurulu Üyesi

BED‹Z DEM‹RAY
Yönetim Kurulu Üyesi

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

ERGÜN OKTAY OKUR
Yönetim Kurulu Üyesi

CELALETT‹N ÇA⁄LAR
Yönetim Kurulu Üyesi

ERTU⁄RUL AYDIN
Denetleme Kurulu Üyesi

NAD‹R ÖZDEN
Denetleme Kurulu Üyesi
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Composite

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

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

CENK TÜLÜMEN
Genel Müdür Yard›mc›s›
Hazine ve Uluslararas› ‹liflkiler

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

NEJAT B‹LG‹NER
Genel Müdür Yard›mc›s›
‹nsan Kaynaklar› ve Yönetim Hizmetleri

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

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

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

GÖKHAN YURTÇU
Teftifl Kurulu Baflkan›

HÜLAGÜ ÖZCAN
Risk Yönetimi Baflkan›
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GENEL MÜDÜRLÜK
Eski Büyükdere Cad.
Ayaza¤a Köyyolu No: 6
Maslak 34398 ‹stanbul
Tel : (212) 335 10 00
Faks : (212) 286 61 00

MÜfiTER‹ ‹LET‹fi‹M MERKEZ‹ 444 0 600

fiUBELER
ADANA

Composite

Adana fiubesi
Adana Çimento fiubesi
Gazipafla fiubesi
Küçüksaat fiubesi

(322) 363 20 17
(322) 332 80 19
(322) 458 97 10
(322) 352 32 17

AFYON

Afyon fiubesi

(272) 214 03 52

A⁄RI

A¤r› fiubesi

(472) 216 23 44

AKSARAY

Aksaray fiubesi

(382) 213 22 75

AMASYA

Amasya fiubesi
Merzifon fiubesi

(358) 218 22 66
(358) 514 14 05

ANKARA

Ankara fiubesi
Ankara Ticaret Odas› fiubesi
Armada fiubesi
Bahçelievler fiubesi
Bakanl›klar fiubesi
Bat›kent Metro fiubesi
Beflevler Metro fiubesi
Cebeci fiubesi
Çankaya fiubesi
Çetin Emeç fiubesi
Demetevler Metro fiubesi
Dikimevi Metro fiubesi
‹vedik Metro fiubesi
Kaz›m Karabekir fiubesi
K›z›lay fiubesi
K›z›lay Metro fiubesi
Köro¤lu fiubesi
Kurtulufl OYAK Üye
Hizmetleri fiubesi
Küçükesat fiubesi
Mithatpafla fiubesi
Mithatpafla Tahsilat fiubesi
Necatibey fiubesi
Ostim fiubesi
Polatl› fiubesi
S›hhiye Metro fiubesi
Siteler fiubesi
Turan Günefl fiubesi
Ulus fiubesi
Ulus Metro fiubesi
Ümitköy fiubesi
Yeniflehir fiubesi

(312) 468 62 00
(312) 286 13 30
(312) 219 10 64
(312) 212 08 45
(312) 419 28 15
(312) 251 45 47
(312) 215 23 46
(312) 319 32 77
(312) 441 84 27
(312) 285 54 74
(312) 335 85 12
(312) 319 18 60
(312) 327 17 63
(312) 342 23 00
(312) 430 13 87
(312) 417 31 85
(312) 447 33 00
(312) 415 64 75
(312) 447 75 02
(312) 435 98 40
(312) 435 53 96
(312) 231 82 58
(312) 385 39 14
(312) 623 49 54
(312) 232 53 40
(312) 353 95 30
(312) 440 99 27
(312) 310 62 00
(312) 309 63 08
(312) 235 02 97
(312) 417 60 70

ANTALYA

Alanya fiubesi
Antalya fiubesi
Antalya Akdeniz fiubesi
Manavgat fiubesi

(242) 513 21 81
(242) 243 20 60
(242) 244 45 20
(242) 746 75 17

AYDIN

Ayd›n fiubesi
Kufladas› fiubesi
Kufladas› Çarfl› fiubesi
Nazilli fiubesi
Söke fiubesi

(256) 212 48 96
(256) 612 44 34
(256) 614 17 63
(256) 315 86 82
(256) 512 13 51

BALIKES‹R

Ayval›k fiubesi
Bal›kesir fiubesi
Band›rma fiubesi

(266) 312 17 54
(266) 245 96 11
(266) 718 79 51

BARTIN

Bart›n fiubesi

(378) 227 01 11

BATMAN

Batman fiubesi

(488) 212 47 01

B‹LEC‹K

Bilecik fiubesi

(228) 212 96 00

BOLU

Bolu fiubesi

(374) 215 39 86

BURDUR

Burdur fiubesi

(248) 232 20 20

BURSA

Bursa fiubesi
Heykel fiubesi

(224) 252 59 00
(224) 224 03 53

ÇANAKKALE

Çanakkale fiubesi
Gelibolu fiubesi

(286) 213 90 51
(286) 566 70 70

ÇANKIRI

Çank›r› fiubesi

(376) 212 44 00

ÇORUM

Çorum fiubesi

(364) 225 36 25

DEN‹ZL‹

Denizli fiubesi

(258) 242 50 65

D‹YARBAKIR

Diyarbak›r fiubesi

(412) 224 87 66

DÜZCE

Düzce fiubesi

(380) 512 18 34

ED‹RNE

Edirne fiubesi
Keflan fiubesi
Uzunköprü fiubesi

(284) 213 87 34
(284) 712 41 42
(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

GAZ‹ANTEP

Gaziantep fiubesi
Suburcu fiubesi

(342) 215 43 71
(342) 230 95 15

G‹RESUN

Giresun fiubesi

(454) 216 24 50

HAKKAR‹

Hakkari fiubesi

(438) 211 98 44

HATAY

Antakya fiubesi
‹skenderun fiubesi

(326) 225 32 04
(326) 613 07 04

ISPARTA

Isparta fiubesi

(246) 232 50 16

‹STANBUL

Aksaray/ ‹stanbul fiubesi
Altunizade fiubesi
Atatürk Caddesi fiubesi
Avc›lar fiubesi
Ba¤c›lar fiubesi
Bahçekap› fiubesi
Bak›rköy fiubesi
Bayrampafla fiubesi
Bebek fiubesi
Befliktafl fiubesi
Beykoz fiubesi
Beyo¤lu fiubesi
Büyükçekmece fiubesi
Caddebostan fiubesi
Ça¤layan fiubesi
Çemberlitafl fiubesi
Çiftehavuzlar fiubesi
Etiler fiubesi
Fatih fiubesi
Florya fiubesi
Gaziosmanpafla fiubesi
Güneflli fiubesi
Had›mköy fiubesi
Harbiye fiubesi

(212) 633 49 99
(216) 474 11 87
(216) 302 95 07
(212) 590 41 33
(212) 634 50 01
(212) 528 80 42
(212) 570 26 26
(212) 674 78 50
(212) 287 73 77
(212) 259 85 40
(216) 424 22 88
(212) 249 66 59
(212) 881 68 55
(216) 385 47 98
(212) 219 44 13
(212) 458 42 00
(216) 369 16 23
(212) 257 12 60
(212) 631 47 94
(212) 662 13 64
(212) 417 61 20
(212) 657 74 74
(212) 886 76 35
(212) 234 55 93
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Haznedar fiubesi
‹kitelli fiubesi
‹MES fiubesi
‹skele fiubesi
‹stanbul Atatürk Havaliman›
Serbest Bölge fiubesi
Kad›köy fiubesi
Karaköy fiubesi
Kartal fiubesi
Kazasker fiubesi
K›z›ltoprak fiubesi
Kozyata¤› fiubesi
Levent fiubesi
Levent Plazalar fiubesi
4. Levent fiubesi
Maltepe fiubesi
Mecidiyeköy fiubesi
Mercan fiubesi
Merkez fiubesi
Merter fiubesi
Moda fiubesi
Niflantafl› fiubesi
Özel Hizmetler fiubesi
Pendik fiubesi
Selamiçeflme fiubesi
Sirkeci fiubesi
Suadiye fiubesi
fiirinevler fiubesi
fiiflli fiubesi
Topçular fiubesi
Ümraniye fiubesi
Üsküdar fiubesi
Yenibosna fiubesi
Yeflilyurt fiubesi
Y›ld›zposta fiubesi
Zeytinburnu fiubesi

(212) 504 55 15
(212) 671 40 01
(216) 365 78 61
(216) 347 32 00

KIRKLAREL‹

K›rklareli fiubesi
Lüleburgaz fiubesi

(288) 212 74 55
(288) 417 45 48

KIRfiEH‹R

K›rflehir fiubesi

(386) 214 05 15

(212) 465 03 19
(216) 348 16 29
(212) 252 40 00
(216) 374 38 18
(216) 410 60 40
(216) 449 07 27
(216) 411 94 90
(212) 270 05 65
(212) 325 59 80
(212) 325 35 55
(216) 383 47 13
(212) 213 24 35
(212) 513 30 02
(212) 286 64 44
(212) 506 45 46
(216) 414 28 45
(212) 296 10 23
(212) 335 14 75
(216) 491 87 04
(216) 467 49 39
(212) 514 05 60
(216) 463 50 10
(212) 639 94 17
(212) 233 65 39
(212) 613 62 30
(216) 412 78 40
(216) 334 10 68
(212) 474 88 66
(212) 662 31 21
(212) 274 52 23
(212) 679 26 60

KOCAEL‹

Gebze fiubesi
Gölcük fiubesi
‹zmit fiubesi

(262) 646 49 98
(262) 414 83 50
(262) 331 94 50

KONYA

Konya fiubesi

(332) 237 22 47

KÜTAHYA

Kütahya fiubesi
Tavflanl› fiubesi

(274) 224 97 06
(274) 614 49 50

MALATYA

Malatya fiubesi

(422) 326 42 06

MAN‹SA

Akhisar fiubesi
Manisa fiubesi
Salihli fiubesi
Soma fiubesi

(236) 413 59 55
(236) 231 57 81
(236) 714 14 14
(236) 613 14 00

MARD‹N

Mardin fiubesi

(482) 213 38 20

MERS‹N

Mersin fiubesi
Tarsus fiubesi

(324) 237 10 50
(324) 614 08 31

MU⁄LA

Bodrum fiubesi
Fethiye fiubesi
Marmaris fiubesi
Mu¤la fiubesi

(252) 317 04 33
(252) 612 34 80
(252) 412 50 28
(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

Alaçat› fiubesi
Alia¤a fiubesi
Alsancak fiubesi
Atatürk Org. Sanayi/‹zmirfiubesi
Bergama fiubesi
Bornova fiubesi
Bostanl› fiubesi
Çamdibi fiubesi
Çeflme fiubesi
Ege Serbest Bölge fiubesi
Foça fiubesi
G›da Çarfl›s› fiubesi
Göztepe fiubesi
Halit Ziya fiubesi
Hatay fiubesi
‹zmir fiubesi
‹zmir Çarfl› fiubesi
Karaba¤lar fiubesi
Karfl›yaka fiubesi
Ödemifl fiubesi
Urla fiubesi
Üçkuyular fiubesi
Yenigün fiubesi

(232) 716 81 56
(232) 616 35 77
(232) 421 68 05
(232) 328 07 00
(232) 632 94 40-41
(232) 342 19 69
(232) 362 40 05
(232) 462 30 81
(232) 712 66 29
(232) 251 86 94
(232) 812 80 14
(232) 433 32 85
(232) 285 58 87
(232) 445 34 60
(232) 243 55 55
(232) 446 04 04
(232) 368 38 98
(232) 237 18 11
(232) 368 11 70
(232) 544 48 46
(232) 754 16 40
(232) 279 00 49
(232) 489 20 02

OSMAN‹YE

Osmaniye fiubesi

(328) 812 44 77

R‹ZE

Rize fiubesi

(464) 213 00 23

SAKARYA

Adapazar› fiubesi

(264) 279 89 10 4

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
Silopi fiubesi
fi›rnak fiubesi

(486) 617 14 06
(486) 518 45 68
(486) 216 75 80

TEK‹RDA⁄

Çorlu fiubesi
Malkara fiubesi
Tekirda¤ fiubesi
Ulafl fiubesi

(282) 653 39 65-66
(282) 427 91 02
(282) 263 89 89
(282) 655 66 94

TOKAT

Tokat fiubesi

(356) 214 99 07

K. MARAfi

Kahramanmarafl fiubesi

(344) 225 71 82

TRABZON

Trabzon fiubesi

(462) 326 55 78

KARABÜK

Karabük fiubesi

(370) 424 25 72

TUNCEL‹

Tunceli fiubesi

(428) 212 40 09

KARAMAN

Karaman fiubesi

(338) 212 59 46

UfiAK

Uflak fiubesi

(276) 223 39 40-41

KARS

Kars fiubesi

(474) 223 27 81

VAN

Ercifl fiubesi
Van fiubesi

(432) 351 40 00
(432) 215 59 06

KASTAMONU

Kastamonu fiubesi

(366) 214 40 83

YALOVA

Yalova fiubesi

(226) 811 61 15

KAYSER‹

Kayseri fiubesi

(352) 222 39 63

YOZGAT

Yozgat fiubesi

(354) 212 82 93

KIRIKKALE

K›r›kkale fiubesi

(318) 224 51 26

ZONGULDAK

Karadeniz Ere¤li fiubesi
Zonguldak fiubesi

(372) 323 92 97
(372) 251 75 78

‹ZM‹R

Composite

M
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UYDU fiUBELER
AMASYA
ANKARA

15. Piyade Er E¤itim Tugay›
Komutanl›¤› fiubesi
4. Kolordu Komutanl›¤› fiubesi
Cumhurbaflkanli¤i Muhaf›z Alay
Komutanl›¤› fiubesi
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› fiubesi
GATA Ankara fiubesi
Genelkurmay fiubesi
GES Komutanl›¤› fiubesi
Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› fiubesi
Jandarma Genel Komutanl›¤› fiubesi
Jandarma Okullar Komutanl›¤› fiubesi
Kara Havac›l›k Okulu Komutanl›¤› fiubesi
Kara Kuvvetleri E¤itim ve
Doktrin Komutanl›¤› fiubesi
Kara Kuvvetleri Komutanl›¤› fiubesi
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanl›¤› fiubesi
MEBS Okul Komutanl›¤› fiubesi
MSB Oran Lojmanlar› fiubesi
Orgeneral Eflref Bitlis K›flla
Komutanl›¤› fiubesi
Özel Kuvvetler Komutanl›¤› fiubesi
Z›rhl› Birlikler fiubesi

MAN‹SA
(358) 242 16 85
(312) 350 10 21
(312) 441 47 33
(312) 425 86 50
(312) 326 80 27
(312) 419 31 47
(312) 612 20 98
(312) 417 21 91
(312) 223 80 98
(312) 498 12 01
(312) 397 65 81
(312) 287 34 89
(312) 418 67 44
(312) 384 50 32
(312) 349 10 71
(312) 491 35 64
(312) 278 47 87
(312) 615 50 50
(312) 249 11 99

BOLU

2. Komando Tugay Komutanl›¤› fiubesi

(374) 245 16 67

BURDUR

3. Piyade Er E¤itim Tugay
Komutan Yard›mc›l›¤› fiubesi

(248) 233 93 94

ÇANAKKALE 18. Z›rhl› Tugay Komutanl›¤› Ortaköy fiubesi (286) 597 75 04
D‹YARBAKIR 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanl›¤› fiubesi
ED‹RNE

55. Mekanize Piyade Tugay
Komutanl›¤› fiubesi

(284) 311 38 88

ELAZI⁄

8. Kolordu Komutanl›¤› fiubesi

(424) 238 47 64

ERZ‹NCAN

59. Topçu Tugay› fiubesi

(446) 212 01 51

GAZ‹ANTEP 5. Z›rhl› Tugay Komutanl›¤› fiubesi
HATAY

Composite

(412) 234 30 54

(342) 321 40 88

39. Mekanize Piyade Tugay
Komutanl›¤› fiubesi

(326) 626 21 30

‹STANBUL

1. Z›rhl› Tugay Komutanl›¤› fiubesi
3. Kolordu Komutanl›¤› fiubesi
GATA Haydarpafla fiubesi
Levaz›m Maliye Okul Komutanl›¤› fiubesi
Selimiye K›fllas› fiubesi
Tuzla Piyade Okulu fiubesi

(212) 771 05 98
(212) 276 26 09
(216) 418 91 40
(216) 518 22 47
(216) 391 29 64
(216) 395 57 74

‹ZM‹R

2. Ana Jet Üssü Komutanl›¤› fiubesi
7. Jandarma Komando Er E¤itim
Alay Komutanl›¤› fiubesi
Ç›karma Filosu Komutanl›¤› fiubesi
Güney Deniz Saha Komutanl›¤› fiubesi
Maltepe Askeri Lisesi Komutanl›¤› fiubesi

(232) 386 70 86
(232) 814 88 10
(232) 812 81 08
(232) 239 66 46
(232) 234 46 42

KARS

9. Piyade Tümen Komutanl›¤› fiubesi

(474) 413 82 92

KAYSER‹

2. Hava ‹kmal Bak›m Merkez
Komutanl›¤› fiubesi
12. Hava Ulaflt›rma Ana Üs
Komutanl›¤› fiubesi

(352) 222 72 52
(352) 351 35 40

KIRKLAREL‹ 33. Mekanize Piyade Tugay
Komutanl›¤› fiubesi

(288) 214 66 13

KOCAEL‹

Donanma Komutanl›¤›/Gölcük fiubesi

(262) 414 93 22

MALATYA

Malatya Er E¤itim Alay› fiubesi

(422) 238 21 12

S‹VAS
fiIRNAK
TEK‹RDA⁄

YALOVA

6. Jandarma Komando E¤itim
Alay Komutanl›¤› fiubesi

(236) 588 59 56

5. Piyade Er E¤itim Tugay
Komutanl›¤› fiubesi

(346) 223 87 27

23. Jandarma S›n›r Tümen
Komutanl›¤› fiubesi

(486) 216 23 80

8. Mekanize Piyade Tugay›
Befliktepe fiubesi
105. Topçu Alay Komutanl›¤› fiubesi

(282) 213 35 01
(282) 682 40 62

Karamürselbey E¤itim Merkezi
Komutanl›¤› fiubesi

(226) 462 96 60

YURT DIfiI fiUBE
BAHREYN

Bahreyn fiubesi

(973) 172 153 00

LEFKOfiA

Gazima¤usa fiubesi
Girne fiubesi
Güzelyurt fiubesi
Lefkofla fiubesi

(392) 365 29 16
(392) 815 43 53
(392) 714 70 20
(392) 228 55 10

‹fiT‹RAKLER
OYAK ANKER BANK GmbH
Am Plan 1
Koblenz 56068, 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 PORTFÖY YÖNET‹M‹ A.fi.
Keskin Kalem Sok. No:13
Esentepe 34394 ‹stanbul
Tel : (212) 216 41 44
Faks: (212) 216 31 52
www.oyakportfoy.com.tr
OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER A.fi.
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok
Levent 34355 ‹stanbul
Tel : (212) 319 12 00
Faks: (212) 351 05 99
www.oyakyatirim.com.tr
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KURUMSAL PROF‹L
BAfiLICA F‹NANSAL GÖSTERGELER
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI’NDAN MESAJ
GENEL MÜDÜR’DEN MESAJ
KISACA OYAK
TÜRK‹YE EKONOM‹S‹: 2003 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE 2004 YILINA BAKIfi
2003 YILINDA OYAK BANK-STRATEJ‹LER VE GEL‹fiMELER
‹Ç DENET‹M VE R‹SK YÖNET‹M‹
OYAK BANK F‹NANSAL H‹ZMETLER GRUBU
YÖNET‹M KURULU
ÜST YÖNET‹M
‹LET‹fi‹M
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OYAK BANK 2003 FAAL‹YET RAPORU

C

2003 FAAL‹YET RAPORU

Composite

