
Faaliyet Raporu 2001

O
ya

k 
Ba

nk
Fa

al
iy

et
 R

ap
or

u 
20

01

Oyak Bank çat�s� alt�nda

Sümerbank ile birleßme

tamamland�. 

Yeni kurumsal kimli¤imiz ile

hizmet vermeye baßlad�k...
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Kurumsal Profil / Dünden Bugüne Oyak Bank

Kurumsal kimli¤imiz:

Oyak Bank çat�s� alt�nda Sümerbank ile birleßme tamamland�. Yeni kurumsal
kimli¤imiz ile hizmet vermeye baßlad�k...

Üstte görülen Oyak Bank sembolü, kurumsal kimli¤imizin temelini teßkil
ediyor... Kendisi milli, vizyonu global, hizmeti ça¤daß Oyak Bank�� temsil eden
bu yeni kimlikte üç renk kulland�k: beyaz zemin üzerinde k�rm�z� ve siyah. 

Logomuzdaki spiral, büyüme ve gelißmeyi, global vizyonumuzu yans�t�yor.
OYAK, arkam�zdaki gücü simgeliyor. Bank yaz�s�n�n alt�ndaki çizgi, bankac�l�¤a
verdi¤imiz de¤eri vurguluyor. Ulusal rengimiz k�rm�z�n�n kullan�m�, milli bir
banka olußumuzu; siyah ise ciddiyetimizi simgeliyor.

Bu markay� gördü¤ünüz her yerde global kalitede, güvenilir, süreklilik arz eden
bir bankac�l�k hizmeti alman�n memnuniyetini yaßayacaks�n�z.



11 Ocak 2002, Türk bankac�l�k sektörü tarihinde

önemli bir gündür: OYAK��n (Ordu Yard�mlaßma

Kurumu) iki bankac�l�k ißtiraki olan Oyak Bank ve

Sümerbank, 11 Ocak 2002 tarihinde birleßmißtir. 

Birleßme sonucunda ortaya ç�kan �yeni� Oyak Bank,

yeniden tan�mlanm�ß misyonu, vizyonu, stratejileri ve

hedefleri ile görev yeri tüm Türkiye olan bir bankad�r. 

OYAK��n finans sektöründeki büyüme stratejisine

paralel olarak titiz bir inceleme sürecinin sonucunda

gerçekleßtirilen bu birleßtirme projesi, 5 ay gibi k�sa

bir süre içinde tamamlanm�ßt�r.

Bu faaliyet raporu, �yeni� Oyak Bank��n ilk raporudur.

Birleßmeyi, ard�ndaki stratejiyi ve Banka�n�n yeni

vizyonu do¤rultusunda saptanan hedef ve

politikalar�n� müßterilerine, iß ortaklar�na ve

kamuoyuna iletmeyi hedeflemektedir.

Türk bankac�l�k sektörünü rehabilite etmeye

yönelik program kapsam�nda BDDK, hisse ve

yönetimleri TMSF�na devredilmiß olan Yaßarbank

(1924), Bank Kapital (1995), Egebank (1928) ve

Yurtbank�� (1993) 26 Ocak 2001�de, Ulusalbank��

(1985) ise 17 Nisan 2001 tarihinde Sümerbank

(1933) çat�s� alt�nda birleßtirmißtir. Bu birleßtirmeyi

takiben BDDK taraf�ndan atanan ve misyonu birleßik

Sümerbank�� sat�ßa haz�rlamak olan yönetim

taraf�ndan gerçekleßtirilen çal�ßmalar� takiben Banka

ihale yoluyla sat�ßa ç�kar�lm�ßt�r.

Bu faaliyet raporunda detayl� olarak anlat�lan sat�n

alma ve birleßme sürecine konu olan Sümerbank�a ait

baßl�ca büyüklükler aßa¤�daki tabloda verilmißtir:

11 Ocak 2002 itibariyle

Aktif Toplam� 2,571 trilyon TL
Menkul De¤erler Cüzdan� 1,634 trilyon TL 
Mevduat 2,212 trilyon TL
Nakit Krediler Toplam� 55.4 trilyon TL
Sermaye* 27 trilyon TL

Þube say�s� 135

*1 Ocak - 10 A¤ustos 2001 dönemine ait zarar�n
Sümerbank sermayesinden tenzil edilmesi
sonucunda 5 milyar TL�na düßen banka sermayesi,
OYAK taraf�ndan yap�lan 27 trilyon TL�l�k nakit
ödeme ile art�r�lm�ßt�r.



Kurumsal Profil

Oyak Bank, Türkiye�nin her yerinde bankac�l�k hizmeti alma

ihtiyac� duyan, Banka�n�n müßteri normlar�na uyan bütün

birey ve kurumlara en etkin ve do¤ru hizmeti, çal�ßan ve

hissedar memnuniyetini de sa¤layarak sunmay�

amaçlamaktad�r.

Merkezi �stanbul�da bulunan Oyak Bank, Türkiye�nin en büyük

özel sektör bankalar�ndand�r. 

Oyak Bank��n enflasyondan ar�nd�r�lm�ß mali tablolar�na göre

haz�rlanan 11 Ocak 2002 tarihli birleßme bilançosuna göre

toplam aktifleri 3 katrilyon TL, toplam özkaynaklar� 291.5

trilyon TL�d�r. 

149 (*) yurt içi ßubesi, Bahreyn ve Berlin�deki yurt d�ß� ßubeleri,

235 ATM�si (*), Müßteri �letißim Merkezi ve 2,612 (*) çal�ßan�yla

Oyak Bank; kurumsal, ticari ve bireysel bankac�l�k segmentlerinde

global vizyona sahip milli bir banka olarak hizmet vermektedir. 

Türkiye�nin en yayg�n ATM a¤lar�ndan birine sahip olan Oyak

Bank, bireysel bankac�l�¤� baßl�ca gelißme eksenlerinden biri

olarak alg�lamaktad�r: Teknoloji yo¤un bir yaklaß�mla

ßekillenmekte olan bireysel bankac�l�k ürün ve hizmetleri,

Banka�n�n iß hacimlerine ve faiz d�ß� gelirlerine artan oranda

katk�da bulunmaktad�r. 

Kurumsal ve ticari bankac�l�k, Banka�n�n di¤er iß sahalar�d�r.

Sektörün h�zla büyüyen elektronik müßteri kredilendirme

program� BOSS�un (Bayi On-line Sat�ß Sistemi) sahibi olan

Oyak Bank, klasik kredi ürünlerinden kredi kart� ve ma¤aza

bankac�l�¤� hizmetlerine kadar çeßitlilik gösteren bir ürün

karmas� ile büyümeye odakl�d�r. 

Kuruldu¤u günden beri ulusal pazardaki sayg�n ismini s�n�r

ötesine taß�ma baßar�s� gösteren Oyak Bank, uluslararas�

ticaret finansman� alan�ndaki etkin konumunu her geçen gün

pekißtirmektedir. 

Oyak Bank; bankac�l�k (Oyak Anker Bank, Almanya), yat�r�m

(Oyak Yat�r�m), fon ve portföy yönetimi (Oyak Portföy Yönetimi),

finansal hizmetler (Oyak European Finance, �rlanda) ve

teknoloji (Oyak Teknoloji) ßirketlerinin yer ald�¤� bir hizmetler

grubunun önderi konumundad�r. 

Güçlü sermaye yap�s�, yayg�n fiziki ve elektronik da¤�t�m a¤�,

yetkin insan kayna¤� ve teknolojik altyap�s� ile Oyak Bank,

Türkiye�nin h�zla de¤ißen bankac�l�k piyasas�nda, büyümeye ve

müßteri memnuniyetine odakl� bir bankad�r. Yenilik, kalite ve

etkinli¤e dayal� iß yaklaß�m� Oyak Bank��n ulusal ve global

pazarlardaki gelißim eksenini olußturmaktad�r.

(*) 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle.

First National Bank of Boston�dan
Oyak Bank�a....

1984 Bugünkü Oyak Bank, ABD bankas� First National Bank

of Boston�un �stanbul Þubesi olarak faaliyete baßlad�.

1990 Þube; OYAK, Alarko ve Cerraho¤lu gruplar�n�n

sermayeye ißtirak etmeleri sonucunda, ço¤unlu¤u ulusal

sermayeli bir Türk bankas� statüsüne geçti. Ayn� tarihte

Banka�n�n ad� First National Bank of Boston A.Þ. olarak

de¤ißtirildi.

1991 Banka�n�n ismi tekrar de¤ißti ve Türk Boston Bank A.Þ.

oldu.

1993 Banka�n�n ortakl�k yap�s�nda köklü bir de¤ißiklik

gerçekleßti: OYAK, Banka�n�n tüm hisselerini devralarak tek

hissedar oldu. 

1994 �rlanda Dublin�de finansal hizmetler ßirketi TBB Europe

Limited (bugünkü ad�yla Oyak European Finance) kuruldu.

1996 AB Ankerbank��n (Almanya) tüm hisseleri Banka

taraf�ndan sat�n al�nd�. Banka�n�n Türk Boston Bank A.Þ. olan

unvan�, 10 May�s 1996�da Oyak Bank A.Þ. olarak de¤ißtirildi.

1997 Oyak Portföy Yönetimi kuruldu.

Sümerbank��n sat�n al�nmas�...

2001 OYAK, h�zl� bir de¤ißim sürecine giren finans

sektöründeki olanaklar� araßt�rmaya baßlad�. TMSF bünyesinde

bulunan Sümerbank�a talip olundu. Yürütülen inceleme

çal�ßmas�n� takiben OYAK, Banka�y� TMSF�ndan sat�n ald�. 

Birleßmeye do¤ru...

2001 7 Aral�k 2001�de toplanan Sümerbank ve Oyak Bank

ola¤anüstü genel kurullar�, Oyak Bank çat�s� alt�nda birleßme

karar� ald�.

2002 11 Ocak 2002 tarihinde OYAK��n iki bankac�l�k ißtiraki

resmen birleßti. �Yeni� Oyak Bank do¤du.



Baßl�ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar
Enflasyon etkisinden ar�nd�r�lm�ß 11 Ocak 2002 tarihli birleßme bilançosu esas al�nm�ßt�r.

Baßl�ca Finansal Göstergeler Milyar TL Milyon $

Bilanço
Krediler (net) 213,189 154
Menkul K�ymetler Cüzdan� 1,664,813 1,205
Mevduat 2,553,494 1,848
Özkaynaklar Toplam� 291,461 211
Toplam Aktifler 3,068,013 2,220

Kar/Zarar Tablosu
Faiz Gelirleri 762,069 629
Faiz Giderleri (483,104) (399)
Faiz D�ß� Gelir/Gider (net) (99,157) (82)
Vergi ve Parasal Kay�p Öncesi Kar 179,808 148
Net Kar 129,966 107

Rasyolar %

Sermaye Yeterlili¤i 47.87

Bilanço
Krediler/Toplam Aktifler 6.95
Likidite Rasyosu 76

Kar/Zarar Tablosu
Ortalama Aktif Getirisi 4.44
Ortalama Özsermaye Getirisi 50.56
Faiz Geliri/Faiz Gideri 116.5
Faiz D�ß� Gelir/Faiz D�ß� Gider 51.6

Kredi Portföyü
Takipteki Krediler/Krediler (net) 0.79
Takipteki Krediler/Toplam Aktifler 0.05

Merkezi �stanbul�da bulunan Oyak Bank, Türkiye�nin en büyük
özel sektör bankalar�ndan biridir: 11 Ocak 2002 tarihli
birleßme bilançosuna göre Banka�n�n toplam aktifleri 3 katrilyon TL�na
ulaß�rken, özkaynaklar toplam� 291.5 trilyon TL olarak kaydedilmißtir.
Ayn� tarihte Oyak Bank��n sermaye yeterlili¤i rasyosu %47.87�dir.
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Türkiye ekonomisinde oldu¤u kadar bankac�l�k
sektöründe de yaßanan derin ve yayg�n de¤ißim,
OYAK�� büyüme ve finans sektöründeki
varl�¤�n� pekißtirmeye yönlendirmißtir.

Yönetim Kurulu Baßkan��n�n Mesaj�

2001, OYAK için finans sektöründeki yerini pekißtirme,

Oyak Bank içinse de¤ißim y�l�d�r.

Türkiye ekonomisinde oldu¤u kadar bankac�l�k sektöründe de

yaßanan derin ve yayg�n de¤ißim, OYAK�� büyüme ve finans

sektöründeki varl�¤�n� pekißtirmeye yönlendirmißtir.

Güvenilir ve dürüst bankac�l�¤�n yarataca¤� katma de¤erin

önemi ile 40 y�ll�k reel sektör ve bireysel hizmet tecrübesi,

Kurum�u bu karar�n� almada destekleyen noktalar

olmußtur. 

Bu düßünceden hareketle gelißtirdi¤imiz strateji

kapsam�nda, 2000 y�l�nda Türk bankac�l�k sektörünün

sundu¤u büyüme ve yat�r�m olanaklar�n� yak�ndan

izlemeye ve incelemeye baßlad�k. Gerçekleßtirdi¤imiz

ba¤�ms�z denetim ve inceleme çal�ßmalar� sonucunda,

Sümerbank��n, OYAK��n stratejisi ile en çok örtüßen kurum

oldu¤una karar verdik. 

OYAK��n verdi¤i teklifin BDDK taraf�ndan uygun

bulunmas�n� takiben, sat�n alma A¤ustos 2001�de

kamuoyuna aç�kland�. H�zla tamamlad�¤�m�z çal�ßmalar

sonucunda 11 Ocak 2002 tarihinde iki bankam�z�

birleßtirerek, bu sektördeki faaliyetlerimizi Oyak Bank

markas� alt�nda konsolide ettik. Bunu yaparken, ciddiyetle

dürüstlü¤ü, disiplinle sayg�nl�¤�, ak�lla gücü, birikimle

inanc� da birleßtirdik; ortaya yepyeni bir banka ç�kt�.

OYAK BANK 2001 FAAL�YET RAPORU
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Hissedar�m�z OYAK, Bankam�z�n yeniden yap�lanan Türk

bankac�l�k sektöründe liderli¤e oynayan iddial� ve güçlü bir

kuruluß olarak konumlanmas� için gerekli olan her türlü

deste¤i vermißtir. Keza, bankac�l�k d�ß�nda fon yönetimi ve

arac�l�k hizmetlerini daha yayg�n verebilmek amac�yla

gerçekleßtirilen Yaßar Yat�r�m��n sat�n al�nmas� ve Oyak

Yat�r�m��n alt�nda konsolide edilmesi; Oyak Bank��n

yayg�nl�¤�n� art�rmas�na ve ulusal banka kimli¤inin daha da

güçlendirilmesine yönelik olarak TMSF nezdindeki

bankalardan ßube sat�n al�nmas� ve Grup çap�nda bilißim

teknolojisi faaliyetlerini konsolide etmeye yönelik Oyak

Teknoloji�nin yap�lanmas� bu anlamdaki en somut

gelißmelerdir. 

Kriz sonras� ekonomik ortam, bankac�l�k sektörünün

yeniden yap�lanmas�na ve güçlenmesine olanak

sa¤layacakt�r. 

Son iki buçuk y�ld�r tan�kl�k etti¤imiz gelißmeler, bankac�l�k

sektörüne yeni bir büyüme yolu açmaktad�r. Sa¤lam mali

ve yayg�n fiziki yap�lara sahip bankalar için önümüzdeki

dönem yo¤un rekabet koßullar�na karß�n, özellikle bireysel

ve elektronik bankac�l�k sahalar�nda olanaklar sunmaktad�r.

Kurumsal ve ticari eksende ise, baßta Anadolu�da büyük

yayg�nl�k gösteren orta ölçekli girißimler ve tüm kurumsal

müßteriler bankac�l�¤�n her türlü ürün ve hizmeti için

büyük bir pazar olußturmaktad�r. Küçülme sonras� beklenen

büyüme evresi, tüm ekonomimize bir genißleme yolu

açacak, ticari faaliyetlerde önemli gelißmeler

kaydedilecektir.

Oyak Bank, yenilikçi yaklaß�m� ve müßterisine olan hizmet

taahhüdü ile sektörde tan�nmay�, mali gücünü pekißtirmeyi

ve sundu¤u her ürünle piyasa belirleyicisi olmay�

hedeflemektedir. 

Risk dengesini koruyan iß yaklaß�mlar� ve maliyet taban�n�n

sürekli kontrolü esas�na dayanan yat�r�m anlay�ß� bu

büyüme hedefini gerçekçi k�lan ve destekleyen noktalard�r.

Halen ulusal niteli¤i en güçlü bankalardan biriyiz. Bu

kimli¤imizi, OYAK��n finans sektöründe uygulad�¤� organik

büyümenin yan� s�ra �sat�n almalar yoluyla büyüme�

stratejisini sürdürerek güçlendirece¤iz. Bankac�l�k

piyasas�n�n sundu¤u farkl� yat�r�m olanaklar�n� çeßitli

aç�lardan de¤erlendirme sürecindeyiz. 

2002 y�l�nda Oyak Bank fiziki büyümenin yan� s�ra tüm iß

sahalar�nda da önemli aç�l�mlar yaßayacakt�r: Yeni

tasarlanm�ß ve altyap� haz�rl�klar� tamamlanm�ß ürün-

hizmet kümesinin yo¤un piyasa sunumunu

gerçekleßtirecek olan Bankam�z, bu sayede yurt içi ve d�ß�

müßteri kitlesini ve iß hacimlerini önemli oranda

art�racakt�r. 

Bankac�l�k alan�nda bizi rakiplerimizden bir nebze farkl�

k�lan, yo¤un ve at�l�mc� stratejilerimizi uygularken s�k�ca

gözetti¤imiz �sosyal sorumluluk anlay�ß�m�z�d�r. Toplumu

olußturan bireyler ve kurumlar ile varoldu¤umuz bilinci,

bizi, toplumsal görev sorumlulu¤umuz ile kar hedefimizi

rasyonel bir ölçekte dengelemeye yönlendirmektedir.

OYAK, ekibimiz, müßterilerimiz, yurt içi ve d�ß� iß

ortaklar�m�z ile hep birlikte gelißmeye ve büyümeye devam

edece¤iz. Bu, kendisi milli, vizyonu global ve hizmeti

ça¤daß olan bir banka olman�n gere¤idir.

Sayg�lar�mla,

Dr. Caner ÖNER

Yönetim Kurulu Baßkan�

Oyak Bank, yenilikçi
yaklaß�m� ve müßterisine olan
kaliteli hizmet taahhüdü ile
sektörde tan�nmay�, mali
gücünü art�rmay� ve sundu¤u
her ürünle piyasa belirleyicisi
olmay� hedeflemektedir.



Oyak Bank, 2000 y�l�n�n ortalar�ndan itibaren
OYAK��n finans sektöründeki büyüme stratejisine
paralel bir ßekilde, organik oldu¤u kadar sat�n
alma yoluyla gerçekleßtirilecek olas� bir
genißlemeye kendini haz�rlamaya baßlam�ßt�r.

Genel Müdür�ün Mesaj�

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

Arkadaßlar�m;

Ekonomik ortam ticari, s�nai ve mali faaliyetlerin en önemli

belirleyicisidir. 1999 y�l�n�n son çeyre¤inde baßlayan ve

faaliyet raporumuzu kaleme ald�¤�m�z bugünlere dek

uzanan süreç, ulusal ekonomimizi dengeli bir büyüme

yörüngesinde konumland�rmay� hedefleyen politika

uygulamalar�n�n neden oldu¤u etki-tepki mekanizmalar� ve

kriz dalgalar� ile dolu geçmißtir.

Bankac�l�k sektörü, do¤as� gere¤i kriz ve dalgalanmalardan

ilk ve en h�zl� etkilenen kesim olurken; finans kesimindeki

sorunlar ikinci etapta reel üretim kesimine yans�m�ßt�r.

Türkiye ekonomisi 2001 y�l�nda %9.4�lük bir daralma

kaydetmißtir. 

Krizler kendi dinamikleri içinde yeni aç�l�m ve f�rsatlar� da

yarat�rlar. Bankac�l�k sektörümüzün içine düßtü¤ü kriz,

zorunlu yeniden yap�lanmalara neden olurken 1999�dan bu

yana 20�den fazla bankan�n sektör d�ß�na ç�kmas� ile

sonuçlanm�ßt�r. Kriz süreci, bankac�l�¤a ilgi duyan sermaye

OYAK BANK 2001 FAAL�YET RAPORU
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gruplar� için yeni f�rsatlar ve cazip yat�r�m olanaklar�

yaratm�ßt�r. Küresel ölçekli bir banka ulusal pazar�m�zdaki

yerini al�rken, OYAK��n Sümerbank�� sat�n almas� Türk

bankac�l�k sektörü için bir di¤er önemli dönüm noktas�n�

olußturmußtur. 

Birleßme süreci...

Oyak Bank, 2000 y�l�n�n ortalar�ndan itibaren OYAK��n

finans sektöründeki büyüme stratejisine paralel bir ßekilde,

organik oldu¤u kadar sat�n alma yoluyla gerçekleßtirilecek

olas� bir genißlemeye kendini haz�rlamaya baßlam�ß; aß�lan

kriz dönemlerinde Banka yara almam�ßt�r.

Enflasyonun düßece¤i ve giderek küreselleßen bir

ekonomide az ßubeli ve küçük bir banka olarak devam

etmek olanakl� olsa da karl� bir strateji olmayacakt�r. Ölçek

ekonomilerinin, ulusal ekonomimiz ve sektörümüzde

giderek önem kazanmaya ve rekabetin belirleyici unsurlar�

olmaya baßlad�¤� bir ortamda OYAK, finans sektöründe

ald�¤� büyüme karar�na uygun olarak bankac�l�k

sistemimizin sundu¤u f�rsatlar� de¤erlendirmeye baßlam�ß;

yat�r�m olanaklar�n� yak�ndan ve titizlikle incelemeye

odaklanm�ßt�r. Yürütülen uzun inceleme ve denetleme

çal�ßmalar�n�n sonucunda, hisseleri TMSF�na devredilmiß

olan 6 farkl� bankan�n birleßtirilmesi ile olußan

Sümerbank��n, OYAK��n büyüme stratejilerine en uygun

kurum oldu¤una karar verilmißtir.

Müzakere sürecini takiben, 10 A¤ustos 2001 tarihinde,

OYAK, Sümerbank��n tüm hisselerini TMSF�ndan

devralm�ßt�r. Olußturdu¤umuz ekip, çok k�sa bir süre içinde

Sümerbank�� birleßmeye haz�rlam�ß; bu özverili ve üstün

performans sayesinde, 7 Aral�k 2001 tarihinde yapt�¤�m�z

iki ayr� ola¤anüstü genel kurul toplant�s�nda iki bankan�n

Oyak Bank çat�s� alt�nda birleßmesi karar� al�nm�ßt�r. 

Birleßme, hukuken 11 Ocak 2002 tarihinde geçerlilik

kazan�rken, oda¤�nda müßteri memnuniyetini gözeten bir

milli bankac�l�k markas� yaratmay� olanakl� k�lacak vizyonu

ile �yeni� Oyak Bank do¤mußtur. 

Rekabet avantajlar�m�z...

Ekibimiz, sermayedar�m�z, markam�z, da¤�t�m

kanallar�m�z�n yayg�nl�¤�, ölçe¤imiz, müßteri odakl� hizmet

anlay�ß�m�z ve fiyatlama gücümüz, Bankam�z�n en önemli

rekabet avantajlar�n� olußturmaktad�r. Bu küme, global

rekabete haz�rlanan Türk bankac�l�¤�n�n kal�c� ve lider

oyuncular�ndan biri olmam�z� sa¤layacakt�r.

Sahip oldu¤umuz yetkin ve güvenilir insan kayna¤�m�z�n

birleßme öncesi ve sonras� sergiledi¤i katk� ve özverili

çal�ßma, Oyak Bank��n gelecekteki performans� için de

güvence olußturmaktad�r.

OYAK, büyük üye kitlesi, s�nai-ticari ißtirakleri, mali gücü ve

marka de¤eri anlamlar�nda çok önemli bir di¤er katma

de¤er unsurumuzdur. OYAK, toplumumuzda ciddiyeti,

güveni ve kaliteyi temsil eden köklü bir kurumdur.

Hedefimiz bu marka bilincini bankac�l�k alan�nda da

Birleßme, 11 Ocak 2002
tarihinde geçerlilik
kazan�rken, oda¤�nda müßteri
memnuniyetini gözeten bir
milli bankac�l�k markas�
yaratmay� olanakl� k�lacak
vizyonu ile �yeni� Oyak Bank
do¤mußtur. 



pekißtirmek, ülke çap�nda bu �de¤er� üzerinde güçlü,

yayg�n ve herßeyden önemlisi yediden yetmiße herkesin

güvendi¤i, 21. yüzy�l�n bankas�n� inßa etmektir. Ürün ve

hizmet karmam�z, fiziki ve alternatif da¤�t�m kanallar�m�z

ve her boyuttaki rekabetçi fiyatlama olanaklar�m�z bizi

hedefimize daha kolay ulaßt�racakt�r.

Hedeflerimiz...

Türk bankac�l�k sektöründe ilk beß aras�nda yer almak temel

hedefimizdir.

Dinamik organizasyon yap�m�z ve sahip oldu¤umuz ölçek

ekonomileri de¤ißen sektör, ülke ve dünya koßullar�nda

rekabet edebilmemizi ve müßterilerimizin taleplerine cevap

verebilmemizi olanakl� k�lmaktad�r.

Kurumsal, ticari ve bireysel bankac�l�kta k�sa süre içinde

toplam� milyonlarla ifade edilen bir kitleye hizmet verir

hale gelmeyi hedefliyoruz. Aç�lacak olan ßubelerimizin

yan� s�ra halen faaliyetteki ßubelerimiz ve gelißtirmekte

oldu¤umuz elektronik bankac�l�k uygulamalar�m�z

hedeflerimize ulaßmam�zda büyük rol oynayacakt�r. Keza

e-ticaret ve e-bankac�l�¤� yak�n gelece¤in en önemli iß

sahalar� olarak öngörüyoruz. �ßtirak ßirketimiz Oyak

Teknoloji, Banka�n�n ve ißtiraklerimizin ihtiyaç duyaca¤�

bilißim teknolojisi çözümlerini yaratabilecek yetkinliklerle

donat�lm�ß bir kurumdur. Hedefimiz bireyselden kurumsala

tüm müßterilerimize, tam entegre bir süreç içinde,

ßubeden elektronik bankac�l�k uygulamalar�na kadar

farkl�l�k ve çeßitlilik gösteren boyutlarda hizmet

verebilmektir.

OYAK, gerek 200,000�e yak�n üyesi gerekse ißtirak ßirketleri

ile Bankam�z için henüz tam ulaß�lmam�ß önemli ve büyük

çapl� bir müßteri kitlesidir. OYAK��n bu anlamda bize

sundu¤u bu büyük aç�l�m� tüm iß sahalar�m�zda

de¤erlendirirken uygun ürün ve hizmetleri tasarlayarak bu

hedef kitledeki etkinli¤imizi k�sa bir süre içinde art�rmay�

hedefliyoruz.

Nakit yönetimi, d�ß ticaret, leasing ve faktoring Bankam�z�n

iddial� oldu¤u ve büyüyece¤i di¤er iß sahalar�d�r. Önderi

oldu¤umuz finansal ißtiraklerimiz ile yarataca¤�m�z sinerji

özellikle servet yönetimi ve d�ß ticaret finansman�

alanlar�ndaki etkinli¤imizi ve piyasa pay�m�z� art�racakt�r.

2002-2003�e dair...

Türkiye�nin de¤ißim süreci devam ediyor.

2002�nin ikinci yar�s�n�n erken seçim haz�rl�¤� ve bunun

ekonomik ortama yans�malar� ile geçece¤ini öngörüyoruz.

Toplumun ve iß dünyam�z�n farkl� katmanlar�n�n eskisine

oranla çok daha yüksek bir duyarl�l�kla ekonomik program� ve

uygulamalar�n� izledi¤ini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Politik hatalar�n ekonomiye verdi¤i zararlar ülkemizin

kronik s�k�nt�s� haline gelmißtir. �nanc�m�z, ülkemizin k�sa

süre içinde bu s�k�nt�lar� aßarak sürdürülebilir bir büyüme

dengesine ulaßaca¤� ve son y�llarda yaßanan negatif

sosyoekonomik gelißmelerin tersine dönece¤i yolundad�r.
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Hedefimiz bireyselden
kurumsala tüm
müßterilerimize, tam entegre
bir süreç içinde, ßubeden
elektronik bankac�l�k
uygulamalar�na kadar
farkl�l�k ve çeßitlilik gösteren
boyutlarda hizmet
verebilmektir.



Bu süreç içinde Oyak Bank, üzerine düßen önemli görevi

eksiksiz yerine getirmek için çal�ßmaya ve sektörünün örnek

kurumu olmaya devam edecektir. Tüm iß sahalar�m�zda

sürdürdü¤ümüz ürün ve hizmet tasar�mlar�m�z� yak�n

gelecekte tamamlamay� ve 2003 y�l�n� gerçek bir at�l�m y�l�

ilan etmeyi hedefliyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt

d�ß�nda yürütmekte oldu¤umuz sistemli tan�t�m ve

pazarlama faaliyetleri h�zl� ve olumlu neticeler

vermektedir. Bize duyulan güven her iß sahas�nda say�larla

ifade edilebilir ve ölçülebilir seviyelere ulaßm�ßt�r. Artan

müßteri say�s�ndan h�zla yükselen uluslararas� kredi

limitlerimize ve muhabir say�m�za kadar pek çok gösterge

bunun aç�k kan�t�d�r. 

Oyak Bank hedeflerine ulaßmak için büyümek zorunda

oldu¤unun bilincindedir. Sektörün ilk beßi aras�na girmek

olarak tan�mlad�¤�m�z hedefimiz, ölçek ve ißlem hacimleri

anlam�nda büyümemizi gerekli k�lmaktad�r. Hissedar�m�z�n

gücü ve kurumsal avantajlar�m�z, gerek organik gerekse

sat�n almalar yoluyla büyüme anlam�ndaki olanaklar�

de¤erlendirmemizi sa¤layacakt�r. 

Oyak Bank ailesi hedeflerine ulaßmak konusunda kararl�d�r.

Müßterilerimizi her türlü düßünce ve eylemimizin oda¤�nda

düßünüp buna uygun davranmak konumunday�z. Bu, bizi

küresel boyutta rekabet edebilir k�lacakt�r. 

�Müßterilerimizin her zaman daha iyi hizmeti bekledi¤i ve

bunu hak etti¤i� gerçe¤i, kurumsal olarak gelißip karl� bir

performans kaydetmemizin temelini olußturacakt�r. Oyak

Bank hissedarlar�, müßterileri, çal�ßanlar� ve ayr�lmaz

parças� oldu¤u toplum için sürekli katma de¤er olußturma

mücadelesine her koßulda devam edecektir. Bu ayn�

zamanda büyük OYAK ailesinin bir üyesi olman�n da

kaç�n�lmaz gere¤i ve düßünce tarz�d�r. Oyak Bank�taki

baßar�lar�m�z� sizlerle paylaßmaya devam etmek üzere...

A. Mehmet ÖZDEN�Z

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
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Sektörün ilk beßi aras�na
girmek olarak tan�mlad�¤�m�z
hedefimiz, ölçek ve ißlem
hacimleri anlam�nda
büyümemizi gerekli
k�lmaktad�r.



Ordu Yard�mlaßma Kurumu (OYAK), Türk Silahl� Kuvvetleri

mensuplar�n�n ek sosyal güvenlik kurumudur. 1961 y�l�nda

kurulan ve merkezi Ankara�da olan OYAK, ayn� zamanda

Türkiye�de kurulan ilk özel bireysel emeklilik fonudur.

Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilir aktuaryel dengeyi

öncelikle gözeten Kurum�un temel hedefi üyelerine en üst

düzeyde hizmet ve nema sa¤lamakt�r. OYAK bu hedefine

bir holding yaklaß�m� ile yap�land�rd�¤�, çevreye ve topluma

duyarl� finansal portföyü ve ißtirak yat�r�mlar� ile ulaßmaktad�r. 

OYAK��n finansal hizmetler, çimento, otomotiv, g�da-kimya

ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 25 adet do¤rudan

ißtiraki mevcuttur. Bu çok sektörlü yap� içinde Kurum,

200,000�e yaklaßan üyesine reel getiri sa¤lad�¤� gibi Türk

ekonomisine de önemli katk�larda bulunmaktad�r. 

OYAK��n özel önem verdi¤i ve büyüme karar� ald�¤� saha

finans sektörüdür. Kurum bu kapsamda 2001 y�l�nda

Sümerbank�� sat�n alm�ß ve Oyak Bank ile birleßtirmißtir.

Kurum�un finans sektöründeki bir di¤er at�l�m�, Yaßar

Yat�r�m Menkul De¤erler'in sat�n al�nmas� ve Oyak Yat�r�m

Menkul De¤erler ile birleßtirilmesi olmußtur. 

OYAK, 2001 y�l�nda Sümerbank ile birlikte teknoloji ßirketi

YADAÞ�� da sat�n alm�ßt�r. Unvan� Oyak Teknoloji olarak

de¤ißtirilen Þirket�in temel görevi OYAK ißtiraklerinin

teknoloji çözümü ve entegrasyon orta¤� olarak görev

yapmak ve ißtirak ßirketlerinin münferit teknoloji

ihtiyaçlar�na etkin bir ßekilde cevap vermektir.

OYAK kuruldu¤u günden beri ißtirak etti¤i alanlarda

güvenilir bir ortak olmuß; gerçekleßtirdi¤i ortak girißimler

ile yabanc� sermayenin Türkiye�ye gelmesinde büyük rol

oynam�ßt�r: Renault, Goodyear, AXA gibi dünya markalar�

ile olan ortakl�klar�, Kurum�un uluslararas� ißbirli¤i

künyesini güçlü k�lmaktad�r.

OYAK markas� kalite, ça¤daßl�k ve güven ile özdeßtir. Kurum

uzun vadede bu markay� faaliyet gösterdi¤i tüm

segmentlerde global ve rekabetçi k�lmay� hedeflemektedir.

Yüksek nitelikli insan kayna¤�, profesyonel ve ßeffaf

yönetim anlay�ß�, sa¤lam mali yap�s�, güçlü uluslararas�

ortakl�klar� ve üyelerinin sürekli deste¤i OYAK��n bu uzun

vadeli hedefine ulaßmas�ndaki en önemli varl�klar�d�r. 

K�saca OYAK
F�

N
AN

S
Ç�

M
EN

TO

OYAK BANK
OYAK ANKER BANK GmbH

OYAK EUROPEAN FINANCE PLC

OYAK PORTFÖY YÖNET�M�

OYAK TEKNOLOJ� 

OYAK YATIRIM MENKUL DEÚERLER AXA OYAK HOLD�NG
AXA OYAK S�GORTA

AXA OYAK HAYAT S�GORTA

HALK F�NANSAL K�RALAMA
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40. faaliyet y�l�n� kutlad�¤� 2001 y�l�nda OYAK��n aktuaryel

kar� %173 art�ß ile 594 trilyon TL�na yükselmißtir. OYAK,

2001 y�l�nda üye birikimlerine %95 oran�nda nema

sa¤lam�ßt�r (2000 y�l�nda %55). Bu sonuç ayn� y�l için

kaydedilen TÜFE art�ß�n�n 26.4 puan üzerindedir. 

2001 y�l�n�n sonunda OYAK��n ißtiraklerinin toplam aktifleri

5.2 katrilyon TL, toplam özkaynaklar� 1.3 katrilyon TL ve

vergi öncesi karlar� 636 trilyon TL�na ulaßm�ßt�r. Kurum�un

üretim ve pazarlama ißtiraklerinin toplam sat�ßlar�

3.5 katrilyon TL, finansal ißtiraklerinin iß hacmi ise

18.8 katrilyon TL olarak gerçekleßmißtir.
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ELAZIÚ ALTINOVA Ç�MENTO OYSA N�ÚDE Ç�MENTO OYSA �SKENDERUN Ç�MENTO

GOODYEAR 

OYAK GÜVENL�K

OYAK:

� Türkiye�nin ilk özel bireysel emeklilik fonu

� 200,000�e yaklaßan üye say�s� 

� Farkl� sektörlerde yat�r�mlar  

� 5.2 katrilyon TL�l�k toplam varl�k 

� Kalite, ça¤daßl�k ve güven ile özdeß bir marka

TEMEL F�NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Milyar TL 2001 2000 De¤ißim (%)

OYAK 

Aktuaryel Kar 594,382 217,385 173.4
Toplam Yasal Yard�mlar 55,622 42,567 30.7
Toplam Sosyal Hizmetler 53,374 46,887 13.8
Nema Oran� (%) 94.9 55.4 71.3

Toplam Üye Say�s� 192,937 178,727 8.0

OYAK �ÞT�RAKLER�

Toplam Vergi Öncesi Kar 635,999 326,661 94.7
Toplam Sat�ßlar (1) 3,453,216 3,020,601 14.3
Toplam �ßlem Hacmi (2) 18,745,643 9,233,815 103.0
Toplam Özkaynaklar 1,267,921 752,476 68.5
Toplam Vergi 305,561 247,230 23.6
Toplam Aktifler 5,154,101 1,635,943 215.1

Toplam Personel 16,586 12,572 31.9

(1) Sat�ß ve üretim ßirketleri için brüt sat�ß has�lat� toplam�d�r.
(2) Oyak Bank, Oyak Yat�r�m Menkul De¤erler ve Halk Leasing ißlem hacmidir.

OYAK F�NANSAL YATIRIMLARI

Finansal Yat�r�mlar�n Getirisi 242,122 79,003 206.5



Kapsaml� bir ekonomik dönüßüm süreci

Kas�m 2000 krizinin ard�ndan Þubat 2001�de çok daha

ciddi bir ekonomik krizle karß� karß�ya kalan Türkiye, bu

krizlerin ard�ndan ekonomik çarp�kl�k ve zay�fl�klar�n temel

dayanaklar�n� kal�c� olarak ortadan kald�rmaya yönelmiß ve

ülkede kapsaml� bir ekonomik dönüßüm süreci baßlam�ßt�r. 

Genel ekonomik faaliyette ciddi duraklama

Þubat krizi sonras�nda �önceden belirlenmiß kur� kriterinin

terk edilmesi ile serbest dalgalanmaya b�rak�lan Türk Liras�

ancak May�s ortas�nda stabilize olmaya baßlam�ß,

kurlardaki belirsizlik ve güvensizlik ise tüm piyasalar�

ißlemez hale getirirken genel ekonomik faaliyet ciddi bir

duraklama içine girmißtir. Bankac�l�k sektöründe yaßanan

çöküß de ekonomik durgunlu¤un yayg�nlaßmas�na ivme

kazand�rm�ßt�r. 

Türkiye ekonomisi 2001 y�l�nda %9.4 küçülmüß; durgunluk

nedeni ile ciddi bir yap�sal ißsizlik problemi ile karß� karß�ya

kal�nm�ßt�r: D�E verilerine göre 2001�in son çeyre¤inde

%10.6�ya ç�kan ißsizlik oran�na eksik istihdam da

eklendi¤inde ülkedeki gerçek ißsizlik oran� %16�lar

seviyesine ç�kmaktad�r. Önümüzdeki dönemde ekonomi

yönetiminin önündeki en büyük sorunun, ekonominin

tekrar büyüme trendine sokulmas� ile birlikte yap�sal

ißsizli¤in azalt�lmas� olaca¤� kesindir.

Güçlü Ekonomiye Geçiß Program�

Krizi takiben Mart 2001�de Dünya Bankas� Baßkan

Yard�mc�s� Kemal Derviß, Ekonomiden Sorumlu Devlet

Bakan� olarak Hükümete girmiß ve May�s 2001 tarihinde

IMF destekli �Güçlü Ekonomiye Geçiß Program��

aç�klanm�ßt�r. IMF bu destekle, son bir buçuk y�l içindeki

üçüncü ek deste¤i ile Türkiye�nin kullan�m�na açm�ß

oldu¤u kredi imkan�n� ülke kotas�n�n yaklaß�k 16 kat�na

ç�karm�ß ve toplam 14 milyar dolarl�k ek kredi imkan�

sa¤lam�ßt�r.

Programa karß�n piyasalarda öngörülen istikrar k�sa

zamanda temin edilememiß, kur dalgalanmalar� uzun

süreli olmußtur. 11 Eylül�de ABD�de gerçekleßen terörist

sald�r�n�n yaratt�¤� belirsizlikler ile kurlar Ekim ay�n�n ikinci

yar�s�nda y�l�n en yüksek seviyelerine ç�km�ßt�r. 

Türkiye Ekonomisi:
2001 Y�l� De¤erlendirmesi ve 2002 Y�l�na Bak�ß
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Güçlü Ekonomiye Geçiß

Program�; bankac�l�k  sektörünü

rehabilite etmeyi, mali piyasalara

istikrar getirmeyi, yap�sal

reformlar� gerçekleßtirmeyi,

enflasyon ile etkin mücadeleyi ve

ekonomiyi sürdürülebilir bir

büyüme yörüngesine oturtmay�

temel amaçlar� olarak

belirlemißtir.

2000 y�l�nda %6.3�lük bir
GSMH büyümesi kaydeden
Türkiye ekonomisi, 2001
y�l�n�n ilk çeyre¤inden
baßlayarak yurt içi talep
daralmas� kaynakl� bir
ekonomik küçülme
dönemine girmißtir.

GSMH Büyüme
(%)

(6.1)

99

00

6.3

(9.4)

01

GSMH�daki küçülmenin
paralelinde kißi baß�na milli
gelir 2001 y�l�nda %36.5
oran�nda azalm�ßt�r.

Kißi Baß�na GSMH
($)

2,880

99 00 01

2,948

2,160



Y�l�n son çeyre¤inde kurlarda k�r�lma ve enflasyon

Takip eden dönemde gerek ABD�ye yönelik sald�r�ya karß�

Türkiye�nin tutumunu netleßtirmesi, gerekse 2002�de

uluslararas� finans kurulußlar�ndan ek yard�m

al�nabilece¤ine dair beklentiler kurlarda bir k�r�lma

yaratm�ßt�r. 

Enflasyon cephesinde ise, yüksek kur art�ßlar� ve bunun

paralelinde kamu mallar�na yap�lan zamlar�n da etkisi ile

maliyet art�ß�na ba¤l� h�zl� bir ç�k�ß yaßanm�ßt�r: Toptan

eßya fiyatlar� endeksi 2001 y�l�nda %88.6 artarken, tüketici

fiyatlar� endeksi %68.5 art�ß göstermißtir.

Kamu borç stokunda gelißmeler

Kriz sürecinde, hem faiz hem de kur riskinin realize

olmas�n�n s�k�nt�s�n� yaßayan bankac�l�k sektörünün

yeniden yap�land�r�lmas� ve kamu bankalar�n�n birikmiß

görev zararlar�n�n kamu ka¤�d�na ba¤lanmas�, 2001 y�l�nda

kamunun iç borç stokunda önemli bir art�ßa neden

olmußtur. 

D�ß borç cephesinde ise yaßanan krizler nedeni ile d�ß

borçlanma imkanlar� s�n�rl� kalm�ßt�r. 2001 y�l�n�n sonuna

gelindi¤inde Türkiye�nin toplam d�ß borcu 115.1 milyar

dolar olarak kaydedilmißtir. Aral�k ay� sonu itibariyle d�ß

borcun vade yap�s� incelendi¤inde, 98.8 milyar dolarl�k

k�sm�n�n orta ve uzun vadeli oldu¤u görülmektedir. 

Kamunun toplam borcuna Maastricht hedefi

GSMH 2001 y�l�n�n sonunda 179.5 katrilyon TL olarak

gerçekleßmißtir. Kamunun toplam borç stoku 2001 y�l�n�n

sonunda GSMH�n�n %100�ünü aßm�ßt�r. Hükümet

önümüzdeki dört y�l içerisinde bu oran� Maastricht Kriterleri

dahilinde %60 seviyesine çekmeyi amaçlamaktad�r. 
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2000 y�l� Kas�m ve 2001 y�l�
Þubat aylar�nda yaßanan
krizlerden sonra, önceden
belirlenen kur uygulamas�na
ba¤l� dezenflasyon program�
terkedilerek esnek kur
rejimine geçilmißtir.

Üretim ve tüketim
harcamalar� ile
yat�r�mlardaki gerilemenin
yan� s�ra, uygulamaya giren
kur politikas� paralelinde
Türk Liras��n�n de¤er
kaybetmesi ithalat�n
gerilemesine neden
olmußtur.

�thalat
(Milyar $)

40.7

99 00 01

54.5

41.4

Þubat 2001�de yaßanan kriz
Türk Liras��n�n önemli
oranlarda devalüe
edilmesine neden olurken,
ihracat ivme kazanm�ß ve
30 milyar dolar s�n�r�n�
aßm�ßt�r.

�hracat
(Milyar $)

26.6

99 00 01

27.8

31.3



D�ß ticaret aç�¤�nda iyileßme

�thal ham madde ve yar� mamullere dayal� bir sanayi

üretimine sahip olan Türkiye ekonomisinin 2001 y�l�nda

yaßad�¤� durgunluk, üretim ve talep daralmas�na ba¤l�

olarak, d�ß dengede önemli bir düzelme sa¤lam�ßt�r. D�ß

ticaret aç�¤�, 2001 y�l�nda bir önceki y�la göre %62.3 (16.6

milyar dolar) azalm�ßt�r. 

Türk Liras��n�n Þubat krizinin ard�ndan reel olarak de¤er

kaybetmeye baßlamas� ve Türk ihraç mallar�n�n cazip hale

gelmesi ile ihracat 2001 y�l� sonunda 31.3 milyar dolara

ulaßarak, 30 milyar dolar psikolojik s�n�r�n� aßm�ßt�r.

2002�ye bak�ß

11 Eylül�de ABD�ye karß� gerçekleßtirilen terörist sald�r�lar

Türk ekonomisi için ek bir yük getirmiß, olumsuz dünya

konjonktürü nedeni ile Hükümet yaklaß�k 10 milyar

dolarl�k bir ek finansman ihtiyac� ile karß� karß�ya kalm�ßt�r.

Þubat 2002 baß�nda IMF ile yaklaß�k 16 milyar dolarl�k

kredi imkan� içeren üç y�ll�k yeni bir stand-by anlaßmas�

imzalanm�ß ve borç sürdürülebilirli¤i sorunu ortadan

kald�r�lm�ßt�r.

Hükümetin ileriye dönük temel amaçlar� aras�nda,

bankac�l�k sektörü reformu ve yaßanan krizler nedeni ile

2001 sonunda GSMH�n�n %68�ine ç�kan iç borç stokunu

s�k� mali politikalarla yönetilebilir bir seviyeye çekmek yer

almaktad�r. Bir di¤er öncelik ise kamuda etkinli¤i ve ayn�

zamanda özel sektörün ekonomideki rolünü art�rmakt�r.

Bu ba¤lamda ekonomide görülen zorluklar�n yap�sal

dayanaklar�n�n ortadan kald�r�lmas� çal�ßmalar� devam

etmektedir ve nihai amaç ekonomiyi olas� krizlere karß�

güvenceye almak ve enflasyonist olmayan sürdürülebilir

bir büyümenin temellerini atmakt�r. 
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11 Eylül terörist sald�r�lar�,

Afganistan harekat� ve

Arjantin�de yaßanan

ekonomik gelißmelerin

yaratt�¤� negatif konjonktüre

karß�n, 2001 y�l� para

politikas� hedefleri

tutturulmußtur. 

Þubat krizi sonras�nda
dalgal� kur sistemine
geçilmesi fiyat art�ßlar�ndaki
h�zlanman�n en belirgin
nedeni olmußtur.

TEFE
(%)

62.9

99 00 01

32.7

88.6

Ekonomik durgunlukla
beraber daralan yurt içi
talep, döviz kurunun
yaratt�¤� maliyet bask�s�na
karß�n, TÜFE art�ß�n�n TEFE
art�ß�n�n alt�nda kalmas�na
yol açm�ßt�r.

TÜFE
(%)

68.8

99 00 01

39

68.5



OYAK BANK 2001 FAAL�YET RAPORU

13

Küresel ekonomide Kas�m
ay�ndan beri gözlenen faiz
hadlerindeki gerileme
Türkiye�nin lehinedir. 

Borç dengesinin sa¤lanm�ß
olmas� ulusal piyasalarda
güvenin tesisine olumlu etki
etmiß; d�ß sermaye piyasalar�
Türkiye�yi yat�r�m yap�labilir
ülkeler listesine alm�ßlard�r.

TÜRK�YE EKONOM�S� SEÇ�LM�Þ MAKROEKONOM�K GÖSTERGELER [1997-2001]

1997 1998 1999 2000 2001

GSMH Büyümesi (%) 8.3 3.9 (6.1) 6.3 (9.4)
GSMH (Sabit Fiyatlarla-Milyar TL) 114,874 119,303 112,044 119,145 107,911
GSMH (Cari Fiyatlarla-Milyar TL) 29,393,262 53,518,332 78,282,967 125,596,129 179,480,078
Kißi Baß�na GSMH ($) 3,079 3,255 2,880 2,948 2,160
�ç Borç (Milyar TL) 6,283,425 11,612,885 22,920,145 36,420,620 122,157,260
D�ß Borç (Milyar $) 84.3 96.4 103 119.7 115.1
Orta-Uzun Vadeli D�ß Borç (Milyar $) 66.6 75.6 80.0 91.4 98.8
K�sa Vadeli D�ß Borç (Milyar $) 17.7 20.8 22.9 28.3 16.2

�hracat (Milyar $) 26.3 27.0 26.6 27.8 31.3
�thalat (Milyar $) 48.6 45.9 40.7 54.5 41.4
TEFE (%) 91.0 54.3 62.9 32.7 88.6
TÜFE (%) 99.1 69.7 68.8 39.0 68.5

Bütçe Harcamalar� (Milyar $) 52.9 59.8 66.8 74.8 65.8
Faiz Ödemeleri (Milyar $) 15.0 23.7 25.5 32.8 33.5
Bütçe Gelirleri (Milyar $) 38.2 45.2 45.1 53.6 42.1

Toplam Rezervler* (Milyar $) 27.2 29.5 33.8 34.2 30.1
TCMB Rezervleri (Milyar $) 18.4 19.7 23.2 22.2 18.8

* TCMB taraf�ndan aç�klanan alt�n ve bankalar brüt uluslararas� rezervlerini kapsar.

Önceden belirlenerek
aç�klanan kur rejiminin
devam�na ilißkin olarak
ortaya ç�kan güven
bunal�m� karß�s�nda, Türk
Liras�  22 Þubat 2001
tarihinde serbest
dalgalanmaya b�rak�lm�ßt�r. 

$ kuru*

2001 y�l�nda toplam
rezervler %11.6 oran�nda,
TCMB rezervleri ise %4.6
oran�nda azalm�ßt�r. 

Toplam Rezervler
(Milyar $)

99 00 01

542,703

675,004

1,453,615

* TCMB sat�ß kuru

37.5 36.3

32.1



2001 y�l�nda gerçekleßen Sümerbank iktisab� ve Oyak Bank

çat�s� alt�nda birleßtirilmesi, Türk bankac�l�k sektörü için

önemli bir kilometre taß�d�r. 

Ekonomik faaliyetin darald�¤�, ißsizli¤in ulusal ve yayg�n bir

problem haline geldi¤i, bankac�l�k kesiminin büyük

sorunlar yaßad�¤� bir dönemde gerçekleßtirilen bu proje,

sadece OYAK için de¤il tüm Türkiye için cesaret verici bir

aç�l�m olmußtur. 

OYAK��n bankac�l�k sektöründeki varl�¤� 1990 y�l�na

dayanmakla beraber, Kurum�un finans sektöründe

büyümeye yönelmesi 2000�li y�llar�n ortas�na rastlar.

Üyelerine oldu¤u kadar Türkiye ekonomisine de katma

de¤er yaratmay� kendine misyon edinen OYAK, bu amac�na

hizmet etmek amac�yla finans sektörünü büyüme ekseni

olarak seçmißtir. 

Sahip oldu¤u yüksek likidite, Kurum�u sektörün yeniden

yap�land�¤� bir dönemde, sat�n alma yoluyla büyüme

stratejisine yönlendirmiß; yap�lan ön inceleme ve

de¤erlendirme çal�ßmalar�n� takiben, TMSF ile görüßmeler

gerçekleßtirilerek 10 A¤ustos 2001 tarihinde Sümerbank

OYAK taraf�ndan devral�nm�ßt�r.

Sümerbank��n sat�n al�nmas�ndan hemen sonra olußturulan

çal�ßma gruplar�, Sümerbank ve Oyak Bank�� bu dönüßüme

haz�rlam�ßt�r: Çal�ßmalar k�sa süre içinde tamamlanm�ß;

birleßme, bankalar�n 7 Aral�k 2001 tarihli ola¤anüstü genel

kurullar�nda al�nan kararlara uygun olarak, 11 Ocak 2002

tarihinde resmen aç�klanm�ßt�r. 

M�LL�YET 1 A¤ustos 2001
�Sümerbank OYAK��n oluyor� 

TMSF, Demirbank�tan sonra bünyesindeki
Sümerbank��n OYAK�a hisse devri için
görüßmelerin baßlat�lmas�na karar verdi.

TURKISH DAILY NEWS 1 A¤ustos 2001
"OYAK 10 A¤ustos'ta Sümerbank'� al�yor"
TMSF, bünyesindeki Sümerbank'�n sat�ß�
hususunda OYAK ile yapt�¤� pazarl�klar�n� 10
A¤ustos'ta tamamlamay� planl�yor."

SABAH 1 A¤ustos 2001
�Sümerbank da gitti.� 

BDDK ile OYAK aras�nda söz kesildi, devir 10
gün sonra. OYAK Grubu, bünyesinde 6
bankay� bar�nd�ran Türkiye�nin 12. büyük
bankas�n� sat�n al�yor. Sümerbank ßubeleri
Oyak Bank ad�yla faaliyet gösterecek.

F�NANSAL FORUM 10 A¤ustos 2001
�Sümerbank resmen OYAK Grubu�nun.� 

Sümerbank��n hisse devir ve sat�ß sözleßmesi
BDDK ile OYAK aras�nda dün imzaland�.

TÜRK�YE 10 A¤ustos 2001
�Sümerbank��n yeni sahibi OYAK oldu.�

....Sat�ß sözleßmesinin imza töreninden sonra
bir aç�klama yapan OYAK Genel Müdürü
Coßkun Ulusoy �...Türkiye�ye örnek bir banka
yaratmak istiyoruz...� dedi. 

HÜRR�YET 10 A¤ustos 2001
�Sümerbank Oyak Bank�la birleßip örnek

olacak.�
....Ankara�da düzenlenen sat�ß sözleßmesi
imza töreninde konußan OYAK Yönetim
Kurulu Baßkan� Selçuk Saka, �Zafiyete
düßmüß olan ve belki de tasfiye sürecine
giren bir bankam�z�, ekonomimize
kazand�rmaktan mutluluk duyuyoruz...� dedi.

CUMHUR�YET 10 A¤ustos 2001
�Oyak, Sümerbank�a kavußtu.� 

TMSF bünyesinde bulunan ve 2 milyar
dolarl�k aktif büyüklü¤üne sahip olan
Sümerbank��n OYAK�a devri gerçekleßti.

TURKISH DAILY NEWS 10 A¤ustos 2001
�Ordu Yard�mlaßma Kurumu Sümerbank'�

resmen al�yor.�
El konulan dokuz bankadan biri olan
Sümerbank, dün Fon ve BDDK ile imzalanan
bir anlaßma ile OYAK'a sat�ld�.

SABAH 10 A¤ustos 2001
�Sümerbank sat�ß� tamam.� 

BDDK ile OYAK Grubu aras�nda aylard�r
süren pazarl�k olumlu sonuçland�.

DÜNYA 10 A¤ustos 2001
�Sümerbank resmen OYAK��n oldu.�  

135 ßube, 2 yurt d�ß� temsilcili¤i ve 2,975
çal�ßana sahip olan Sümerbank OYAK
bünyesine kat�ld�.

M�LL�YET 10 A¤ustos 2001
�OYAK�tan Sümerbank�a 27 trilyon lira 

sermaye.� 
Devir tarihinde sermayesi s�f�r olacak
Sümerbank�a 27 trilyon TL sermaye koyacak
olan OYAK, bankay� 15 Ocak 2002 tarihine
kadar Oyak Bank ile birleßtirecek.

RAD�KAL 10 A¤ustos 2001
�Sümerbank OYAK��n.� 

TMSF bünyesinde bulunan Sümerbank��n
hisse devir ve sat�ß anlaßmas� BDDK ile OYAK
aras�nda imzaland�.

F�NANSAL FORUM 11 A¤ustos 2001
�Sümerbank-Oyak Bank evlili¤i y�l

sonunda tamamlanacak.� 
OYAK��n CEO�su Coßkun Ulusoy, gerçek
birleßmenin y�l sonunda tamamlanaca¤�n�
belirtirken, bankan�n isminin Oyak Bank
olaca¤�n� bildirdi.

HÜRSES 13 A¤ustos 2001
�OYAK, Sümerbank�a 27 trilyon lira

sermaye koyacak.� 
Sümerbank�� sat�n alan OYAK��n ilk aßamada
Banka�ya 27 trilyon TL sermaye koyaca¤�
bildirildi.

Oyak Bank: Birleßmenin Stratejik De¤eri
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Önümüzdeki dönem,

bankalar�n, yasal reformlar,

bilißim teknolojisi devrimi ve

h�zl� küreselleßme karß�s�nda

strateji ve politikalar�n�

sürekli yenilemek zorunda

kalacaklar� bir süreci

bar�nd�racakt�r.

�Yeni� Oyak Bank��, etkinlik,

karl�l�k ve sayg�n bir

uluslararas� profile sahip

olaca¤� sa¤lam temeller

üzerinde konumland�r�yoruz.

Bunu gerçekleßtirirken, farkl�

segmentlerde yenilikçi

aç�l�mlar yaratmaya,

de¤ißimin potansiyelini

yakalamaya ve kurumsal

yarat�c�l�¤� teßvik etmeye

büyük önem veriyoruz.  

Bas�nda Sümerbank��n Sat�ß� ve Oyak Bank ile Birleßmesi



Birleßmeyi takiben Oyak Bank kurumsal kimli¤ini

yenilemiß; idare merkezini �stanbul Maslak�ta sat�n ald�¤�

ileri teknolojik altyap�ya sahip yeni Genel Müdürlük

binas�na taß�m�ßt�r. Banka�n�n örgütsel yap�s� rasyonalize

edilirken, yayg�n ßube a¤� h�zla yeni kurumsal ve

organizasyonel yap�ya geçmißtir. 

2001 y�l�n�n son çeyre¤inde gerçekleßtirilen bir di¤er at�l�m

TMSF bünyesinde bulunan Kentbank ve Etibank�a ait 38

ßubenin sat�n al�narak Oyak Bank bünyesine kat�lmas�

olmußtur. Bu sat�n alma Banka�n�n büyüme politikas�na

katk�da bulunmußtur. 

Birleßme ile ortaya ç�kan yeni Oyak Bank, sektörün önde

gelen oyuncular�ndan biri olarak yerini pekißtirmißtir.

Bu rapora ek fasikülde yer alan ve UMS 29�a uygun olarak

yüksek enflasyonun etkilerinden ar�nd�r�lm�ß bilançoya

göre Oyak Bank��n birleßme sonras� bilanço toplam�

3 katrilyon TL�na ulaßm�ßt�r. Ayn� bilanço verilerine göre

Banka�n�n toplam özkaynaklar� 291.5 trilyon TL; sermaye

yeterlilik rasyosu ise %47.87�dir.

Oyak Bank ve Sümerbank birleßmesinin stratejik de¤eri iki

büyük eksende ortaya ç�kmaktad�r: sa¤lanan ölçek

ekonomileri ve rekabet gücü. 

Yayg�n fiziki a¤� Oyak Bank�� ulusal boyutta hizmet veren

bir banka olarak ortaya ç�karmaktad�r. OYAK��n mali gücü,

Banka�y� büyümeye odakl� ve rekabetçi bir iß stratejisi

uygulama yetene¤i ile donat�rken, sahip oldu¤u ißtirakleri

ve OYAK kanad�ndaki gerek bireysel gerekse kurumsal

çapraz sat�ß olanaklar� Banka�n�n di¤er önemli varl�klar�n�

teßkil etmektedir.

Oyak Bank 2002 y�l�ndan itibaren sahip oldu¤u avantajlar�

kullanarak belirlenmiß hizmet segmentlerinde büyümeye

odaklanacakt�r. Sa¤lam özkayna¤� ve sahip oldu¤u piyasa

konumu ile Banka, iß hacimlerini ve müßteri say�s�n� tüm

alanlarda h�zla art�rmaya adayd�r.

OYAK BANK 2001 FAAL�YET RAPORU

15

Oyak Bank ve Sümerbank
birleßmesinin stratejik de¤eri
iki büyük eksende ortaya
ç�kmaktad�r: sa¤lanan ölçek
ekonomileri ve rekabet gücü. 

M�LL�YET 22 A¤ustos 2001
�OYAK Grubu, Sümerbank ile hedef

büyüttü.� 
Sümerbank�� alan OYAK Grubu, bankan�n
Universal Kredi Kartlar�, Yaßar Yat�r�m,
Sümer Leasing ve Sümer Factoring ißtirakleri
ile de ilgileniyor.

F�NANSAL FORUM 13 Ocak 2002
�Oyak Bank ilk 5�i hedefliyor.� 

Sümerbank�la birleßen ve ilk 5�i hedefleyen
Oyak Bank, 38 ilde hizmete baßl�yor. Birleßme
ißlemlerinin tamamland�¤�n� aç�klayan Oyak
Bank Yönetim Kurulu Baßkan� Caner Öner,
Banka�n�n sermaye yeterlilik rasyosunun
%60�a yak�n oldu¤unu ifade ederek, Oyak
Bank��n �milli� bir misyonu oldu¤unu ifade
etti.

CUMHUR�YET 13 Ocak 2002
�Oyak Bank: Emrinizdeyiz.�

Sümerbank ile birleßen Banka, yar�ndan
itibaren �kendisi milli, vizyonu global ve
hizmeti ça¤daß� bir banka olarak hizmet
verecek.

HÜRR�YET 13 Ocak 2002
�Oyak Bank ilk beße oynayacak.� 

Birleßme nedeniyle düzenlenen bas�n
toplant�s�nda, Banka Yönetim Kurulu Baßkan�
Caner Öner, Oyak Bank��n geçmißinin yabanc�
bir bankaya dayand�¤�n� belirterek, 6
bankan�n topland�¤� Sümerbank ile
birleßmenin zor oldu¤unu, buna karß�n
Sümerbank�� 4-5 ayda yeniden yap�land�rarak
birleßmeyi gerçekleßtirdiklerini söyledi. 

SABAH 13 Ocak 2002
�Oyak Bank, ´Emrinizdeyiz` diyecek.� 

Oyak Bank Yönetim Kurulu Baßkan�,
birleßmenin tamamland�¤�n� ifade ederek
�Bugün art�k tek banka olarak faaliyete
baßlad�k� dedi. Logosunu da yenileyen Oyak
Bank��n yeni slogan� �Emrinizdeyiz�.

RAD�KAL 13 Ocak 2002
�Oyak Bank�ta hedef ilk 5�e girmek.� 

Sümerbank ile birleßmesini tamamlayan Oyak
Bank, Pazartesi günü tek banka olarak hizmet
vermeye baßlayacak. Yönetim Kurulu Baßkan�
Öner, �Tek kuruß gecikmiß alaca¤�m�z yok,
p�r�l p�r�l bir banka ile hizmete haz�r�z� dedi.

TURKISH DAILY NEWS 14 Ocak 2002
"Oyak Bank, Sümerbank ile birleßmesini

tamamlad�."
OYAK��n bankas� Oyak Bank��n Sümerbank ile
birleßmesini tamamlad�¤� ve Pazartesi'den
itibaren müßterilere tek bir çat� alt�nda
hizmet verilmeye baßlanaca¤� banka
yetkilileri taraf�ndan aç�kland�.

DÜNYA 14 Ocak 2002 
�Oyak Bank��n hedefi ilk beß.� 

Oyak Bank��n Genel Müdürü Mehmet
Özdeniz, �Her ßeyi kitab�na uygun yap�yoruz.
Mesela Oyak Bank 12-13 ßubesiyle bu sene
beß kuruß aç�k pozisyon yaratmadan para
kazan�labilece¤ini gösterdi ve baßar�l� bir
noktaya geldi. Bundan sonra da yine ayn�
felsefeyle devam edece¤iz� dedi.

NOKTA 22 Ocak 2002
�Oyak Bank ile Sümerbank birleßmesi 

tamamland�: Hedef, sektörde ilk beß banka
aras�na girmek.� 

Oyak Bank TMSF�ndan devrald�¤� Sümerbank��
kendi çat�s� alt�nda birleßtirdi. 61 ilde 187
ßube ile hizmet verecek olan Banka sektörün
ilk beßi aras�na girmeyi hedefliyor. 

PARA 23 Ocak 2002
�Sümerbank ile 10 y�l kazand�k.� 

Oyak Bank Emrinizdeyiz slogan�yla 2002�ye
h�zl� baßlad�... Sümerbank birleßmesi ile 10
y�lda gerçekleßtirilebilecek bir büyümeyi
h�zla gerçekleßtirdiklerini belirten Genel
Müdür Mehmet Özdeniz, Þubat 2002�ye
kadar 61 ilde hizmet veriyor olacaklar�n�
aç�klad�.



Kurumsal bankac�l�k, Oyak Bank��n 1984 y�l�ndaki

kurulußundan beri etkin oldu¤u, temel alanlardan biridir. 

Kurumsal bankac�l�k segmenti, ülke çap�nda kurumsal ve

ticari müßterilerle olan ilißkilerin yönetilmesi ve

yürütülmesinden sorumludur. Bu kapsamda genel

müdürlük ve ßubelerde faaliyet gösteren kurumsal

bankac�l�k ekibi, kredi ve kurumsal ürünlerin sunumu ile

ilgilendi¤i gibi Banka�n�n komisyon bazl� ürünlerinin

do¤rudan ve çapraz sat�ß�na da odaklanm�ßt�r. 

11 Ocak 2002 birleßme bilançosuna göre Oyak Bank��n

toplam kurumsal kredi portföyü 130 trilyon TL�dir. Banka,

2001 y�l�nda da müßterilerine her türlü kurumsal ve ticari,

para-sermaye piyasas� ürünlerini, nakit yönetimi

hizmetlerini, özel bankac�l�k ürünlerini ve kurumsal

dan�ßmanl�k hizmetlerini giderek gelißen oranda sunmaya

devam etmißtir. 

Oyak Bank, 2001 y�l�nda mevcut kurumsal ilißkilerini

sürdürmenin yan� s�ra, yeni müßteriler edinmek suretiyle de

portföyünü büyütmüßtür. Aktif müßteri say�s�nda önemli

art�ß kaydeden Banka�n�n, genißleyen ve çeßitlenen ürün ve

hizmet kümesi de bu sonuca ulaß�lmas�nda rol oynam�ßt�r. 

Oyak Bank kredi portföyünü Sümerbank ile birleßme

sonras�nda da koruyabilmiß, 11 Ocak 2002 tarihli birleßme

bilançosuna göre Banka�n�n Tahsili Gecikmiß Alacaklar�

1.6 trilyon TL gibi düßük bir seviyede kalm�ßt�r. Sorunlu

kredilerin toplam aktiflere oran� ayn� tarihteki mali verilere

göre %0.05�tir. 

Oyak Bank kurumsal bankac�l�k faaliyetleri kapsam�nda

müßterilerine faktoring ve leasing hizmetini do¤rudan

sunan tek ticari banka konumundad�r. Müßterilerine tam ve

eksiksiz bir ürün ve hizmet kümesi sunmay� amaçlayan

Banka, cross-border leasing ißlemleri gerçekleßtirdi¤i gibi

faktoring konusunda da hizmet vermektedir. 

Faktoring segmenti 2001 y�l�nda önemli bir gelißme

kaydetmißtir. Oyak Bank��n FCI üyeli¤i gerçekleßirken, 115

milyon dolarl�k toplam faktoring ißlemi kaydedilmiß;

ihracat faktoring hacmi 46 milyon dolara ulaßm�ßt�r.

�hracat�n art�ß trendi içinde oldu¤u ülkemizde Banka,

faktoringi önemli bir büyüme alan� olarak görmektedir. FCI

üyeli¤inin gerçekleßmesi, yayg�n ßube a¤� ve çapraz sat�ß

olanaklar� faktoring ißlem hacimlerini önemli oranda

art�r�rken, Banka�y� faktoring sektöründe üst s�ralara

taß�yacakt�r. 

Oyak Bank, kurumsal bankac�l�¤�, büyüyece¤i ve önemli

kazan�mlar elde edece¤i iß sahalar�ndan biri olarak

görmektedir. Banka�n�n plasman politikas�n�n de¤ißmeyen

hedefleri Türkiye ekonomisinin ve sanayiinin gelißimine

katk�da bulunmak ve banka olarak sektör içindeki pay�n�

art�rarak, sa¤l�kl� bir büyüklü¤e kavußmakt�r.

Oyak Bank��n kurumsal bankac�l�ktaki temel hedefleri,

gelißen bir ekonomide bir iß orta¤� yaklaß�m� ile

müßterilerinin kurumsal katma de¤erini art�ran çözümler

üretebilmek; büyük kurumsal müßterilerinin tedarik

zincirleri ile çapraz sat�ß olanaklar�n� bir büyüme alan�

olarak kullanmak; müßterilerin de¤ißen finansman

Oyak Bank: Faaliyetlerimizdeki Gelißmeler ve Stratejilerimiz
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Çok boyutlu müßteri ilißkileri,
yayg�n müßteri portföyü
ve bilißim teknolojisi ile
destekli ürünler ve hizmetler,
Oyak Bank��n kurumsal
bankac�l�k sahas�ndaki
büyüme potansiyelinin
belirleyicileridir. 

Kurumsal Bankac�l�k 



ihtiyaçlar�na h�zl� ve bilißim teknolojisinin her türlü

olana¤�na sahip bir hizmet sunum platformu üzerinden

cevap verebilmektir. 

Ticari bankac�l�k segmenti son y�llarda Türk bankalar�n�n

gündemine yerleßmiß potansiyeli yüksek bir sahad�r.

Bankalar ticari müßteri olarak tan�mlad�klar� kitleye yönelik

ürün ve hizmetler sunma çabas� içine girerken, fiziki ve

sanal da¤�t�m kanallar�n�, bu sahay� dikkate alarak

tasarlamaktad�rlar. Oyak Bank daha önceden firmalara

sunulan klasik finansman ve yat�r�m ürünleri ile d�ß ticaret

hizmetlerinin yan�nda ticari bankac�l�k segmenti

müßterileri (y�ll�k sat�ß has�las� 15 milyon dolardan az olan

firmalar) için gelißtirdi¤i eßit taksitli finansman kredileri,

ticari araç kredisi, ißyeri kredisi, teknoloji gelißtirme kredisi,

ßirket kredi kart� gibi özel ürünleri de devreye alarak ürün

hizmet yelpazesini genißletmeye devam etmektedir. 

Banka 2001 y�l�nda baßlatt�¤� alternatif da¤�t�m kanal�

projeleri ile de ticari müßterilerine erißmeyi

hedeflemektedir. Banka�n�n halen hizmet veren ancak

gelißtirme çal�ßmalar� da devam etmekte olan internet sitesi

bir alternatif da¤�t�m kanal� olarak hem teßvik edilecek hem

de yeni ticari müßterilere erißim için kullan�lacakt�r.

Ülkemizin son iki y�ld�r yaßad�¤� ve yak�n tarihinin en a¤�r

ekonomik krizi olarak nitelenen süreç, bankac�l�¤�, reel

sektörü ve do¤al olarak ticaret kesimini fazlas�yla

etkilemißtir. Tüm kesimlerde görülen daralma ticari

segmentte de yaßanm�ß; bankalar�n daralma gösteren kredi

hacimleri ticari kesimde de düßmüßtür. 2002 y�l�nda

ekonomik faaliyetin yavaß da olsa bir gelißim ve büyüme

sürecine dönece¤i tahmin edilmektedir. Keza ekonomik

gelißme en küçük birimden baßlayacak, öncelikle yurt içi

ticaret tekrar canlanmaya baßlayacakt�r.

Bu ekonomik gerçe¤in �ß�¤�nda, Oyak Bank ticari kesimin

büyük bir öncelik ve önem taß�d�¤�na inanmaktad�r. Yurt

çap�na yay�lan geniß bir hizmet a¤�na sahip olan Oyak

Bank, 2001 y�l�nda baßlatt�¤� yeniden yap�lanma

çal�ßmas�nda, olußturulan Ticari Bankac�l�k ßubeleri arac�l�¤�

ile yurdumuzun küçük ve orta boy ißletmelerine, yan sanayi

firmalar�na, büyük sanayi firmalar�n�n tedarikçilerine ve

bayilerine, güvenilir, ça¤daß ve yenilikçi hizmetler sunmay�

hedef olarak belirlemißtir. Oyak Bank sahip oldu¤u bilgi

birikimi ve tecrübeyi, teknolojik yeniliklerle destekleyerek,

ticari segmentin ihtiyaç duydu¤u hizmet ve ürünleri etkin,

h�zl� ve kaliteli sunabilmeyi hedefleyen iß süreçlerini

tasarlayarak uygulamaya koymußtur. 

Oyak Bank, ticari müßterilerine ihtiyaçlar� olan her türlü

kredi d�ß� ürün ve hizmeti de sunmaktad�r. Bireysel kredi

kart�ndan nakit yönetimi hizmetlerine kadar çeßitlilik

gösteren bu hizmetler avantajl� bir fiyatlama politikas� ile

sunulmakta; ticari segmentte Oyak Bank isminin

yerleßtirilmesine önem verilmektedir. 
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Türkiye çap�nda ticari
ißletmeler ile gelißtirilecek
bankac�l�k ilißkileri, Oyak
Bank��n likiditesine katk�da
bulunman�n yan� s�ra
Bankam�z�n aktif yap�s�n�n
tabana yay�lmas� ve riskin
da¤�t�lmas�na imkan tan�rken
bankac�l�k ücret ve komisyon
gelirlerini de art�racakt�r. 

Ticari Bankac�l�k 



Oyak Bank��n geniß bir yelpazede yeni ürünler sunma

ilkesine dayanan bireysel bankac�l�k stratejileri 2001 y�l�nda

baßar�l� sonuçlar do¤urmußtur. Banka�n�n faiz d�ß�

gelirlerine önemli oranda katk�da bulunan bireysel

bankac�l�k segmenti, yönetimi alt�ndaki yayg�n mevduat

taban�yla Oyak Bank için sürekli ve ucuz bir fon imkan� da

sa¤lamaktad�r. 

Kredi kart�ndan bireysel kredilere, nakit yönetimi

ürünlerinden fatura tahsilatlar�na kadar çeßitlilik gösteren

bireysel ürün ve hizmetler sürekli bir gelißme

göstermektedir. Teknolojik at�l�mlar bu anlamdaki

çeßitlenmeyi destekler niteliktedir.

Birleßme, Oyak Bank��n görev alan�n� tüm Türkiye haline

getirmißtir. 210�u aßk�n ßubesi Banka�y� k�sa süre içinde

bireysel ürünlerde de tercih edilen bir kurum olma

noktas�na taß�m�ßt�r. Oyak Bank ßubeleri klasik bireysel

bankac�l�k ürünlerinden her türlü bireysel varl�k yönetimi

gibi bilgi ve beceri gerektiren konulara kadar geniß bir

yelpazede hizmet vermektedir. 

11 Ocak 2002 itibariyle Oyak Bank��n aktif bireysel müßteri

say�s� toplam 380 bine ulaßm�ßt�r. Banka�n�n hedefi 2002 y�l

sonuna kadar bu say�y� 600 bine ç�karmak ve 2003 y�l�nda

1 milyon bireysel müßteriye ulaßmakt�r.

11 Ocak 2002 itibariyle müßteri mevduatlar� toplam�

2.6 katrilyon TL olmußtur. Bireysel müßteri taban� Oyak

Bank��n toplam mevduat�n�n %60��n� olußturmaktad�r. Bu

mevduat�n %95�i vadelidir.

Temel hedef, bireysel müßteriye en ucuz ve en kaliteli

hizmeti sunabilmektir. Bu stratejinin bir parças� olarak,

müßterilerin yo¤un bankac�l�k bilgisi ve dan�ßmanl�k

gerektiren ißlemleri için Banka'n�n ßubelerini kullanmalar�,

günlük ve ola¤an bankac�l�k ißlemleri için ise alternatif ve

elektronik bankac�l�k kanallar�n� tercih etmelerini

sa¤layacak pazarlama ve tan�t�m faaliyetleri

sürdürülmektedir. Elektronik bankac�l�k kanallar�n�n

kullan�m�n�n cazip komisyon ve ücret politikalar�yla da

özendirilmesi hedeflenmektedir.

OYAK BANK 2001 FAAL�YET RAPORU

18

Bireysel Bankac�l�k 

Güvenle özdeß olan markas�,
Oyak Bank�� bireysel
bankac�l�k segmentinde
liderli¤e taß�rken; OYAK��n
varolan geniß üye taban�
bireysel bankac�l�k alan�ndaki
faaliyetlerin pekißmesine
önemli katk�da bulunacakt�r.



2001 y�l� verilerine göre Oyak Bank %65�lik sektör pay� ile

bireysel otomotiv kredileri pazar�nda liderdir. Gelißtirmiß

oldu¤u BOSS (Bayi On-line Sat�ß Sistemi) ülke sath�nda

ürün sat�ß noktalar�ndaki en yayg�n elektronik kredi

program�d�r. Bu ürünün elde etti¤i baßar� Banka�n�n sektör

liderli¤inde büyük rol oynam�ßt�r. Operasyonel yükü en aza

indiren BOSS, risk takibi anlam�nda da yüksek bir güvenlik

seviyesi olußturmakta; kredinin h�zla onaylanmas�n� ve

kulland�r�lmas�n� sa¤layarak bireysel müßterinin

memnuniyetine katk�da bulunmaktad�r. 

Oyak Bank, yeni dönemde otomotiv sektöründe sa¤lam�ß

oldu¤u baßar� ve bilgi birikimini farkl� sektörlere taß�maya

ve bireysel krediler alan�ndaki liderli¤ini pekißtirmeye

kararl�d�r.

Bireysel bankac�l�k küresel boyutta bankac�l�¤�n gelece¤i

olarak alg�lanmakta, rekabet bu sahada yüksek boyutlara

ulaßmaktad�r. Ölçek ve yayg�nl�k bilißim teknolojisi ile

birleßmekte, faiz d�ß� gelirlerin bankac�l�k toplam gelirleri

içindeki pay� baßar�n�n ve piyasada kal�c�l�¤�n ölçe¤i olarak

görülmektedir. 

Bireysel bankac�l�k hedeflerini bu evrensel gerçekten yola

ç�karak tespit eden Oyak Bank, banka ve kredi kartlar� ile

elektronik bankac�l�k uygulamalar�nda önemli at�l�mlar

gerçekleßtirmektedir. Sahip oldu¤u bilißim teknolojisi ve iß

anlay�ß�n�n temelindeki yenilikçi ruh, Banka�n�n bu alandaki

faaliyetlerine k�lavuzluk etmektedir. 

Oyak Bank��n bu anlamdaki ilk ve en önemli icraat� birleßme

ile devrald�¤� sistemleri konsolide etmek olmußtur.

Sümerbank çat�s� alt�nda yer alan dört farkl� kredi kart�

sistemi çok k�sa bir süre içinde ve müßterileri ma¤dur

etmeksizin tek bir kart markas� alt�nda birleßtirilmiß ve

mevcut  kartlar belli bir süre içinde Oyak Bank kredi kartlar�

ile de¤ißtirilmißtir. Tüm müßteri hesaplar� incelenmiß;

devral�nan hesaplar Oyak Bank çat�s� alt�nda toplanm�ßt�r. 

Oyak Bank müßterilerine VISA ve MasterCard vermektedir. 

Oyak Kart, Banka�n�n ATM kart�d�r. Birleßme sonras�

yeniden tan�mlanan stratejilere uygun olarak büyüme

karar� al�nan kredi ve banka kart� pazar�nda Oyak Bank bir

dizi yeni proje sürdürmektedir. Oyak Kart kullan�m

oranlar�nda da h�zl� bir art�ß gözlenmektedir. 11 Ocak 2002

itibariyle kullan�mdaki toplam Oyak Kart say�s� 300 binin

üzerindedir.

Yo¤un pazarlama faaliyetlerinin sürdürüldü¤ü kredi kart�

pazar�nda da olumlu sonuçlar elde edilmektedir. 11 Ocak
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Oyak Bank��n sahip oldu¤u
bilißim teknolojisi ve yenilikçi
iß anlay�ß�, bankac�l�¤�n
elektronik uygulamalar� ve
kredi kartlar� pazar�ndaki
faaliyetlerinin ana
belirleyicileri olacakt�r.

Elektronik Bankac�l�k ve Kart Pazar�



2002 itibariyle Oyak Bank kredi kart� say�s� 190 bine

yaklaßm�ßt�r. 

Bireysel ve kurumsal kredi kart� programlar�na ek olarak

çeßitli meslek gruplar� ve belediyeler ile ak�ll� kart

sistemleri, çok ortakl� kredi kartlar�, sanal kart ve ma¤aza

bankac�l�¤� gibi projeler üzerinde çal�ß�lmaktad�r. 

Oyak Bank internet hizmetleri güncelleme ve yenileme

çal�ßmalar� devam etmektedir. Banka�n�n müßteri

ißlemlerini ßube d�ß� da¤�t�m kanallar�na yönlendirme

hedefine uygun olarak, 2003 y�l�n�n sonuna kadar nakit

para hareketleri d�ß�ndaki müßteri ißlemlerinin önemli bir

bölümünün internete kayd�r�lmas� hedeflenmektedir. Bu

hedef, örgüt çap�nda etkinli¤in art�r�lmas� ve maliyetlerin

düßürülmesine önemli katk�da bulunacakt�r. Halen bireysel

müßterilere on-line hizmet olana¤� tan�yan internet

hizmetleri yak�n gelecekte kurumsal ve ticari müßterilerin

de hizmetine sunulacakt�r.

Oyak Bank��n telefon bankac�l�¤� kanal� olan Müßteri

�letißim Merkezi, 444 0 600 numaral� telefondan haftan�n

7 günü 24 saat kesintisiz hizmet vererek müßterilere geniß

bir menü sunmaktad�r. Birimde görev alan müßteri

temsilcileri Oyak Bank�a telefon ile ulaßan müßterilere

destek ve yönlendirme hizmetleri vermektedirler. Banka,

Oyak Teknoloji ile ortaklaßa gelißtirdi¤i proje kapsam�nda,

Müßteri �letißim Merkezi�nin fonksiyonlar�n� art�rmay� ve bu

da¤�t�m kanal�n� bir multimedya ürün ve hizmet sunum

noktas�na dönüßtürmeyi hedeflemektedir. Bu projenin

2002 y�l�n�n son çeyre¤inde tamamlanmas�

öngörülmektedir.

Oyak Bank��n 11 Ocak 2002 itibariyle kurulu 235 adet

ATM�si mevcuttur. Banka�n�n k�sa vadeli hedefi ülkemizin

en büyük ikinci ATM a¤�na sahip olmakt�r. Bu anlamda

gerekli olan yat�r�m çal�ßmalar� tamamlanm�ß olup, y�l

sonuna kadar ATM say�s�n�n ßube ve ßube d�ß�nda

gerçekleßtirilecek yeni kurulumlar ile birlikte 450 adede

ulaßmas� öngörülmektedir. Oyak Bank��n hedefi nakit para

çekme ve buna ba¤l� bir k�s�m bankac�l�k ißlemleri ile

ATM�lerin ißlem pay�n� sürekli art�rmakt�r. 

Oyak Bank, ülkemizin en büyük ATM paylaß�m

sistemlerinden biri olan Ortak Nokta�n�n da üyesidir. 

Oyak Bank��n bir di¤er hedefi, büyümesine paralel olarak

uluslararas� kredibilitesini pekißtirmektir. 1984 y�l�ndaki

kurulußundan bu yana hizmet etti¤i ihtisas bankac�l�¤�

stratejisinin gereklerine uygun bir yabanc� muhabir banka

a¤�na sahip olan Oyak Bank, 2000 y�l�nda gerçekleßtirdi¤i

yönetim de¤ißikli¤i ve ald�¤� büyüme karar�na paralel

olarak uluslararas� bankalar ve finans kurulußlar� ile olan

ilißkilerini de güçlendirmeye ve gelißtirmeye daha fazla

önem vermißtir. 

Gerçekleßtirilen yeniden yap�lanma kapsam�nda gerek

uluslararas� ilißkiler gerekse yurt d�ß� finans ißtiraklerinin

koordinasyonu tek bir çat� alt�nda toplanm�ß, etkinlik ve

hizmet kalitesi her boyutta art�r�lm�ßt�r. 2002 y�l�n�n baß�na

gelindi¤inde Oyak Bank, dünya çap�nda yayg�n bir muhabir

a¤�na sahip, yüksek nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri

tahsis edilmiß bir kurum tablosu çizmektedir. D�ß ticaret

ißlemlerine arac�l�k, uluslararas� para ve sermaye piyasas�
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Kuvvetli uluslararas� ilißkileri
ve yurt d�ß�ndaki ißtirakleri
Oyak Bank��n d�ß ticaret
finansman� sahas�nda
rekabet gücünü art�ran
unsurlard�r.

Uluslararas� �lißkiler



ißlemleri, forfaiting ve di¤er tüm klasik uluslararas� ißlemler

Banka�n�n eksiksiz sundu¤u ürün karmas�n�

olußturmaktad�r. Sa¤lad�¤� d�ß ticaret finansman olanaklar�

kurumsal ve ticari segmentteki faaliyetlere önemli ivme

kazand�racak, Oyak Bank��n faiz d�ß� gelir taban�na katk�da

bulunacakt�r. 

Banka, müßterilerine uluslararas� finansman olanaklar�

anlam�nda optimal vade ve maliyet bileßkesine sahip

alternatifleri sunma yeterlili¤ine sahiptir. Gelißtirmekte

oldu¤u çok yönlü ilißkiler, ülkemiz makroekonomik

konjonktürünün büyüme yönüne dönmesiyle beraber, Oyak

Bank��n varl�¤a dayal� menkul k�ymet ihrac�, sendikasyon

kredileri ve yabanc� ihracat kredi kurulußlar� ile fonlama

olanaklar�n� kullanmas�n� olanakl� k�lacakt�r.

Sermayenin serbest dolaß�m� üzerindeki engeller günümüz

dünyas�nda giderek azalmakta, finansal hareketlilik ise

artmaktad�r. Bankac�l�k sektörünün uluslararas� alanda

karß�laßt�¤� ve yönetmek zorunda oldu¤u riskler hem

artmakta hem de çeßitlenmektedir. Bu ortamda uluslararas�

düzenlemeciler; bilanço ve bilanço d�ß� faaliyetlerden

kaynaklanan risklerin etkin olarak bir sistem dahilinde

ölçülmesi ve bunun için yeterli sermaye ayr�lmas� konusunu

gündeme getirmektedirler.

Oyak Bank, iç denetim ve risk yönetimi süreç ve araçlar�n�,

8 Þubat 2001 tarihli, Bankac�l�k Düzenleme ve Denetleme

Kurumu taraf�ndan haz�rlanan �Bankalar�n �ç Denetim ve

Risk Yönetimi Sistemleri Hakk�nda Yönetmelik� hükümleri

gereklerince yap�land�rm�ß, Piyasa Riski, Kredi Riski,

Operasyonel Risk bölümlenmesi ile çal�ßmalar�na

baßlam�ßt�r. Bilißim teknolojisi altyap�s�, yönetmeli¤in

gerektirdi¤i yap�da raporlama ve veri elde edilebilecek

ßekilde yeniden tasarlanarak Oyak Bank çap�nda

uygulamaya koyulmußtur.

Yönetim Kurulu, al�nan riskleri ve getiri düzeylerini düzenli

olarak izlemekte, risk strateji ve politikalar�n�

olußturmaktad�r. Oyak Bank�ta, �ç Denetim ve Risk Yönetimi

Grubu do¤rudan ilgili Yönetim Kurulu Üyesi�ne ba¤l�,

Banka�n�n icra faaliyetlerinden tamam�yla ayr� olarak

organize olmußtur. 

Bankac�l�k sektörünün temel sorunlar�ndan olan

sermayenin korunmas� ve etkin kullan�m� amac�yla; piyasa,

kredi ve operasyonel risklerinin do¤ru yönetilmesi

gerekti¤inden hareket ile Oyak Bank�ta �Risk Yönetimi�

kavram� giderek önem kazanmakta, etkin ve entegre risk

yönetimi çal�ßmalar�na kararl� bir ßekilde devam

edilmektedir.

Oyak Bank,  uluslararas� alanda da büyük kabul gören Riske

Maruz De¤er (RMD) hesaplamalar�n� yapmakta, etkin bir

sermaye-risk-getiri dengesini olußturmaktad�r. Riskleri

dikkate alan erken uyar� sistemleri gelißtirilmesi, riske

dayal� karl�l�k, geriye dönük testler, stres testleri ve risk

bazl� denetim Banka�n�n iç denetim ve risk yönetimi

faaliyetleri aras�nda yer almaktad�r.

Etkin kredi riski yönetimi için, içsel risk derecelendirme,

kredi de¤erlendirme ve izleme fonksiyonlar� ve portföy

yönetimine dayal� kredi sistemleri kurulmas�na yönelik

çal�ßmalar büyük ölçüde tamamlanm�ß ßekli ile devam
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Oyak Bank, karl�, ßeffaf ve
k�yaslanabilir bir performans
için temel olan risk yönetimi
uygulamalar�n� eksiksiz
olarak tamamlam�ß ve
ißletmeye baßlam�ßt�r. 

Risk Yönetimi



etmektedir. Verimsiz süreçler, sistem hatalar� ve yetersiz

kontroller nedeni ile do¤abilecek kay�plar� önlemek üzere

etkin bir operasyonel risk yönetimi fonksiyonuna yönelik

veri toplama çal�ßmalar� da sürdürülmektedir.

Oyak Bank, iç denetim ve risk yönetimi alan�nda ulusal ve

uluslararas� alandaki gelißmeleri yak�ndan takip etmektedir. 

Oyak Bank, birleßme sonras� köklü bir de¤ißiklik gösteren

müßteri profili ile ürün ve hizmetlerinin gerektirdi¤i

operasyonel altyap� yenileme ve gelißtirme projelerini

tamamlayarak banka çap�nda uygulamaya koymußtur. 

Gerçekleßtirilen projeler, Banka kaynaklar�n� daha verimli

yönlendirme ve yönetmenin ötesinde, sunulan hizmet ve

ürünlerin Oyak Bank'�n de¤ißen misyon ve vizyonunun bir

sonucu olarak farkl�laßan müßteri profilinin ihtiyaçlar� ile

yüksek oranda örtüßen, kaliteli ve h�zl� bir niteli¤e

kavußturulmas�n� hedeflemißtir. Tamamlanan projeler,

"yeni" Banka'n�n rekabet gücüne oldu¤u kadar personel

verimlili¤ine de katk�da bulunmußtur.

Operasyonel yap�lanma faaliyetleri, 2001 y�l�n�n A¤ustos

ay�nda OYAK'�n Sümerbank'� sat�n almas� ile beraber h�z

kazanm�ßt�r. Sümerbank'�n bünyesinde toplad�¤� alt� ayr� iß

kültürü k�sa bir süre içinde Oyak Bank çat�s� alt�nda

harmanlanarak, birleßme sürecinin gerekli k�ld�¤�

operasyonel uyumlaßt�rma çal�ßmalar�, herhangi bir hizmet

aksamas� veya kesintisine neden olmaks�z�n h�zla

tamamlanabilmißtir. 

Sümerbank ile birleßme, Oyak Bank'�n az ßubeli bir ihtisas

bankas� kimli¤inden, ulusal pazar�n tamam�na hizmet veren

yayg�n bir banka kimli¤ine geçmesi ile sonuçlanm�ß,

kurumsal oldu¤u kadar bireysel müßteri say�s�nda ve

günlük bankac�l�k ißlem hacimlerinde h�zl� bir art�ß grafi¤i

görülmüßtür.

Birleßme, 2001 y�l�nda sistem gelißtirme faaliyetlerinin de

büyük bir yo¤unluk kaydetmesine yol açm�ßt�r. Banka

birimlerinin günlük bankac�l�k ißlevlerini yerine getirirken

ihtiyaç duydu¤u teknik altyap�n�n gelißtirilmesi konusunda,

teknoloji ekipleri ile kullan�c�lar aras�nda bir "tercümanl�k"

misyonuna sahip olan Sistem Gelißtirme, Sümerbank ile

birleßme öncesi ve sonras�nda, bilißim teknolojisi

altyap�lar�n�n uyumlu hale getirilmesi sürecindeki hayati

ißlevleri baßar�yla ve h�zla yerine getirmißtir.

Sat�ß odakl� bir ßube yap�s� bulunan Oyak Bank, merkezi bir

operasyon sistemine sahiptir. Banka�n�n müßterileri ad�na

gerçekleßtirdi¤i tüm d�ß ticaret, bilgi girißi, TL ve yabanc�

para çek ißlemleri genel müdürlük bünyesinde bulunan

Operasyon Birimi taraf�ndan yürütülmektedir. Merkezi

operasyon yaklaß�m� Oyak Bank'a önemli tasarruflar

sa¤lad�¤� gibi, örgüt çapl� standartlaßma, uzmanlaßma ve

hizmet kalitesi yeknesakl�¤� da getirmektedir. Merkezi

operasyon örgütlenmesi, ßubeler üzerindeki operasyonel

yükü en aza indirgemekte, ßubelerin tamamen pazarlama

ve sat�ß odakl� faaliyet göstermelerini olanakl� k�lmaktad�r.

Birleßme öncesi ve
sonras�nda yürütülen
yap�lanma faaliyetleri, "yeni"
Oyak Bank'�n operasyonel
altyap�s�n�, Banka'n�n yeni
misyonuna cevap verebilecek
bir etkinlik, standart, kalite
ve mükemmeliyete
ulaßt�rmay� hedeflemißtir.

Operasyonel Faaliyetler
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Merkezi Operasyon Birimi'nin hedefi 2002 y�l�n�n sonunda

kredi operasyonunun merkezileßtirme projesini

tamamlamakt�r.

Küresel rekabete do¤ru önemli ad�mlar�n at�ld�¤� bu

günlerde kurumlar�n baßar�s�, müßterisinin ihtiyaçlar�n�

anlayan ve kaliteli hizmet veren insan kayna¤�n� istihdam

etmeleri ile do¤ru orant�l� olarak gelißmektedir. Güvenen

ve güvenilen bir ekip, bankac�l�¤� eksiksiz yapma

taahhüdünü gerçekleßtirmede Oyak Bank��n temel

art�lar�ndan biridir. 

Sümerbank ile gerçekleßen birleßmeyi takiben, iki

bankadaki insan kayna¤�n�n en rasyonel ve en optimal

ßekilde yeniden istihdam�na büyük özen gösterilmiß; ayr�

bankac�l�k kültürlerinin harmanlanarak art� de¤erlerinin

korunmas� gözetilmißtir. 11 Ocak 2002�de gerçekleßen

birleßme sonucunda Oyak Bank��n toplam istihdam� 2,612

kißiye ulaßm�ßt�r. Artan ßube say�s� ve büyüyen faaliyetlere

paralel olarak, istihdam edilen personel say�s�n�n 2002

sonunda 3,800�e ulaßmas� beklenmektedir.

Yeniden yap�lanan Oyak Bank�ta, ça¤daß insan kaynaklar�

yöntemlerinin tamam� uygulamaya al�nmaktad�r. �ße al�m,

ücretlendirme, performans yönetimi, çal�ßanlarla ilißkiler ve

e¤itim, yeni ve ça¤daß uygulamalar�n hayata geçti¤i

alanlardan baz�lar�d�r. Paylaß�m ve ßeffafl�k bu alanlardaki

uygulamalar�n temelini olußturmaktad�r. Banka bu

uygulamalar sayesinde çal�ßanlar�n adalet, eßitlik, güven ve

dayan�ßma duygular�n�n artaca¤�na ve kurumlar�na olan

ba¤l�l�klar�n�n pekißece¤ine inanmaktad�r.

�ßletmesini ve birbirini seven, sayg� unsurunu tüm

eylemlerinde gözeten bir ekiple çal�ß�ld�¤� müddetçe, Oyak

Bank hedeflerine ulaßmakla kalmayacak bu mutlu çerçeve

içinde tatmin seviyesi yüksek müßteri kitlesi de yer almaya

devam edecektir. 

Oyak Bank��n insan kaynaklar� alan�ndaki hedefi güvenen,

güvenilen, araßt�ran, öneren, yaratan, takip eden ve

destekleyen eleman yap�s�n� örgüt çapl� ve sürekli k�lmakt�r. 

Çal�ßanlar�n�n e¤itimine sürekli önem ve öncelik veren Oyak

Bank��n dört adet e¤itim merkezi bulunmaktad�r: �stanbul,

Ankara, �zmir ve Adana. Banka yak�n zamanda Do¤u

Anadolu�daki çal�ßanlar�na hizmet vermek üzere,

Erzurum�da bir e¤itim merkezi açmay� planlamaktad�r.

Oyak Bank gelißen teknolojinin sundu¤u olanaklardan

e¤itim alan�nda da yararlanmaktad�r. Y�ll�k e¤itim program�

ve e¤itim duyurular� Banka çal�ßanlar�n�n erißimine aç�k

olan intranette yay�nland�¤� gibi, e-learning (e-ö¤renim)

alan�nda da pilot konular seçilmiß olup yak�n gelecekte bu

yolla banka çal�ßanlar�na e¤itim hizmeti sunulacakt�r.

Karl� ve sürdürülebilir
büyümenin teminat� Oyak
Bank��n sahip oldu¤u yetkin
insan kayna¤�d�r. 

Oyak Bank��n insan
kaynaklar� alan�ndaki hedefi,
güvenilen, araßt�ran, öneren,
yaratan, takip eden ve
destekleyen eleman yap�s�n�
örgüt çapl� ve sürekli
k�lmakt�r.

�nsan Kaynaklar�
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Bireysel bankac�l�k ve d�ß ticaret
finansman�nda uzman
1996�dan beri bir Oyak Bank ißtiraki olan ve merkezi

Almanya�n�n Koblenz kentinde bulunan Oyak Anker

Bank, Alman Bankalar Birli¤i üyesi bir ticari bankad�r. 

Banka�n�n Berlin, Koblenz, Bonn ve Mannheim�da

ßubeleri mevcuttur. 

Oyak Anker Bank, uluslararas� ticaret finansman� ve

bireysel bankac�l�k baßta olmak üzere bankac�l�¤�n tüm

segmentlerinde Alman ve uluslararas� müßterilerine

hizmet vermektedir. Bireysel bankac�l�k ve özellikle

bireysel krediler Banka�n�n faaliyetleri aras�nda en

önemli yeri tutmaktad�r. 

Banka, 2002 y�l�ndan itibaren d�ß ticaret finansman�

alan�nda da etkin olmaya baßlam�ßt�r. Oyak Anker

Bank��n bu segmentteki hedefi özellikle Türkiye-

Almanya ve di¤er AB ülkeleri aras�ndaki ticaretin

finansman� ve arac�l�k hizmetlerini vermektir.

2001 y�l� sonunda Oyak Anker Bank��n toplam aktifleri

537.1 milyon Alman Mark��na, toplam mevduat

hacmi 469.3 milyon Alman Mark��na, toplam kredileri

ise  462.4 milyon Alman Mark�'na ulaßm�ßt�r.

OYAK��n AB�deki ikinci finans ißtiraki
Oyak European Finance Plc (OEF) 24 Temmuz 1994

tarihinde �rlanda kanunlar�na tabi bir ßirket olarak

kurulmuß ve tescil edilmißtir. Þirkete, �rlanda Finans

Kanunu�na uygun olarak �rlanda Merkez Bankas�

Kanunu kapsam�nda �rlanda Finans Bakanl�¤� taraf�ndan

sertifika verilmiß olup, OEF farkl� kamu ve düzenleyici

kurumlara faaliyetlerini sistemli olarak raporlamaktad�r. 

Oyak Bank��n %100 bir ißtiraki olan OEF, Almanya�da

faaliyet gösteren Oyak Anker Bank GmbH�n�n kardeß

kurulußudur. OEF, seçkin bir uluslararas� müßteri

kitlesine, profesyonel bir iß yaklaß�m� ile ßekillendirdi¤i

uluslararas� finansal hizmet ve ürünleri sunmaktad�r.

OEF, müßterilerine cross-border leasing ve sat�c� kredi

finansman� organizasyonlar�, çeßitli kredi ürünleri,

uluslararas� ticaret finansman�, özel bankac�l�k ürünleri

ve �rlanda�da faaliyet göstermek isteyen kurumlara

dan�ßmanl�k hizmetleri sunmaktad�r.

PriceWaterhouseCoopers taraf�ndan denetlenmiß mali

tablolar�na göre OEF�in 2001 y�l� sonunda aktif toplam�

56 milyon dolar, özkaynak toplam� 18 milyon dolar ve

bilanço d�ß� yükümlülükleri toplam� 4 milyon dolard�r. 

Oyak Bank Finansal Hizmetler Grubu
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Oyak Bank bankac�l�k, finansal hizmetler, varl�k yönetimi
hizmetleri ve teknoloji ßirketlerinin yer ald�¤� bir finansal
hizmetler grubunun önderi konumundad�r. 

OYAK ANKER BANK GmbH 

Kuruluß Tarihi

Oyak Bank �ßtirak Tarihi

Faaliyet Konusu

Oyak Bank��n Pay�

Web Adresi

1958

1996

Bankac�l�k

%100.00

www.oyakankerbank.de

OYAK EUROPEAN FINANCE PLC

Kuruluß Tarihi

Oyak Bank �ßtirak Tarihi

Faaliyet Konusu

Oyak Bank��n Pay�

Web Adresi

1994

1994

Finansal hizmetler

%100.00

www.oyakeuro.com
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OYAK��n finans sektöründeki en eski
ißtiraki
OYAK��n finans sektöründeki en eski ißtiraki Oyak
Yat�r�m (eski ad� ile Oyak Menkul De¤erler) 1984 y�l�nda
kurulmußtur.

Þirket 2001 y�l�nda, hisseleri TMSF bünyesinde bulunan
Yaßar Yat�r�m�� sat�n alm�ß ve kendi bünyesine katm�ßt�r.
�ki ßirketin hukuken birleßmesi 31 Aralik 2001 tarihinde
tamamlanm�ßt�r. Birleßme sonras� faaliyetlerini Oyak
Yat�r�m Menkul De¤erler unvan� alt�nda sürdürmeye
baßlayan Þirket, müßterilerine 7 ßubesi (Ankara, �stanbul
ve �zmir�deki 2�ßer ve Mersin�de 1) ve acentesi olarak
görev yapan Oyak Bank ßubeleri üzerinden hizmet
vermektedir. 

Fiziki hizmet noktalar�na ek olarak Þirket, alternatif
da¤�t�m kanallar�n� kullanma anlam�nda da baßar�l�d�r:
�OYAKNET�, �OYAKTEL� ve �OYAKBORSA� ile Þirket
internet, telefon ve ça¤r� merkezi kanallar�nda da h�zl�
ve etkin hizmet sunmaktad�r. 

Oyak Yat�r�m��n iki adet yat�r�m fonu mevcuttur: Oyak
Menkul �MKB-30 Endeks Fon ve 2001 y�l� Eylül ay�nda
sat�ßa sunulan Oyak Menkul B Tipi Likit Fon. Birleßme
sonras� Þirket'in y�l sonu hisse senedi ve sabit getirili
ißlemler cirosu toplam 12.1 katrilyon TL�na ulaßm�ßt�r. 

Türkiye�de kurulan ilk portföy yönetim
ßirketi
Kurumsal ve bireysel müßterilere portföy yönetim
hizmetleri sunmak üzere ülkemizde kurulan ilk portföy
yönetim ßirketi unvan�na sahip Oyak Portföy Yönetimi,
Oyak Bank ve Oyak Yat�r�m��n ortak bir girißimidir.

Oyak Portföy Yönetimi 2001 y�l�nda büyüme
kaydetmißtir: Þirket�in yönetimi alt�ndaki varl�klar�n
de¤eri y�l sonunda 92 milyon dolar� aßm�ßt�r. 

Oyak Portföy Yönetimi halen 10 adet farkl� yat�r�m
fonuna portföy yönetimi hizmeti vermektedir. 

Grup çapl� bilißim teknolojisi deste¤i
OYAK��n dolayl� ißtiraki olan Oyak Teknoloji Bilißim ve Kart
Hizmetleri, Kurum çat�s� alt�ndaki tek bilißim teknolojisi
ßirketidir.

Sümerbank��n 2001 y�l�nda OYAK taraf�ndan sat�n al�nmas� ile
Kurum bünyesine geçen YADAÞ Bilgisayar ve Yaz�l�m, OYTEK
ad� alt�nda yeni bir misyon ve kimlik ile yap�land�r�larak
faaliyetlerine baßlam�ßt�r. Þirket�in misyonu OYAK
ißtiraklerinin teknolojik çözüm ve entegrasyon orta¤� olarak
görev yapmak ve ißtirak ßirketlerinin münferit teknoloji
ihtiyaçlar�na etkin bir ßekilde cevap vermektir.

OYTEK yap�s� içersinde aßa¤�daki alanlarda hizmet veren 5 ana
grup yer almaktad�r: finansal uygulamalar, kartl� sistemler,

alternatif kanallar ve kurumsal çözümler (contact center, ERP,
e-iß uygulamalar�, doküman yönetimi ve iß ak�ß� uygulamalar�),
CRM ve veri ambar�, teknolojik hizmetler.

Bir Oyak Bank ißtiraki olan OYTEK, dünyada ve Türkiye'de
konusunda lider üretici ve hizmet sa¤lay�c� firmalarla stratejik
iß ortakl�klar� gelißtirmekte ve müßteri odakl� hizmet
yaklaß�m�n� ileri teknoloji yat�r�mlar� ve 250'nin üzerindeki
uzman personeli ile desteklemektedir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEÚERLER A.Þ.

Kuruluß Tarihi

Oyak Bank �ßtirak Tarihi

Faaliyet Konusu

Oyak Bank��n Pay�

Web Adresi

1984

2002

Sermaye piyasalar�nda 
arac�l�k ißlemleri

%14.24

www.oyakmenkul.com.tr

OYAK PORTFÖY YÖNET�M� A.Þ.

Kuruluß Tarihi

Oyak Bank �ßtirak Tarihi

Faaliyet Konusu

Oyak Bank��n Pay�

Web Adresi

1997

1997

Portföy yönetimi

%60.00

www.oyakportfoy.com.tr

OYAK TEKNOLOJ� B�L�Þ�M VE KART H�ZMETLER� A.Þ.

Kuruluß Tarihi

Oyak Bank �ßtirak Tarihi

Faaliyet Konusu

Oyak Bank��n Pay�

Web Adresi

1967

2002

Teknoloji ve bilißim hizmetleri

%97.19

www.oytek.com.tr

OYAK TEKNOLOJ�
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26Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu* 
DR. CANER ÖNER
Yönetim Kurulu Baßkan�

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

HÜLYA ATAHAN 
Yönetim Kurulu Baßkan Vekili

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

DR. AYDIN MÜDERR�SOÚLU
Yönetim Kurulu Üyesi

North Carolina Üniversitesi�nden
MBA, Pennsylvania State
Üniversitesi�nden Pazarlama ve �ß
�daresi doktora derecesi bulunan
Müderriso¤lu, üniversitelerde ö¤retim
görevlisi, çeßitli kurulußlarda da
dan�ßman olarak görev yapm�ß, 2000
y�l�nda Yeni �ß Gelißtirme�den sorumlu
Genel Müdür Yard�mc�s� olarak OYAK
Grubu�na kat�lm�ßt�r. 2000 y�l�ndan
beri Oyak Bank Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapmaktad�r.

SÜMERBANK A.Þ.

(10.08.2001 - 15.10.2001)

Dr. Þerif Coßkun Ulusoy Baßkan

Dr. Caner Öner Baßkan Vekili / Murahhas Üye

A. Mehmet Özdeniz Murahhas Aza

Bediz Demiray Üye

Dr. Ayd�n Müderriso¤lu Üye

Prof. Dr. Ejder Y�lmaz Üye

(15.10.2001 - 11.01.2002)

Dr. Caner Öner Baßkan / Murahhas Üye

Hülya Atahan Baßkan Vekili

A. Mehmet Özdeniz Murahhas Aza

Bediz Demiray Üye

Dr. Ayd�n Müderriso¤lu Üye

Prof. Dr. Ejder Y�lmaz Üye

(10.08.2001 Sümerbank A.Þ.�nin OYAK taraf�ndan

sat�n al�nma tarihidir.)

OYAK BANK A.Þ.

(01.01.2001 - 15.10.2001)

Dr. Þerif Coßkun Ulusoy Baßkan

Dr. Caner Öner Baßkan Vekili

Dr. Ayd�n Müderriso¤lu Üye

Nurhan Özdamar Üye

Bediz Demiray Üye

A. Mehmet Özdeniz Genel Müdür / Üye

(15.10.2001 - 28.12.2001)

Dr. Caner Öner Baßkan

Hülya Atahan Baßkan Vekili

Dr. Ayd�n Müderriso¤lu Üye

Nurhan Özdamar Üye

Bediz Demiray Üye

A. Mehmet Özdeniz Genel Müdür / Üye

A. MEHMET ÖZDEN�Z 
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür

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

HARUN YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

ODTÜ Ekonomi ve �statistik Bölümü
mezunu olan Y�lmaz, özel sektör
kuruluß ve bankalar�nda üstlendi¤i
görevlerin ard�ndan 2001 y�l�nda
Sümerbank�ta Genel Müdür
Yard�mc�s� olarak göreve baßlam�ß,
birleßmeyi takiben, Oyak Bank�a Risk
Yönetimi�nden sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi olarak kat�lm�ßt�r.

BED�Z DEM�RAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu olan Demiray, 1970 y�l�nda
girdi¤i Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankas��nda Hukuk �ßleri Genel
Müdürü ve Baßkan Yard�mc�s� olarak
görev yapm�ßt�r. 1994 y�l�ndan
itibaren kamu ve özel sektör
kurulußlar�nda hukuk dan�ßman�
olarak çal�ßan Demiray, 2000
y�l�ndan bu yana da Oyak Bank�ta
Hukuk Dan�ßman� ve Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad�r.

ERTUÚRUL AYDIN 
Denetleme Kurulu Üyesi

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

DR. TAMER AKSOY
Denetleme Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi�nden mezun olan
Dr. Aksoy,  yurt içi ve yurt d�ß�
akademik çal�ßmalar�n�n yan� s�ra,
1987 y�l�ndan beri OYAK Teftiß
Kurulu Baßkan� olarak görev
yapmaktad�r. Aksoy 1997�den beri
Oyak Bank Denetleme Kurulu
Üyesi�dir.

*11 Ocak 2002 itibariyle
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27Üst Yönetim*

GÜLÇ�N GÖKÇEN
Genel Müdür Yard�mc�s�

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

GÖKHAN YURTÇU
Teftiß Kurulu Baßkan�

ODTÜ �dari �limler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü
mezunu olan Yurtçu, 1982
y�l�nda baßlad�¤� iß hayat�nda,
çeßitli kamu ve özel sektör
ßirket ve bankalar�nda yönetici
olarak görev alm�ßt�r.
Yurtçu, 2001 y�l�nda kat�ld�¤�
Oyak Bank��n Teftiß Kurulu
Baßkan��d�r.

GÜLDEN ÇAÚLI
Genel Müdür Yard�mc�s�

ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu
olan Ça¤l� çeßitli özel sektör
bankalar�ndaki görevlerinin
ard�ndan 2001 y�l�nda
Operasyon�dan sorumlu Genel
Müdür Yard�mc�s� olarak Oyak
Bank�a kat�lm�ßt�r.

SÜREYYA MEYDANOÚLU
Genel Müdür Yard�mc�s�

West Virginia Üniversitesi �ß
Yönetimi Bölümü�nden lisans ve
master derecesi bulunan
Meydano¤lu, özel sektör kuruluß
ve bankalar�ndaki görevlerinin
ard�ndan  2000 y�l�nda Hazine ve
Uluslararas� �lißkiler�den sorumlu
Genel Müdür Yard�mc�s� olarak
Oyak Bank�a kat�lm�ßt�r.

N�HAT KARADAÚ
Genel Müdür Yard�mc�s�

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

BEÞ�R ÖZMEN
Genel Müdür Yard�mc�s�

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararas� �lißkiler
Bölümü mezunu olan Özmen, özel
sektör bankalar�ndaki görevlerinin
ard�ndan 2001 y�l�nda Sümerbank�a,
birleßmeyi takiben de Yönetim
Hizmetleri�nden sorumlu Genel
Müdür Yard�mc�s� olarak Oyak
Bank�a kat�lm�ßt�r.

HÜSEY�N S�VR�
Bilgi Sistemleri Dan�ßman�

Endüstri yüksek mühendisi olan
Sivri, �TÜ Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü mezunudur. Akademik
görevlerini takiben, özel sektör
ßirket ve bankalar�nda bilißim
teknolojisi konusunda uzman ve
yönetici olarak görev yapm�ßt�r.
Sümerbank ve YADAÞ�daki
görevini takiben 2002 y�l�nda
Oyak Bank�a Bilgi Sistemleri
Dan�ßman� olarak kat�lm�ßt�r. 

AV. ÜM�T EÚ�NL�OÚLU
Baß Hukuk Müßaviri

Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu olan
E¤inlio¤lu, özel sektör ßirket ve
bankalar�nda hukuk dal�nda görev
yapm�ßt�r. Sümerbank�daki
görevini takiben, E¤inlio¤lu 2001
y�l�nda Oyak Bank�a Baß Hukuk
Müßaviri olarak kat�lm�ßt�r.

Dr. Caner Öner Genel Müdür Vekili

Gülçin Gökçen Genel Müdür Yard�mc�s� Vekili - Krediler ve Kurumsal Bankac�l�k

Gülden Ça¤l� Genel Müdür Yard�mc�s� Vekili - Bilgi �ßlem ve Operasyon

Beßir Özmen Genel Müdür Yard�mc�s� - Yönetim Hizmetleri

Harun Y�lmaz Genel Müdür Yard�mc�s� - Mali Kontrol ve Muhasebe

Güldenir Kurtar Genel Müdür Yard�mc�s� - BDDK, TMSF �ßlemleri Koordinasyonu

Niyazi Ard�ço¤lu Teftiß Kurulu Baßkan�

Av. Ümit E¤inlio¤lu Baß Hukuk Müßaviri

Hüseyin Sivri Bilgi Sistemleri Dan�ßman� - YADAÞ Genel Müdürü

10.8.2001 - 11.1.2002 TAR�HLER� ARASINDA GÖREV YAPAN SÜMERBANK ÜST YÖNET�M�
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Þubeler

ADANA Adana Þubesi (322) 363 20 17

Adana Çimento Þubesi (322) 332 80 19

Gazipaßa Þubesi (322) 458 97 10

Küçüksaat Þubesi (322) 352 32 17

AFYON Afyon Þubesi (272) 214 03 52

AKSARAY Aksaray Þubesi (382) 213 22 75

AMASYA Amasya Þubesi (358) 218 22 66

ANKARA Ankara Þubesi (312) 468 62 00

Armada Þubesi (312) 219 10 64

Bahçelievler Þubesi (312) 212 08 45

Bakanl�klar Þubesi (312) 419 28 15 (8 Hat)

Cebeci Þubesi (312) 319 32 77

Çankaya Þubesi (312) 441 84 27 (3 Hat)

Çetin Emeç Þubesi (312) 285 54 74

Kaz�m Karabekir Þubesi (312) 342 23 00

K�z�lay Þubesi (312) 430 13 87 (3 Hat)

Köro¤lu Þubesi (312) 447 33 00

Kurtuluß Oyak Üye Hizmetleri Þubesi (312) 415 64 75

Küçükesat Þubesi (312) 447 75 02  

Meßrutiyet Þubesi (312) 418 63 69

Mithatpaßa Þubesi (312) 435 98 40

Necatibey Þubesi (312) 231 82 58 

Ostim Þubesi (312) 385 39 14

Polatl� Þubesi (312) 623 49 54

Posta Caddesi Þubesi (312) 310 56 88

Siteler Þubesi (312) 353  95 30

Turan Güneß Þubesi (312) 440 99 27

Ulus Þubesi (312) 310 73 66

Yenißehir Þubesi (312) 417 60 70 (3 Hat)

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

Faks : (212) 286 61 00

Müßteri �letißim Merkezi
444 0 600

Web
www.oyakbank.com.tr
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ANTALYA Alanya Þubesi (242) 513 21 81

Antalya Þubesi (242) 243 70 55

Antalya Akdeniz Þubesi (242) 244 45 20

Manavgat Þubesi (242) 746 75 17

AYDIN Ayd�n Þubesi (256) 212 48 96

Kußadas� Þubesi (256) 612 44 34

Kußadas� Çarß� Þubesi (256) 614 17 63

Nazilli Þubesi (256) 315 86 82

Söke Þubesi (256) 512 13 51

BALIKES�R Ayval�k Þubesi (266) 312 17 54

Bal�kesir Þubesi (266) 245 96 11

Band�rma Þubesi (266) 718 79 51

BATMAN Batman Þubesi (488) 212 47 01

BOLU Bolu Þubesi (374) 215 39 86

BURDUR Burdur Þubesi (248) 232 20 20

BURSA Bursa Þubesi (224) 252 59 00 (3 Hat)

Heykel Þubesi (224) 224 03 53

ÇANAKKALE Çanakkale Þubesi (286) 213 90 52

Gelibolu Þubesi (286) 566 70 70

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

DEN�ZL� Denizli Þubesi (258) 242 50 65 (3 Hat)

D�YARBAKIR Diyarbak�r Þubesi (412) 224 87 66

DÜZCE Düzce Þubesi (380) 512 18 34

ED�RNE Edirne Þubesi (284) 213 87 34

Keßan Þubesi (284) 712 41 42

Uzunköprü Þubesi (284) 518 14 95

ELAZIÚ Elaz�¤ Þubesi (424) 238 70 50

ERZ�NCAN Erzincan Þubesi (446) 223 70 36

ERZURUM Erzurum Þubesi (442) 233 57 58

ESK�ÞEH�R Eskißehir Þubesi (222) 231 29 47

GAZ�ANTEP Gaziantep Þubesi (342) 215 43 50

Suburcu Þubesi (342) 230 95 15

G�RESUN Giresun Þubesi (454) 216 24 50

HATAY Antakya Þubesi (326) 225 32 04 (5 Hat) 

�skenderun Þubesi (326) 613 07 04

ISPARTA Isparta Þubesi (246) 232 50 16

�STANBUL 4. Levent Þubesi (212) 325 35 55 (6 Hat) 

Aksaray/ �stanbul Þubesi (212) 633 49 99  

Altunizade Þubesi (216) 474 11 87

Atatürk Caddesi Þubesi (216) 302 95 07

Avc�lar Þubesi (212) 590 41 33

Ba¤c�lar Þubesi (212) 634 50 01

Bahçekap� Þubesi (212) 528 80 42

Bak�rköy Þubesi (212) 570 26 26

Bayrampaßa Þubesi (212) 674 78 50 

Bebek Þubesi (212) 287 73 77 (3 Hat) 

Beßiktaß Þubesi (212) 259 85 40

Beyo¤lu Þubesi (212) 249 66 59

Büyükçekmece Þubesi (212) 881 68 55 (4 Hat)

Caddebostan Þubesi (216) 385 47 98

Ça¤layan Þubesi (212) 219 44 13 

Çemberlitaß Þubesi (212) 458 42 00 (4 Hat)

Çiftehavuzlar Þubesi (216) 369 16 23

Davutpaßa Þubesi (212) 501 21 95

Dudullu Þubesi (216) 365 78 60

Esenler Þubesi (212) 562 66 76



Etiler Þubesi (212) 257 12 60

Fatih Þubesi (212) 631 47 94

Florya Þubesi (212) 662 13 64 (4 Hat)

Gaziosmanpaßa Þubesi (212) 417 61 20 (4 Hat)

Güneßli Þubesi (212) 657 74 74

Had�mköy Þubesi (212) 886 76 35

Harbiye Þubesi (212) 234 55 93

Haznedar Þubesi (212) 554 13 12

�ncirli Þubesi (212) 660 02 69

�skele Þubesi (216) 347 32 00

�stanbul Deri ve Endüstri
Serbest Bölge Þubesi (216) 394 29 62

Kad�köy Þubesi (216) 348 16 29 (3 Hat)

Karaköy Þubesi (212) 252 40 00

Kartal Þubesi (216) 374 38 18

Kazasker Þubesi (216) 410 60 40

K�z�ltoprak Þubesi (216) 449 07 27

Kozyata¤� Þubesi (216) 411 94 90

Levent Þubesi (212) 270 05 65

Levent Plazalar Þubesi (212) 325 59 79

Maltepe Þubesi (216) 383 47 13

Mecidiyeköy Þubesi (212) 213 24 35 (5 Hat)

Mercan Þubesi (212) 513 30 02

Merkez Þubesi (212) 286 64 44

Merter Þubesi (212) 506 45 46

Moda Þubesi (216) 414 28 45

Nißantaß� Þubesi (212) 296 10 23

Pendik Þubesi (216) 491 87 04

Selamiçeßme Þubesi (216) 467 49 39 (4 Hat)

Sirkeci Þubesi (212) 514 05 60 (4 Hat) 

Suadiye Þubesi (216) 385 85 86 (3 Hat)

Þirinevler Þubesi (212) 639 94 17

Þißli Þubesi (212) 233 65 39

Topçular Þubesi (212) 613 62 30

Ümraniye Þubesi (216) 412 78 40

Üsküdar Þubesi (216) 334 10 68

Yeßilyurt Þubesi (212) 574 28 28

Y�ld�zposta Þubesi (212) 274 52 23 

Zeytinburnu Þubesi (212) 679 26 60 (3 Hat)

�ZM�R Alaçat� Þubesi (232) 716 81 56

Alia¤a Þubesi (232) 616 35 77

Alsancak Þubesi (232) 421 68 05

Atatürk Org. Sanayi / �zmir Þubesi (232) 328 07 00

Bergama Þubesi (232) 632 94 40

Bornova Þubesi (232) 342 19 69 (4 Hat)

Bostanl� Þubesi (232) 362 40 05

Çamdibi Þubesi (232) 462 30 81

Çeßme Þubesi (232) 712 66 29

Ege Serbest Bölge Þubesi (232) 251 86 94

Foça Þubesi (232) 812 80 14

G�da Çarß�s� Þubesi (232) 433 32 85

Göztepe Þubesi (232) 285 58 87

Halit Ziya Þubesi (232) 445 34 60 (5 Hat)

Hatay Þubesi (232) 243 70 50

�zmir Þubesi (232) 446 04 04

�zmir Çarß� Þubesi (232) 368 38 98

Karaba¤lar Þubesi (232) 237 18 11

Karß�yaka Þubesi (232) 368 11 70

Ödemiß Þubesi (232) 544 48 46

Urla Þubesi (232) 754 16 40

Üçkuyular Þubesi (232) 247 81 03

Yenigün Þubesi (232) 489 20 02

KAHRAMANMARAÞ Kahramanmaraß Þubesi (344) 225 71 82

KARABÜK Karabük Þubesi (370) 424 25 72

KARAMAN Karaman Þubesi (338) 212 59 46

KARS Kars Þubesi (474) 223 27 81

KASTAMONU Kastamonu Þubesi (366) 214 40 83
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KAYSER� Kayseri Þubesi (352) 222 39 63

KIRIKKALE K�r�kkale Þubesi (318) 224 51 26

KIRKLAREL� K�rklareli Þubesi (288) 212 74 55

KIRÞEH�R K�rßehir Þubesi (386) 214 05 15

KOCAEL� Belsa Plaza Þubesi (262) 323 65 96

Gebze Þubesi (262) 646 49 98

�zmit Þubesi (262) 331 94 50

KONYA Konya Þubesi (332) 237 22 47

KÜTAHYA Kütahya Þubesi (274) 224 97 06

Tavßanl� Þubesi (274) 614 49 50

MALATYA Malatya Þubesi (422) 326 42 06

MAN�SA Akhisar Þubesi (236) 413 59 55

Manisa Þubesi (236) 231 57 81

Salihli Þubesi (236) 714 14 14

Soma Þubesi (236) 613 14 00

MERS�N Mersin Þubesi (324) 237 10 50 (3 Hat)

Tarsus Þubesi (324) 614 08 31

MUÚLA Bodrum Þubesi (252) 317 04 33

Fethiye Þubesi (252) 612 34 80

Marmaris Þubesi (252) 412 50 28

Mu¤la Þubesi (252) 214 48 13

NEVÞEH�R Nevßehir Þubesi (384) 213 14 68

N�ÚDE Ni¤de Þubesi (388) 232 34 76

ORDU Ordu Þubesi (452) 223 16 92

OSMAN�YE Osmaniye Þubesi (328) 812 44 77

R�ZE Rize Þubesi (464) 213 00 23

SAKARYA Adapazar� Þubesi (264) 279 89 10 (4 Hat)

SAMSUN Samsun Þubesi (362) 432 59 77

S�VAS Sivas Þubesi (346) 221 25 45

ÞANLIURFA Þanl�urfa Þubesi (414) 315 65 86

ÞIRNAK Cizre Þubesi (486) 617 14 06

Silopi Þubesi (486) 518 45 68

Þ�rnak Þubesi (486) 216 75 80

TEK�RDAÚ Çorlu Þubesi (282) 653 39 65

Tekirda¤ Þubesi (282) 263 89 89

TOKAT Tokat Þubesi (356) 214 99 07

TRABZON Trabzon Þubesi (462) 326 55 78

UÞAK Ußak Þubesi (276) 223 39 40

VAN Erciß Þubesi (432) 351 40 00

Van Þubesi (432) 215 59 05 (3 Hat)

YOZGAT Yozgat Þubesi (354) 212 82 93

ZONGULDAK Zonguldak Þubesi (372) 251 75 78

OYAK BANK 2001 FAAL�YET RAPORU

31



OYAK ANKER BANK GmbH

Am Plan 1

56068 Koblenz / Almanya

Tel : (49 261) 91 230

Faks : (49 261) 91 23133

www.oyakankerbank.de

OYAK EUROPEAN FINANCE PLC. (OEF)

87 Lower Leeson Str.

Dublin 2 / �rlanda

Tel : (353 1) 676 38 90 

Faks : (353 1) 676 38 93

www.oyakeuro.com

OYAK YATIRIM MENKUL DEÚERLER A.Þ.

Akatlar, Ebulula Cad. F2 C Blok  

80630 Levent / �stanbul

Tel : (212) 319 12 00

Faks : (212) 351 05 99

www.oyakmenkul.com.tr

OYAK PORTFÖY YÖNET�M� A.Þ.

Keskin Kalem Sok. No:13

80300 Esentepe / �stanbul

Tel : (212) 216 41 44 

Faks : (212) 216 31 52

www.oyakportfoy.com.tr

OYAK TEKNOLOJ� H�ZMETLER� A.Þ.

Polat Plaza Ali Kaya Sok. No:4 

A Blok 80620 Levent / �stanbul

Tel : (212) 339 23 00 

Faks : (212) 279 74 47

www.oytek.com.tr

�ßtirakler
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Uydu Þubeler

15. Piyade Er E¤itim Tugay� Komutanl�¤� Þubesi

Cumhurbaßkanl�¤� Muhaf�z Alay Komutanl�¤� Þubesi

Deniz Kuvvetleri Komutanl�¤� Þubesi

Genelkurmay Þubesi

GES Komutanl�¤� Þubesi

Hava Kuvvetleri Komutanl�¤� Þubesi

Kara Kuvvetleri Komutanl�¤� Þubesi

MEBS Okul Komutanl�¤� Þubesi

MSB Oran Lojmanlar� Þubesi

Z�rhl� Birlikler Þubesi

2. Komando Tugay Komutanl�¤� Þubesi

2. Kolordu Komutanl�¤� Ortaköy Þubesi

8. Kolordu Komutanl�¤� Þubesi

59. Topçu Tugay� Þubesi

1. Z�rhl� Tugay Komutanl�¤� Þubesi

3. Kolordu Komutanl�¤� Þubesi

GATA Haydarpaßa Þubesi

Selimiye K�ßlas� Þubesi

9. Piyade Tümen Komutanl�¤� Þubesi

Malatya Er E¤itim Alay� Þubesi

23. Jandarma S�n�r Tümen Komutanl�¤� Þubesi

8. Mekanize Piyade Tugay� Beßiktepe Þubesi

(358) 242 16 85

(312) 441 47 33

(312) 425 86 50

(312) 419 31 47

(312) 612 20 98

(312) 417 21 91

(312) 418 67 44

(312) 349 10 71

(312) 491 35 64

(312) 249 11 99

(374) 245 16 67

(286) 597 75 04

(424) 238 47 64

(446) 212 01 51

(212) 771 05 98

(212) 276 26 09

(216) 418 91 40

(216) 391 29 64

(474) 413 82 92

(422) 238 21 12

(486) 216 23 80

(282) 213 35 01 

AMASYA

ANKARA

BOLU

ÇANAKKALE

ELAZIÚ

ERZ�NCAN

�STANBUL

KARS

MALATYA

ÞIRNAK

TEK�RDAÚ

Yurt D�ß� Þube

BAHREYN Bahreyn Þubesi (973) 215 300





www.oyakbank.com.tr   


