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KURUMSAL PROF‹L 

Oyak Bank, Türkiye genelinde yayg›n
flube a¤›na, etkin alternatif da¤›t›m
kanallar›na, genifl mevduat taban›na,
kurumsal, ticari ve bireysel bankac›l›k
alanlar›nda h›zla büyüyen müflteri
portföyüne ve güçlü mali bünyeye
sahip ulusal bir bankad›r.
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fiube Say›s›

293

Toplam Aktifleri / Trilyon TL

6,154

Toplam Özkaynak / Trilyon TL.

714

ATM Say›s›

941

Kredileri / Trilyon TL

3,484

Net Faiz Geliri / Trilyon TL

382

Toplam Personeli

4,199

Mevduat› / Trilyon TL

4,640

Net Kâr› / Trilyon TL

115

2004 YIL SONUNDA OYAK BANK



Oyak Bank, yayg›n fiziki ve alternatif da¤›t›m kanallar›
üzerinden kurumsal, ticari ve bireysel segmentlerde genifl
bir müflteri kitlesine bankac›l›k hizmet ve ürünleri
sunmaktad›r.

2004 y›l sonu bilanço verilerine göre Oyak Bank'›n aktif
toplam› 6,154 trilyon TL, özkaynak toplam› 714 trilyon TL,
sermaye yeterlili¤i (BIS) rasyosu ise %16.7'dir.

Oyak Bank uluslararas› piyasalarda güven duyulan ve en çok
tercih edilen Türk bankalar›ndan biridir. Banka, sahip
oldu¤u yayg›n ve köklü uluslararas› iliflkiler a¤› ile, d›fl ticaret
baflta olmak üzere müflterilerinin uluslararas› bankac›l›k
alan›nda ihtiyaç duydu¤u her türlü ürün ve hizmetin
sunumunu eksiksiz yerine getirmektedir.

Oyak Bank, bir OYAK ifltirakidir. OYAK, ülkemizin ilk ve en
büyük özel bireysel emeklilik fonudur. OYAK 220 bini aflk›n
üyesi ve 40'› aflk›n ifltirak flirketi ile ülkemizin baflta gelen
ekonomik güçlerinden birini temsil etmektedir.

43 y›ldan beri Türk halk›n›n gözünde güveni, sa¤laml›¤›,
adaleti ve do¤rulu¤u temsil eden OYAK markas›, Oyak
Bank'›n maddi olmayan sermayesini oluflturmaktad›r. 

Oyak Bank, markas›n› ve temsil etti¤i de¤erleri korumaya,
gelifltirmeye, yar›nlara tafl›maya ve tüm paydafllar› için artan
oranda katma de¤er üretmeye devam edecektir. 
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Yabanc› Para 

Uzun Dönem

DURA⁄AN   BB-

OYAK BANK KRED‹ NOTU — FITCH RATINGS Nisan 2005

Fitch Ratings, 2004
y›l›nda göstermifl
oldu¤u baflar›l›
performans›n bir
yans›mas› olarak 
Oyak Bank'›n kredi
notunu art›rm›flt›r.

Yabanc› Para 

K›sa Dönem

DURA⁄AN B

Türk Paras› 

Uzun Dönem

DURA⁄AN BB-

Türk Paras› 

K›sa Dönem

DURA⁄AN B

Bireysel

C/D

Destek

3

Mali Güç

D+

MOODY’S Temmuz 2005

Türk Paras› 

Mevduat

K›sa Dönem

PRIME
3

Türk Paras›

Mevduat

Uzun Dönem

BAA   
3

Yabanc› Para 

Mevduat

K›sa Dönem

N/P

Yabanc› Para

Mevduat

Uzun Dönem

B2

BAfiLICA F‹NANSAL GÖSTERGELER

Görünüm

DURA⁄AN  
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BAfiLICA F‹NANSAL GÖSTERGELER

(*) Enflasyon etkilerinden ar›nd›r›lm›fl ve ba¤›ms›z denetimden geçmifl konsolide olmayan mali tablolara göre

RASYOLAR

Özkaynaklar

Bilanço

Aktif Kalitesi

Kârl›l›k ve Verimlilik

B‹LANÇO

Toplam Krediler, Net

Menkul K›ymetler Portföyü

Toplam Mevduat

Toplam Özkaynaklar

Toplam Aktifler

KÂR ZARAR TABLOSU

Faiz Gelirleri

Faiz Giderleri

Net Faiz Geliri

Net Ücret ve Komisyon Geliri

Net Kar

SYR Rasyosu (%)

Serbest Sermaye (Trilyon TL)

Krediler / Toplam Aktifler (%)

Mevduat / Toplam Aktifler (%)

Duran Varl›klar / Toplam Aktifler (%)

Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%)

Ortalama Özkayanak Getirisi

Ortalama Aktif Getirisi

Personel Bafl›na Kâr (Milyar TL)

TR‹LYON TL (*)
31.12.04

3,484

1,617

4,640

714

6,154

1,004

622

382

97

115

16.7%

500

56.6%

75.4%

3.7%

1.0%

17.5%

2.0%

27

31.12.03

2,482

1,535

4,000

603

5,123

939

673

266

43

72

16.3%

277

48.5%

78.1%

6.7%

1.0%

12.6%

1.5%

18



Bankam›z,

≠ %20 reel büyüme kaydetmifl; aktif

toplam› 6,154 trilyon TL'ye ulaflm›flt›r.

≠ Plasmanlar›n› tüm ifl kollar›nda

art›rmaya devam etmifltir. 

≠ 2004 y›l sonunda Oyak Bank'›n

kurumsal, ticari ve bireysel bankac›l›k ifl

kollar›nda gerçeklefltirdi¤i nakdi ve gayri

nakdi plasmanlar›n toplam tutar› 

4,886 trilyon TL olmufltur.

≠ Da¤›t›m kanallar› stratejisini baflar›yla

uygulamaya devam etmifltir. 

≠ fiube say›s› 300'e ATM say›s› 1000'e

yaklaflm›flt›r.

≠ ‹fl hacimlerini tüm iflkollar›nda

art›rm›flt›r. Müflterilerimizle olan iliflkimiz

derinleflirken, müflteri memnuniyeti

artm›flt›r. 

≠ Operasyonel hacimlerdeki art›fla

karfl›n, insan kayna¤›ndaki art›fl %7 gibi

düflük bir oranda kalm›flt›r. Bu durum,

artan verimlili¤in bir göstergesidir.

≠ 2004 y›l› faaliyet dönemini 115 trilyon

TL kâr ile kapatm›flt›r.

≠ Oyak Bank performans› baflar›ya

dönüfltürme sürecinde, sahip oldu¤u

ulusal ölçe¤inin, do¤ru stratejisinin ve

yetkin insan kayna¤›n›n kendisine

tan›d›¤› avantajlar› artan oranda mali ve

operasyonel sonuçlar›na yans›tmaktad›r. 

≠ 2004 y›l›nda kaydetti¤imiz baflar›lar,

Bankam›z›n farkl› ifl kollar›ndaki

konumunu pekifltirmenin ötesinde,

gelecekteki büyüme yol haritam›z›

flekillendirmektedir. 

s 6

2004, Oyak Bank için büyüme 
ve verimlilik y›l›d›r.

Hakan Eminsoy Genel Müdür

GENEL MÜDÜR’ÜN DE⁄ERLEND‹RMES‹



Ülkemizde Hakim Ekonomik 

Koflullar Köklü Olarak De¤iflirken

Oyak Bank, Türkiye ekonomisinin

yaflad›¤› en büyük ekonomik krizin

hemen sonras›nda yap›lanm›fl ve

sahip oldu¤u potansiyeli

performansa dönüfltürmeye

bafllam›flt›r.

Ülkemiz son üç y›ld›r,

dezenflasyonist politikalar› aral›ks›z

uygulam›fl, ekonomik büyüme

sürdürülebilir bir yörüngeye

oturmufl, enflasyon ise yak›n

tarihimizde ilk kez tek haneli

de¤erlere gerilemifltir. Ayn› süreçte

bankac›l›k sektörü de köklü bir

de¤iflim yaflam›flt›r. Oyuncu say›s›

azalm›fl, gerçek bankac›l›k önem

kazanm›fl; ölçek, verimlilik ve etkinlik

en önemli kavramlar haline gelmifltir.

Oyak Bank, bu süreçte yeniden

yap›lanmakla kalmay›p elde etti¤i

sonuçlarla

≠ Do¤ru stratejiye

≠ Do¤ru liderlik ekibine

≠ Do¤ru insan kayna¤›na ve

≠ Do¤ru hizmet ve ürünlere 

sahip oldu¤unu ortaya koymufltur.

Bankac›l›k, reel kesimin
yan›nda yer almakt›r. 
Bankac›l›¤a Bak›fl Aç›m›z

Oyak Bank'a göre bankac›l›k, emanet

edilen k›ymetlerin, do¤ru ve üretken

faaliyetlere aktar›lmas›d›r.

Bankac›l›k, üreten, istihdam

sa¤layan, ihracat yapan flirketlere ve

giriflimcilere hizmet sunmak ve

destek olmakt›r. Bankac›l›k, reel

kesimin yan›nda yer almakt›r.

Bilançomuz da, bu yal›n düflünce

tarz›m›z›n bir yans›mas›d›r. Oyak

Bank'›n bilançosu sa¤l›kl›d›r. Varl›k

ve yükümlülüklerinin da¤›l›m›

dengelidir. Gelir yaratma kabiliyeti

yüksek olan varl›klar›m›z, gerçek

bankac›l›k faaliyetinin bir sonucudur.

Spekülatif ve bankac›l›k d›fl›

faaliyetlerden uzak durmam›z›n bir

sonucu olarak mali tablolar›m›z son

derece yal›n ve fleffaft›r. Hesap

verilebilirlik ve fleffafl›k, kurumsal

yönetim ilkelerimiz aras›nda en ön

s›ralarda yer almaktad›r.

Bankam›z
bilançosunda aktiflerin
%57'si kredilerden
oluflmufltur.
Say›larla Gerçek Bankac›l›k 

Bankam›z bilançosunda aktiflerin

%57'si kredilerden oluflmufltur. Bu

sektörümüzdeki tüm oyuncular›n

ulaflmay› arzulad›¤› müstesna bir

konumdur. Bankam›z, kurumsal ve

ticari bankac›l›k ifl kollar›nda

ülkemizin en büyük kurumlar›ndan

orta ve küçük ölçekli flirketlere kadar

çeflitlilik gösteren büyük ve yayg›n

bir müflteri kitlesine hizmet

sunmaktad›r. 

Oyak Bank ayn› zamanda

emeklilerden ev han›mlar›na ve

çal›flanlara kadar farkl›l›k gösteren

bir bireysel kitleye de hizmet

vermektedir. Bu büyük müflteri

kitlesi, gerçek bankac›l›k

faaliyetimizin di¤er göstergesidir. 

Bilançomuzdaki yükümlülüklerimizin

%75'ini mevduat oluflturmaktad›r. Bu

durum Bankam›z›n sa¤l›kl› kaynak

yap›s›na ve likidite gücüne iflaret

etmektedir. Binlerce mudi, bize

güvenmekte, varl›klar›n› bize emanet

etmektedirler.

Gerçek bankac›l›k yapt›¤›m›z›n bir

di¤er göstergesi ulaflm›fl

bulundu¤umuz yüksek ifllem

hacimlerimizdir. Müflterilerimiz ad›na

bankac›l›¤›n farkl› alanlar›nda

gerçeklefltirdi¤imiz bankac›l›k

ifllemleri yüz binlerce adede

ulafl›rken, yurt çap›na yay›lm›fl

bulunan flube ve ATM'lerimiz baflta

olmak üzere tüm da¤›t›m

kanallar›m›z yo¤un ve sürekli

müflteri iliflkisi kurdu¤umuz noktalar›

oluflturmaktad›r.

Fiyata dayal› rekabeti
benimsemedi¤imiz gibi, bu
tarz bir stratejinin uzun
vadede do¤ru olmad›¤›n› da
biliyoruz.

Sürdürülebilir ve Sa¤l›kl› 

Gelir Kaynaklar›

Oyak Bank sürdürülebilir ve sa¤l›kl›

bir gelir taban›na sahiptir. 

Bir hizmet kurumu olarak,

sundu¤umuz her ürünü en do¤ru

flekilde fiyatlaman›n çabas› içindeyiz.

Her ürünün içerdi¤i katma de¤erle

orant›l› fiyatlanmas›n›n gere¤ine

inan›yoruz. Fiyata dayal› rekabeti

benimsemedi¤imiz gibi, bu tarz bir

stratejinin uzun vadede do¤ru

olmad›¤›n› da biliyoruz.

Ürün ve hizmetlerimizin katma de¤er

ve kalitesinin, müflteri tercihlerinin

belirlenmesinde güçlü bir rol

oynad›¤›n› görüyoruz. Bankac›l›k bir

hizmet ve iliflki iflidir. Baflar›s›, her

hizmet iflinde oldu¤u gibi müflteriyle

kurulan diyalo¤a ve ürünün kendisine

ba¤l›d›r. 

Müflterilerimiz, sundu¤umuz ürün ve

hizmetleri takdirle karfl›lamakta ve

artan oranda kullanmaktad›rlar. Bu

durum, do¤ru ürün ve hizmetleri,

do¤ru bir fiyatlama politikas› ile

sundu¤umuzu kan›tlamaktad›r.

Paradan para kazanma döneminin

son buldu¤u, faiz marjlar›n›n darald›¤›

ve rekabetin k›yas›ya oldu¤u

günümüz piyasa koflullar›nda, sahip

oldu¤umuz bu özellik bize emsalsiz bir

rekabet gücü kazand›rmaktad›r. Oyak

Bank, hizmet ve ürün sunumuna

dayal› sa¤l›kl› ve güçlü bir gelir

yaratma mekanizmas›na sahiptir.

Oyak Bank'›n toplam faiz d›fl›

giderlerinin, toplam gelirlerine oran›

geçen y›lki %73.6 seviyesinden

%58.8'e düflmüfltür. Bu da bu y›lki

hedeflerimizden verimlilik art›fl›nda

sa¤lad›¤›m›z geliflimin göstergesidir.
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Müflterilerini dinleyen ve

onlar için en iyiyi sunma

çabas› içinde olan Bankam›z

önümüzdeki y›llarda sahip

oldu¤u tüm yetkinlikleri

kullanarak yakalam›fl oldu¤u

h›zl› ve kârl› büyüme

trendini devam ettirecektir.

Uzun Vadede... 

Uzun vadede, sektörümüzün kabuk

de¤ifltirmeye devam edece¤ine

inan›yoruz. Ekonomik geliflme

sürdükçe, ölçek, verimlilik ve etkinlik

önemini art›racakt›r. Bankac›l›k

sektörünün bu süreçte yeni birleflme

ve sat›n almalara tan›kl›k edece¤ini

ve oyuncu say›s›n›n azalaca¤›n›

düflünüyoruz. 

Oyak Bank, böylesi bir süreçte baflta

bireysel bankac›l›k olmak üzere tüm

ifl alanlar›nda büyümeye devam

edecektir. Oyak Bank, sürekli ve

uzun vadeli de¤er üretimine olanak

tan›yacak ölçe¤e sahiptir.

Müflterilerini dinleyen ve onlar için

en iyiyi sunma çabas› içinde olan

Bankam›z önümüzdeki y›llarda sahip

oldu¤u tüm yetkinlikleri kullanarak

potansiyelini performansa

dönüfltürmeye devam edecektir. 

Daha çok müflteriye ulaflt›¤›m›z ve

daha çok birey ve kurumun tercihi

oldu¤umuz sürece, uzun vadeli

hedefimize daha da yaklafl›yor

olaca¤›z. Dün oldu¤u gibi yar›nlarda

da, sahip oldu¤umuz OYAK markas›

bize yol göstermeye ve bizim için bir

büyük potansiyel oluflturmaya

devam edecektir.

Oyak Bank sektörde ayr›flan, farkl›

bir bankad›r. Oyak Bank, sa¤lam

temeller üzerinde kurulmufl olup,

kârl› bir flekilde büyümeye odakl›

stratejisi ile uzun vadede sektörün

kal›c› oyuncular› aras›nda yer

alacakt›r.

Teflekkürler

Oyak Bank, bir büyüme y›l›n› daha

baflar›yla tamamlad›. 2004 y›l›nda

bütçe hedeflerimizi aflman›n

gururunu yaflad›k. 2005 y›l›nda da

ayn› mutlulu¤u ekip olarak

tekrarlaman›n iste¤i içindeyiz. Ekip

ruhu yüksek çal›flanlar›m›z özverili

katk›lar›n› sürdürdükçe Bankam›z

potansiyelini performansa

dönüfltürmeye devam edecektir. Tüm

çal›flma arkadafllar›ma teflekkür

ederim.

De¤erli k›lavuzluklar› için Yönetim

Kurulumuza, bizimle çal›flan tüm

müflterilerimize ve muhabirlerimize

flükranlar›m› sunar›m.

Hakan Eminsoy

Genel Müdür
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KISACA OYAK

OYAK, Türk Silahl›

Kuvvetleri mensuplar›n›n

yard›mlaflma ve emeklilik

fonudur. Faaliyetlerine 1961

y›l›nda bafllayan OYAK, 205

say›l› yasan›n kapsam›nda

faaliyet gösteren, özel hukuk

hükümlerine tabi, mali ve

idari bak›mdan özerk, tüzel

kiflili¤i haiz bir kurulufltur.

OYAK, Türkiye'nin ilk ve en

büyük özel emeklilik fonu;

üyelerine sundu¤u hizmet

ve ürünler anlam›nda ise bir

hayat sigortas› kuruluflu ve

ayn› zamanda bir kredi

kurumudur.

OYAK'›n temel hedefi,

üyelerine en üst düzeyde

hizmet ve nema sa¤lamakt›r.

Kurum bu hedefine ulaflmak

amac›yla, sahip oldu¤u

varl›klar› finansal ve ifltirak

yat›r›mlar›nda

de¤erlendirmektedir.

2004 y›l sonu itibar›yla

OYAK'›n üye say›s› 222,028'e

ulaflm›fl durumdad›r.

OYAK GRUBU

OYAK Grubu, OYAK'›n finansal

hizmetler, sanayi ve hizmet

dallar›nda faaliyet gösteren 40'›

aflk›n ifltirakinden oluflmufltur.

Grubun F‹NANS ifltirakleri,

bankac›l›ktan sigortac›l›¤a kadar

genifl bir yelpazede, milyonlarca

bireysel ve kurumsal müflteriye,

kaliteli ve rekabetçi ürün ve

hizmetler sunmaktad›r.

SANAY‹ ifltirakleri, çimento

üretiminden otomotiv, enerji ve

tar›msal g›daya kadar çeflitlilik

gösteren, ülkemizin ve sektörlerinin

lider kurulufllar›d›r.

Grubun H‹ZMET ifltirakleri ise,

katma de¤eri yüksek ve kaliteli bir

ürün gam› ile inflaattan d›fl ticarete,

lojistikten teknolojiye farkl›

sektörlerde hizmet sunmaktad›r.

OYAK Grubu flirketleri 18,290 kifliye

istihdam sa¤lamaktad›r.

OYAK'›n Misyonu

OYAK, bir yandan üyelerce

arzulanan hizmetleri bir flirket

anlay›fl› içinde en üst standartlarda

sa¤larken, di¤er yandan da üyelerine

en çok nemay› sa¤lamaya yönelik

olarak, çevre ve toplum duyarl›l›¤›

içinde, bir holding yaklafl›m›

çerçevesinde portföy ve ifltirak

yat›r›mlar› yapan, tüm faaliyetlerinde

aktüeryal dengeyi öncelikle gözeten

bir sosyal yard›mlaflma kurumudur.

OYAK'›n Vizyonu

Üye mutlulu¤unu daima göz önünde

tutarak, de¤iflim gereklili¤ini

benimseyip dünya ve Türkiye'deki

yenilikleri yakalamak, OYAK'a oldu¤u

kadar ülkeye de yararl› yat›r›mlar

yapmak, OYAK'›n kaynaklar›n› riske

sokmadan üyelere her y›l artan reel

kar da¤›tmay› hedeflemek.

OYAK'›n Ortak De¤erleri

Davran›fllar›m›z›, kararlar›m›z› ve ifl

amaçlar›m›z› yönlendiren ortak

de¤erlerimiz:

Dürüstlük

fieffafl›k

Yarat›c›l›k

Mükemmeliyet

Karfl›l›kl› Sayg› ve Sevgi

Sorumluluk

Hesap Verilebilirlik

Adalet

Rekabet

Üye ve Çal›flanlar›n 

Mutlulu¤u
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹

2004 YILI DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE 2005 YILINA BAKIfi

2004 y›l›na damgas›n› vuran gündem
maddesi, 17 Aral›k'taki Avrupa Birli¤i
(AB) Zirvesi'nde al›nan ve Türkiye ile
tam üyelik müzakerelerinin
bafllanmas›n› öngören karard›r.
Avrupa Birli¤i 

2004 y›l›na damgas›n› vuran gündem

maddesi, 17 Aral›k'taki Avrupa Birli¤i

(AB) Zirvesi'nde al›nan ve Türkiye ile

tam üyelik müzakerelerinin

bafllanmas›n› öngören karar olmufltur. 

Y›l boyunca özellikle K›br›s'la ilgili

geliflmeler AB karar›na iliflkin

beklentiler üzerinde etkili olurken,

Nisan ay›ndaki referandumda sadece

Türk taraf›n›n Birleflmifl Milletler

Annan Plan›'n› onaylamas› bir di¤er

önemli geliflmedir. K›br›s'ta çözüm

aray›fllar› ve AB ile iliflkiler 2005'in

önemli konular› olmaya adayd›r. 

D›fl Piyasalar

2004 y›l›nda d›fl piyasalardaki

geliflmeler yurt içi piyasalara önemli

ölçüde yön vermifltir. ABD'de faiz

art›r›mlar›na dair beklentiler

uluslararas› piyasalardaki risk

alg›lamas›, dolay›s›yla son y›llarda

likiditenin ciddi anlamda destekledi¤i

geliflmekte olan piyasalara fon ak›fl›

üzerinde belirleyici olmufltur. ABD

Merkez Bankas›, 2004 y›l›nda befl

defa faiz art›r›m karar› alarak referans

faiz oran›n› %2.25'e yükseltmifltir.

Faiz art›r›mlar›n›n 2005 y›l›nda da

devam etmesi beklenirken, faiz

art›r›mlar› Türkiye de dahil olmak

üzere geliflmekte olan ülkelere fon

ak›fllar›n› etkilemektedir. 

2004 y›l›n›n di¤er önemli bir d›fl

geliflmesi petrol ve emtia

fiyatlar›ndaki h›zl› yükselifl olmufltur.

Genel olarak petrol fiyatlar›ndaki

art›fl›n nedenleri aras›nda, dünya

petrol talebinin artmas›, büyük petrol

rezervlerinin bulunmas›n›n

zorlaflmas›, stoklardaki azalma, arz

süreklili¤ine dair endifleler ile Orta

Do¤u'daki politik gerginli¤in yan› s›ra

sabotaj sald›r›lar› nedeniyle Irak'›n

arz›n›n savafl öncesi hacminin

alt›nda kalmas› yer alm›flt›r. 

Emtia fiyatlar›ndaki art›flta ise baflta

Çin olmak üzere Asya kökenli talep

belirleyici olurken, fiyat

seviyelerindeki art›fllar dünya

genelinde oldu¤u gibi Türkiye'de de

maliyetleri olumsuz etkilemifl ve

toptan eflya enflasyonunun

öngörülenin üzerinde

gerçekleflmesine neden olmufltur. 

2004 y›l›nda 
GSMH art›fl› 
%9.9 olarak
gerçekleflmifltir.

Büyüme ve enflasyon

hedeflerine ulaflmada etkileyici

performans 

Türkiye ekonomisi, 2002 y›l›nda

girdi¤i büyüme sürecini 2004 y›l›nda

da kesintisiz olarak sürdürmüfltür. 

Geçen y›l GSMH art›fl› %9.9 olarak

gerçekleflmifltir. 2004 y›l›nda,

ihracat›n büyüme üzerindeki olumlu

etkisi sürerken, iç talep unsurlar›

aç›s›ndan büyümeye en büyük pozitif

katk› ise, özel sektör tüketim ve

yat›r›m harcamalar›ndan gelmifltir. 

2004 y›l›nda enflasyon, toptan eflya

fiyatlar›nda %13.9'dan %13.8'e,

tüketici fiyatlar›nda da %18.4'ten

%9.3'e gerilemifltir. TÜFE'deki %12'lik

hükümet ve Merkez Bankas› ortak

hedefinin alt›ndaki gerçekleflmeyi

sa¤layan bafll›ca unsurlar aras›nda,

s›k› para ve maliye politikalar›n›n

sürdürülmesi, kontrollü iç talep art›fl›,

verimlilik art›fl› ve reel ücretlerin ›l›ml›

seyri, üretici ve tüketici

davran›fllar›ndaki de¤iflim ve TL'nin

yabanc› para birimleri karfl›s›nda

de¤erini korumas› say›labilir. 



2005 y›l sonu TÜFE
hedefi %8, 2006 ve 2007
y›llar› hedefleri de
s›ras›yla %5 ve %4'tür. 
2005 y›l›nda, kamu fiyat

ayarlamalar› ve gelirler politikas›n›n,

hedef enflasyon ile uyumlu olmas›

gereklili¤i önemini koruyacak olup,

tüketimdeki canlanman›n kontrollü

olmas›, reform sürecinin devam

etmesi, bekleyifllerin iyi yönetilmesi,

tar›m ve enerji fiyatlar› TÜFE art›fl›n›

etkileyecek unsurlar olarak öne

ç›kmaktad›r. 

Merkez Bankas› politikalar›

Temel amac› fiyat istikrar›n› korumak

olan Merkez Bankas› (TCMB),

gelecek dönem enflasyonunu

belirleyen unsurlar› dikkate alarak

belirledi¤i k›sa vadeli faiz oranlar›n›

2004 y›l›nda toplam 8 puan

düflürerek %18'e indirmifltir. 

TCMB, döviz arz›n›n döviz talebine

k›yasla artt›¤› dönemlerde, döviz al›m

ihaleleri gerçeklefltirmifl; bu yolla

piyasadan toplam 4.1 milyar dolar

sat›n alm›flt›r. Di¤er taraftan TCMB

döviz kurundaki oynakl›¤›n afl›r›

düzeye ç›kt›¤› dönemlerde piyasadan

do¤rudan müdahale yoluyla yaklafl›k

1.3 milyar dolarl›k döviz al›m›

gerçeklefltirmifltir. 

Hazine'nin borçlanma bileflik

maliyeti gerilemeye devam

etmifltir.

Uygulanan para politikas› ve mali

disiplinin sürdürülmesinin de

etkisiyle, güven ortam›n›n

güçlenmesi Hazine'nin borçlanma

maliyetinin 2004'te gerilemesini

sa¤lam›flt›r. 

2003 y›l›nda %44.7 olan Hazine'nin

TL cinsinden ortalama borçlanma

bileflik maliyeti (de¤iflken kupon

faizli ka¤›tlar dahil) 2004 y›l›nda 19

puan gerileyerek %25.6'ya

düflmüfltür.

Kamu borç stokundaki

geliflmeler

2004 Kas›m sonu itibar›yla iç borç

stoku TL 224.5 katrilyondur. (167.3

milyar dolar). Konsolide bütçe iç ve

d›fl toplam borç stoku ise, 2004

y›l›nda 2003 sonuna göre 33.1 milyar

dolar artarak 235.7 milyar dolara

yükselmifl, reel olarak  %2.3

büyümüfltür.  Ayn› dönemde 5.1

milyar dolar artarak 68.5 milyar

dolara ç›kan konsolide bütçe d›fl

borç stokunun %56.6's› kredilerden,

%43.4'ü ise tahvillerden

oluflmaktad›r. Kur etkisi hariç toplam

borç stokundaki art›fl›n ise 2003

y›l›na göre yavafllad›¤› görülmektedir.

D›fl ticaret hacmi 160.7
milyar dolar ile yeni bir
rekor k›rm›flt›r.

D›fl Ticaret Hacminde 

Rekor Seviye

2004 y›l›nda ihracat 63.1 milyar

dolar, ithalat ise 97.5 milyar dolara

ulafl›rken, kaydedilen art›fl s›ras›yla

%33.6 ve %40.74 olmufltur. Ayn› y›l

d›fl ticaret aç›¤› 34.4 milyar dolar

olarak gerçekleflmifltir.

D›fl ticaret hacmi 160.7 milyar dolar

ile yeni bir rekor k›rm›flt›r. D›fl talebin

büyümeyi destekledi¤i 2004 y›l›nda

ihracat performans›nda öne ç›kan

sektörler, üretimdeki art›fla da

liderlik eden sektörler olurken,

ihracattaki art›fl›n önemli bir k›sm›

kara tafl›tlar› ve bunlar›n aksam-

parçalar›n›n d›fl sat›m›ndan gelmifltir.

2004 y›l›nda ihracat›n ithalat›

karfl›lama oran› %64.7 ile 2003

y›l›na göre %3.4 puan azalm›flt›r. 

2004 y›l›nda cari ifllemler

dengesindeki bozulma, büyük ölçüde

d›fl ticaret aç›¤›ndaki genifllemeden

gelirken, turizm gelirlerindeki art›fla

karfl›n cari ifllemler aç›¤› 2004

toplam›nda 15.5 milyar dolar ile

GSMH'nin %5.2'ine  yükselmifltir. 

Söz konusu aç›¤›n finansman›nda

s›k›nt› yaflanmam›fl olmas›na ve uzun

vadeli kredi kullan›m›nda önceki y›la

oranla ciddi bir art›fl

gerçekleflmesine karfl›n 2004 y›l›nda

cari aç›¤a karfl›l›k kaydedilen kay›tl›

sermaye giriflinin büyük oranda k›sa

vadeli olmas› bir k›r›lganl›k

göstergesidir.
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2005 Y›l›na Bak›fl

2005 y›l›nda,

≠ Yeni üç y›ll›k IMF stand-by

anlaflmas› kapsam›nda reformlara

devam edilmesi, 

≠ Piyasada artan güvenin ve olas›

yabanc› fon giriflinin etkisiyle

Hazine'nin borçlanma maliyetlerini

daha da düflürmesi, 

≠ Piyasadaki likidite fazlas›n›n

likidite s›k›fl›kl›¤›na dönüflmesiyle

birlikte para politikas›n›n etkinli¤inin

daha da artmas›, ancak kal›c› bir

s›k›fl›kl›¤›n Merkez Bankas›'n›n ald›¤›

önlemler dahilinde engellenmesi,

≠ Sürdürülebilir büyümenin koflulu

olan fiyat istikrar›n›n sa¤lanmas› için

gereken özenin gösterilmesi, 

≠ Kamu fiyat ayarlamalar› ve gelirler

politikas›n›n hedef enflasyon ile

uyumlu yürütülmesi,

≠ GSMH'nin %6.5'i tutar›ndaki kamu

sektörü faiz d›fl› fazla hedefine

ulafl›labilmesi için gayret

gösterilmesi,

≠ AB'nin, Türkiye ile tam üyelik

müzakerelerine bafllama karar›

almas›yla birlikte ülkeye giren

yabanc› sermayede art›fl olmas›, 

≠ Yat›r›m e¤iliminin, üretim ve

verimlilik üzerinde olumlu

yans›malar›n›n olmas› 

beklenmektedir. 

2005 y›l›nda 
hükümetin %5'lik
büyüme öngörüsü ile
%8'lik enflasyon
hedefinin
gerçeklefltirilebilir
oldu¤u görülmektedir.

2005 y›l›nda genel olarak hükümetin

%5'lik büyüme öngörüsü ve %8'lik

enflasyon hedefinin

gerçeklefltirilebilir oldu¤u

görülmektedir. ‹ç talep bask›s›,

uluslararas› likidite, bir di¤er deyiflle

geliflmifl ülke faiz oranlar›ndaki

geliflmeler ile petrol fiyatlar› ise hem

enflasyon hedefinin ulafl›labilirli¤i

hem de d›fl dengedeki k›r›lganl›k

aç›s›ndan belli bafll› riskler olacakt›r. 

2005 y›l›nda AB ile iliflkilerde y›l

ortas›nda ve y›l sonuna do¤ru

düzenlenmesi beklenen Çerçeve ve

AB Kat›l›m Ortakl›¤› belgelerinin

içeri¤i, Avrupa Komisyonu'nun

tarama sürecini ne zaman

bafllataca¤› da dahil olmak üzere

at›lacak resmi ad›mlar ve Ekim

2005'ten önce K›br›s probleminin

çözümüne dair geliflmeler genel

olarak beklentiler ve piyasalar›n yön

bulmas›nda belirleyici rol

oynayacakt›r.
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TÜRK‹YE EKONOM‹S‹ SEÇ‹LM‹fi MAKROEKONOM‹K END‹KATÖRLER

GSMH BÜYÜME ( % )

GSMH SAB‹T F‹YATLARLA ( TR‹LYON TL. )

GSMH CAR‹ F‹YATLARLA ( TR‹LYON TL. )

K‹fi‹ BAfiINA GSMH ($)

TEFE ( YILLIK % DE⁄‹fi‹M )

TÜFE ( YILLIK % DE⁄‹fi‹M )

‹Ç BORÇ ( TR‹LYON TL )

DIfi BORÇ ( M‹LYAR $)

ORTA-UZUN VADEL‹ DIfi BORÇ( M‹LYAR $)

KISA VADEL‹ DIfi BORÇ( M‹LYAR $)

‹HRACAT ( M‹LYAR $)

‹THALAT ( M‹LYAR $)

BÜTÇE HARCAMALARI ( M‹LYAR $)

BÜTÇE GEL‹RLER‹ ( M‹LYAR $)

TOPLAM REZERVLER* ( M‹LYAR $)

TCMB REZERVLER* ( M‹LYAR $)

2000

6.3

119,145

125,596

2,948

32.7

39.0

36,421

118.6

90.3

28.3

27.8

54.5

74.9

53.6

34.2

22.2

2001

(9.5)

107,783

176,484

2,123

88.6

68.5

122,157

113.7

97.2

16.4

31.3

41.4

65.7

42.1

30.2

18.8

2002

7.9

116,338

275,032

2,598

30.8

29.7

149,870

130.2

113.8

16.4

36.1

51.6

76.8

50.2

38.1

26.8

2003

5.9

123,165

356,681

3,383

13.9

18.4

194,387

145.4

122.3

23.0

47.3

69.3

94.1

67.1

45.0

33.6

2004

9.9

135,308

428,932

4,172

13.8

9.3

224,483

161.7

129.8

31.9

63.1

97.5

98.6

77.3

53.7

36.0

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



≠ Oyak Bank müflteri odakl›d›r. Bu

olgu, Oyak Bank'›n kurumsal

felsefesinin ve ifl stratejilerinin

temelini oluflturur. 

≠ Müflterileri Oyak Bank'a istedikleri

anda ve istedikleri yerden kolayl›kla

eriflebilirler. Yayg›n ve güçlü ulusal

hizmet a¤›yla desteklenen Oyak

Bank ifl anlay›fl›, bankac›l›¤›

müflterileri için ihtiyaç duyduklar›

anda, kolay ve h›zla eriflebilecekleri

bir hizmet olarak sunmay› öngörür. 

≠ Oyak Bank potansiyeli

performansa dönüfltürme sürecini

baflar› ile tamamlam›flt›r. Banka, kârl›

ve kal›c› bir flekilde büyümek için

gerekli olan ölçe¤e, liderlik ekibine,

insan kayna¤›na, mali güce ve

altyap›ya sahiptir. 

≠ Oyak Bank için büyüme, müflteri

say›s› veya hizmet noktalar› ile s›n›rl›

de¤ildir. Büyümenin di¤er ekseni

ürün ve hizmet gam›d›r. Oyak Bank

bankac›l›k ürün gam›n›, çapraz sat›fl

olanaklar›n› da gözeterek, sürekli

olarak gelifltirmektedir. 

≠ Oyak Bank toplumun farkl›

kesimlerine hizmet vermeyi hedefler.

Müflteri segmentleri aras›ndaki

demografik ve ekonomik farkl›l›klar,

Oyak Bank'›n riski da¤›tmas›n› ve

dengelemesini sa¤lar.

≠ Oyak Bank, net bir müflteri

segmentasyonuna ve buna uygun

olarak tasarlanm›fl ürün ve

hizmetlere sahiptir. 

≠ Oyak Bank kurumsal, ticari ve

bireysel bankac›l›k alanlar›nda

faaliyet göstermektedir. Banka, bu ifl

kollar›nda müflterilerine krediler,

faktoring, bireysel ve kurumsal varl›k

yönetim hizmetleri, bireysel

emeklilik, kredi ve banka kartlar› ile

ödeme sistemleri, nakit yönetimi, d›fl

ticaret ifllemleri ile para ve sermaye

piyasas› ürünleri sunmaktad›r. 

≠ Oyak Bank, Türk bankac›l›k

sektörünün en güçlü ve büyüme

potansiyeli en kuvvetli oyuncular›

aras›nda yer almaktad›r.

Müflterilerine göre Oyak Bank;

≠ Güvenilir ve istikrarl› bir bankad›r.

≠ Yüksek ahlak ve etik de¤erleri

temsil etmektedir.

≠ Kaliteli hizmetler sunmaktad›r.

≠ Ulusal çapl› ve h›zl› büyüme

potansiyeline sahiptir. 
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2004 YILINDA OYAK BANK:

“Stratejiler ve Geliflmeler”

* Tüm rakamlar TL’nin 2004 al›m gücüyle ifade edilmifl olup, büyümeler enflasyondan
ar›nd›r›lm›fl reel art›fllar› göstermektedir. 



Kurumsal Bankac›l›kta

Mükemmel Konum

Oyak Bank, kurumsal bankac›l›k ifl

kolunda güçlü bir konuma sahiptir.

2004 y›l sonu verileri Oyak Bank'›n

kurumsal bankac›l›kta hedefledi¤i

müflteri kitlesinin %80’i ile aktif

olarak çal›flt›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Bu yüksek penetrasyon oran›, Oyak

Bank'›n kurumsal bankac›l›k ifl

kolundaki güçlü konumunu teyit

etmektedir.

Oyak Bank, Türkiye'de
kurumsal müflteriler
taraf›ndan tercih edilen
üç bankadan biridir.

Oyak Bank: Tercih edilen üç

bankadan biri 

Ülkemizde faaliyet gösteren çok

uluslu flirketlerin ve büyük ulusal

firmalar›n, kurumsal bankac›l›k

alan›nda hizmet ald›klar› kurum

say›s›n› en çok üç banka ile

s›n›rlad›klar› gözlenmektedir.

Oyak Bank, kurumsal müflterilerce

tercih edilen üç ifl orta¤›ndan biri

olman›n hakl› gururunu

yaflamaktad›r.

Sonuçlar Baflar›m›z› Özetliyor

Oyak Bank, 2004 y›l›nda, 

≠ Kredi limitine sahip 1,748

kurumsal müflteri ile çal›flmaktad›r.

≠ Kurumsal bankac›l›k müflterilerine

toplam 9,552 trilyon TL kredi limiti

tahsis etmifltir. 

≠ Kurumsal müflterilerine

kulland›rd›¤› nakit krediler %44'lük

bir art›flla 1,258  trilyon TL’ye

ulaflm›flt›r.

≠ Gayr› nakdi kredilerinde %37 art›fl

sa¤lam›fl ve toplam gayr› nakdi

kredileri 1,036 trilyon TL’ye

ulaflm›flt›r.

≠ Kurumsal müflterilerine

kulland›rd›¤› nakdi ve gayr› nakdi

kredilerin Bankan›n toplam nakdi ve

gayr› nakdi kredilerinden ald›¤› pay

s›ras›yla %36 ve %73'dür. 

Bankan›n kurumsal ürün gam›

eksiksiz olup, müflterilerinin 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,

2004 y›l›nda Oyak Bank'›n kaydetti¤i

müflteri adedi art›fl›nda önemli rol

oynam›flt›r.

Belediyelere
yap›land›r›lm›fl
finansman
olanaklar›n›n sunumu,
Oyak Bank'›n uzman
oldu¤u bir ifl alan›d›r. 

Belediyelere yap›land›r›lm›fl

finansman olanaklar›

Oyak Bank, kurumsal pazarlama

hizmetleri kapsam›nda, belediyelere

yap›land›r›lm›fl finansman olanaklar›

sunmaktad›r. Banka, 2004 y›l›nda,

özel ihtisas gerektiren bu ifl kolunun

en aktif kat›l›mc›lar›ndan biri

olmufltur. 

Bu kapsamda EGO'ya (Ankara

Büyükflehir Belediyesi)

yap›land›r›lm›fl bir döviz kredisi
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KURUMSAL BANKACILIK

Kurumsal bankac›l›k, Oyak Bank’›n en
güçlü olu¤u ifl sahalar›n›n bafl›nda
gelmektedir. 2004 y›l› verilerine göre,
bankan›n kurumsal bankac›l›k
müflterilerine kulland›rd›¤› nakit
krediler , toplam kredilerin %36’s›n›
oluflturmufltur.



sa¤lanm›flt›r. Ankara metrosunun

yeni güzergahlar›n›n inflaatlar›n›n

finansman›nda kullan›lan bu kredi,

EGO'nun Oyak Bank üzerinden

gerçeklefltirdi¤i do¤al gaz tahsilatlar›

ile teminatland›r›lm›flt›r. 

Benzer bir çal›flma ESHOT (‹zmir

Büyükflehir Belediyesi) ile

gerçeklefltirilmifltir. Yeni otobüs

al›mlar›n›n finansman›na yönelik

olarak sa¤lanan kredi, Belediyenin

Oyak Bank üzerinden gerçekleflen

toplu tafl›ma sistemi (Kentkart)

tahsilatlar› ile teminat alt›na

al›nm›flt›r. 

Oyak Bank alm›fl oldu¤u

yetkilendirme kapsam›nda, Adana

Büyükflehir Belediyesi'nin benzer bir

projesi üzerindeki çal›flmalar›n›

sürdürmektedir. 

Oyak Bank, belediyelerin finansman›

konusunda büyümeyi ve piyasa

pay›n› art›rmay› hedeflemektedir.

Belediyelerin iflleyifli ve tabi olduklar›

mevzuat hakk›ndaki bilgi birikimi,

kredilerin teminatland›r›lmas›n›

kolaylaflt›ran tahsilat iliflkileri ve orta

vadeli finansman modelleri

konusundaki deneyimi, Oyak Bank'›n

bu ifl alan›nda söz sahibi olmas›n›

kolaylaflt›racakt›r. 

Proje finansman›nda yeni 

bir dönem

Oyak Bank, 2004 y›l›nda Proje

Finansman› Departman›'n› yeniden

yap›land›rm›flt›r. 

Banka, proje finansman› bafll›¤›

alt›nda, orta ve uzun vadeli yat›r›m

projelerinden BOT (Yap-‹fllet-

Devret)'lere, sendikasyon kredilerine

kat›l›mdan flirket birleflme ve sat›n

almalar›na kadar çeflitlilik gösteren

zengin bir ürün yelpazesiyle hizmet

sunmaktad›r. 

Oyak Bank, sahip oldu¤u analitik ve

bilimsel ifl yaklafl›m›yla müflterilerini

risk, nakit ak›fl› ve hukuki yap› gibi

farkl› aç›lardan ve de¤iflik senaryolar

kapsam›nda de¤erlendirmektedir. 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›nda 

Sektörel Çeflitlilik

2004 y›l›nda Oyak Bank enerji,

turizm, hizmet, gayrimenkul, inflaat,

demir-çelik, savunma sanayi,

telekomünikasyon, otomotiv ve

tafl›mac›l›k sektörlerinden 32 farkl›

projeyi incelemifl bulunmaktad›r. Bu

inceleme çal›flmalar›n›n sonucunda,

Bankan›n kredi politikalar›na uygun

bulunan projelere 45 milyon dolarl›k

orta ve uzun vadeli finansman

sa¤lanm›flt›r.

Banka, 2005 y›l›nda da proje

finansman› alan›nda aktif rol almay›

öngörmektedir. Oyak Bank bu

kapsamda, enerji, alt yap›, üretim,

telekomünikasyon, perakendecilik,

belediye hizmetleri, tekstil ve turizm

sektörlerindeki projelere finansman

sa¤lamaya ve projelerin farkl›

evrelerinde ihtiyaç duyulacak

bankac›l›k ürün ve hizmetlerini

sunmaya odakl›d›r. 

Oyak Bank faktoring
piyasas›nda %13'lük bir
paya sahiptir.

Oyak Bank FCI üyesi 5 faktoring

hizmet sa¤lay›c›s›ndan birisidir

Türkiye'de FCI'a tam üye olan 5

faktoring hizmet sa¤lay›c›s›ndan biri

olan Oyak Bank, faktoring

hizmetlerini müflterilerine do¤rudan

sunan ticari banka konumundad›r.

Banka, ihracat faktoringinde

ihtisaslaflm›fl olup, bu alandaki ifl

hacmini her geçen y›l art›rmaktad›r.

Oyak Bank'›n ihracat faktoringi ifllem

hacmi, 2004 y›l›nda, 138 milyon

dolara ulaflm›flt›r. Kaydedilen bu ifl

hacmi ile Oyak Bank ülkemizde en

çok d›fl ticaret faktoringi yapan

hizmet sa¤lay›c›lar aras›nda 

4. olmufltur. 

Oyak Bank'›n faktoring piyasas›ndaki

pay› %13'e ulaflm›fl ve faktoring

hizmetleri kapsam›nda, ihracatç›lara

sa¤lanan garanti ve fonlama

hizmetlerini önemli oranda

art›rm›flt›r. Banka, sahip oldu¤u

maliyet avantaj›n› kaliteli hizmet

yaklafl›m› ile birlefltirerek faktoring

ifllem hacimlerini art›rmaya ve bu

alan›n lider kat›l›mc›lar›ndan biri

olmaya devam edecektir. 

Nakit yönetimi hizmetleri 

Nakit yönetimi hizmetleri 2004

y›l›nda h›zl› büyüme göstermeye

devam etmifltir.

Oyak Bank'›n 
nakit yönetimi
hizmetleri ifllem hacmi
%72 oran›nda
büyümüfltür.

2004 y›l›nda,

≠ Bankan›n nakit yönetimi toplam

ifllem hacmi 17,234 trilyonTL'ye

ulafl›rken, kaydedilen büyüme

%72'dir.

≠ Kurum tahsilatlar› %11 art›fl

göstererek 3,433 trilyon TL'ye

ulaflm›flt›r.

≠ Kurumsal müflterilerimize yönelik

ödeme sistemimiz üzerinden

gerçekleflen ifllem hacmi %103 art›fl

kaydetmifl ve 2,077 trilyon TL

olmufltur.

≠ Çek takas› yolu ile gerçeklefltirilen

ödeme hacmi ise, %37 art›flla 3,837

trilyon TL'ye ulaflm›flt›r.

Nakit yönetimi hizmetleri, Bankaya

maliyetsiz kaynak sa¤lad›¤› gibi,

Oyak Bank'›n faiz d›fl› gelirlerine de

artan oranda katk›da bulunmaya

devam etmifltir.

Kurumsal ve ticari müflterilere

yönelik nakit yönetimi ürün ve
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uygulamalar›n› kullanan müflteri

kitlesi 2004 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 tan›malar›d›r. 

‹nternet önem kazanmaya

devam ediyor

2004 y›l›nda müflterilerin internet

bankac›l›¤› hizmetlerinden

yararlanma oran› artmaya devam

etmifltir. 

‹nternet bankac›l›¤› hizmetinden

faydalanan kurumsal ve ticari

müflteri say›s› 8,400'ü aflarken,

müflterilerin internet hizmet kanal›

üzerinden gerçeklefltirdikleri ifllem

hacmi %344 art›flla 4,620 trilyon

TL'ye ulaflm›fl durumdad›r.

Belediyelere nakit yönetimi

hizmetleri

Oyak Bank, kurum tahsilatlar›

kapsam›nda belediyelere hizmet

sunmaktad›r. 

Bu çal›flmalar›n bafl›nda, EGO

(Ankara Büyükflehir Belediyesi) ile

gerçeklefltirilmekte olan tahsilat

çal›flmas› gelmektedir. Oyak Bank,

Ankara'daki 20 flubesi, Ankara

metrosundaki 14 tahsilat giflesi ve 10

kiosk ile do¤al gaz abonelerine

do¤algaz sat›fl› ve fatura

tahsilatlar›n› gerçeklefltirmektedir. 

Banka, özellikle toplu tafl›ma

sistemlerinin tahsilat ve nakit ak›fl›

konusundaki deneyimiyle ‹zmir

Büyükflehir Belediyesi'nin toplu

tafl›ma sisteminin (Kentkart) benzer

uygulamalar›n› Manisa ve Denizli

illerinde de gerçeklefltirmifltir. Oyak

Bank, 2005 y›l›nda benzer bir proje

ile ilgili çal›flmalar›n› Adana ilinde

sürdürmektedir.

Kurumsal bankac›l›¤›n yar›nlar›

‹stikrar›n hakim oldu¤u ekonomik

ortam, kurumsal bankac›l›¤›n

geliflimini destekleyecek;

yap›land›r›lm›fl finansman, proje

finansman›, nakit yönetimi ve di¤er

kredili ürünlere olan talep artacakt›r.

Oyak Bank, kurumsal bankac›l›k

alan›nda sahip oldu¤u güçlü

konumunu korumaya, müflterileriyle

olan iliflkilerini derinlefltirmeye ve

tüm ürünlerdeki hacimlerini

art›rmaya devam edecektir. 

Sahip oldu¤u ölçek, hizmet a¤›,

kurumsal yetkinlikleri ve sa¤lam mali

yap›s›, Oyak Bank'›n kurumsal

bankac›l›ktaki iddias›n›

pekifltirmektedir. 
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KOB‹'lerin Türkiye

ekonomisindeki yeri

KOB‹'ler Türk ekonomisinin en

büyük bölümünü oluflturmakta; ticari

bankac›l›k faaliyetlerinin oda¤›nda

yer almaktad›rlar.

KOB‹'ler,

≠ ‹stihdam›n %77'sini 

≠ GSMH'n›n %26.5'ini 

≠ Toplam ihracat›n %10'unu

≠ Yat›r›m harcamalar›n›n %38'ini

gerçeklefltirmektedir. Buna karfl›l›k

KOB‹'lerin bankac›l›k sektörünün

toplam kredilerindeki pay› sadece

%5'tir. Keza, KOB‹'ler kredi d›fl›

bankac›l›k ürün ve hizmetlerini

kullan›m oran› düflük olan bir hedef

kitledir. Bu özet tespit, KOB‹'lerin

ülkemiz bankac›l›¤› aç›s›ndan

tafl›d›klar› büyük potansiyele iflaret

etmektedir.

2004 y›l›nda Oyak Bank
ticari bankac›l›k
organizasyonunu
yeniden yap›land›rm›fl

ve KOB‹'lerin ihtiyac›
olan ürün ve hizmetleri
yeni bir strateji ile
sunmaya bafllam›flt›r.

Ticari müflterilere hizmet için

Ticari bankac›l›k, Oyak Bank'›n

büyümeyi öngördü¤ü bir aland›r. 

Bu hedefe uygun olarak 2004 y›l›nda

Banka ticari bankac›l›k

organizasyonunu yeniden

yap›land›rm›fl, KOB‹'lerin ihtiyac›

olan ürün ve hizmetlerin yeni bir

strateji ile sunumuna bafllam›flt›r.

Oyak Bank'›n hedefi müflteri odakl›

hizmet anlay›fl› do¤rultusunda, ticari

firmalar›n tüm finansal ihtiyaçlar›na

en k›sa sürede cevap vermektir. 

2004 y›l›n›n ilk çeyre¤inde Oyak

Bank flubelerinin yap›lanmas›

de¤ifltirilerek Bankan›n bütün

flubeleri, farkl› müflteri gruplar›na

hizmet verebilecek flekilde yeniden

yap›land›r›lm›flt›r. Bu yeni yap›, ticari

bankac›l›k pazarlama faaliyetlerini

ivmelendirmifl; Bankan›n ticari

müflteri taban› ve ifllem hacimleri

h›zla büyümeye bafllam›flt›r. 

Say›larla ticari bankac›l›k

2004 y›l›nda, 

≠ Kredi limiti tahsis edilmifl ticari

firma say›s› %51 artarak 8,402'ye

ulaflm›flt›r.

≠ Kredi riski olan ticari firma say›s›

%102 art›flla 5,807'ye yükselmifltir.

≠ Tahsis edilen toplam kredi limiti

%85 art›flla 3,386 trilyon TL

olmufltur.

≠ Ticari müflterilerin toplam riski

%90 art›flla 968 trilyon TL'ye

ulaflm›flt›r. 

≠ Aktif olarak çal›fl›lan ticari firma

say›s› %101 art›flla 7,606'a ç›km›flt›r.

Bu sonuçlar Oyak Bank'›n ticari

bankac›l›k alan›ndaki gücünü ve

potansiyelini ortaya koymaktad›r. 

Müflteri profili, sektörel da¤›l›m

Oyak Bank müflteri taban›n›

geniflletme çal›flmalar›n›, özenli ve

titiz kredi anlay›fl›ndan ödün

vermeksizin sürdürmektedir. 
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T‹CAR‹ BANKACILIK

Oyak Bank'›n ticari bankac›l›k müflteri
taban› ve ifl hacimleri 2004 y›l›nda
önemli bir büyüme kaydetmifltir. 
2004 y›l› verilerine göre, ticari
bankac›l›k müflterilerine aç›lan nakit
krediler, Oyak Bank'›n toplam
kredilerinin %17'sini oluflturmufltur.



Banka, çal›flaca¤› her bir müflteriyi

sektöründeki konumu ve ifl

potansiyeli, ortaklar› ve marka de¤eri

aç›lar›ndan detayl› ve objektif

kriterlerin ›fl›¤›nda analiz etmekte ve

istihbarat çal›flmalar›

gerçeklefltirmektedir. Bu detayl›

tan›flma süreci, Oyak Bank'›n sa¤l›kl›

bir kredi portföyünü sürekli k›lmas›n›

sa¤lamakta; kal›c› ve verimli müflteri

iliflkilerinin tesis edilmesine olanak

tan›maktad›r.

Oyak Bank'›n ticari bankac›l›k

alan›nda herhangi bir sektörel tercihi

yoktur. 

Banka, üretken olan, etik de¤erler

çerçevesinde çal›flan, fleffafl›¤a önem

veren ve ekonomik potansiyele sahip

tüm ticari firmalar› potansiyel

müflterisi olarak görmektedir. Banka

ticari bankac›l›k alan›nda, Türkiye

genelinde faaliyet gösteren ticari

firmalar›n yan› s›ra büyük firmalar›n

tedarikçileri, bayileri ve yan sanayi

firmalar›na da hizmet sunmaktad›r. 

2004 y›l› verilerine göre, Oyak

Bank'›n ticari müflteri portföyündeki

en büyük pay› toptan ve perakende

ticaret alan›nda faaliyet gösteren

firmalar almaktad›r. Tekstil, inflaat ve

otomotiv sektörleri, ticari bankac›l›k

alan›nda hizmet sunulan di¤er ifl

kollar›d›r. 

Bayi ve
tedarikçilerle olan
iliflkiler ve ifl
hacimleri art›yor.
Bayi ve tedarikçi ‹liflkileri

Oyak Bank geçti¤imiz y›llarda oldu¤u

gibi, 2004 y›l›nda da, mevcut

müflterilerinin tedarikçi ve bayilerini

de içeren bir müflteri portföyü

yaratmaya özen göstermifltir. Bu

amaç do¤rultusunda ana firmalar›n

bayi ve tedarikçileriyle olan nakit

ak›fllar›ndan mümkün olan en büyük

pay›n Oyak Bank'a kayd›r›lmas›

hedeflenmifltir. 

Banka, bu hedefini gerçeklefltirmeye

yönelik olarak özel çözüm ve ürünler

sunmaya devam etmifltir. 

Do¤rudan Borçland›rma 

Sistemi (DBS)

DBS, Oyak Bank'›n bayi ve tedarikçi

iliflkilerinden artan oranda pay

almas›n› sa¤layan bir ödeme

ürünüdür. 

Ana firmalar›n bayilerinden yapt›¤›

tahsilatlara arac›l›¤› amaçlayan DBS,

bayilerin ana firmalara yapt›¤›

ödemeleri Oyak Bank arac›l›¤›yla

yapmas›n› ve bu ödemelerin

kredilendirilmesini içermektedir. Bu

tip projeler Bankaya yeni müflteriler

kazand›r›lmas›n› ve mevcut müflteri

hesaplar›n›n aktiflefltirilmesini

sa¤lamaktad›r. 

Yap›lan yo¤un pazarlama faaliyetleri

sonucunda, DBS uygulama say›s› 4

yeni projenin ilavesiyle 12'ye

yükselmifltir. Kredili ve kredisiz

çal›fl›lan toplam bayi adedi 516'ya

ulafl›rken, tahsis edilen toplam DBS

kredi limiti 8.6 trilyon TL'ye

ulaflm›flt›r. 

Para Trafi¤i Projesi 

Tedarikçiler için gelifltirilen Para

Trafi¤i Projesi, 2004 y›l›nda

müflterilere sunulmufltur.

Proje temel olarak, Oyak Bank nakit

yönetimi ödeme sistemini kullanan

ana firmalar›n tedarikçilerine yapt›¤›

ödemeleri Banka sistemi üzerinden

yapmalar›n› ve havaleye

dönüfltürülmesini öngörmektedir. 

2004 y›l sonu itibar›yla 579 firma bu

sisteme dahil olmufltur. Söz konusu

proje, Oyak Bank'›n tedarikçilerle

çal›flmas›n›n temelini oluflturmakta;

Bankaya yeni müflteri kazand›r›lmas›

ve mevcut müflteri hesaplar›n›n

aktiflefltirilmesi anlam›nda kilit rol

oynamaktad›r. 

Ticari bankac›l›¤›n yar›nlar›

Ticari bankac›l›k, ülkemiz bankac›l›k

sektöründe h›zl› büyüme

potansiyeline sahip iki ifl kolundan

bir tanesidir. 

Oyak Bank, sahip oldu¤u ulusal ve

yayg›n hizmet a¤›, yan ve çapraz

sat›fla olanak tan›yan zengin ürün ve

hizmet gam›, üstün teknolojik

yetkinlikleri ve insan kayna¤› ile

ticari bankac›l›k alan›nda büyümeye

ve sektörün liderleri aras›nda yer

almaya kararl›d›r.
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Kolay eriflilebilirlik

Oyak Bank, son y›llarda Türkiye'deki

yayg›n ve büyük bireysel bankac›l›k

hizmet a¤lar›ndan birini gelifltirmifl

bulunmaktad›r. Bankan›n bireysel

müflterileri, yaflamlar›n›n farkl›

anlar›nda yüz yüze, on-line veya

telefonla, ihtiyaç duyduklar› hizmet ve

ürünlere kolayca ulaflabilmektedirler.

Oyak Bank, kredi kartlar›ndan bireysel

kredilere, maafl ödemelerinden

elektronik cüzdan uygulamalar›na,

bireysel emeklilikten sigorta

ürünlerine 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, yurt sath›na yayg›n flube

a¤›ndan bireysel müflterilerine

sunmaktad›r.

Banka, müflterilerine, ulusal flube

a¤›na ek olarak alternatif da¤›t›m

kanallar› üzerinden de hizmet

sunmaktad›r. Toplam say›s› 1,000'e

yaklaflm›fl  bulunan ATM'ler, internet

ve telefon bankac›l›¤› uygulamalar›,

kolay eriflilebilirlik anlam›nda Oyak

Bank'› güçlü ve rekabetçi k›lan temel

bileflenlerdir.

Oyak Bank'›n hedefi,
farkl› da¤›t›m
kanallar›ndan
müflterilerine ulafl›rken,
tutarl› bir standart
kapsam›nda güler yüzlü,
kaliteli ve etkin hizmet
sunmakt›r.

Süreç mükemmeliyeti ve tutarl›

hizmet standard›

Bireysel bankac›l›k hizmet

sunumunda, önem tafl›yan bir di¤er

konu süreç mükemmeliyetidir. 

H›z ve zaman kavramlar›n›n önem

kazand›¤› günümüzde, ürün ve

hizmet sunumunu mükemmel

süreçler üzerinden gerçeklefltirmek,

tercih edilmenin ve müflteri

memnuniyetinin temel koflullar›

olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Oyak Bank'›n hedefi, farkl› da¤›t›m

kanallar›ndan müflterilerine

ulafl›rken, tutarl› bir standart

kapsam›nda güler yüzlü, kaliteli ve

etkin hizmet sunmakt›r. 

Bireysel finansmanda 

güçlü konum

Bireysel krediler Oyak Bank'›n en

güçlü oldu¤u ifl alanlar›ndan biridir.

Bireysel Bankac›l›k taraf›ndan

kulland›r›lan krediler, Bankan›n

toplam nakit kredilerinin %47'sini

olufltururken; bireysel bankac›l›k

kredileri Oyak Bank bilançosunda

%26 paya sahip olmufltur. Küçük

ölçekli flah›s flirketlerine kulland›r›lan

eflit taksitli ticari krediler bireysel

bankac›l›k faaliyetleri içinde yer

almaktad›r. Bireysel bankac›l›k

faaliyetleri kapsam›nda kulland›r›lan

kredi bakiyesi, bir önceki y›la göre,

%62'lik bir art›fl göstermifltir. 

Otomobil ve konut kredileri Oyak

Bank'›n en güçlü oldu¤u bireysel

kredi türleri olmaya devam etmifltir.

Bankan›n kulland›rd›¤› bireysel

krediler aras›nda otomobil kredileri

%58, konut kredileri ise %14 pay

alm›flt›r. 2004 y›l sonu itibar›yla,

önceki seneye göre, Bankan›n

kulland›rd›¤› toplam otomobil kredisi
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Oyak Bank, bireysel bankac›l›k
alan›nda daha çok müflteri kazanarak
ve mevcut müflterileriyle olan
iliflkilerini derinlefltirerek büyümeye
devam etmekte ve sektörde bu alanda
etkin bankalar aras›ndaki güçlü
konumunu sürdürmektedir.



tutar› %45, konut kredisi ise tutar›

%126, tüketici kredisi tutar› ise %81

oran›nda artm›flt›r.

BOSS= Bireysel Online 

Sat›fl Sistemi

BOSS, Oyak Bank'›n elektronik

kredilendirme sistemidir.

Bir elektronik bankac›l›k uygulamas›

olan BOSS'ta, otomotiv bayilerinde

sat›fl s›ras›nda  otomotiv kredilerinin

tüm kredilendirme süreçleri

gerçeklefltirilmektedir. 2004 y›l sonu

itibar›yla B.O.S.S. arac›l›¤› ile hizmet

sunan bayi say›s›  292'e ulaflm›flt›r.

BOSS, standardize edilmifl kredi

süreç ve de¤erleme sisteminin yan›

s›ra, risk takibi anlam›nda yüksek bir

güvenlik seviyesi oluflturmakta; sat›fl

an›nda kredinin h›zla onay› ve

kulland›r›m› sa¤lanarak hem bayi

hem de müflteri memnuniyetinde

önemli bir unsur oluflturmaktad›r.

Konut kredileri 

Bireysel krediler alan›nda, Oyak

Bank'›n iddial› oldu¤u di¤er bir bafll›k

konut kredileridir. 

Banka, flube a¤›na ek olarak,

ülkemizin önde gelen gayrimenkul

arac› firmalar›, gayrimenkul yat›r›m

ortakl›klar› ve konut inflaat flirketleri

ile gelifltirdi¤i sinerji ile konut

finansman› alan›ndaki faaliyetlerine

baflar›yla devam etmifltir. 2004 y›l

sonu itibariyle konut kredilerinde %

126'l›k bir art›flla önemli bir büyüme

kaydedilmifltir. Önümüzdeki

dönemlerde de bu alanda büyümenin

artarak devam etmesi

planlanmaktad›r.

Bireysel yat›r›mlar için

Oyak Bank müflterilerine zengin bir

bireysel yat›r›m ürün yelpazesiyle

hizmet sunmaktad›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.

≠ Banka sermaye piyasalar›

ürünlerini Oyak Yat›r›m ile iflbirli¤i

kapsam›nda 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 de

sermaye piyasalar› yat›r›m ifllemleri

yap›lmaktad›r.

≠ Oyak Bank müflterilerine, bir

ifltirak flirketi olan Oyak Portföy

Yönetimi iflbirli¤i ile  6 farkl› yat›r›m

fonu sunmaktad›r. 2004 y›l›nda

yat›r›m fonlar›n› tercih eden müflteri

say›s› 137,504 olurken; fonlar›n

toplam hacmi y›l sonu itibariyle 739

trilyon TL'ye ulaflm›flt›r. Banka,

ulaflt›¤› bu fon hacmi ile, 2004

y›l›nda yat›r›m fonu kurucular›

aras›nda 9. s›rada yer alm›flt›r. 

≠ Yat›r›m fonlar› Oyak Bank için

cazip bir faiz d›fl› gelir kayna¤›

olmaya devam etmifltir: Banka,

yat›r›m fonu hizmetleri karfl›l›¤›

gelirinde , bir önceki y›la göre

%93'lük bir art›fl sa¤lam›flt›r.

Bireysel mevduatta art›fl

Markas› sa¤laml›k ve güven ile özdefl

olan Oyak Bank, bireylerin

mevduatlar›n› emanet etmek için en

çok tercih ettikleri bankalar

aras›ndaki yerini korumufltur. 

2004 y›l›nda bireysel mevduat %31

artarak, 3,540 trilyon TL'ye

eriflmifltir. 

Sigorta hizmetleri 

Oyak Bank,  sigorta sektöründeki

risk yönetimi bilinci ile, müflterilerine

bankac›l›k hizmetlerinin yan› s›ra

uygun flart ve teminatlarla tüm

flubelerinden sigortac›l›k hizmetleri

sunmaktad›r. 

Oyak Bank, sigortac›l›k alan›nda bir

OYAK ifltiraki olan Axa Oyak Sigorta

ile sinerjik iflbirli¤i kapsam›nda

çal›flmaktad›r. H›zl› tazminat ödeme

yetkinli¤i ve yüksek müflteri

memnuniyetiyle seçkinleflen

sigortac›l›k hizmetleri 2004 y›l›nda

Oyak Bank'a 3,067 milyar TL

komisyon geliri sa¤lam›flt›r. 

Likit Hesap: çok-fonksiyonlu 

bir ürün 

Likit Hesap, Oyak Bank'›n

müflterilerine sundu¤u çok

fonksiyonlu bir likidite yönetimi

ürünüdür. 

Likit Hesap, bireysel mevduat

hesaplar›nda gerçeklefltirilen her

türlü bankac›l›k iflleminden sonra

kalan likiditenin yat›r›m fonlar›nda

de¤erlendirilmesi esas›na

dayanmaktad›r. 

Kredili mevduat hesab›yla da

ba¤lant›l› çal›flabilen bu ürün,

müflterinin ihtiyaç duydu¤u anlarda

talimatl› ödemelerini

gerçeklefltirmesine de olanak

tan›maktad›r. 

2004 y›l› içerisinde piyasa sunumu

gerçeklefltirilen likit hesap say›s› y›l

sonu itibariyle hedefleri aflm›fl;

baflar›l› bir performans sa¤lanm›flt›r.

Bireysel emeklilik faaliyetinde

büyüme

Ülkemizdeki uygulamas› 2003 y›l›n›n

son çeyre¤inde bafllayan ve ilginin

her geçen gün artarak devam etti¤i

Bireysel Emeklilik Sistemi, 2004

y›l›nda öngörülere uygun olarak

büyümüfltür.

Banka, bir OYAK ifltiraki olan Oyak

Emeklilik'in bireysel emeklilik

ürünlerini yurt çap›na yay›lm›fl

hizmet a¤› üzerinden müflterilerine

sunmaktad›r. 

Ülkemizin en büyük bireysel

emeklilik flirketlerinden biri olan

Oyak Emeklilik'in, sat›fl

faaliyetlerinde Oyak Bank da¤›t›m

kanal›n›n önemli bir pay›

bulunmaktad›r. Banka, bireysel

emeklili¤in ülkemizdeki büyük
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potansiyeline inanmakta olup,

ürünün ortak sunumu konusunda

Oyak Emeklilik ile gelifltirdi¤i sinerjik

iflbirli¤ini art›rmaya kararl›d›r.

Western Union

Oyak Bank, dünyan›n en büyük ve

yayg›n para havale sistemi olan

Western Union'›n üyesidir. 

Western Union taraf›ndan ülke

genelinde gerçeklefltirilen ve hizmet

kalitesindeki düzeyi ölçmeyi

amaçlayan “Top Country Teams”

yar›flmas›nda, Oyak Bank Erzincan

fiubesi en yüksek toplam puan›

alarak ödül kazanm›flt›r.

Elektronik cüzdan projesi

Oyak Bank taraf›ndan gelifltirilen

elektronik -cüzdan uygulamas›

özellikle küçük tutarl› al›flverifllerde,

nakit para yerine çipli kartla güvenli

al›flverifl yap›lmas›n› sa¤layan bir

uygulamad›r.

Oyak Bank' ›n öncü oldu¤u

elektronik-cüzdan uygulamas›n›n

2005 y›l›nda ivme kazanarak

yayg›nlaflmas› beklenmektedir.

Maafl ödemeleri ve çapraz 

sat›fl olanaklar›

Maafl ödemesi, bireysel bankac›l›kta

müflteri sadakati ve çapraz sat›fl

eksenlerinde kilit role sahip bir

üründür. 

Maafl ödemesi gerçeklefltirilen

müflteri say›s› 2004 y›l› sonunda

2003 y›l› sonuna göre  %26 oran›nda

bir art›fl göstermifltir. Maafl ödemesi

kapsam›nda hizmet verilen SSK ve

Emekli Sand›¤› mensuplar›n›n say›s›

ise 2004 y›l› sonunda, bir önceki y›la

göre s›ras›yla %33 ve %43

oranlar›nda art›fl göstermifltir. 

Banka, 2005 y›l›nda maafl ödemesi

ifl kolundaki hacmini art›rmaya ve

çapraz sat›fl olanaklar›n› yo¤un

olarak de¤erlendirmeye devam

edecektir.

Oyak Bank, kredi kart›
pazar›ndaki büyüme
stratejisini uzun vadeli
bir bak›fl aç›s›yla
planlam›flt›r.

Kredi kartlar›ndaki geliflmeler

Oyak Bank, müflterilerine VISA ve

MasterCard kart hizmetlerini

sunmaktad›r. 

Oyak Bank, kredi kart› pazar›ndaki

büyüme stratejisini uzun vadeli bir

bak›fl aç›s›yla planlam›flt›r. Banka,

sektördeki di¤er oyuncular›n aksine,

k›sa vadede yüksek maliyetli pazar

pay› kazan›mlar› elde etmek yerine,

maliyet taban›n› düflük tutan,

temelleri güçlü bir büyümeyi

hedefleyen bir strateji tercih etmifltir. 

Y›l sonu itibar›yla Banka’n›n kredi

kart› say›s› %63'lük art›fl ile

410,000'e yaklaflm›flt›r. Kredi kart›

sektöründe rekabetçi faiz oranlar›n›

uygulayan Oyak Bank, +destek

asistans hizmetleri de dahil olmak

üzere  kredi kart› müflterilerine cazip

kullan›m koflullar› sunmaktad›r

www.oyakpuan.com Oyak Bank'›n

ödül puan sistemidir. Oyak Bank

müflterileri, kredi kart› ödül

sistemindeki puanlar›n›,

www.oyakpuan.com adresli web

sitesinden kullanabilmektedirler.

Oyak Bank, 2005 y›l›nda kredi

kartlar›n› çeflitlendirilmifl modüller ile

zenginlefltirmeye ve yeni müflteriler

kazanmaya devam edecektir. 

OyakKart: Oyak Bank'›n 

ATM kart›

2004 sonu itibariyle Bankan›n ATM

kart adedi, 2003 sonuna göre

%46’l›k bir art›fl ile 1.1 milyon adedi

aflm›flt›r. Oyak Bank'›n ATM kart›

sektör pay› %1.93'ten 2004 y›l›nda

%2.64'e yükselmifltir. 

Banka, ATM kart adedi baz›nda

sektörde 9., kart adedi art›fl›nda ise

4. büyük bankad›r. 

Oyak Bank, 2004 y›l›nda
üye iflyeri cirosunu en
çok art›ran 2. bankad›r.

Üye iflyerleri

Üye iflyerleri kredi kart› döngüsünün

tamamlay›c›lar›d›r. 

2004 y›l›nda Oyak Bank üye iflyeri

say›s› 11,911 ve bu üye iflyerlerine

da¤›lan POS adedi ise 14,930 adettir.

Bankan›n adetsel pazar pay› 2004

y›l›nda %0.90'dan %1.68'e

yükselmifltir. 

2004 y›l›nda üye iflyeri ciro art›fl› ise

%138 olmufltur. Bu art›fl oran› ile

Oyak Bank oransal olarak, sektörde

en fazla ciro art›fl› gösteren 2.

bankad›r. 

Bireysel bankac›l›¤›n ufku

Bireysel bankac›l›k, ekonomik

istikrar›n kal›c› hale geldi¤i bir

ekonomide, en büyük ifl sahalar›n›n

bafl›nda gelmeye devam edecektir.

Oyak Bank, bireysel bankac›l›k

piyasas›nda, kurumsal de¤erleri ve

müflteri odakl› yaklafl›m› ile

büyümeye, kaliteli hizmeti ile

farkl›laflmaya ve sektörün lider

bankas› olmaya kararl›d›r.
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Oyak Bank’›n 1000’e
yaklaflan say›da kurulu
ATM’si vard›r. Bu ATM
say›s› ve %98’lik aktiflik
oran› ile Oyak Bank
ülkemizin en büyük ve
en etkin 7. ATM a¤›na
sahip bankas›d›r.

1000 ATM’ye do¤ru

Müflterilerine kesintisiz 24 saat

bankac›l›k hizmetinin sunulmas›n›

sa¤layan ATM’ler, günümüz

bankac›l›¤›nda en önemli da¤›t›m

kanallar›ndan birisi haline gelmifltir.

ATM’ler ayn› zamanda müflteriye

özgürlük ve hareket serbestli¤i

kazand›rma anlam›nda da

tart›flmas›z bir yere sahiptirler.

Bankac›l›k alan›nda yenilikçili¤i

kadar teknolojiyi müflteriler için

kullanma becerisiyle de lider olmay›

hedefleyen Oyak Bank’›n 1000’e

yaklaflan say›da ATM’si vard›r.

ATM’lerin 652’si flube d›fl›

sahalardad›r.

ATM say›s› ve %98’lik aktiflik oran›

ile Oyak Bank ülkemizin en büyük ve

en aktif 7. ATM a¤›na sahip bankas›

durumuna gelmifltir.

Geniflleyen ATM a¤›na paralel

olarak, ATM’lerin ayl›k nakit ifllem

adedi 2004 y›l›nda %58’lik art›fl ile

1.2 milyondan 1.9 milyon adede

yükselmifl; toplam ifllem adedi ise

2004 y›l›nda %86 oran›nda art›fl

göstermifltir.

Oyak Bank önümüzdeki dönemde

ATM say›s›n› 1250 adede ç›karmay›

ve ATM’lerin fonksiyonlar›n›

gelifltirmeyi öngörmektedir.

Oyak Bank internet
flubesinin aktif üye
say›s› 2004 y›l›nda bir
önceki y›la göre %52
oran›nda artm›flt›r.

‹nternet Bankac›l›¤›

Oyak Bank www.oyakbank.com.tr

adresinde hizmet veren internet

sitesi ile hem bireysel hem de

kurumsal ve ticari müflterilerine en

kolay, en h›zl›, en kapsaml› hizmeti

sunmaktad›r. 

‹nternet flubesi bireysel müflteri

say›s› 2004 y›l›n›n sonunda bir

önceki y›la göre %40 artarak

394.000 adede ulaflm›flt›r. Bu say›

kurumsal ve ticari müflteriler için ise

8400’ü aflarken yap›lan ifllem hacmi

bir önceki y›la göre %344 artm›flt›r.

2005 y›l› Oyak Bank ‹nternet

Bankac›l›¤› için müflteri odakl›l›k,

dinamizm, ve yeniliklerle dolu

olacakt›r. Oyak Bank, müflterilerine

internet sitesi üzerinden daha etkin

ve daha kaliteli hizmet sunmak

amac›yla at›l›mlar›n› sürdürmektedir.

Telefon Bankac›l›¤›

444 0 600 numaral› eriflim

telefonundan, y›l›n 365 günü 24 saat

kesintisiz hizmet veren, buna ek

olarak internet üzerinden ulafl›m

imkan› da sa¤layan Oyak Bank

Müflteri ‹letiflim Merkezi’nin müflteri

say›s› bir önceki y›la göre %40

art›flla 323.000 adede ulaflm›flt›r.

Oyak Bank Telefon Bankac›l›¤›

hizmetleri ile bireysel müflterilere

Türkiye’nin veya dünyan›n neresinde

olduklar› farketmeksizin tüm

bankac›l›k hizmetlerini eksiksiz

olarak sunmaktad›r.

Oyak Bank Alternatif Da¤›t›m

kanallar›n›,

≠ Mevcut müflterilere daha kapsaml›

hizmet vererek müflteri

memnuniyetini ve ba¤l›l›¤›n›

art›rmak,

≠ Operasyonel maliyetleri azaltarak

daha az maliyetle daha fazla ifllem

yapmak,

≠ Yeni müflterilere ulaflmak stratejisi

ile etkin bir flekilde kullanmakta ve

gelifltirmektedir.
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ALTERNAT‹F DA⁄ITIM KANALLARI

Oyak Bank, alternatif da¤›t›m
kanallar›n› müflterilerine etkin ve
verimli hizmet sunmak amac›yla yo¤un
olarak kullanmaktad›r.



OYAK BANK FAAL‹YET RAPORU 2004    B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹ s 24

B‹LG‹ TEKNOLOJ‹LER‹

Oyak Bank'›n bilgi teknolojileri alan›ndaki misyonu, 

≠ Bankan›n müflterilerine istedikleri
yerde, istedikleri ortamda ve
istedikleri zamanda bankac›l›k hizmet
ve ürünlerinin sunumunu; 
≠ 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.



2004'ün temel tafllar›

Oyak Bank, bilgi teknolojileri

alan›nda Bankan›n hizmet ve ürün

fonksiyonlar›n› ileriye tafl›yacak

temel tafllar›n› gelifltirme

çal›flmalar›na 2004 y›l›nda devam

etmifltir. 

Bu kapsamda Oyak Bank;

≠ Müflterilerine ve iç kullan›c›lar›na

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet ve

teknik destek sa¤lam›fl;

≠  fiube a¤›nda meydana gelen

büyümenin ihtiyaç duydu¤u

teknolojik altyap› çal›flmalar›n› bütçe

ve program dahilinde tamamlam›fl;

≠  En büyük alternatif da¤›t›m

kanal›n› oluflturan ATM a¤›n› y›l

boyunca büyütmüfl;

≠ Bankan›n hedeflerine ulaflmas› ve

d›flar›ya karfl› yükümlülüklerini

yerine getirmesi yönünde ihtiyaç

duyulan projeleri gelifltirmifl ve bu

kapsamda YTL'ye geçifl çal›flmalar›n›

baflar›yla bitirmifl ve 

≠ Banka çap›nda ifllerin ve görevlerin

daha etkin ve daha verimli icras›na

olanak tan›yan pek çok bilgi

teknolojisi projesini hayata

geçirmifltir.

Bilgi teknolojileri alan›nda

gerçeklefltirilen projeler, Oyak

Bank'›n 2004 y›l›nda 365 gün  24

saat kesintisiz hizmet vermesini

sa¤lam›flt›r. Oyak Bank, Türkiye'nin

en geliflmifl, ulusal çapl› büyük

elektronik ifllem omurgas›na sahip

kurumlar›ndan biridir. 

Altyap›m›z› ve yetkinliklerimizi

gelifltirdik

Oyak Bank, 2004 y›l›nda bankac›l›¤›

daha kârl›, daha verimli ve daha

etkin k›lmak amac›yla yola ç›karak;

"Kârl›l›k ve Verimlilik ", "Doküman

Yönetimi", "Swift Entegrasyon" ve

Grup firmalar› ile teknolojik

iflbirli¤ine yönelik de¤iflik projeleri

gerçeklefltirmifltir.

Bu projeler, temel olarak Bankan›n

hesap, müflteri, hizmet kanal›, bölüm

ve tüm banka baz›nda kârl›l›k ve

verim ölçme yetkinli¤i kazanmas›na,

Grup firmalar› ile iflbirli¤i imkanlar›n›

art›rarak sinerji yarat›lmas›na,

belgeler dahil tüm doküman ve

ifllemlerin elektronik ortamda takibi

saklanmas› ve ifllenmesine,

ifllemlerin en az operasyon maliyeti

ile ve otomatik olarak

gerçeklefltirilmesine imkan

sa¤lam›flt›r. 

‹ç müflteriye de hizmet vermek 

Bilgi teknolojileri alan›nda

gerçeklefltirilen çal›flmalar d›fl

müflterinin memnuniyetini

hedefledi¤i gibi, iç müflterinin baflar›

ve ifl tatminini art›rmaya da

yöneliktir. 

Rahat çal›flmay› sa¤layan, kiflisel

yetkinlikleri besleyen bir bilgi

teknolojileri altyap›s› ça¤dafl çal›flma

ortamlar›n›n en temel unsurudur.

Bilgi teknolojileri alt yap›s›, ayn›

zamanda, organizasyonun toplam

baflar›s›nda da kald›raç görevine

sahiptir. 

Oyak Bank, iç müflterisinin baflar›s›n›

desteklemek amac›yla, teknolojik

altyap›s›n› sürekli olarak

güncellemektedir. 

Bilgi teknolojileri e¤itimi

E¤itim ve destek, bilgi teknolojileri

iflinde temel rol oynar. Kullan›c›lar›n

araç ve programlar› do¤ru ve etkin

kullanmalar›, baflar›ya giden yolda

bir kilometre tafl›d›r. 

Bilgi teknolojileri alan›nda verilen

e¤itimler, Bankan›n genel e¤itimleri

içindeki yüksek pay›n› 2004 y›l›nda

da korumufl; 3,000 kifli bilgi

teknolojileri e¤itiminden geçmifltir.
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Oyak Bank, hazine ifllemleri 2004
y›l›nda önemli geliflmeler kaydetmifltir. 
Banka, kaliteli hizmet anlay›fl›yla
müflterilerinin hazine ifllemlerindeki
sürekli tercihi olmaya devam etmifl,
büyüyen ifllem hacimleri Bankan›n
gelir taban›na artan oranda katk›da
bulunmufltur.



Para ve sermaye piyasalar›n›n

güçlü bir kat›l›mc›s›

Oyak Bank, ülkemiz para ve sermaye

piyasalar›n›n önde gelen bir

kat›l›mc›s›d›r.

Oyak Bank, 12 D‹BS piyasa

yap›c›s›ndan biri ve ayn› zamanda TL

libor faiz kotasyonu aç›klama

yetkisine sahip bankalardand›r.

2004 y›l›nda Oyak Bank
14 milyar dolarl›k k›sm›
müflteri kaynakl› olmak
üzere toplam 28 milyar
dolarl›k döviz ifllemine
arac›l›k etmifltir.
Müflteri ifllemlerinde art›fl

2004 y›l›n›n hazine ifllemleri

aç›s›ndan en belirgin özelli¤i

müflteriler ad›na gerçeklefltirilen

ifllemlerde yaflanan art›fl olmufltur.

‹fllem adetlerindeki bu büyüme temel

olarak Bankan›n flube say›s›ndaki

art›fl ve müflteri portföyündeki

büyümeden kaynaklanm›flt›r. 

2004 y›l›nda Oyak Bank 14 milyar

dolarl›k k›sm› müflteri kaynakl› olmak

üzere toplam 28 milyar dolarl›k döviz

ifllemine arac›l›k etmifltir. Banka, ayn›

dönemde 70 katrilyon TL'lik hazine

bonosu ve devlet tahvili ifllemi

gerçeklefltirmifltir.

Hazine yönetiminde 

müflteri odakl›l›k

Yedi ana bölüm halinde faaliyet

göstermekte olan Oyak Bank Hazine

Bölümü müflteri odakl› bir yap›ya

sahiptir. Bankan›n hazine ifllemleri

misyonu, müflterilerinin ihtiyac› olan

ürünleri fiyatlamak ve hazine

ifllemlerini etkin bir flekilde yerine

getirmektir.

Banka bu misyonuna uygun olarak,

müflterilerinin ihtiyac› olan her türlü

hazine ifllemini yurt içi ve yurt d›fl›

piyasalarla tam entegre bir çal›flma

yaklafl›m› içinde gerçeklefltirmektedir.

Oyak Bank, hazine risk yönetimi

sistemi 2005 y›l›nda Banka sistemi

ile tam entegre olacakt›r. 

Bu entegrasyonun tamamlanmas› ile

Oyak Bank'›n hazine ifllemlerinin

kontrol, planlama ve risk

ölçümlemesi önemli bir ivme

kazanacakt›r.

Hazine Pazarlama Birimi

Oyak Bank Hazine Pazarlama Birimi,

müflteriye daha iyi hizmet vermenin

çabas› içinde faaliyetlerini

sürdürmektedir. 

fiubeleri tamamlay›c› bir niteli¤e

sahip olan Hazine Pazarlama Birimi,

Oyak Bank'›n yurt çap›na yay›lm›fl

flubeleriyle birlikte a¤›rl›kl› olarak

Bankan›n kurumsal müflterilerine

para ve sermaye piyasalar› alan›nda

etkin ve kaliteli hizmetler

sunmaktad›r.

Oyak Bank, VOBAfi'›n ilk
üyelerinden biridir.
VOBAfi

Farkl› ekonomik birimlerin risk

yönetimi ve yat›r›m ihtiyaçlar›n›

karfl›lamada etkin bir rol üstlenen

vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmeleri,

dünyan›n her yerinde ve özellikle de

geliflmifl piyasalarda uzun y›llard›r

kullan›lmaktad›r. 

VOBAfi (Vadeli ‹fllemler ve Opsiyon

Borsas›), Türkiye'nin ilk vadeli ve

opsiyon ifllemleri borsas› olup 4

fiubat 2005 tarihinde faaliyetlerine

bafllam›flt›r. Oyak Bank, VOBAfi'›n ilk

üyelerinden biridir. 

Banka, VOBAfi’ta yap›lan ifllemlerin

yan›s›ra faiz ve dövizin baz al›nd›¤›

swap, forward ve opsiyon ifllemleri

ile müflterilerin korunma ve

spekülasyona yönelik ifllemlerine

arac›l›k etmektedir. Oyak Bank,

özellikle TL-döviz opsiyonlar, 

TL-döviz forward, TL faiz future ve

opsiyonlarda aktif olmay›

hedeflemektedir. Türev ürünlerle

bireyselden kurumsala kadar

çeflitlilik gösteren büyük bir müflteri

kitlesine hizmet sunmakta olan

Banka, türev araçlar›n al›m/sat›m›na

arac›l›k yetki belgesini alan ilk dört

bankadan biri olmufltur. 

Oyak Bank, türev piyasalardaki

faaliyetlerini gelifltirmeyi ve

VOBAfi'taki ifllem hacimlerini h›zla

art›rmay› hedeflemektedir. 

Sürdürülebilir para ve sermaye

piyasalar› politikalar›

Oyak Bank, müflteri odakl› para ve

sermaye piyasalar› politikalar›n›

sürdürecektir. 

Banka, hazine ifllevlerini,

müflterilerinin ihtiyaç ve taleplerini

en iyi koflullarda karfl›lamak ve

müflteri varl›klar›n› her türlü piyasa

ortam›nda korumak amac›yla

kullanmaya, kaliteli hizmet sunmaya

ve spekülatif ifllemlerden kaç›nmaya

devam edecektir.
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Kurumsal ve ticari 

müflterilere hizmet

Oyak Bank, kurumsal ve ticari

müflterilerinin uluslararas›

iliflkilerinde ihtiyaç duyduklar› tüm

bankac›l›k ürün ve hizmetlerini

sunmaktad›r. Bu hizmetler

geleneksel d›fl ticaret arac›l›¤›ndan

teminat mektuplar›na ve havalelere

kadar çeflitlilik göstermektedir. 

Oyak Bank, sahip oldu¤u yayg›n

uluslararas› iliflkiler a¤›n› ve

kendisine tan›nan kredi limitlerini

müflterilerine kulland›rmaktad›r.

Bankan›n müflterilerine sundu¤u

çözümler klasik ürünlerle s›n›rl›

olmay›p, Banka günümüzün dinamik

uluslararas› piyasalar›n›n yeni

ürünlerini yak›ndan takip etmekte;

müflterilerinin özel ihtiyaçlar›na

uygun katma de¤eri yüksek çözüm

paketleri oluflturmaktad›r.

Oyak Bank, gelifltirdi¤i
güçlü uluslararas›
iliflkileri kapsam›nda,
ihtisas gerektiren ve
katma de¤eri yüksek
finansman tekniklerini
kullanarak
müflterilerine cazip
koflullarda ve uzun
vadeli kredi olanaklar›
sunmaktad›r.

Farkl›laflma stratejisi

Oyak Bank'›n uluslararas› iliflkiler

stratejisi, piyasadaki di¤er

bankalardan farkl›d›r. 

Oyak Bank, bir taraftan sahip oldu¤u

yayg›n uluslararas› iliflkiler a¤› ve

güçlü kredi imkanlar› ile

müflterilerine geleneksel d›fl ticaret

arac›l›k hizmetleri sunmakta; di¤er

taraftan ise uluslararas› kalk›nma ve

yat›r›m bankalar› ile olan iliflkilerini

gelifltirmeye önem vermektedir.

Banka, gelifltirdi¤i bu güçlü iliflkileri

kapsam›nda, ihtisas gerektiren ve

katma de¤eri yüksek finansman

tekniklerini kullanarak müflterilerine

cazip koflullarda ve uzun vadeli kredi

olanaklar› sunmaktad›r. 

2004 y›l›nda Oyak Bank,

≠ Bir Dünya Bankas› Grubu

kuruluflu olan IFC (International

Finance Corporation)'den 2004 y›l›

fiubat ay›nda 6 y›l vadeli, 50 milyon

dolar tutar›nda bir kredi temin

etmifltir. Oyak Bank, IFC ile olan iyi

iliflkilerini gelifltirmeye kararl›d›r.

≠ Konut portföyünde mevcut konut

kredilerinin fonlanmas›na yönelik

olarak, Wachovia Bank (ABD)'in

arac›l›¤›yla 2004 y›l› Kas›m ay›nda

OPIC'den 30 milyon dolar tutar›nda

kredi sa¤lanm›flt›r. Kredi, 2 y›l› geri

ödemesiz, 5 y›l vadeli olup, bir Türk

bankas›n›n konut sektörüne yönelik

olarak uluslararas› piyasalardan

sa¤lad›¤› ilk kredidir. Kredinin 25

milyon dolarl›k dilimi, 2004 y›l›

içinde kullan›lm›flt›r. Bakiye 5 milyon

dolarl›k bölümün 2005 y›l›nda

kullan›lmas› öngörülmektedir.

≠ Türkiye'deki ihracatç› firmalar›n

iflletme sermayesi ve sabit k›ymet

yat›r›mlar›n›n finansman› amac›yla

sa¤lanan Dünya Bankas› kaynakl›

‹hracat Finansman› Arac›l›k Kredisi -

EFIL II'ye, Türkiye S›nai Kalk›nma

Bankas› (TSKB) liderli¤inde, arac›l›k

edecek olan bankalardan biri olarak

seçilmifltir. Bu kredi paketi

kapsam›nda 2004 y›l›nda 44 milyon

dolarl›k kredinin kullan›m›na arac›l›k

edilmifltir.

OYAK'›n sendikasyon kredisi

Oyak Bank, OYAK'›n uluslararas›

piyasalardan sa¤lad›¤› sendikasyon

kredisinin organizasyonunda aktif

olarak yer alm›flt›r. 

2003 y›l›nda gerçeklefltirilen 115

milyon dolarl›k sendikasyon

kredisinden sonra, OYAK, 2004

y›l›n›n Ekim ay›nda yeni bir

uluslararas› kredi alm›flt›r. 125 milyon

dolar tutar›ndaki 370 gün vadeli

kredi, ABN Amro Bank N.V., Akbank

- Malta fiubesi, Calyon SA, ING Bank

N.V., Natexis Banque Populaires,

West LB AG, Londra fiubesi,

Raiffeisen Zentral Bank Österreich

AG, Societe Generale bankalar›n›n

ortak liderli¤i ve kat›l›mlar› ile

sa¤lanm›flt›r.
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Oyak Bank, gelifltirmifl oldu¤u çok
tarafl› uluslararas› iliflkileriyle,
müflterileri için yüksek katma de¤er
içeren çözümler üretmektedir. 



D›fl ticaret ifllemlerimiz art›yor

2004 y›l›nda Oyak Bank'›n gerek

flube gerekse müflteri taban›nda

kaydedilen sürekli büyüme, d›fl

ticaret arac›l›k ifllemlerinin de

artmas› ile sonuçlanm›flt›r. Bankan›n

2004 y›l›nda arac›l›k etti¤i ithalat

hacmi %13.4, ihracat hacmi ise %14

oran›nda art›fl kaydetmifltir. 

Oyak Bank, farkl› ülkelerin ihracat

sigorta kurulufllar› ile de (US

Eximbank-ABD, Hermes-Almanya,

ERG-‹sviçre, CESCE-‹spanya, OND-

Belçika, COFACE- Fransa, SACE-

‹talya, Taiwan Exim - Tayvan,

FINNVERA- Finlandiya) iyi iliflkilere

sahiptir. Banka, 2004 y›l›nda bu

kurulufllarla olan kredi iliflkilerini

art›rm›fl; orta vadeli yat›r›m kredileri

ve GSM ifllemlerinde en aktif Türk

bankalar› aras›ndaki konumunu

korumay› baflarm›flt›r. 

Bu yo¤un iflbirli¤i, Oyak Bank'›n

ihracat sigorta kurulufllar›

nezdindeki kredi limitlerinin

artmas›n› sa¤lamaktad›r. Banka, bu

alan›n lider kat›l›mc›lar›ndan biri

olmaya ve artan say›da müflterisine

ihracat kredi sigorta flirketlerinin

cazip kredi olanaklar›n›

kulland›rmaya devam edecektir.

‹fllem adedinde 

lider bankalardan biriyiz

2004 y›l›nda, Türk bankalar›nca yurt

d›fl›na aç›lan SWIFT MT 700 kodlu

ithalat akreditiflerinde, Oyak Bank

adet bazl› en büyük paya sahip

bankalardan biridir. 

Muhabir iliflkilerinde çok arzulanan

bir konuma iflaret eden yüksek adetli

ifl hacimleri, ayn› zamanda, Bankan›n

riski tabana yayma stratejisi ile de

birebir örtüflmektedir. 

Oyak Bank'›n kredi notu

Sahip oldu¤u sa¤lam mali bünye ve

uluslararas› marka sayg›nl›¤›, Oyak

Bank'›n kredi notunun yüksek

olmas›nda önemli rol oynamaktad›r. 

Dünyan›n önde gelen

derecelendirme kurulufllar›ndan

FitchRatings Oyak Bank’›n kredi

notunu yükselterek Oyak Bank’›

Türkiye’nin en iyi kredi notuna sahip

bankalar› aras›na yükseltmifltir.

FitchRatings mevcut notlar›m›z› bir

kademe yükselterek, uzun vade

yabanc› ve yerel para notunu ülke

kredi notu tavan› olan BB-(görünüm

dura¤an); k›sa vade yabanc› ve yerel

para notunu B(görünüm dura¤an);

bireysel notu C/D; destek notunu

Türk Bankalar›na verilen en yüksek

derece olan 3; ulusal notu ise A-

(tur)(görünüm dura¤an) olarak

beyan etmifltir.  

Sahip oldu¤u kredi notlar›, Oyak

Bank'›n uluslararas› piyasalardaki

prestij ve konumunu pekifltirmekte,

Türkiye'nin en sayg›n bankalar›

aras›ndaki yerine iflaret etmektedir. 

Oyak Bank, artan müflteri say›s› ve ifl

hacimlerine paralel olarak daha çok

uluslararas› iflleme arac›l›k etmeye

devam edecektir. Banka, yüksek

adet ve hacimlerde kolayca ifllem

yapabilmesine olanak tan›yan bir alt

yap›ya ve mükemmel bir uluslararas›

iliflkiler a¤›na sahiptir.
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Kesintisiz, standart ve kaliteli

hizmet için

Operasyonel faaliyetler, Oyak

Bank'›n müflterilerine kesintisiz,

standart ve kaliteli hizmet

sunmas›nda büyük role sahiptir. 

2004 y›l› operasyonel faaliyetleri

anlam›nda yo¤un bir y›l olmufltur:

≠ YTL'ye geçifl projesi, operasyonel

faaliyetler anlam›nda yo¤un ve uzun

soluklu çal›flmalara neden olmufltur.

≠ Baflar› ile tamamlanan d›fl ifllemler

merkezi operasyon projesinden

sonra, krediler merkezi operasyon

projesi 2004 y›l›na damgas›n›

vurmufltur.

≠ Bankan›n organizasyonel

yap›s›nda meydana gelen

de¤iflikliklere yönelik operasyonel alt

yap› çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. Bu

kapsamda, Ticari Bankac›l›k, Mali

Kontrol ve Muhasebe ile ADK'lar›n

yeniden yap›land›r›lmas›na paralel

çal›flmalar tamamlanm›flt›r.

≠ Bankan›n tüm ifl süreçleri

izlenmifl; gerekli görülen noktalarda

projeler gelifltirilerek süreç

iyilefltirmeleri yap›lm›flt›r.

Oyak Bank'›n 101 flubesi 2004 y›l›nda

merkezi kredi operasyonu

uygulamas›na geçmifltir. 2005 y›l›n›n

ilk yar›s›nda tüm flubelerin merkezi

yap›ya entegre olmas›

hedeflenmektedir. 

D›fl ifllemlerden sonra kredilerin de

merkezilefltirilmesi, Oyak Bank'ta

operasyonel riski minimuma

indirmifl; Banka flubelerinin

müflteriye ve sat›fla odakl› hareket

etmelerine olanak sa¤lam›flt›r. 

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. D›fl ifllemler merkezi

operasyona konu olan ifllem

say›s›nda %28'lik bir art›fl

yaflanmas›na ra¤men, personel

say›s›ndaki art›fl›n %13 ile s›n›rl›

kalmas› verimlilik ve etkinlik

anlam›nda elde edilen cesaret verici

sonuçlara örnek oluflturmaktad›r. 

Merkezi operasyona ait bafll›ca

göstergeler afla¤›da sunulmufltur.
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OPERASYONEL FAAL‹YETLER

Oyak Bank, 2004 y›l›nda kredi
operasyonlar›n› merkezilefltirmifltir.
Bu proje Oyak Bank flubelerinin
müflteri ve pazarlama faaliyetlerine
artan oranda odaklanmalar›n›
sa¤lam›flt›r. 

Oyak Bank'›n 101 flubesi 2004 y›l›nda
merkezi kredi operasyonu
uygulamas›na geçmifltir.
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DIfi ‹fiLEM MERKEZ‹ OPERASYON RAKAMLARI

TOPLAM ‹fiLEM SAYISI

GÜNLÜK ‹fiLEM SAYISI

PERSONEL SAYISI

PERSONEL BAfiINA ‹fiLEM ADED‹

31.12.2003

164.055

659

55

2.983

31.12.2004

210.099

841

62

3.389

ARTIfi ORANI

28%

28%

13%

14%



F›rsat eflitli¤i ve adalet

Bankan›n insan kaynaklar› politikas›,

f›rsat eflitli¤i ve adalet ilkelerine

dayanmaktad›r. 

Oyak Bank bu ilkeleri insan

kayna¤›n›n ifle al›m, terfi,

ücretlendirme ve di¤er bütün

alanlar›nda titizlikle gözetmektedir.

Banka, ayn› hedefe yönelik olarak;

birlikte düflünen, birlikte hareket

eden bir insan kayna¤›na sahiptir.

Bu kayna¤›n de¤erlendirilmesi

amac›yla Oyak Bank yönetici

kademesine atamalarda Banka içi

adaylara öncelik tan›nmaktad›r.

fiube yöneticili¤i adayl›k

program›

Oyak Bank taraf›ndan flube

müdürlerinin yetifltirilmesi amac›yla

uygulanan programd›r.

Bu program, Bankan›n çal›flanlar›na

kariyer imkan› sunman›n yan› s›ra,

kurumsallaflmaya da önemli katk›da

bulunmaktad›r. Program

kapsam›nda, 2004 y›l›nda ilk

aflamada 41 Oyak Bank çal›flan› flube

müdürü aday› olarak belirlenmifl;

program sonunda ise, 16 yönetici

aday› Bankan›n farkl› flubelerine

müdür olarak atanm›fllard›r. 

Oyak Bank’›n, 2004 y›l›nda toplam

570 çal›flan› bir üst göreve terfi

etmifltir. Bu süreç, çal›flanlar›n

motivasyonuna ve bankaya

ba¤l›l›klar›na önemli katk›da

bulunmufltur.

Denetim fonksiyonunu güçlendirerek

sürdürmek ve Bankan›n yönetici

kadrolar›na risk bilgisine sahip

yönetici adaylar› yetifltirmek üzere,

2004 y›l›nda 21 müfettifl yard›mc›s›

istihdam edilmifltir.

‹nsan kayna¤›m›z›n 

gelece¤ine katk›

Oyak Bank çal›flanlar›n›n Bireysel

Emeklilik Sistemi'ne kat›lmalar›na

yönelik çal›flmalar yap›lm›fl ve Mart

2005 itibar›yla 3,201 kifli Oyak Bank

Grup Emeklilik Plan›na kat›lm›flt›r. Bu

say› Banka toplam personelinin

%76's›d›r. Oyak Bank, plana kat›lan

çal›flanlar›n›n brüt ücretlerinin %2'si

oran›nda katk›da bulunmaktad›r.

2004 y›l›nda, Oyak
Bank'ta 6,784 kifli e¤itim
programlar›na
kat›lm›flt›r.

Oyak Bank'ta e¤itim

Oyak Bank E¤itim Bölümü

fonksiyonlar›n› 

≠ “Oyak Bank'ta çal›flma tercihinde

ilk üç nedenden biri olmak” vizyonu

ve 

≠ “bilgi ve beceri sermayesi

oluflturmak” misyonu 

ile yerine getirmektedir. 

Bu misyon ve vizyon

do¤rultusunda, e¤itim

faaliyetlerinde izlenen stratejiler, 

≠ do¤ru kifliye, do¤ru zamanda,

do¤ru yöntemle, do¤ru amaçla e¤itim

verilmesini, 

≠ kariyer yoluyla ba¤lant›l› e¤itim

çal›flmalar›n›n yap›lmas›n›, 

≠ kiflisel baflar›n›n yan›nda ekip

baflar›s›na da inanan, iletiflimi güçlü

Oyak Bankl›lar›n yetifltirilmesini, 

≠ ve Oyak Bank çap›nda "Biz"

duygusunun güçlendirmesini

hedeflemektedir. 

Yeniden yap›land›r›lan 

e¤itim sistemi

2004 y›l› içinde yeniden

yap›land›r›lan Oyak Bank e¤itim

sistemi, teknik bankac›l›k

e¤itimlerinin yan› s›ra hizmet

kalitesine katk› sa¤layan,

çal›flanlar›n bireysel geliflimlerini

güçlendiren, performanslar›n›

pekifltiren ve Bankan›n kurum

kültürünü destekleyen e¤itimlere de

yer vermektedir.

Bankada e¤itim faaliyetleri s›n›f

e¤itimleri, iflbafl› e¤itimleri, uzaktan

e¤itim, konferanslar ve Banka d›fl›

e¤itimlerden oluflmaktad›r. 

Rakamlarla e¤itimlerimiz

2004 y›l›nda 6,784 kifli e¤itim

programlar›na kat›larak, ortalama

14.7 saat e¤itim alm›flt›r. Ayn›

dönemde Oyak Bank personeline

verilen e¤itim  toplamda 57,718

e¤itim adam-saat olarak

gerçeklefltirilmifltir.

E¤itimlerimiz ‹stanbul'un yan› s›ra

Ankara, ‹zmir ve Adana'da

gerçeklefltirilmektedir.
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‹NSAN KAYNA⁄I

Oyak Bank'›n insan kayna¤› 2004
y›l›nda %7'lik bir art›fl göstererek 
4,199 kifliye ulaflm›flt›r. 
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Müfettifl Yard›mc›lar›;

Oyak Bank'a yeni kat›lan 21 müfettifl

yard›mc›s›, 45 günlük bir program

dahilinde 21 farkl› e¤itim alm›fl,

e¤itimlerini baflar› ile tamamlayarak

2005 y›l› Ocak ay› içinde görevlerine

bafllam›fllard›r. 

YTL'ye geçifl;

4 bölgede, 260 çal›flan›n kat›l›m› ile

e¤itim programlar› organize

edilmifltir. 

E¤itim, Oyak Bank'›n sürdürülebilir

insan kayna¤› politikas›n›n temel

tafllar›ndan biridir. Banka, insan

kayna¤›n›n kalitesini ve ifl tatminini

art›racak çal›flmalara devam edecek,

e¤itim çal›flmalar›na artan oranda

kaynak ve zaman ay›racakt›r. 



Dünyada risk yönetimi

Geçmiflte ifl birimlerinin her biri

kendi risklerini yönetme çabas›

içindeydi. Günümüzde ise, risk

kavram›n›n bütünleflik yap›s› tüm

dünyada kabul edilmifl; entegre ve

etkin risk yönetimi yaklafl›mlar›

ortaya ç›km›flt›r. 

Bu durum, finansal hizmetler

sektöründe özel bir önem

tafl›maktad›r. Finansal ürünlerdeki

çeflitlili¤in artmas› ve piyasalar›n

küreselleflmesi, daha geliflmifl ve

daha karmafl›k risk yönetimi araç ve

metodlar›n›n gelifltirilmesi

zorunlulu¤unu do¤urmufltur. 

Di¤er taraftan, risk yönetimi

fonksiyonunun finansal kurulufllarda

eksiksiz olarak uygulanmas›, yasal

bir zorunluluk olman›n ötesinde

kurumlar›n mali yap›lar›n›n

sa¤laml›¤› ve hissedar de¤erinin

art›r›lmas› anlam›nda da kilit önem

tafl›maktad›r. 

Türkiye'de risk yönetimi

Türk ekonomisinin son y›llarda

yaflad›¤› de¤iflim, baflta finans sektörü

olmak üzere, bütün sektörleri

etkilemifl, bu süreç, sa¤l›kl› yap›ya

sahip olmayan pek çok bankay› sektör

d›fl›na itmifl ve risk yönetiminin

gereklili¤i daha da belirginleflmifltir.

Bu geliflmelerin ›fl›¤›nda yasa

düzenleyici, risk yönetimi kavram›n›,

geliflmifl ekonomilerin seviyesinde bir

yap›da düzenlemifl bulunmaktad›r. 

Oyak Bank'ta Risk Yönetimi

Oyak Bank, ‹ç Denetim ve Risk

Yönetimi organizasyonel yap›, süreç

ve araçlar›n› BDDK'n›n 8 fiubat 2001

tarihli Bankalar›n ‹ç ve Denetim ve

Risk Yönetimi Sistemleri Hakk›nda

Yönetmelik hükümleri gere¤ince

yap›land›rm›flt›r.

Bankada, iç denetim ve risk yönetimi

anlam›nda fonksiyonel bir

organizasyonel örgütlenmeye gidilmifl;

iç denetim ve risk yönetimi

fonksiyonlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›

sa¤lanm›flt›r. 

Risk Yönetimi Baflkanl›¤›, Teftifl

Kurulu Baflkanl›¤› ve ‹ç Kontrol

Merkezi do¤rudan ilgili Yönetim

Kurulu Üyesine ba¤l›, bankan›n icra

faaliyetlerinden tamam›yla ayr›

olarak faaliyetlerini

sürdürmektedirler. 

Bilançoda tafl›nan riskler, Yönetim

Kurulunun belirlemifl oldu¤u limitler

(günlük piyasa riskine maruz de¤er

limitleri, vade gap limiti ve faiz oran›

gap limiti) çerçevesinde

yönetilmektedir. Di¤er taraftan

Bankan›n yönetim kurulu al›nan

riskleri ve getiri düzeylerini düzenli

olarak izlemekte, risk strateji ve

politikalar›n› oluflturmaktad›r.

Yukar›dan afla¤›ya ve afla¤›dan

yukar›ya yöntemlerle bankada risk

kültürünün oluflturulmas› çal›flmalar›

sürdürülmektedir.

Kredi Riski 

Basel II düzenlemesinin getirece¤i

de¤ifliklikler konusunda da

haz›rl›klar sürdürülmüfl olup sistem

alt yap›s›n›n ve süreçlerinin Basel

II'ye uyumu konusundaki çal›flmalara

da devam edilmektedir. Bu

kapsamda gerçeklefltirilen proje ile

Bankan›n kurumsal ve ticari kredileri

için içsel risk derecelendirme sistemi

gelifltirilmifltir.

Operasyonel Risk

Operasyonel risk yönetimi

kapsam›nda bankan›n süreç, politika

ve prosedürlerinin gözden

geçirilmesi, tasar›m› ve gelifltirilmesi

düzenli olarak yap›lmakta; insan,

sistem, verimsiz süreç/yetersiz

kontrol ve d›fl etken kaynakl›

risklerin her bir faaliyet kolu baz›nda

tespiti ve sonuçlar›n

say›sallaflt›r›lmas›na yönelik veri

toplama ve modelleme çal›flmalar›

devam etmektedir. 
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R‹SK YÖNET‹M‹ VE ‹Ç DENET‹M

Oyak Bank için risk yönetimi, tüm 
ifl birimlerinin karfl› karfl›ya oldu¤u 
tüm risklerin belirlenmesi, ölçülmesi
ve gerekli tedbirlerin al›narak
yönetilmesidir.
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Oyak Bank, Basel II kay›p olay

kategorilerine uygun olarak

s›n›fland›r›lm›fl, kay›p olay›na sebep

olan risk faktörünün ve kayb›n

sonucunda oluflan kay›p türü, kay›p

tutar› gibi bilgilerin yer ald›¤›

Operasyonel Risk Kay›p Veri

Taban›'n› oluflturmufltur. 

Piyasa Riski 

Oyak Bank, piyasa riskinin ölçümüne

yönelik riske maruz de¤er (RMD)

hesaplamalar›n› yapmakta, etkin bir

sermaye-risk-getiri dengesini sürekli

gözetmekte ve korumaktad›r. 

Öngörülmeyen d›flsal geliflmelerin

bilanço ve gelir tablosuna olas›

etkilerinin tespitine yönelik olarak

stress testleri ve senaryo analizleri

gelifltirilmektedir. Riske dayal›

kârl›l›k, stres testleri, senaryo

analizleri bankan›n risk yönetimi

faaliyetlerini etkin k›lmaktad›r. 

Oyak Bank risk
yönetiminin
Türkiye'deki gelece¤ine
yönelik olarak, sektörde
yürütülmekte olan risk
yönetimi ve Basel II'ye
geçifl haz›rl›k
çal›flmalar›nda aktif rol
almaktad›r.

Risk yönetiminin 

geliflmesinde aktif rol

Oyak Bank risk yönetiminin

Türkiye'deki gelece¤ine yönelik

olarak, sektörde yürütülmekte olan

risk yönetimi ve Basel II'ye geçifl

haz›rl›k çal›flmalar›nda aktif rol

almaktad›r. Banka, risk yönetimi

alan›nda sektöründeki öncü

konumunu sürdürmekte kararl›d›r.

Oyak Bank 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›flt›r. 

Teftifl Kurulu, BDDK yönetmeli¤i

dikkate al›narak Yönetim Kuruluna

ba¤l› olarak faaliyet göstermektedir. 

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. 

Oyak Bank ‹ç Kontrol Merkezi

Oyak Bank ‹ç Kontrol Merkezi;

Hazine Kontrol, Kredi Kontrol,

Operasyon Kontrol ve Bilgi

Teknolojileri Kontrol bölümlerinden

oluflmakta ve Yönetim Kuruluna

ba¤l› olarak faaliyetlerini yerine

getirmektedir. 

Oyak Bank'›n ‹ç Kontrol Merkezi

2004 y›l›nda Bilgi Teknolojileri

Denetim Bölümü'nün de kat›l›m›yla

genifllemifltir. 

Merkezi denetim prensibi ile görev

yapan, ‹ç Kontrol Merkezi;

≠ Bankan›n bütün ifllemlerinin;

kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve

tüm mevzuat hükümlerine uygun ve

belirlenmifl s›n›rlamalar içinde yap›l›p

yap›lmad›¤›n› kontrol etmekte,

≠ Bankan›n bilançosunun ve di¤er

resmi raporlar›n mevcut yasa,

yönetmelik, tebli¤, sirküler ve

izahnamelere uygunlu¤unu

denetlemekte,

≠ Do¤mas› muhtemel riskleri

önceden bildirerek önlem al›nmas›n›

sa¤lamakta,

≠ Genel ifl ak›fllar› ve uygulamalar

içerisinde tespit etti¤i, risk içeren

unsurlar›n düzeltilmesi için görüfl

bildirmekte,

≠ Banka faaliyetlerindeki kontrollerin

belirli kurallara ba¤lanmas›n› ve

standardize edilmesini sa¤lamak için

faaliyette bulunmakta ve

≠ Bankan›n çeflitli bölümlerine ilgili

alanlarda dan›flmanl›k yapmaktad›r.



OEF-OYAK European Finance

AB normlar›nda, kaliteli ve

çözüme odakl› finans hizmetleri

Oyak European Finance Plc(OEF),

‹rlanda'da Dublin Uluslararas› Finans

Merkezi'nde faaliyet gösteren bir

finansal hizmet flirketidir. 1994

y›l›ndan beri hizmet vermekte olan

OEF'in tüm faaliyetleri ‹rlanda

yasalar›na ve mevzuat›na tabidir.

fiirket, kredi ve tasarruf ürünlerinin

yan›s›ra kurumsal finansman

dan›flmanl›¤›ndan proje

finansman›na kadar farkl› dallarda

da hizmet vermektedir.

Ba¤›ms›z denetime tabi tutulmufl

2004 y›l sonu bilanço verilerine göre

OEF'in  toplam aktifleri 63 milyon

dolar, özkaynaklar› ise 6.5 milyon

dolard›r.

OYAK Portföy Yönetimi

Türkiye'de kurulan ilk portföy

yönetim flirketi

Kurumsal ve bireysel müflterilere

portföy yönetim hizmetleri sunmak

üzere ülkemizde kurulan ilk portföy

yönetim flirketi unvan›na sahip OYAK

Portföy Yönetimi, OYAK Bank ve

OYAK Yat›r›m Menkul De¤erler'in

ortak bir giriflimidir.

Mali piyasalardaki bilgi ve tecrübe

birikimini yönetmekte oldu¤u

fonlar›n en iyi flekilde

de¤erlendirilmesi için yönlendirmifl

bulunan OYAK Portföy Yönetimi ayn›

zamanda, çok say›da yat›r›m

fonunun yönetimini de üstlenmifl

durumdad›r. 

fiirketin enflasyona göre düzeltilmifl

2004 y›l› net dönem kâr› 1.6 trilyon

TL, aktif büyüklü¤ü ise 10.7 trilyon

TL olarak gerçekleflmifltir. OYAK

Portföy Yönetimi'nin 2003 y›l sonu

itibariyle yönetti¤i toplam portföy

büyüklü¤ü 692.1 trilyon TL'den,

2004 y›l› sonunda %14.7'lik bir

art›flla, 794.1 trilyon TL'ye ulaflm›flt›r. 

2004 y›l sonu verilerine göre fiirket;

Oyak Bank, Oyak Emeklilik ve Oyak

yat›r›m fonlar› ile, toplam adedi 158

olan bireysel ve kurumsal müflteri

portföylerini yönetmektedir.
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OYAK BANK ‹fiT‹RAKLER‹
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OYAK GRUBU ‹fiT‹RAKLER‹ 

F‹NANS

OYAK BANK

OYAK ANKER BANK

AXA-OYAK HOLDING

OYAK YATIRIM MENKUL DE⁄ERLER

OYAK EMEKL‹L‹K

HALK F‹NANSAL K‹RALAMA

OYAK PORTFÖY YÖNET‹M‹

OYAK EUROPEAN FINANCE

AXA OYAK S‹GORTA

AXA OYAK HAYAT S‹GORTA

H‹ZMET

MA‹S

OMSAN

OYTAfi

OYAK SAVUNMA VE GÜVENL‹K S‹STEMLER‹

OYAK TEKNOLOJ‹

OYAK ‹NfiAAT

OYAK KONUT

OYAK PAZARLAMA H‹ZMET VE TUR‹ZM

ET‹ PAZARLAMA

OMSAN Almanya

OMSAN Fransa

OTTI Fransa

OMSAN Bulgaristan

OMSAN Rusya

OMSAN Romanya

OMSAN Azerbaycan

AZER-OMSAN Azerbaycan

OMFESA Almanya

OYAK TELEKOMÜN‹KASYON H‹ZMETLER‹

SANAY‹

ADANA Ç‹MENTO

BOLU Ç‹MENTO

MARD‹N Ç‹MENTO

ÜNYE Ç‹MENTO

ELAZI⁄-ALTINOVA Ç‹MENTO

OYSA Ç‹MENTO

OYKA KA⁄IT AMBALAJ

OYAK BETON

OYAK RENAULT

‹SKEN

OYAK ENERJ‹

HEKTAfi

TUKAfi

TAM GIDA

GOODYEAR*

*Goodyear hisselerinin tamam› Mart 2005’te sat›lm›flt›r.
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Dr. fi. Coflkun Ulusoy

Baflkan
A. Mehmet Özdeniz

Baflkan Vekili

Hülya ‹nci Atahan

Üye
Bediz Demiray

Üye

Celalettin Ça¤lar

Üye
M. Ayd›n Karaöz

‹ç Denetim ve Risk Yönetiminden Sorumlu Üye

Yönetim Kurulu
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Hakan Eminsoy

Genel Müdür ve Üye
Dr. A. Caner Öner

Üye

Dr. M. Ayd›n Müderriso¤lu

Üye
Ergün Oktay Okur

Üye

Ertu¤rul Ayd›n

Denetçi
Nadir Özden

Denetçi
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Gülçin Gökçen

Genel Müdür Yard›mc›s›
Kurumsal Bankac›l›k

Gülden Ça¤l›

Genel Müdür Yard›mc›s›
Operasyon, Proje Yönetimi ve Kalite

Nejat Bilginer

Genel Müdür Yard›mc›s›
‹nsan Kaynaklar› ve Yönetim Hizmetleri

R›fat Emre Yalç›nkaya (*)

Genel Müdür Yard›mc›s›
Kurumsal - Ticari Krediler Tahsis ve 

Ticari Bankac›l›k

Alp Sivrio¤lu

Mali Kontrol Grup Baflkan›
Ümit E¤inlio¤lu

Bafl Hukuk Müflaviri

Üst Yönetim

(*) 1 Haziran 2005 tarihinde Oyak Anker Bank GmbH Genel Müdürlü¤ü görevine atanm›flt›r.
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Cenk Tülümen 

Genel Müdür Yard›mc›s›
Hazine ve Finansal Kurumlar

Nihat Karada¤

Genel Müdür Yard›mc›s›
Bireysel Bankac›l›k

Kenan Atar

Genel Müdür Yard›mc›s›
Bilgi Teknolojileri

Selami Özcan

Genel Müdür Yard›mc›s›
Kart Hizmetleri ve Alternatif Da¤›t›m Kanallar›

Gökhan Yurtçu

Teftifl Kurulu Baflkan›
Hülagü Özcan

Risk Yönetimi Baflkan›



Güncel
‹letiflim
Bilgileri
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GENEL MÜDÜRLÜK

Eski Büyükdere Caddesi, 

Ayaza¤a Köy Yolu No:6, 

Maslak 34398 ‹stanbul

Tel: (212) 335 10 00

fiUBELER

fiUBE ADI TELEFON

1 Ac›badem (216) 545 27 55 - 545 27 57

2 Adana (322) 363 20 17 - 363 20 59

3 Adana Çimento (322) 332 80 19

4 Adapazar› (264) 279 89 10 ( 5 Hat )

5 Afyon (272) 214 03 52-214 03 76

6 A¤r› (472) 216 23 44 - 216 53 10 

7 Akhisar (236) 413 59 55-413 54 81 

8 Aksaray (382) 213 22 75- 213 52 83

9 Aksaray/ ‹stanbul (212) 633 49 99  

10 Alaçat› (232) 716 81 56 - 716 65 12

11 Alanya (242) 513 21 81-513 90 91

12 Alia¤a (232) 616 35 77 - 616 19 47 

13 Alsancak (232) 421 68 05 - 421 04 46 

14 Altunizade (216) 474 11 87 - 474 11 89   

15 Amasya (358) 218 22 66-218 38 21

16 Ankara (312) 468 62 00 - 466 50 61 (5 Hat)

17 Antakya (326) 225 32 04 (5 Hat) 

18 Antalya (242) 243 20 60

19 Antalya Akdeniz (242) 244 45 20 - 241 53 23

20 Armada (312) 219 10 64 - 68  

21 Atatürk Caddesi (216) 302 95 07

22 Atatürk Org. Sanayi / ‹zmir (232) 328 07 00

23 Atrium (212) 560 10 75 - 560 04 13

24 Avc›lar (212) 590 41 33 - 590 39 29 

25 Ayd›n (256) 212 48 96

26 Ayval›k (266)312 17 54-321 19 21

27 Ba¤c›lar (212) 634 50 01-  634 50 04

28 Bahçekap› (212) 528 80 42 - 46 

29 Bahçelievler (312) 212 08 45 - 212 49 35

30 Bakanl›klar (312) 419 28 15 (8 Hat)

31 Bak›rköy (212) 570 26 26-570 78 09

32 Bal›kesir (266) 245 96 11- 12

33 Band›rma (266) 718 79 51 - 714 36 20

34 Bart›n (378) 227 01 11 - 228 60 78 

35 Bat›kent Metro (312) 251 45 47

36 Batman (488)  212 47 01

37 Bayrampafla (212) 674 78 50 

38 Bebek (212) 287 73 77 - 287 73 78 

39 Bergama (232) 632 94 40-41 - 632 67 86

40 Beflevler Metro (312) 215 23 46

41 Befliktafl (212) 259 85 40-259 88 03

42 Beykoz (216) 424 22 88 ( Pilot Pbx )

43 Beyo¤lu (212) 249 66 59-249 67 54

44 Bilecik (228) 212 96 00 - 212 95 76 

45 Bodrum (252) 317 04 33 ( 5 Hat )

46 Bolu (374) 215 39 86 - 215 56 34

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

48 Bostanl› (232) 362 40 05 - 330 17 86

49 Burdur (248) 232 20 20

50 Bursa (224) 252 59 00 ( 3 Hat )

51 Büyük Çekmece (212) 881 68 55 (4 Hat )

52 Caddebostan (216) 385 47 98-368 72 35

53 Cebeci  (312) 319 32 77 - 362 89 96

54 Cizre (486) 617 14 06 - 617 14 07 

55 Ça¤layan (212) 219 44 13 -14 

56 Çamdibi (232) 462 30 81-462 02 30

57 Çanakkale (286) 213 90 51-52

58 Çankaya (312) 441 84 27- ( 3 Hat )

59 Çank›r› (376) 212 44 00 - 212 03 23 

60 Çemberlitafl (212) 458 42 00 ( 4 Hat )

61 Çeflme (232) 712 66 29 - 712 68 74

62 Çetin Emeç (312) 285 54 74 - 285 23 57 

63 Çiftehavuzlar (216) 369 16 23-411 45 36

64 Çorlu (282) 653 39 65-66 -(282) 651 78 19

65 Çorum (364) 225 36 25 ( 3 Hat )

66 Demetevler Metro (312) 335 85 12

67 Denizli (258) 242 50 65 ( 3 Hat )

68 Dikimevi Metro (312) 319 91 60

69 Diyarbak›r (412) 224 87 66-224 86 91

70 Düzce (380) 512 18 34-523 16 00  

71 Edirne (284) 213 87 34-212 32 37

72 Elaz›¤ (424) 238 70 50-236 65 48

73 Ercifl (432) 351 39 99 - 351 40 00 

74 Erzincan (446) 223 70 36-223 32 26

75 Erzurum (442) 233 51 24 - 235 70 64 

76 Eskiflehir (222) 231 29 47-231 42 89

77 Etiler (212) 257 12 60 - 257 85 24 

78 Fatih (212)  631 47 94 - 631 49 00

79 Fethiye (252) 612 34 80

80 Florya (212) 662 13 64- ( 4 Hat )

81 Foça (232) 812 80 14-812 80 15

82 Gaziantep (342) 215 43 50 - 215 43 71 ( 3  Hat )

83 Gaziosmanpafla (212) 417 61 20 ( 4 Hat )

84 Gazipafla (322) 458 97 10

85 Gebze (262) 646 49 98 - 646 68 21

86 Gelibolu (286) 566 70 70 - 566 08 03

87 G›da Çarfl›s› (232) 433 32 85 - (232) 433 29 49           

88 Giresun (454) 216 24 50

89 Gölcük (262) 414 83 50-51-52-44

90 Göztepe (232) 285 58 87 - 247 79 64

91 Göztepe / ‹stanbul (216) 363 49 39 - 363 50 54 

92 Güneflli (212) 657 74 74

93 Had›mköy (212) 886 76 35 -36-37

94 Harbiye (212) 234 55 93 - 234 41 87

95 Hakkari (438) 211 98 44 - 211 98 19 

96 Hatay/‹zmir (232) 243 55 55

97 Hayrabolu (282) 315 69 22 - 315 69 21 

98 Haznedar (212) 504 55 15 - 504 58 68

99 Heykel (224) 224 03 53-224 89 93 100

100 ‹kitelli (212) 671 40 01-671 40 02
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101 ‹mes (216) 365 78 60 - 365 78 61

102 ‹skele (216) 347 32 00 - 330 72 13

103 ‹skenderun (326) 613 07 04 - 613 39 95

104 Isparta (246) 232 50 16-17

105 ‹st. Atatürk Hav.Lim. S.B. (212) 465 03 19-465 03 20 

106 ‹vedik Metro (312) 327 17 63

107 ‹zmir (232) 446 04 04

108 ‹zmir Çarfl› (232) 368 38 98 - 368 39 88 

109 ‹zmit (262) 331 94 50

110 Kad›köy (216) 348 16 29 ( 3  Hat )

111 Kahramanmarafl (344) 225 71 82 - 225 71 86

112 Karaba¤lar (232) 237 28 28 - 237 14 81

113 Karabük (370) 424 25 72 - 424 16 28 

114 Karadeniz Ere¤li (372) 323 92 97 - 322 50 36 

115 Karaköy (212) 252 40 00-251 21 61

116 Karaman (338) 212 59 46-214 94 55

117 Kars (474) 223 27 81-212 74 71

118 Karfl›yaka (232) 368 11 70 - 368 63 83

119 Kartal (216) 374 38 18 - 353 55 17 

120 Kastamonu (366) 214 40 83-214 59 66

121 Kayseri (352) 222 39 63

122 Kazasker (216) 410 60 40

123 Kaz›m Karabekir (312) 342 23 00 - 384 22 86

124 Kemerköy (212) 322 27 10 ( 4  Hat )

125 Keflan (284) 712 41 42 - 712 41 51 

126 K›r›kkale (318) 224 51 26-224 51 28

127 K›rklareli (288) 212 74 55 -212 74 56

128 K›rflehir (386) 214 05 15- 214 05 75

129 K›z›lay (312) 430 19 10

130 K›z›lay Metro (312) 417 31 85-419 78 39

131 K›z›ltoprak (216) 449 07 27

132 Konya (332) 237 22 47 - 237 22 48 

133 Kozyata¤› (216) 411 94 90

134 Köro¤lu (312) 447 33 00

135 Kurtulufl Oyak Üye Hiz. (312) 415 64 75 -(312) 415 64 76 

136 Kufladas› (256) 612 44 34- 612 44 76 

137 Küçükesat (312) 447 75 02  

138 Küçüksaat (322) 352 32 17 - 351 46 47

139 Kütahya (274) 224 97 06

140 Levent (212) 270 05 65

141 4. Levent (212) 325 35 55 (6 Hat )

142 Levent Plazalar (212) 325 59 79 ( 5 Hat )

143 Lüleburgaz (288) 417 45 48 - 417 41 28 

144 Malatya (422) 326 42 06 - 326 45 08

145 Malkara (282) 427 91 02-03 

146 Maltepe (216) 383 47 13

147 Manavgat (242) 746 75 17-742 04 67

148 Manisa (236) 231 57 81- 231 36 54

149 Mardin (482) 213 38 20 

150 Marmaris (252) 412 50 28- 413 98 66

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

152 Mercan (212) 513 30 02-09-(212)513 15 39

153 Merkez (212) 286 64 44

154 Mersin (324) 237 10 50 ( 3 Hat )

155 Merter (212) 506 45 46

156 Merzifon (358) 514 14 05 - 514 12 01 

157 Mevlana (332) 350 38 50

158 Mithatpafla Tahsilat (312) 435 53 96

159 Moda (216) 330 46 51 - 330 46 52 

160 Mu¤la (252) 214 48 13 - 214 26 67 

161 Nazilli (256) 315 86 82

162 Necatibey (312) 231 82 58 

163 Nevflehir (384) 213 14 68

164 Ni¤de (388) 232 34 76

165 Niflantafl› (212) 296 10 23  - 296 10 27

166 Ordu (452) 223 16 92

167 Osmaniye (328) 812 44 77

168 Ostim (312) 385 39 14-15

169 Ödemifl (232) 544 48 46 - 544 47 28

170 Özel Hizmetler fiubesi (212) 335 14 75 - 335 14 82 

171 Pendik (216) 491 87 04

172 Polatl› (312) 623 49 54 -621 24 54

173 Rize (464) 213 00 23

174 Salihli (236) 714 14 14

175 Samsun (362) 432 59 77 - 431 51 96

176 Selamiçeflme (216) 467 49 39 ( 4 Hat )

177 S›hh›ye Metro (312) 232 53 40

178 Siirt (484) 224 11 71 - 224 11 23 

179 Silopi (486) 518 45 68 - 69 - 70  

180 Siteler (312) 353  95 30 - 350 91 90 

181 Sivas (346) 221 25 45

182 Soma (236) 613 14 00 - 613 16 06

183 Söke (256) 512 13 51

184 Suadiye (216) 463 50 10-372 14 35

185 Suburcu (342) 230 95 15 - 220 02 07

186 fianl›urfa (414) 315 65 86

187 fiirinevler (212) 639 94 17 - 639 94 19 

188 fi›rnak (486) 216 75 80 - 85

189 fiiflli (212) 233 65 39 - 240 32 00 

190 Tarsus (324) 614 08 31

191 Tatvan (434) 828 02 46 - 828 02 47 

192 Tavflanl› (274) 614 49 50 - 614 11 04 

193 Tekirda¤ (282) 263 89 89

194 Tokat (356) 214 99 07-212 96 93

195 Topçular (212) 613 62 30 - 33 

196 Trabzon (462) 326 55 78 - 326 55 79

197 Tunceli (428) 212 40 09 - 212 41 02 

198 Turan Günefl (312) 440 99 27 - 440 99 29

199 Ulafl (282) 655 66 96

200 Ulus (312) 310 62 00 - 311 44 63

201 Ulus Metro (312) 309 63 08

202 Urla (232) 754 16 40 - 754 10 80

203 Uflak (276) 223 39 40 - 41

204 Uzunköprü (284) 518 14 95 - 518 12 77  

205 Üçkuyular (232) 279 00 49

206 Ümitköy (312) 235 02 97 - 235 02 98 

207 Ümraniye (216) 412 78 40 - 41

208 Üsküdar (216) 334 10 68-310 52 98 
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209 Van (432) 215 59 06 - 215 59 07 

210 Yalova (226) 811 61 15 - 811 61 16

211 Yenibosna (212) 474 88 66 - 474 88 67

212 Yenigün (232) 489 20 02 - 425 73 71

213 Yeni Sanayi (352) 336 00 40

214 Yeniflehir (312) 417 60 70 - ( 3 Hat )

215 Yeflilyurt (212) 662 31 21-27

216 Y›ld›zposta (212) 274 52 23 

217 Yozgat (354) 212 82 93

218 Zeytinburnu (212) 679 26 60 - ( 3 Hat )

219 Zonguldak (372) 251 75 78

YURTDIfiI fiUBELER‹

220 Bahrain fiubesi 00 973-17-215-300 

221 Gazima¤usa fiubesi (392) 365 29 16 ( 4 Hat ) 

222 Girne fiubesi (392) 815 43 53-815 47 20

223 Güzelyurt fiubesi (392) 714 70 20 ( 4 Hat ) 

224 Paflaköy fiubesi (392) 236 85 58 ( Dahili - 2810 ) - 236 81 23

225 Lefkofla fiubesi (392) 228 55 10-228 55 86 

ASKER‹ B‹RL‹KLERDEK‹ TOPLAM UYDU fiUBE ADED‹ 80’D‹R

OYAK BANK ‹fiT‹RAKLER‹

* OYAK EUROPEAN FINANCE PLC (OEF)

87 Lower Leeson Str. Dublin 2, ‹rlanda

Tel:(353 1) 676 38 90

Fax:(353 1) 676 38 93

www.oyakeuro.com

* OYAK PORTFÖY YÖNET‹M‹ Afi.

Eski Büyükdere Caddesi Ayaza¤a Köyyolu No:6 Kat:9

Maslak / ‹stanbul

TEL:(212) 365 46 00

FAX:(212) 365 46 46

www.oyakportfoy.com.tr

TELEFON BANKACILI⁄I ADRES‹ 444 0 600 

‹NTERNET ADRES‹ www.oyakbank.com.tr
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