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Odea Bank A.Ş Hakkında Özet Bilgi:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (“BDDK”), 28 Ekim 2011 tarih ve 28098 sayılı Resmi Gazete
yayınlanan, 27 Ekim 2011 tarih ve 4432 sayılı kararı ile Türkiye'de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası
sermayeli mevduat bankası kurulması için Banka’ya izin verilmiştir. BDDK’nın, 2 Ekim 2012 tarih ve 28429 sayılı
Resmi Gazete'de yayınlanan, 28 Eylül 2012 tarih ve 4963 sayılı kararı ile Odea Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmiş,
Banka, Türkiye'de kurulmuş yabancı sermayeli bankalar grubunda faaliyetine başlamıştır.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı:
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Banka’nın sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir:

Ad Soyad/Ticaret Unvanı
Bank Audi sal
Audi Saradar Private Bank
Raymond Audi
Samir Hanna
Freddie Baz

Pay
Tutarları
1.403.787
90.698
555
555
555
1.496.150

Cari dönem
Pay
Oranları %
93,827%
6,062%
0,037%
0,037%
0,037%
100,00%

Pay
Tutarları
1.403.787
90.698
555
555
555
1.496.150

Önceki dönem
Pay
Oranları %
93,827%
6,062%
0,037%
0,037%
0,037%
100,00%

Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:
Dönem içinde ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
Şube ve Personel Bilgileri:
31 Mart 2014 itibarıyla Banka’nın yurtiçinde 42 şubesi ve 1.226 personeli bulunmaktadır.
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Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi ile Genel Müdür ve Yardımcıları:

Ünvanı

Adı- Soyadı

Görevi

Öğrenim Durumu

Yönetim Kurulu Başkanı

Samir HANNA

Yönetim Kurulu Başkanı

Lise

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Marwan GHANDOUR

Doktora

Yönetim Kurulu Üyeleri

Raymond AUDI

Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim
Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Imad ITANI

Yönetim Kurulu Üyesi

Doktora

Abdullah İbrahim A. ALHOBAYB

Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek Lisans

Khalil El DEBS (*)

Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek Lisans

Freddie Baz

Yönetim Kurulu Üyesi

Doktora

Hatem Ali SADEK

Yönetim Kurulu Üyesi

Doktora

Ayşe KORKMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetim Komitesi Üyesi

Lisans

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Hüseyin ÖZKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür

Yüksek Lisans

Genel Müdür Vekili

Erol SAKALLIOĞLU

Ticari Bankacılık

Lisans

Genel Müdür Yardımcıları

Alpaslan YURDAGÜL

Finansal Kurumlar ve Yatırım
Bankacılığı

Yüksek Lisans

Aytaç AYDIN (**)

Operasyon ve Destek
Hizmetleri

Yüksek Lisans

Cem MURATOĞLU

Bireysel Bankacılık

Yüksek Lisans

Fevzi Tayfun KÜÇÜK

İş Çözümleri, Direkt Bankacılık,
İşlem Bankacılığı ve Bilgi
Teknolojileri

Yüksek Lisans

Gökhan ERKIRALP

Hazine ve Sermaye Piyasaları

Lisans

Naim HAKİM

Finans

Yüksek Lisans

Serkan ÖZCAN

Ekonomik Araştırma ve
Stratejik Planlama

Yüksek Lisans

Yalçın AVCI

Kurumsal Bankacılık

Yüksek Lisans

Lise

(*) 25 Mart 2014 tarihinde Odea Bank A.Ş’nin Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Khalil El Debs, 1995 yılından bu yana Bank Audi bünyesinde
Lübnan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Suriye, Katar ve Fransa olmak üzere 7 ülkeye yayılan Bank Audi Grup Kurumsal portföyünü yönetmektedir.
Bahsi geçen ülkelerdeki grup şirketlerinin aynı zamanda kredi komitesi üyesidir. Görevleri arasında; büyük kuruluşları incelemek, yeni
işlemleri görüntülemek, kuruluşlar arası çapraz satış gerçekleştirmek aynı zamanda her bir kuruluşun iş planı ve piyasa koşullarına uygun
olarak bahsi geçen ülkelerdeki portföy kalitesi ve karlılığı artırmak ve sayılanları gerçekleştirirken de Banka kredi politikası ve risk iştahına
bağlı kalmak vardır. Khalil El Debs Solifac’ın (Bank Audi’nin Lübnan’daki faktöring kolu) Başkanı’dır ve Audi Investment Bank (Yatırım
Bankası, Bank Audi’nin yatırım kolu) ve Banque Audi LLC (Katar) isimli iki grup şirketinin Yönetim Kurulu üyesidir. Khalil El Debs’in göreve
başladığı Haziran 1999 yılından bu yana Bank Audi, Lübnan’ın önde gelen Kurumsal bankası olmayı başarmıştır. 2004 yılı ile birlikte Khalil El
Debs aktif olarak Audi Grubunun bölgesel genişleme faaliyetlerinin yürütülmesinde rol almış ve kiralama süreçlerinden faaliyetlerin
başlamasına ve Kurumsal işkolunun yönetimine kadar çeşitli aşamalara dâhil olmuştur. Banka’nın kurumsal kredi portföyü 1999 yılında 180
milyon dolardan güncel olarak 9 milyar dolara yükselmiştir. Khalil El Debs, 2010 yılında Grup Sendikasyon ve Proje Finansmanı departmanı
ile ilgili olarak stratejik bir rol üstlenmiş ve departmanın işlem hacmi 3 yılda 2 milyar doları aşmıştır.
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(**) 1977 yılı Ankara doğumlu Sayın Aytaç Aydın, 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun
olmuş, 2001 yılında da Penn State University, Amerika’da, Elektrik Yüksek Mühendisliği alanında Master çalışmalarını tamamlamıştır. 2001
ve 2005 yılları arasında Program Müdürü olarak Triquint Semiconductor firmasında çalışmış, 2005 yılında İşletme üzerine INSEAD &
Wharton School of Business’ta yüksek lisans yapmıştır. 2006 yılında McKinsey & Company firmasında kıdemli danışman olarak işe başlamış;
Proje Müdürü seviyesine yükseldikten sonra, Ankara’da Vakıfbank A.Ş.’de Operasyon ve Yalın Bankacılık’tan sorumlu Daire Başkanı görevini
üstlenmiştir. 2010 yılında Finansbank’ta İş Geliştirme ve Strateji Bölümü’nden sorumlu Grup Yöneticisi olarak işe başlayan Aydın, 2011
yılında Koordinatör'lüğe terfi etmiştir. 2013 yılında Operasyon ve Alternatif Dağıtım Kanalları’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olmuştur. Şubat 2014 itibariyle; Organizasyon, Süreç, Operasyon ve Destek Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
Odeabank A.Ş.’de çalışmaktadır.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Sayın Pay Sahipleri,
Türkiye’de 15 yıl aranın ardından ilk kez lisans alan ve sektöre 49. sıradan giren bir banka olarak, bir buçuk yıl
içerisinde mevduat bankaları arasında 14. sıraya yükselerek aktif büyüklüğümüzü 18.9 milyar TL’ye çıkarmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. 2014 yılının ilk çeyrek verileri ile ilgili biraz bilgi vermek isterim.
Geçtiğimiz 11 yıl süresince birbirinden farklı segmentlerdeki bankacılık uygulaması stratejisiyle Lübnan’da
faaliyet gösteren ticari bir banka olmaktan çıkıp, en büyük ve en yaygın şube ağı ile ticari, özel, bireysel ve
yatırım bankacılığı hizmetlerini kapsayan uluslararası bir Lübnan bankası haline gelen Bank Audi, uyguladığı
bölgesel büyüme planı ile farklı pazarlara açıldı. Bu süreçte Lübnan’ın en büyük bankası konumuna yerleşen
Bank Audi söz konusu yeni bölgelerin pazarlar arası ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ürünler geliştirerek ve
çapraz satış fırsatları yaratarak bugünkü bölgesel varlığına ulaştı. 13 ülkede, 12 banka ve 3 finansal şirketle
uluslararası bankacılık hizmetleri veren grubumuz güçlü risk yönetimi anlayışı ile başarılara imza attı.
2014 ilk çeyrek finansal sonuçlarımıza bakacak olursak yılsonu itibariyle Bank Audi Grubu’nun toplam varlıkları
37.8 milyar Amerikan Doları, özkaynakları 2.8 milyar Amerikan Doları, müşteri mevduatları 32.3 milyar
Amerikan Doları, kredileri 15.3 milyar Amerikan Doları ve net kârı 85.8 milyon Amerikan Doları olarak
gerçekleşti.
Bank Audi sal-Audi Saradar Grubu’nun büyük bir yatırımla Türkiye’de sıfırdan faaliyete geçirdiği Odeabank,
sektörün en genç, hızlı ve önemli bir oyuncusu olarak yerini aldı ve bizler için onur kaynağı oldu. Odeabank’ın
Türkiye’de kazanmış olduğu başarıları memnuniyetle takip ediyoruz. Bu başarının Odeabank’ın genç, dinamik,
hırslı ve başarı odaklı ekibinin mükemmele ulaşma çabası ve müşteri memnuniyetine verdikleri önemin sonucu
olduğunu biliyoruz. Bu başarıların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğine inancımız sonsuz.
Türkiye bankacılık sektörünün sağlam yapısı, ülkenin demografik özelliklerinin sunduğu fırsatlar ve istikrarın
uzun yıllar süregelmesi, Odeabank’ın daha da ileriye gitmesi için gereken yatırımları yapmamıza olanak verdi.
Genel olarak ekonomiye bakacak olursak; 2013 yılında %4,0 büyüyerek dünya ekonomisini şekillendiren G20
ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olan Türkiye ekonomisi, gelişmekte olan ülkelere dair risk
algısındaki belirgin kötüleşme ve yurtiçindeki sorunlara bağlı olarak oldukça zor bir çeyreği geride bıraktı. 2013
yılının sonlarında başlayıp Ocak sonuna kadar belirginleşen finansal piyasalarda risk iştahındaki bozulma,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 28 Ocak’taki olağanüstü toplantısında aldığı beklentilerin ötesinde ve
önden yüklemeli faiz artışı kararı ile önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Mart sonundaki yerel seçimlerin
atlatılmasıyla da, Türkiye’ye dair risk primlerinde ilave iyileşmeler kaydedildi. Bu dönemde TL rekor düşük
düzeye inerken, piyasa faizleri de çift haneli seviyelere ulaştı. İç talebin beklentiler ve finansal koşullardaki sıkılık
sonucunda baskı altında kaldığı bu dönemde, ihracatta belirgin bir canlanma gözlendi. 2013’ün son çeyreğinde
yedi çeyrek aradan sonra büyümeye geçen Türkiye’nin ana ticaret ortağı Euro Bölgesi ekonomileri, bu dönemde
momentum kazanarak Türkiye’nin ihracatını da yukarı çekti. Bu sayede zorlu ekonomik koşullara rağmen,
ihracat desteğiyle Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte %3,5 civarında büyümeyi başardığını tahmin ediyoruz. Yılın
geri kalanında ise kademeli yavaşlamayla %3,1 büyümenin yakalanabileceğini öngörüyoruz. Türkiye’de 2010
sonundan bu yana uygulanan adı konulmamış yeni ekonomik programın somut faydaları, ana ticaret ortağının
toparlanmaya başlamasıyla birlikte alınıyor. Bu sayede Türkiye bir yandan yurtiçi tasarruflarını artırırken
büyümede ihracatın payını yükselterek daha sürdürülebilir büyüme patikasına doğru ilerliyor. Yakın dönem
gelişmeleri, ABD’de para politikasında normalizasyon süreci ve yurtiçindeki önümüzdeki yaklaşık bir sene
içerisinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi belirsizlikler had safhada olsa da; Türkiye bu
dönemi, geçmiş on yıldaki yatırımcı algısını iyi yönetme başarısını göstermesi durumunda en az hasarla
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atlatabilir. Odeabank olarak biz bu inançla, yılın ilk çeyreğinde sektörün oldukça üzerinde bir büyüme
kaydederek, zorlu ekonomik görünüme karşı reel sektöre ve hane halkına desteğimizi artırarak sürdürdük.
Büyüme tarafından gelen iyi haberlere rağmen, TL’deki değer kaybı nedeniyle enflasyon 2013 sonundaki
%7,4’ten Mart’ta %8,4’e yükseldi. Yılın ikinci yarısında baz etkisinin de katkısıyla hız kesmeden önce, ikinci
çeyrekte ilave yükselişlerin görüleceği öngörülüyor. Bu durum hem yılsonu hem de orta vadeli enflasyon
beklentilerinin bozulmasına yol açarak, ilk çeyrekte tahvil, mevduat ve kredi faizlerinin yükselmesine neden
oldu. Vade uyumsuzluğu nedeniyle net faiz marjının ilk çeyrekte kötüleşmesi sektör kârlılığının çift haneli
yüksek düşüşler kaydetmesine neden oldu. Belirsizlikler sürse de etkin risk yönetimi, doğru stratejiler ve yılın
ikinci yarısında enflasyona paralel piyasa faizlerinde gevşeme beklentileri ışığında bankacılık sektöründe kârlılık
göstergelerinin de iyileşeceğini tahmin ediyoruz.
Türkiye, hem büyüme potansiyeli hem sektörde sürdürülebilir kârlılık açısından ciddi fırsatlar sunan bir ülke.
2015’in ikinci yarısından itibaren Türkiye’nin ivme kazanan ve dünya büyümesinde payını artırarak 2023
hedeflerine ulaşacağı bir patikaya girebiliriz. Son döneme dair riskleri iyi yönetip yatırımcı algısı yeniden iyi bir
şekilde yönetilebilirse, bu süreç daha erkene de çekilebilir. Bununla birlikte önümüzdeki döneme dair en büyük
zorluk; küresel ekonomik ortamın geçmiş on senenin aksine daha az destekleyici bir çehreye bürünmesidir. Her
ne kadar Avrupa ve Japonya’da ilave genişleme önlemlerinin geleceği yönünde beklentiler artsa da, ABD ve
İngiltere’nin yıllardan sonra ilk faiz artırımına hazırlandığını unutmamak gerekiyor. Bu süreç Türkiye’de sıkı para
ve maliye politikalarının ve 2010 sonundan bu yana izlenen ekonomik programın yararının çok daha iyi
anlaşıldığı bir süreç olacak.
Bu önemli gelişmelere ve Türkiye ekonomisine olan inançla biz de sermayemizi güçlendirerek Türkiye’deki
yatırımlarımıza ve dolayısıyla ekonomiye destek vermeye devam ediyoruz.
Yönetim Kurulumuz adına bankamızın bu başarıya ulaşmasına katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza ve güveniyle
bizleri onurlandıran tüm müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Samir Hanna
Bank Audi Grup CEO ve
Odeabank Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür’ün Mesajı
Değerli İş Ortaklarımız ve Müşterilerimiz,
2014 yılının ilk çeyrek dönem raporundan sizlere seslenmekten mutluyum. Bu dönemde Bankamız tam bir
buçuk yaşına bastı. Odeabank, henüz çok genç olmasına rağmen arkasında pek çok başarıyı da bıraktı. Bizim için
en önemli hedef, kuruluşumuzun arkasında yer alan yaratıcı iş fikrimizi ve kendimizi müşterilerimize anlatmaktı.
Bu anlayış ile müşterilerimizin ihtiyacı olan hizmeti, ne şekilde ihtiyaç duyuyorlarsa o şekilde sunduk, sunuyoruz.
Müşterilerimiz, gereksinim duydukları bankacılık hizmetini diledikleri yerde diledikleri şekilde alabiliyorlar.
Rakamlarımız ilerlediğimiz yolda başarılı olduğumuzun bir teyidi. Bu nedenle geldiğimiz noktayı sizlerle de
paylaşmak istiyorum.
2014’ün ilk çeyrek dönemini kapatırken aktif büyüklüğümüz 18.9 milyar TL’ye, kredilerimiz 12.9 milyar TL’ye,
mevduatlarımız ise 15 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönem itibarıyla, 42 şubemiz ve 1,200’den fazla çalışanımız var.
Her adımımızı sonsuz bir heyecan içerisinde atarken kurduğumuz yapının sağlıklı bir şekilde büyüyor olması
bizleri mutlu ediyor.
Yaptığımız çalışmalara geçmeden biraz ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vermek isterim. 2013 yılında
gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalar, nadir görülen bir kırılma yaşarken, Mayıs öncesindeki bahar
havasını Mayıs sonrasında yerini sert bir kışa bıraktı. Türkiye de bundan nasibini aldı ve Mayıs’ta %4,5 ile rekor
düşük düzeye gerileyen tahvil faizleri yılsonunda çift haneli seviyeye ulaştı. Zorlu finansal koşullara rağmen,
Türkiye ekonomisi 2013 yılında %4,0 büyüyerek 820 milyar dolarlık (1,56 trilyon TL) büyüklüğe ulaşırken, kişi
başına milli gelirini de 2012’deki 10.459 dolardan 10.782 dolara yükseltti.
Aralık 2013 ortasından bu yana yurtiçindeki gelişmeler ise Türkiye’de finansal varlıkların diğer gelişmekte olan
ülkelerden de negatif ayrışmasına yol açtı. 2013 yılını 2,15’te tamamlayan Dolar/TL Ocak sonunda 2,39 ile tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, tahvil faizleri de %11’i aştı. TL’deki sert değer kaybının
makroekonomik etkilerini hafifletmek için Merkez Bankası 28 Ocak’ta olağanüstü toplanarak politika faizini
%4,50’den beklentilerin oldukça üzerinde bir seviye olan %10,00’a yükseltirken, politika duruşunu da
basitleştirerek öngörülenden daha sıkı bir duruşa geçti. Gelişmekte olan ülkelere dair kaygılar sürse de,
TCMB’nin politika duruşu TL’nin görece olumlu ayrışmasını sağladı. Risk primleri yerel seçimlerin atlatılmasıyla
iyileşmeye devam etse de, halen 17 Aralık 2013’teki seviyelerin üzerinde seyrediyor. TL’deki değer kaybı
tüketici güveninde belirgin bir kötüleşmeye yol açarken, kredi ve mevduat faizlerinin TCMB politika duruşundaki
keskin değişime bağlı olarak yükselmesi iç talebi baskılıyor. Bu süreçte Avrupa Birliği ekonomilerindeki
canlanma ile iki yıldır uygulanan ihracat odaklı ekonomi politikasının faydaları daha net bir şekilde gözlendi ve
ihracat hızla artarak cari işlemler açığındaki iyileşmeyi belirginleştirdi. İç talebin hız keserken ihracatın
canlandığı ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin sıkılaşan finansal koşullara rağmen %3,5 civarında büyüdüğünü
tahmin ediyoruz. Yılın geri kalanında ise Euro Bölgesi ve Japonya’da ilave genişlemeci adımlar beklesek de,
ABD’de kademeli olarak artmasını beklediğimiz tahvil faizleri ve süregelen belirsizlikler ışığında büyümenin
yavaşlayacağını ve yıl genelinde %3,1 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
2010 sonundan beri uygulanan ekonomik program, büyümede ihracat ve dolayısıyla yatırımların payını artırarak
sürdürülebilir büyümeye geçmeyi hedefliyor. Geride kalan dönemde olumlu yönde sınırlı ilerlemeler sağlanmış
olsa da, daha belirgin faydalar ve bu sayede cari açıkta daha belirgin düşüşler görmek için yatırımların artmasını
sağlayacak bir ekonomik ortama ihtiyacımız var. Bu nedenle bu zorlu dönemde büyüme, enflasyon ve cari açığın
da ötesinde politika yapıcıların temel önceliği yatırımcı algısının yeniden nasıl olumlu yönetilebileceği olmalıdır.
Geçmiş on yılda başarıldığı gibi mevcut konjonktürde de algı yönetimi başarıyla sağlanabilirse, Türkiye’de risk
primlerinde ilave ve kalıcı iyileşmeler gözlenebilecektir.
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Türk bankacılık sektöründe ilk çeyrekte krediler yılsonuna göre %3,4, mevduatlar ise %1,5 ile sınırlı artış
kaydetti. Öte yandan vade uyumsuzluğu nedeniyle bankacılık sektöründe net kâr yılın ilk çeyreğinde %30
civarında sert bir düşüş kaydetti. Yılın geri kalanında ise kademeli iyileşmelerle yıl genelinde net kârın 2013’e
göre sınırlı gerileyeceğini tahmin ediyoruz.
Buradan bankamıza dönecek olursak 3 ay gibi kısa bir süreye pek çok projeyi sığdırabilme fırsatı bulduk. Biraz
bahsetmek isterim.
Bu dönemde Odeabank olarak, kredilerimizi %13,6, mevduatlarımızı ise %21 oranında artırarak zor zamanlarda
ekonomiye sektörün oldukça üzerinde kaynak sağladık. Bunu; sermayedarımızın desteği ve Türkiye’ye duyduğu
güven, etkin risk yönetimi prensibimiz, başarıyı arzulayan deneyimli insan kaynağımız, verimli teknolojik
altyapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımıza yoğun ilgi gösteren müşterilerimiz ile başardık.
Yılın ilk çeyreğinde kredi kartları, banka kartları, ihtiyaç kredileri, kredili mevduat hesabı gibi müşterilerin günlük
ihtiyaçlarına her anlamda cevap verebilmek için hazırlanan tüm platformlarımızı kampanyalarla müşterilerimize
duyurduk. Gerçekleştirdiğimiz bu kampanyalar ile on binlerce müşteri kazanımı sağladık. Ayrıca Bankamız,
Mastercard tarafından yapılan değerlendirmede 2013 yılında kredi kartı portföyünü oransal olarak en fazla
büyüten 3 banka arasında yer aldı.
Sektörde yer alan öncü kurumların fonlarını tek bir platform üzerinden müşterilerimizin hizmetine sunarken
bunu bir adım öteye götürerek sektörün önemli yatırım kuruluşu Finans Invest ile bir anlaşmaya imza attık.
Finans Invest’le yaptığımız işbirliği çerçevesinde, hisse senetleri ve VIOP işlemleri acenteliğinde müşterilerimize
çok daha geniş bir yatırım ürün yelpazesi sunmayı amaçladık. Artık müşterilerimize hisse senetleri, vadeli
opsiyon ve futures piyasalarındaki işlemlerinde aracılık edebiliyoruz.
2014 yılı ilk çeyreğinde, artan şube sayımıza paralel olarak ATM sayımızı 52’ye çıkardık. 3 aylık İnternet
Bankacılığı kullanıcı sayımız ise 20 bini aştı. Müşterilerimize verdiğimiz serviste en yenilikçi yöntemleri sahaya
indirme çabamız bize bir gurur daha yaşattı. Şubelerimizdeki gişe önlerine yerleştirdiğimiz ve müşterilerimizin
işlem dekontlarını görebildikleri, e-posta olarak alabildikleri ve aldıkları hizmeti değerlendirebildikleri interaktif
tablet uygulamamız, Global Banking & Finance Review tarafından 2014’ün “En Yenilikçi Müşteri Hizmeti”
ödülüne layık görüldü.
Bu dönemde ürün geliştirmelerimize devam ettik. Müşterilerimize sunduğumuz mevduat ürünleri setine; para
yatırılabilir/çekilebilir mevduat, ara dönem ödemeli mevduat, çok para birimli mevduat ve erken kapama
opsiyonlu mevduat ürünlerimizi ekledik. Ayrıca pilot olarak seçtiğimiz PTT şubelerinden kredi kullandırımı ve
geri ödemelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili projeyi devreye aldık.
Bankalar arası para transferleri ile çek ve Swift işlemlerinde pazar payını hızlı bir şekilde yükselten Bankamız,
İşlem Bankacılığı alanında fatura ödeme hizmetlerini zenginleştirerek 6 yeni kurumun tahsilatına aracılık
etmeye başladı. Bunun yanı sıra Vergi, Gümrük, SGK ve Bağ-Kur prim tahsilâtlarını hayata geçirerek hizmet
verdiği kanalları genişletmeye devam etti.
Her ne kadar yılın ikinci çeyreğinde kazanılan bir başarı olsa da bahsetmeden geçemeyeceğim Galatasaray
Kadın Basketbol Takımı’nın çıtayı en yükseğe taşıması bizim için çok gurur verici oldu. FIBA Kadınlar Euroleague
Finali’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin final oynaması ülke sporu açısından bir ilk ve olağanüstü bir başarı
öyküsüdür. Odeabank olarak sponsorluk için ne kadar doğru bir seçim yaptığımızı ve Galatasaray Kadın
Basketbol Takımı’nın bankamızın vizyonuyla ne kadar büyük uyum içinde olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
Türk sporunun köklü kurumlarından Galatasaray Spor Kulübü’ne, bugüne kadar ülkemize büyük gururlar
yaşatan basketbol ekiplerimize destek vermekten onur duyuyoruz.
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Bu dönemde ayrıca 3. Arap Türk Bankacılık Forumu ve 8. Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı konferanslarının
sponsorluğunu gerçekleştirdik.
Odeabank olarak bankacılığın her segmentinde üstün hizmet kalitesi sunmak istiyoruz. Kuruluşumuzdan bu
yana belirttiğimiz orta vadede hedefimiz “2017’de büyükler liginde” olmak. Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede
başardıklarımız, 2017 hedeflerimize de kararlılıkla ulaşabileceğimizin göstergesi. Amacımız; ekonomiye daha
fazla kaynak sağlamak.
2014 yılında hem şubeleşmeye hem de sermayedarımızdan aldığımız güç, etkin ve kaliteli insan kaynağımız ve
teknolojik altyapımızla hızla büyümeye devam edeceğiz.
Sektörün dinamik, deneyimli ve güçlü isimlerini bünyemize dahil ederek oluşturduğumuz ekibimiz, 2014 Mart
sonu itibariyle 1,226 çalışana ulaştı. İnsan Kaynakları fonksiyonlarını etkin teknoloji kullanımı ile yönetme ve
bunu iş akışı süreçlerimize yansıtma konusunda önemli bir yol aldık. Kullandığımız sistemsel platformun
fonksiyonlarını daha kapsamlı kullanmaya başladık.
Eğitim tarafında, teknik ve beceri eğitimleri açısından zengin katalog ve içeriği ile E-Learning sistemimiz “e-Odea
İnsan Kaynakları Eğitim Platformu”nu tüm çalışanlarımızın kullanımına açtık. İnsan Kaynakları verilerinin güncel
olmasına ve bunu çalışanlarımızın yapabilmesine olanak sağlayan self-servis platformumuzu “Benim İK
Modülüm” uygulaması adıyla devreye aldık. Çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve profesyonel,
teknik ve sistemsel anlamda desteklemek amacıyla banka içi ve banka dışı eğitimlerimiz yılın ilk çeyreğinde
devam etti.
Gerek insan kaynaklarına gerekse teknolojiye verdiğimiz önem, ürün gamı ile de birleşince müşterilerimizle
uzun vadeli, güvene dayalı ilişkiler kurabileceğimiz platformlar yaratmaya devam edeceğimize inanıyorum.
Sonuç olarak; 2014 yılının ilk çeyrek dönemini her açıdan başarı ile kapattık. Bir bankanın başarılı olmasında
sermaye yapısı, sermayedarın gücü, ekip ve insan kalitesi gibi unsurlar başrol oynuyor. Odeabank olarak en
büyük avantajımız, sermayedarımızın gücü ve desteğinin yanında, genç, dinamik, hırslı, başarı odaklı bir ekibe
sahip olmamız.
Bu vesileyle, bankacılığı yalnızca bir iş olarak görmeyip tutkuyla yapan dinamik ekibimize, her zaman desteğiyle
yanımızda olan sermayedarımıza ve en önemlisi bize güvenen ve gücümüze güç katan tüm değerli
müşterilerimize teşekkürlerimi sunarım.

Hüseyin Özkaya
Genel Müdür
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KONSOLİDE OLMAYAN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER:
AKTİF KALEMLER:
Bağımsız sınırlı denetimden
geçmiş
Cari Dönem
31.03.2014

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA
YANSITILAN FV (Net)
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
KREDİLER VE ALACAKLAR
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
VERGİ VARLIĞI
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI

Bağımsız denetimden
geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013

TP

YP

Toplam

TP

YP

Toplam

292.633

1.933.843

2.226.476

112.666

1.664.512

1.777.178

35.190
500.553
890.292
862.548
7.830.183
105.714
47.587
35.669
92.708
10.693.077

66.441
477.415
579.893
5.060.280
74.156
8.192.028

101.631
977.968
890.292
1.442.441
12.890.463
105.714
47.587
35.669
166.864
18.885.105

4.600
515.607
460.098
942.532
6.968.909
104.438
48.246
30.154
48.410
9.235.660

96.583
634.237
4.375.561
103.243
6.874.136

101.183
1.149.844
460.098
942.532
11.344.470
104.438
48.246
30.154
151.653
16.109.796

PASİF KALEMLER:
Bağımsız sınırlı denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31.03.2014

MEVDUAT
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
KARŞILIKLAR
VERGİ BORCU
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
PASİF TOPLAMI

Bağımsız denetimden
geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013

TP

YP

Toplam

TP

YP

Toplam

6.567.924
5.707
3.058
421.543
5.970
167.211
72.993
37.248
1.293.244
8.574.898

8.418.344
104.318
1.085.640
208
9.931
44.986
645.480
1.300
10.310.207

14.986.268
110.025
1.088.698
421.543
6.178
177.142
117.979
37.248
645.480
1.294.544
18.885.105

5.881.732
42.650
3.008
221.454
2.609
114.239
85.033
24.313
1.331.027
7.706.065

6.490.226
60.705
1.164.365
139
13.961
35.126
639.209
8.403.731

12.371.958
103.355
1.167.373
221.454
2.748
128.200
120.159
24.313
639.209
1.331.027
16.109.796
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GELİR TABLOSU:

I
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

FAİZ GELİRLERİ
FAİZ GİDERLERİ
NET FAİZ GELİRİ/ GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/ GİDERLERİ
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/(ZARARI) (VIII-IX-X)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XI±XIII)
NET DÖNEM KARI/ZARARI

Bağımsız sınırlı denetimden
geçmiş
Cari Dönem
01.01-31.03.2014

Bağımsız sınırlı denetimden
geçmiş
Cari Dönem
01.01-31.03.2013

324.669
232.393
92.276
6.454
(11.775)
1.514
88.469
38.168
91.586
(41.285)
(41.285)
4.218
(37.067)
(37.067)

82.413
78.615
3.798
454
8.579
85
12.916
21.325
43.685
(52.094)
(52.094)
6.020
(46.074)
(46.074)
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