--

01.01.2014 - 30.06.2014
Ara Dönem Faaliyet Raporu

Odea Bank A.Ş
Haziran 2014-Ara Dönem Faaliyet Raporu

ODEA BANK A.Ş

1 Ocak-30 Haziran 2014 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Adres: Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Olive Plaza, No:11
Kat 6-7-8-9, 34398 Şişli-İSTANBUL
Telefon ve Fax: (0 212) 304 84 44 – (0 212) 304 84 45
Internet Adresi: http://www.odeabank.com.tr
Elektronik Posta Adresi: info@odeabank.com.tr

1

Odea Bank A.Ş
Haziran 2014-Ara Dönem Faaliyet Raporu

İçindekiler


Odea Bank A.Ş Hakkında Özet Bilgi



Şube ve Personel Bilgileri



Sermaye ve Ortaklık Yapısı



Dönem içinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler



Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetim Komitesi ile Genel Müdür ve Yardımcıları



Yönetim Kurulu Başkanı’nın mesajı



Genel Müdür’ün mesajı



Banka Hakkında Özet Finansal Bilgiler

2

Odea Bank A.Ş
Haziran 2014-Ara Dönem Faaliyet Raporu

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:
30 Haziran 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:
Odea Bank ana sözleşmesinde yapılan değişiklikler 10 Temmuz 2014 tarihli Genel Kurul’da onaylanıp Banka’nın
web-sitesinde yayımlanmıştır.
http://www.odeabank.com.tr/tr-TR/Sayfalar/Sozlesmeler.aspx
Şube ve Personel Bilgileri:
30 Haziran 2014 itibarıyla Banka’nın yurtiçinde 45 şubesi ve 1.282 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

Elia SAMAHA (*)

Yönetim Kurulu Üyesi

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

(*) Abdullah İbrahim A ALHOBAYB 20 Mayıs 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifaen görevinden ayrılmıştır. Sn. Elia SAMAHA, 10
Temmuz 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmış olup, 22 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla
görevine başlamıştır.
Kariyerine 1980 yılında Citibank’ta başlayan Sn. Samaha, kurumun farklı birim ve lokasyonlarında 27 yıl çalıştıktan sonra Bank Audi’ye 2007
yılında Finansal Kurumlardan sorumlu üst yönetici olarak katılmıştır. Grubun Suriye, Katar ve Ürdün operasyonlarının başlamasında aktif rol
alan Sn. Elia Samaha şu anda Bank Audi grubunun kredi riskinden sorumlu üst yönetici unvanına sahip olup Suriye ve Katar’daki iştiraklerin
de yönetim kurulu üyesidir. Beyrut Amerikan Üniversitesi mezunu olan Sn. Samaha şu anda aynı üniversitenin danışma kurulunda da görev
yapmaktadır.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Değerli Pay sahipleri,
Türkiye’de 15 yıl aranın ardından ilk kez lisans alan ve sektöre 49. sıradan giren bir banka olarak, çok
kısa bir süre içerisinde mevduat bankaları arasında 13. sıraya yükselerek aktif büyüklüğümüzü 20,3
milyar TL’ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2014 yılının ilk yarı verileri ile ilgili biraz bilgi vermek
isterim.
Geçtiğimiz 11 yıl süresince birbirinden farklı segmentlerdeki bankacılık uygulaması stratejisiyle
Lübnan’de faaliyet gösteren ticari bir banka olmaktan çıkıp, en büyük ve en yaygın 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.
30 Haziran 2014 itibarıyla, Bank Audi Grubu’nun toplam aktifleri %45’i Lübnan dışında olmak üzere
39,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam mevduatlarımız 34 milyar dolara, toplam kredilerimiz 16
milyar dolara, özkaynaklarımız ise 2,7 milyar dolara ulaştı. Bu başarılı finansal sonuçlar eşliğinde 2014
yılı ilk 6 ay net kârımız 190 milyon dolar 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. Odeabank, doğru iş modelleri,
teknolojik altyapısı ve mükemmel insan kaynakları stratejisi ile bankacılık sektöründe farklılaşarak
kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık segmentlerinde çok hızlı bir büyüme kaydetti. Bu başarıların
açılmış 45 şubesi ve 1300’ye yakın çalışanı ile 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.
Gelişmekte olan ülkelere dair risk algısının hızla bozulduğu ve buna bağlı olarak TL’nin ABD Dolar’ına
karşı rekor düşük seviyeye gerilediği ilk çeyrekte, Türkiye ekonomisi sahip olduğu güçlü dinamiklerle
%4,3 ile dünya ekonomisini şekillendiren G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri
olmaya devam etti. Türkiye ekonomisine dair 2014 piyasa büyüme beklentilerinin %2’lerden
yılbaşından beri koruduğumuz %3,1’lik tahminimize yakınsaması ile finansal piyasalarda ikinci
çeyrekte kademeli bir iyileşme gözlendi. Türkiye ekonomisi sağlıklı sermayelendirilmiş bankacılık
sektörü, görece güçlü kamu maliyesi performansı ve büyümede ihracatın payını artırmaya yönelik
2010 sonundan bu yana izlediği ekonomi politikası ile sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor. Bu
sayede Türkiye ekonomisi düzenli olarak G20 ve Avrupa ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülkelerden
biri olmayı başarıyor.
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Risk algısındaki artışa bağlı olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Ocak sonunda 300 baz
puan artırdığı ortalama fonlama faizini ikinci çeyrekte kademeli bir şekilde toplamda yaklaşık 120 baz
puan düşürdü. Faiz indirimleri büyümede aşağı yönlü riskleri sınırlarken, bankacılık sektöründe de ilk
çeyrekteki sert kötüleşmenin ardından net faiz marjında belirgin bir iyileşme sağladı. Odeabank da,
kısa bir süre içinde Türk bankacılık sektöründe hızla üst sıralara yükselirken, yeni kurulmuş
olmasından dolayı yüksek yatırımlarını sürdürmesine rağmen 2014’un ikinci çeyreğinde net kâr elde
etmeyi başarmıştır. Faaliyete geçmesinin üzerinden iki yıl geçmeden net kâr etmeye geçebilmiş
olması sadece Odeabank’ın iş modelinin değerini göstermesi açısından değil, yeni yatırımcılara da
Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Süregelen
belirsizlik ortamına rağmen, sermayedarın güçlü desteği, etkin risk yönetimi, doğru stratejiler, verimli
teknoloji kullanımı ve başarılı insan kaynakları yönetimimizle müşteri odaklı yaklaşımımızı koruyarak,
yılın ikinci yarısında da ana performans göstergelerimizi iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Büyüme tarafından gelen iyi haberlere rağmen, 2014 TL’deki değer kaybı, kuraklık etkisiyle yükselen
gıda fiyatları ve vergi ayarlamaları ile enflasyon 2013 sonundaki %7,4’ten Haziran’da %9,2’ye
yükseldi. Enflasyonda riskler yukarı yönlü olsa da, orta vadeli görünüm açısından tek haneli trendin
korunuyor olması olumlu. Türkiye’de enflasyon 2000’li yılların başındaki üç haneli seviyelerden fiyat
istikrarını sağlama yolunda alınan önlemlerle düşük tek haneli seviyelere indirildi. 2014 yılı enflasyon
açısından talep faktörlerinin ötesinde ağır hava koşulları ve küresel krizden çıkışa bağlı olarak para
biriminin değer kaybetmesinden dolayı zorlu bir yıl; bununla birlikte 2015 yılı baz etkisinin de
katkısıyla %5,0’lik hedefe yakınsanabilecek bir yıl olacak. Gerek küresel belirsizlikler gerek yurtiçi
gelişmeler bankacılık sektöründe güçlü sermayenin, doğru stratejilerin ve müşteri odaklı yaklaşımın
önemini artırıyor. Odeabank olarak kısa sürede kaydedilen başarımızın odağında da bu var.
Türkiye 2023 hedefleri ile dünya ekonomisinde payını artırmayı hedefleyen, bunun için güçlü
temelleri olan bir ülke. Odeabank’ın, iki sene gibi kısa bir sürede yaklaşık iki asırlık Bank Audi ailesinin
en büyük iştiraki olabilmesinde iyi kurgulanmış bir iş modeli kadar Türkiye ekonomisine olan
güvenimiz ve Türkiye’nin sunduğu fırsatlar etkili oldu. Uzun vadede Türkiye ekonomisinin iyimser
görünümünü koruyacağını öngörüyor ve Odeabank’ın da bankacılık sektöründe etkili bir oyuncu
olarak ekonomiye destek vermeyi sürdürmesini hedefliyoruz.
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 Paydaşlarımız;
2014’ün ikinci çeyrek dönem raporunda Bankamızın faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.
Yılın ilk yarısı başarılarımızı pekiştirdiğimiz ve sağlıklı büyümeye devam ettiğimiz bir dönem oldu. Çok yeni ve
sıfırdan kurulan bir banka olmakla birlikte ekibimizin özverili çalışmaları sonucunda bu yılın ikinci çeyrek
döneminde kâra geçmeyi başardık. 49. sırada girdiğimiz sektörde 10. büyük özel mevduat bankası olduk.
Türkiye Bankacılık Sektörü gibi rekabetin en üst noktalarda olduğu bir alanda bu sonuca ulaşmanın, sadece
ülkemizde değil uluslararası platformlarda da bir “başarı hikayesi” olarak nitelendirildiğini sizlerle paylaşmak
istiyorum
2014’ün ikinci çeyrek dönemini kapatırken aktif büyüklüğümüz 20,3 milyar TL’ye, kredilerimiz 14,3 milyar TL’ye,
mevduatlarımız ise 16,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönem itibariyle şube sayımızı 45’e, çalışan sayımızı 1282’ye
çıkardık.
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 yılının son
döneminde hızla kötüleşen finansal piyasalar, Şubat ortasından beri kademeli olarak düzeldi ve yılın ikinci
çeyreği beklentilerin iyileştiği bir düzeltme dönemi oldu. ABD ekonomisinde ağır soğuk hava koşullarına bağlı
olarak tahmin edilenin aksine keskin bir daralmanın görülmüş olması, faiz piyasasında düşüşleri beraberinde
getirdi ve gelişmekte olan ülkelere sermaye girişleri geri döndü. İlk çeyreğin sonunda Türkiye ekonomisinin
bozulan yatırımcı algısının bir sonucu olarak 2014 yılında %2 civarında büyümesi beklenirken, ilk çeyrek büyüme
verisinin açıklanması ile birlikte tahminler hızla %3-3,5 aralığına çekildi. Odeabank olarak, Türkiye ekonomisinin
sahip olduğu güçlü dinamikleri ve küresel ekonomik ortamı öngörülü okuyarak, %3,1’lik büyüme tahminimizi bu
süreçte hiç değiştirmedik. Merkez Bankası’nın Ocak sonunda yüklü faiz artırımının ardından piyasa faizleri de
keskin bir şekilde yükselirken, yılın ikinci çeyreğinden itibaren risk algısındaki iyileşmeyle temkinli faiz indirimleri
piyasalardaki iyileşmeyi destekledi. Bu zorlu süreçte yılbaşında yatırımcılara kısa vadeli bir şok yaşandığını ve
zamanla düzelmenin görüleceğini belirttik ve bu inançla müşterilerimizin de her türlü finansal ihtiyaçları için
yanında olduk.
Yılın ikinci çeyreği boyunca piyasa faizlerindeki iyileşmeye bağlı olarak, bankacılık sektöründe ilk çeyrekteki
kötüleşme yerini kârlılık performansının düzeldiği bir döneme bıraktı. Biz de Odeabank olarak, 2013’teki hızlı
büyümenin ardından yılın ikinci çeyreğinde de temkinli büyümemizi sürdürerek ana performans
göstergelerimizi iyileştirmeye odaklandık. Ekonomik açıdan yılın ikinci yarısının, özellikle de son çeyreğin
gelişmekte olan ülkeler açısından zorlu olabileceğini öngörüyoruz. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinde dair
2014 büyüme tahminleri hızla yukarı revize edilirken, biz halen tahminimizi koruyoruz. ABD’de kademeli olarak
artmasını beklediğimiz tahvil faizleri ve süregelen jeopolitik belirsizlikler ışığında finansal koşulların bu dönemde
baskı altında kalacağını düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem, küresel krizden çıkış aşamasına denk
geliyor. Birçok makroekonomik gösterge, özellikle ABD ve İngiltere’de, kriz öncesi seviyeye dönerek yıllar sonra
bu ülkelerde ilk faiz artırımının önümüzdeki bir senede gerçekleşeceğine işaret ediyor. Küresel kriz boyunca bol
ve ucuz likidite önde gelen bir gelişmekte olan ülke olan Türkiye’yi oldukça pozitif etkilemişti. Önümüzdeki
dönemde de Türkiye ekonomisinin güçlü kamu maliyesi ve sağlıklı bankacılık sektörünün yanı sıra, 2010
sonundan bu yana uygulanan yeni ekonomik program sayesinde sürdürülebilir büyümeye doğru ilerleyeceğini
tahmin ediyoruz. Geçmiş on yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yatırımcı algısı iyi yönetilebilir ve
kurumsal iktisadi yapıyı güçlendiren bir istikrar ortamı tesis edilebilirse, bu zorlu süreç tahminlerden daha iyi bir
dönem olarak da tarihe geçebilir. Bu bağlamda yeni dönemde riskleri iyi yönetmek daha bir önemli hale geliyor.
Odeabank olarak ilkelerimizden taviz vermeden ana performans göstergelerinde yılın ikinci yarısında da
kademeli bir iyileşme sağlamayı hedefliyoruz.
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Türk bankacılık sektöründe ikinci çeyrekte krediler ilk çeyrek sonuna göre %3,6, mevduatlar ise %1,8 ile sınırlı
artış kaydetti. Öte yandan ilk çeyrek kaydedilen net kârdaki yıllık bazda sert düşüş ikinci çeyrekte iyileşen net
faiz marjları ile hız kesti. Yılın ikinci yarısında da kademeli iyileşmelerin süreceğini ve yıl genelinde net kârın
2013’e göre sınırlı gerileyeceğini tahmin ediyoruz.
Her zaman belirttiğim gibi 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 ve ulaştığımız sonuçlar ilerlediğimiz yolda ne kadar başarılı
olduğumuzun bir teyidi. Geldiğimiz noktayı ve projelerimizi detaylı olarak sizlerle de paylaşmak istiyorum.
Bankacılık sektöründe müşteri odaklı yenilikçi banka yaklaşımımız ile sektör sıralamasında bir basamak daha
yükseldiğimiz bir çeyreği geride bıraktık.
Yılın ikinci çeyrek döneminde pek çok projeyi gerçekleştirebilme fırsatı bulduk. Bu dönemde geçtiğimiz yılın
sonuna kıyasla kredilerimizi %26, mevduatlarımızı ise %36 oranında artırarak zor zamanlarda ekonomiye
sektörün oldukça üzerinde kaynak sağladık. Onbeş yıl aradan sonra sıfırdan kurulan ilk banka olmamıza ve
dolayısıyla süregelen yüksek yatırımlarımıza rağmen öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemde dinamik bilanço
yönetimimiz ile yılın ikinci çeyreğini kârlı kapatmayı başardık. İki yıldan daha kısa bir sürede böylesine başarılı
bir çeyreği geride bırakmamızda en önemli etkenler 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 müşterilerimizdir.
Kurumsal ve Ticari Bankacılık segmentlerinde enerjiden, gayrimenkul geliştirme sektörüne, demir çelikten
iletişime, perakendeden inşaat ve taahhüt sektörüne kadar çeşitli alanlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarına
yönelik gerçekleştirdiğimiz finansmanlar ile yılın ilk altı ayında önemli bir nakit kredi büyüklüğüne ulaştık.
KOBİ segmentinde yer alan müşterilerimize alternatif dağıtım kanalları üzerinden hızlı kredi verilmesine yönelik
alt yapı çalışmalarımızı son aşamasına getirdik.
Bireysel Bankacılıkta yılın ikinci çeyreğinde de birçok yeniliğe imza atmaya devam ettik. Önemli perakende satış
noktalarında açtığımız şubelerin yanı sıra, müşterilerimizin anında kredi hizmeti alabilmesi için mağaza içinde
servis veren tabletli satış sistemi ile ürün alımlarında ihtiyaçlarına cevap verdik. Bununla birlikte Banko Card
Axess ile tüketicinin her türlü ihtiyacı için alışveriş yapmalarını sağladık. Yılın ilk yarısına göre bireysel kredi adet
performansımızı hızlı müşteri kazanımı sağladığımız tüm bu olanaklarla tam iki katına çıkarttık.
Sunduğumuz ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinin yanında, müşterilerimize hayatlarının her alanında ayrıcalıklı
olduklarını hissettirebilmek amacıyla, özellikle yurtiçi ve yurtdışında farklı havaalanlarında hayatlarını
kolaylaştıracak ve kendilerini özel hissettirecek hizmetlerin sunulduğu Varlık Yönetimi Seyahat ve Hizmet
Hattı’nı hayata geçirdik.
Üye işyeri- POS, Sanal POS ile ilgili tüm altyapı, sertifikasyon ve ön yüz çalışmalarını tamamladık. Buna ek olarak
hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla ticari ve kurumsal firmalara özel Şirket Kartını
müşterilerimizin hizmetine sunduk. Kredi kartı harcamalarının sonradan taksitlendirilmesi ve ödemelerinin
ertelenmesi ile ilgili çözümlerimiz tüm direkt bankacılık kanallarımız üzerinden müşterilerimizin kullanımına
açıldı. Şube gişe alanlarımızda müşterilerimizin yaptıkları işlemlerle ilgili bilgi almalarını sağlayan, interaktif
işlem yapmalarına olanak tanıyan ve işlemin sonunda aldığı hizmetle ilgili memnuniyet anketi doldurabileceği
tablet uygulamaları devreye alındı.
Uluslararası bankacılık mevzuatına uygun davranmak ve müşterilere sunduğumuz bankacılık servislerinde
herhangi bir kısıtlama ya da yaptırımla karşılaşmamak için Uluslararası Regülatörlerin talep ettiği kapsamlı
düzenlemeler yine bu dönemde hayata geçirildi.
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2014 yılı ikinci çeyreğinde, artan şube sayımıza paralel olarak ATM sayımızı 54’e çıkardık. 3 aylık İnternet
Bankacılığı kullanıcı sayımız ise 27 bini aştı.
Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın bu dönemde 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.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Mayıs 2014 tarihli izni ile onaylanan bono/tahvil ihraç başvurusu kapsamında
Türk Lirası cinsi ilk bono ihracını 26 Mayıs 2014 tarihinde başarıyla gerçekleştirdik. Halka arz edilmeksizin
nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, 150.000.000 nominal tutarında ihraç edilen iskontolu
bonoya nitelikli bireysel yatırımcıların yanı sıra kurumsal yatırımcılar da talep gösterdi.
Mayıs ve Haziran aylarında Forum İstanbul ve Euro Money Eurasia konferanslarının sponsorluğunu
gerçekleştirdik. Uluslararası alanda kazandığımız ödüller bu dönemde bizleri gururlandırdı. 2014 Communicator
Awards ödüllerinde; Odeabank Web Sitesi, Bankacılık ve Finans kategorisinde “Mükemmellik Ödülü” Kurumsal
İletişim kategorisinde ise “Üstünlük Ödülü” kazandı. Bank’O Card web sitesi de Bankacılık ve Finans
kategorisinde “Üstünlük Ödülü” kazandı.
İnsan kaynakları tarafında, sektörün dinamik, deneyimli ve güçlü isimlerini bünyemize dahil ederek
oluşturduğumuz ekibimiz, 2014 Haziran sonu itibariyle 1,282 çalışana ulaştı. Odea İnsan Kaynakları Eğitim
Platformunun tüm çalışanlara açılmasının yanı sıra, yöneticilerimiz için liderlik ve gelişim platformu olan
Skillport’u ve Odeabank Exclusive’i hayata geçirdik. İnsan Kaynakları Bölümümüz tarafından yürütülen “Stratejik
İş Ortağı İK” projesi çalışan ilişkilerinde önem verdiğimiz alanlardan birisi oldu. Bu kapsamda düzenli olarak
yapılan şube ziyaretlerinin ve çalışanlarımızla yapılan bire bir görüşmelerin ortak Odeabank kültürünün
oluşması ve pekişmesi adına büyük faydalar yarattığını söylemek isterim.
Sonuç olarak; 2014 yılının ilk yarısını 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. Odeabank olarak bankacılığın her segmentinde üstün hizmet kalitesi sunmak istiyoruz.
Kuruluşumuzdan bu yana belirttiğimiz orta vadede hedefimiz “2017’de büyükler liginde” olmak. Bu kısa sürede
başardıklarımız, 2017 hedeflerimize de kararlılıkla ulaşabileceğimizin göstergesi. Amacımız; ekonomiye daha
fazla kaynak sağlamak.
Bu vesileyle, özverili çalışmaları ile Bankamızı bu başarılara ulaştıran çalışanlarımıza, her zaman desteğiyle
yanımızda olan sermayedarımıza ve en önemlisi bize güvenen ve gücümüze güç katan tüm değerli
müşterilerimize teşekkürlerimi sunarım.

Hüseyin Özkaya
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

9

Odea Bank A.Ş
Haziran 2014-Ara Dönem Faaliyet Raporu

KONSOLİDE OLMAYAN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER:
AKTİF KALEMLER:
Bağımsız sınırlı denetimden
geçmiş
Cari Dönem
30.06.2014

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

Bağımsız denetimden
geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013

TP

YP

Toplam

TP

YP

Toplam

278.852

2.213.688

2.492.540

112.666

1.664.512

1.777.178

28.341
300.438
1.350.383
595.552
8.605.650
109.661
48.901
19.586
5.735
100.648

26.138
246.712
353.964
276.754
5.721.367
73.562

54.479
547.150
1.350.383
949.516
276.754
14.327.017
109.661
48.901
19.586
5.735
174.210

4.600
515.607
460.098
942.532
6.968.909
104.438
48.246
30.154
48.410

96.583
634.237
4.375.561
103.243

101.183
1.149.844
460.098
942.532
11.344.470
104.438
48.246
30.154
151.653

11.443.747

8.912.185

20.355.932

9.235.660

6.874.136

16.109.796

PASİF KALEMLER:
Bağımsız sınırlı denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
30.06.2014

MEVDUAT
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
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

8.629.641
8.369
2.401
102.922
136.517
9.143
181.593
89.620
29.981
1.309.779
10.499.966

8.212.133
69.480
874.531
271
11.137
48.644
636.690
3.080
9.855.966

16.841.774
77.489
876.932
102.922
136.517
9.414
192.730
138.264
29.981
636.690
1.312.859
20.355.932

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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Gelir Gider Kalemleri

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

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)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK
KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)

Bağımsız sınırlı
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
01.0130.06.2014

Bağımsız sınırlı
denetimden
geçmiş
Önceki Dönem
01.0130.06.2013

Bağımsız sınırlı
denetimden
geçmiş
Cari Dönem
01.0430.06.2014

Bağımsız sınırlı
denetimden
geçmiş
Önceki Dönem
01.0430.06.2013

727.371
503.462
223.909
14.503
(20.468)
1.860
219.804
58.494
192.618
(31.308)

220.088
194.899
25.189
704
36.041
415
62.349
49.412
98.651
(85.714)

402.702
271.069
131.633
8.049
(8.693)
346
131.335
20.326
101.032
9.977

137.675
116.284
21.391
250
27.462
330
49.433
28.087
54.966
(33.620)

(31.308)
291
(31.017)
(31.017)

(85.714)
7.344
(78.370)
(78.370)

9.977
(3.927)
6.050
6.050

(33.620)
1.324
(32.296)
(32.296)
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