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TEB – BNP PARIBAS ORTAKLIĞININ İLK DÖNEM SONUCU : 

 
 
                                       Net Kâr artışı                          :    %  272 
 
  
Bankamızın 31 Mart 2005 tarihli Mali Tabloları, 10 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası ve Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda yayınlanmıştır. 
 
Enflasyon ve faizlerin düştüğü, kar marjlarının daraldığı ve rekabetin ciddi şekilde sürdüğü sektörde 
Bankamızın mali  tablolarında yeralan ve  güçlü mali yapısı ile istikrarlı gelişimini göstermesi 
açısından önemli bulduğumuz rakam ve rasyolar aşağıda belirtilmektedir : 
 
 
               (Milyon YTL)                                           31.03.04(*)          31.12.04(*)           31.03.05        

 
 
 Aktif Toplamı            3,197  3,566  3,848 
 Krediler    1,430  1,585  1,952   
 Mevduat    2,120  2,260  2,379   
 Net Kar            7                         34                    27  

        
 

 
 Krediler/Mevduat                                          % 67.4               % 70.1                % 82.1 
 Takipteki Krediler                                         %   1.9               %   1.3                %  1.2 
 Aktif Verimliliği                                             %   0.9               %   1.1                %  3.2 
 Özkaynak Verimliliği                                     %  7.8                %   8.8               % 26.8 
 Gider/Gelir                                                      % 49.3               % 65.0               % 50.0 
 Düzeltilmiş Net Faiz Marjı                             %  4.4                %   4.9              %  5.6 

 
(*)      :  31.12.2004 tarihindeki cari satın alma gücüyle ifade edilmiştir. 
 
 
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ : 
 
Bilindiği üzere, Bankamızın ana hissedarı TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ile dünyanın 6. büyük bankası 
BNP Paribas arasında 10 Şubat 2005 tarihinde ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Tarafların %50’şer 
paya sahip olduğu bu ortaklık sonucu BNP Paribas Bankamızda da %42.12 oranıyla dolaylı ortak 
konumuna gelmiştir. 
 
Bu ortaklık, bir grubun diğerini satın alması, yönetsel hakimiyet sağlaması gibi bir yaklaşım ve 
beklentinin sonucu olmayıp, Türk bankacılık sektörünün saygın ve güçlü markalarından birisi olan 
“TEB” ile uluslararası bir marka olan “BNP Paribas” ‘nın farklı alanlardaki güç ve deneyimlerini 
birleştirdikleri stratejik bir işbirliğidir. 
 



Bu işbirliğinin hedefi; çok daha güçlü bir Türk bankasının ortaya çıkmasının yanısıra, BNP 
Paribas’nın uluslararası bilgi birikimi, hizmet ve ürünlerini çok daha geniş müşteri kitlelerine 
ulaştırmak ve “TEB” markasını uluslararası boyutlara taşımaktır.   
 
Nitekim ortaklığı takiben başladığımız çalışmaların etkileri 2005 yılı ilk çeyrek sonuçlarına yukarıda 
belirtildiği şekilde yansımıştır.  
 
 
TEMEL FAALİYETLERİMİZ :  
  
Kurumsal Bankacılık         :    Belirli bir büyüklüğün üzerinde ciroya sahip yerli ve çok uluslu 
firmaların farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerinin pazarlamada ayrı bir ihtisas ve hizmet alanını zorunlu 
kılması ile oluşturduğumuz ve uzun süreden beri kurduğumuz ilişkilerle sektörde farklı ve önemli bir 
yere geldiğimiz Kurumsal Bankacılık faaliyetlerimiz, Nakit Yönetimi hizmetlerimizle de 
desteklenerek 2005 yılında da piyasada öncülüğünü sürdürmektedir.   Bu alanda ihtisaslaşmış 10 
şubemiz mevcuttur. 
 
Ticari Bankacılık                  :  Kurumsal Bankacılık hizmetimizi bir anlamda tamamlayan ve bu 
müşterilerimizin bayi-distribütör-tedarikçisi konumunda olan firmalarla, ciro ve kredilendirme  
kriterimize uyan  diğer orta ve küçük ölçekli firmalara verilen “Ticari Bankacılık” hizmetlerimiz,  
yapılan  çalışmalarla karma şubeleri de içine alacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Bu büyüme 
trendinin yeni iş alanları ile orta ve küçük işletmelerde konsantrasyonu arttırarak sürdürülmesi 
hedeflenmektedir.  Ticari Bankacılık faaliyetlerimiz;  7 ticari şubemiz ile ticari ve bireysel bankacılık 
hizmetlerini bir arada sunmaya yönelik ise 60 karma şubemizde sunulmaktadır. Bu segmente Haziran 
ayına kadar 6 yeni şube açılacaktır. 
 
Nakit Yönetimi                :    Kurumsal ve Ticari müşterilerimizin tahsilat ve ödeme işlemlerini 
etkinleştirme, satışlarını bayi ağı/bölge müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştiren kuruluşların ise 
gelirlerinin toplanması ve nakit akışlarının düzenlenmesi alanlarında çalışmalarına devam eden Nakit 
Yönetimi Bölümümüz, müşteri portföyü ve hizmet çeşitlerini 2005 yılında da teknoloji-yoğun bir 
altyapı ile BNP Paribas’nın uluslarası nakit yönetimi ağı ve ürünleri ile de çeşitlendirerek 
sürdürecektir.  
 
Bireysel Bankacılık                 :     Bireysel bankacılık faaliyetlerimiz; geleneksel  hizmet ve 
ürünlerimizin yanı sıra kıta Avrupası’nın en güçlü tüketici finansmanı bankası olan BNP Paribas’nın 
bilgi birikimi, teknoloji altyapısı ve ürün yelpazesi ile pekiştirilmek suretiyle öncelikli büyüme 
alınımız olarak tespit edilmiştir.      
 
Önümüzdeki 3 yıllık dönemde şube ağımız ve ürün yelpazemizdeki çeşitlenme ağırlıklı olarak bireysel 
ve küçük ticari odaklı olacaktır. Şube ağımızdaki büyümenin yanısıra diğer bir alternatif dağıtım 
kanalı olan  ve192’ye ulaşan  ATM ağımızdaki genişlemenin sürdürülmesi planlanmaktadır.  
 
Özel Bankacılık                    :   Türkiye’de özel bankacılık hizmetini ilk sunan banka olan TEB, bu 
alanda 2004 yılında iştirakimiz TEB Portföy Yönetimi ile sinerji yaratarak özellikle “Varlık Yönetimi” 
hizmeti vermeye yeni ürünlerle de destekleyerek devam edecektir.  
 
Özel Bankacılık müşterilerimize sunduğumuz “Vergi Hesap Makinesi” ve “Vergi Danışmanlığı” 
hizmetleri,  müşterilerimizin yatırım kararlarında önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.    
 
Dış Ticaret İşlemleri  : Ülkemizin dış ticaretinden %6 gibi önemli bir pay alan Bankamız, 
bu konudaki uzmanlığını ortağımız BNP Paribas’ın 85 ülkedeki  şube ağı ve bu konudaki tecrübelerini 
müşterilerine aktardığı Dış Ticaret Merkezleri ile (“Trade Center”) pekiştirerek, piyasa payını 
arttırmak suretiyle büyütmeyi hedeflemektedir.  
 



Ratinglerimiz                         :  Ülkemizdeki bankaları derecelendiren kuruluşların verdiği notlar 
açısından Bankamız,  bulunduğu banka grubu içinde en yüksek dereceyi alan bankalardan birisi olma 
özelliğini sürdürmektedir. Bankamız 2005 Mayıs ayı itibariyle; Moody’s tarafından “D+” ve “B2”, 
Fitch tarafından ise “AA-(tur) Ulusal”, “C/D Individual”, “BB+ Uzun Vadeli TL” (Türkiye’nin UV 
TL notu olan BB- ’nin iki basamak üstünde)  ve Destek Notu 3 olarak derecelendirilmiştir.  
 
 
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ 
 
Son olarak önemle vurgulamak istediğimiz bir konu da; profesyonel yönetim, şeffaflık ve etik 
değerleri öncelikli çalışma prensibi edinen Bankamızın,  SPK’nın  yayınladığı ancak zorunlu tutmayıp 
uyum tercihini kurumlara bıraktığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri” konusunda   tam uyum içindedir.  
 
Önümüzdeki dönemde kredi değerlemesi (ratingler) kadar önem kazanacağına inandığımız bu ilkelerin  
en önemlilerinden birisi olan ve yatırımcılarımızı yakınen ilgilendiren “Kar Dağıtım Politikamız” 
2003 yılında kamuya açıklamış olup bu bildirimi yapan iki Türk Bankasından birisi olduğumuzu da 
ayrıca belirtmek isteriz. 
 
Katılımızından dolayı hepinize teşekkür eder, bir sonraki toplantımızda yeniden birlikte olma dileği ile 
saygılarımızı sunarız. 
 
 
İstanbul, 11 Mayıs 2005 
 
 
 
 

 
 

 


