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TEB’in 2010 yılı üçüncü çeyreğinde net konsolide karı 
142 milyon TL oldu. 

 
TEB 30 Eylül 2010 ara döneminde, vergi öncesi 178 milyon TL, vergi sonrası 142 milyon TL 
kar elde etmiştir. Önceki yıl sonu ile karşılaştırıldığında TEB’in toplam konsolide aktifleri % 
9.4’lük artışla 18.6 milyar TL’ye, toplam konsolide kredileri ise 12.3 milyar TL’ye ulaşmıştır.  
 
TEB’in bireysel bankacılıktaki büyüme stratejisinin bir sonucu olarak banka bazında işletme 
kredilerinde % 36 ve bireysel kredilerde % 28 oranında gerçekleşen artış, solo bazda 
kredilerin 2009 yılı sene sonuna kıyasla %20 oranında büyümesinde etken olmuştur. Özellikle 
konut ve ihtiyaç kredilerinde gözlenen bu artış ve Total Card kampanyası gibi işbirlikleri ile 
bireysel bankacılığın toplam kredi portföyü içindeki payı da yükselmektedir. 
 
TEB’in konsolide bazda mevduatı ise %4.6’lık bir artışla 2009 yılı sonundaki 10.4 milyar TL 
değerinden 10.8 milyar TL’ye yükselmiştir. Bankamızın sermaye yeterlilik rasyosu 30 Eylül 
2010 itibari ile %15.7 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Bankamız enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla Fransız 
Kalkınma Ajansı (Agence Française de Developpement) ile 50 milyon Euro değerinde bir 
kredi anlaşması imzalamıştır. AFD’den sağlanacak kredi ile TEB, başta KOBI’ler olmak 
üzere, tüm tüzel müşterilerinin yanı sıra belediye ve belediye iştiraklerinin çevre dostu enerji 
yatırımlarını uzun vadede ve uygun koşullarda finanse edebilmelerini sağlamayı 
hedeflemektedir. 
 
İş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 40 ülkeden, farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden 1800 başvurunun yapıldığı Stevie Ödülleri’nin 
7’ncisinde TEB, "TEB KOBİ Danışmanları" ve "TEB KOBİ Kulüp"  ile “Yılın En İyi Yeni 
Hizmeti” dalında hem “Birincilik Ödülü” hem de “Mansiyon” ödüllerini kazandı. TEB, 
KOBİ Bankacılığı alanında bir ilk olan “TEB KOBİ Danışmanları” ile dış ticaret, pazarlama, 
üretim ve finansman gibi konularda ücretsiz olarak KOBİ’lere danışmanlık hizmeti vererek 
yol göstermektedir. Yine alanında bir ilk olan "TEB KOBİ Kulüp" ise KOBİ’leri bir çatı 
altında güçlerini bir araya getirerek satın alma maliyetlerini düşürmelerini sağlamaktadır. 
 
45 ülkeden 2000 dünya devinin yarıştığı internet dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 
uluslararası “Web Awards 2010”da 5 farklı kategoride, 4 internet sitesi ile ödül kazandı.TEB 
Pratik İnternet Şubesi ile birlikte TEB Pratik İnternet Şubesi Advergame’i Az Tuşlu 
Piyano’nun web sitesi  www.aztuslupiyano.com ile "Seçkin Web Sitesi" Ödülü,  TEB Bonus 
Card web sitesi www.tebbonus.com ile “Finansal Hizmetler Mükemmellik Standardı" 
Ödülü,  TEB Özel Bankacılık web sitesi www.tebozel.com ile de “Finansal Hizmetler 
Mükemmellik Standardı" Ödülü'ne layık görülmüştür. Pratik İnternet Şubesi ile internet 
dünyasının en prestijli yarışmalarından biri olan Web Awards’ta hem “Finansal Hizmetler 
Mükemmellik Standardı” hem de “Bankacılık Mükemmellik Standardı” ödüllerini 
kazandı.  


