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TEB’in 2011 yılı net karı birleşmenin ilk yılında 207 milyon TL oldu. 
 

 
TEB’in 31 Aralık 2011 tarihli mali tabloları 15 Şubat  2012 tarihinde İMKB’de yayınlandı. 
 
31 Aralık 2011 tarihi itibari ile TEB’in aktif toplamı 38 milyar TL’ye ulaşmıştır.  Özsermayesi 4.2 milyar TL olan TEB’in 
sermaye yeterlilik rasyosu ise % 14.2’dir. TEB’in toplam net karı birleşmenin maliyetlerinin mali tablolara en fazla 
yansıdığı yıl olmasına rağmen 2011 yılında 207 milyon TL’ye ulaşmıştır. 
 
Birleşmesini planlanandan önce tamamlayan TEB, odağını büyümeye ve karlılığa çevirmiştir. 2011 yılı sonu itibari ile 
TEB’in toplam kredileri sektöre paralel olarak %28 oranında artarak 25.6 milyar TL’ye, toplam mevduatı ise sektörün 
üzerinde büyüyerek bir önceki göre % 25 oranında artış göstermiş ve 22.9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Kredilerin toplam 
aktiflerin içerisindeki payı %67 olmuştur. Sektör ortalamalarının üzerindeki bu oran TEB’in Türkiye ekonomisine verdiği 
desteğin bir göstergesidir. Aktiflerinin yüksek kalitesini korumaya devam eden TEB’in takipteki kredi oranı ise %2.8’dir.  
TEB’in ana fonlama kaynağını oluştururan mevduatın 2011 yılı sonu itibari ile toplam bilanço içindeki payı ise %60’dır.  
 
TEB 2011 yılında daha geniş bir müşteri kitlesi ve daha geniş bir şube ağıyla KOBİ’lere hizmet vermektedir. KOBİ’lerin 

sadece  bankası değil danışmanı da olmayı hedefleyen TEB 2005 yılından bu yana toplam 33 ilde 53 adet KOBİ 

Akademi toplantısı gerçekleştirmiş, bu toplantılarda 11,300 işadamımız eğitilmiştir. İller bazında ve sektörel bazda 

geleceğe ilişkin stratejiler üretmek amacıyla düzenlenen arama toplantıları ise 2006 yılından bu yana toplam 13 ilde, 

KKTC’de ve 4 sektör için düzenlenmiştir.  KOBİ’lere desteği sosyal sorumluluk kavramı ile birleştiren projelerden bir 

diğeri ise 2011 yılında hayata geçirilen “KOBİ İstihdam Paketi”dir. Bu paket ile KOBİ’lere finansal destek sağlamaın 

yanısıra Türkiye’nin en öncelikli konularından biri olan istihdamın artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.  

 
Bireysel Bankacılık alanındaki büyümesini yeni ürün ve hizmetlerle destekleyen TEB, mevduat ve yatırım ürünleri 
alanında pazarın en geniş ürün yelpazelerinden birine sahiptir. Tasarrufu teşvik amacıyla tasarlanan ve Aralık 2011’de 
piyasaya sunulan “Marifetli Birikim Hesabı” ile TEB müşterilerine günlük faiz kazandırırken, vade endişesi olmadan 
para çekme ve yatırma esnekliği sunmaktadır. 
 
Artan Şube ağı ile müşterilerine daha yakın hizmet vermekte olan TEB diğer taraftan da şube dışı hizmet kanallarındaki 
etkinliğini artırmaktadır. TEB Alternatif Dağıtım Kanalları 2011 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 15 prestijli ödüle 
layık görülmüştür.  
 
 
31 Aralık 2011 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler:  

Net kar: 207 milyon TL Toplam mevduat:  22.9 milyar TL 

Toplam aktifler: 38 milyar TL Toplam krediler: 25.6 milyar TL 

 Takipteki kredi oranı: % 2.8 

 


