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TEB’in aktif toplamı 47 milyar TL’ye,  

 toplam kredileri 32,3 milyar TL’ye ulaştı. 
 

TEB’in 31 Mart 2013 tarihli mali tabloları 3 Mayıs 2013 tarihinde İMKB’de yayınlandı. 
 
31 Mart 2013 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı bir önceki döneme göre % 8 oranında artarak 47 
milyar TL’ye ulaşırken net karı ise 176 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İlk çeyrek sonuçları TEB’in 
büyüme ile karlılığı bir arada gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu büyümede en önemli etken, her 
zaman olduğu gibi TEB’in ekonomiye ve müşterilerine  sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan 
kredileridir. Yılın ilk çeyreğinde %9 oranında artarak 32.3 milyar TL’ye ulaşmış olan toplam kredilerin 
neredeyse yarıya yakın bölümü ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lere kullandırılan kredilerden 
oluşmaktadır. TEB her dönem olduğu gibi aktif kalitesine öncelik vermiş ve 2013 yılının ilk 
çeyreğinde  takipteki kredilerin oranı %2.2 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Yılın ilk çeyreğinde TEB’in toplam mevduatı %7 oranında artarak 30.8 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Tasarruf mevduatında sektörde en hızlı büyüyen banka olan TEB’in mevduatı, artan müşteri 
sayısının da etkisiyle daha tabana yaygın bir hale gelmiştir.  
 
TEB 2013 yılının ilk üç ayında 176 milyon TL net kar elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreği ile 
kıyaslandığında %53 oranında bir artışa karşılık gelen bu kar bankanın birleşmenin yüklerini geride 
bırakıp sinerjilerinden faydalanmaya başladığının açık bir göstergesidir. Bu durum uluslararası 
derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından da geçtiğimiz günlerde teyit edilmiş, bankanın 
herhangi bir dışsal destek veya risk unsuru hesaba katılmadan tek başına mali güçlülüğünü 
gösteren “Finansal Kapasite” notu yükseltilmiş ve bu yükselişin gerekçesi Fitch Ratings tarafından 
“birleşmenin getirdiği maliyetlerin ve belirsizliklerin ortadan kalkmış olması” olarak 
gerekçelendirilmiştir. Diğer taraftan TEB’in nihai derecelendirme notunun Türkiye’deki bankalar 
içinde en yüksek notlardan biri olması ise, hem TEB’in hem de global ortağı BNP Paribas’nın 
güçlerinin bir bileşkesidir. 
 
Özellikle yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerde şubeleşerek büyümenin değerine inanan TEB, 
bu doğrultuda 2013 yılının ilk çeyreğinde 20 yeni şube açmış ve 469 yeni çalışana istihdam olanağı 
sağlamıştır. Bugün TEB Türkiye’nin 70 ilinde 529 şube ve 9757 çalışanı ile müşterilerine hizmet 
götürmektedir. Diğer taraftan alternatif dağıtım kanallarında büyümeyi de odağına alan TEB’in 2013 
yılının ilk çeyreğinde sürekli işlem yapan müşterileri arasında dijital bankacılık kanallarını 
kullananların oranı %80’e ulaşmış ve bu müşteri segmentinde her 4 müşteriden biri internet şubesi 
ve mobil bankacılığı kullanır hale gelmiştir. 
 
TEB KOBİ Bankacılığı’ndaki danışmanlık tecrübelerini girişimcilik alanına taşıyarak Türkiye’deki en 
büyük “Girişim Bankacılığı” hareketlerinden birini başlatmıştır. Türkiye’de bir ilk olan ve işletme, 
finans, muhasebe, marka-patent danışmanlığı gibi imkanların ücretsiz olarak sağlandığı İstanbul 
Ataşehir’deki TEB Girişim Evi’nde öncelikle yüksek katma değer sağlayacak projelerin sahiplerine 
ulaşılması hedeflenmektedir. Her haftasonu düzenli olarak girişimcilere yönelik eğitimlerin yapıldığı 
merkezde bunun yanısıra girişimcilere danışmanlık hizmeti veren bir danışman sürekli olarak hazır 
bulunmaktadır. TEB Girişim Evi’nin içinde yer alan Kuluçka Merkezi’nde ise, e-business, bilişim ve 
yazılım üzerine projeleri olan girişimcilere fiziki bir çalışma ortamı sunulmaktadır.  
 



Danışman bankacılık kavramını KOBİ bankacılığı ile birlikte sektöre tanıtan TEB, bir süredir bu 
alandaki deneyimini başta bireysel bankacılık olmak üzere yeni alanlara taşımaktadır. TEB 
danışman bankası olarak sahip olduğu uzmanlıktan müşterilerinin faydalanmasını sağlarken, onları 
yakından tanıyarak, hem ihtiyaçlarını ve isteklerini öğrenmek suretiyle müşterilerine daha doğru ürün 
ve hizmet sunabilmekte; hem de risklerini daha iyi yönetebilmektedir. 
 
TEB’in milyonlarca aileye daha iyi bir gelecek sağlamak vizyonuyla geliştirdiği Finansal Okuryazarlık 
ve Erişim hareketi “TEB Aile Akademisi”  çerçevesinde, Ekim 2012’den bu yana 40 bini aşkın 
müşteriye “Ekonomiyi Türkçeye Çeviren” ücretsiz eğitimler verilmiş, aile bireylerine daha sağlıklı bir 
aile bütçesi için yapılması gerekenler ve banka müşterisi olarak hakları anlatılmıştır.   
 
  
 
31 Mart 2013 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler:  
 

Net kar: 176 milyon TL Toplam mevduat:  30,8 milyar TL 

Toplam aktifler: 47 milyar TL Toplam krediler: 32,3 milyar TL 

 Takipteki kredi oranı: % 2,2 

 


