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TEB’den ekonomiye destek artarak sürüyor.  
TEB’in 50 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğünün  

%70’ini krediler oluşturuyor. 
 

TEB’in 30 Eylül 2013 tarihli mali tabloları 31 Ekim 2013 tarihinde Borsa İstanbul’da yayınlandı. 
 
30 Eylül 2013 tarihi itibari ile TEB’in 9 aylık karı, vergi öncesi 569 milyon TL, vergi sonrası 430 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında %16 oranında net 
kar artışı gözlenmektedir.  
 
2013 yılının ilk dokuz ayında TEB’in aktif toplamı  %18 oranında artarak 51,4 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam mevduat ise etkin bir bireysel tasarruf aracı olan “Marifetli 
Hesap”ın katkılarıyla %15 oranında artmış ve TEB’in toplam mevduatı 33 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Yılın ilk dokuz ayında özkaynakları %8 oranında artarak 5,2 milyar TL’ye ulaşan TEB’in sermaye 
yeterlilik rasyosu ise % 14,7 olarak gerçekleşmiştir. 
 
TEB’in ekonomiye ve müşterilerine her zaman sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan nakit 
kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı %70 olarak gerçekleşmiş, toplam 36,1 milyar TL’ye ulaşan 
kredilerin içinde, KOBİ kredilerinin payı ise %45’i aşmıştır. Aktiflerinin kalitesini her zaman ön planda 
tutan TEB’in takipteki kredi oranı % 2,15 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Hizmetlerinin yaygınlığını düzenli olarak artıran TEB, yılın başından itibaren açtığı 34 yeni şube 
ile  toplam 537 şubeye ve 300 yeni ATM kurulumu ile 1350’nin üzerinde ATM’e ulaşmıştır. Dijital 
bankacılığa odaklanmaya devam eden TEB, İnternet Bankacılığı müşteri sayısını sene başından 
itibaren %27, mobil bankacılık müşteri sayısını ise %221 arttırmıştır.   
 
Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi olarak ailelere daha iyi bir gelecek sağlamak vizyonuyla 
geliştirilen Finansal Okuryazarlık ve Erişim hareketi “TEB Aile Akademisi”  ile Ekim 2012’den bu 
yana 70 bine yakın bireye ücretsiz birebir finansal okuryazarlık eğitimi verilmiştir.  
 
Tüm paydaşları için değer yaratmayı hedefleyen TEB, KOBİ bankacılığı alanında geliştirdiği 
istihdam paketi gibi projelerle Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Benzer bir proje ile TEB, kredilerdeki %37’lik pazar payı ile sektör lideri olduğu altın 
bankacılığı alanında yastık altı olarak nitelediğimiz atıl durumdaki birikimleri ekonomiye 
kazandırmayı hedeflemektedir. Hali hazırda proje kapsamında Türkiye genelinde 300 bayi kuyumcu 
ile işbirliği halinde olan TEB, en önemli avantajı olarak gördüğü bayi ağını önümüzdeki dönemlerde 
daha da artırmaya devam edecektir.   
 
30 Eylül 2013 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler:  
 

Net kar: 430 milyon TL Toplam mevduat:  33 milyar TL 

Toplam aktifler: 51,4 milyar TL Toplam krediler: 36,1 milyar TL 

Sermaye Yeterliliği: %14,7 Takipteki kredi oranı: % 2,15 

 


