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TEB 2011 yılı ilk yarısında  

36,6 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaştı. 
 
 
TEB’in 30 Haziran 2011 tarihli mali tabloları 11 Ağustos 2011 tarihinde İMKB’de yayınlandı. 
 
2011 yılının ilk çeyreğinde Fortis Bank A.Ş. ile birleşerek tüm şubelerini tek bir marka altında 
toplayan TEB, yılın ikinci çeyreğinde operasyonel birleşmesine devam ederken aynı zamanda 
büyümesini sürdürmüştür. 2011 yılının 2. çeyreğinde TEB’in aktifleri önceki çeyreğe göre %17 
oranında artarak 36.6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ekonomiye katkıya verilen önemin bir göstergesi 
olarak toplam aktiflerin %66’sını oluşturan krediler ise 2011 yılı ilk çeyreğine göre %16 oranında 
artarak 24.2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bireysel kredilerin yanısıra kurumsal kredilerde de büyüyerek 
tüm segmentlerde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleri ile TEB, müşterilerinin her alanda tercih 
ettiği banka olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşmaktadır. 
 
TEB yılın ikinci çeyreğinde bireysel tasarruf mevduatındaki artışın katkısıyla mevduatını artırarak 
toplam mevduatını 17.9 milyar TL’ye yükseltmiştir. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında %4 oranında 
bir büyüme anlamına gelen bu artışın yanısıra TEB 2011 yılında ilk bono ihracını da gerçekleştirmiştir 
ve önümüzdeki dönemlerde de sermaye piyasaları aracılığıyla kaynakların çeşitlendirilmesine devam 
edilmesi hedeflenmektedir. 
 
TEB’in konsolide olmayan net karı birleşmenin maliyetlerinin de mali tablolara yansıdığı 2011 yılının 
ilk yarısında 113 milyon TL’ye ulaşmıştır. Özkaynakları 4.2 milyar TL’ye ulaşan TEB’in sermaye 
yeterlilik rasyosu ise % 13.9 olarak gerçekleşmiştir. 
 
14 Şubat’ta 2011 tarihinde gerçekleşen yasal birleşmenin ardından operasyonel birleşmesini de 
planlanan süreden erken tamamlayan TEB bu süreci müşterilerine verdiği bankacılık hizmetlerini 
aksatmadan ve müşteri memnuniyetini en önde tutarak tamamlamıştır. 
 
TEB’in önemli bir odağı olan KOBİ’lere ilişkin yeni projeleri de hayata geçirilmektedir. Bunlardan 
biri olan “KOBİ İstihdam Paketi” TEB’in sadece bankası değil danışmanı da olmayı hedeflediği 
KOBİ’lere desteği sosyal sorumluluk kavramı ile birleştirmekte, Türkiye’nin öncelikli konularından 
biri olan istihdamın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. KOBİ’lere yönelik yayın yapan 
internet televizyonu TEB KOBİ TV de 9. Altın Örümcek Web Ödüllerinde Bilgi Teknolojileri Yazılım 
/ Donanım kategorisinde Halkın Favorisi seçilmiştir. 
 
TEB, esnaftan büyük sanayi kuruluşlarına KOBİ’lerden, bireysel müşterilere kadar zengin bir 
yelpazede yenilikçi ürün ve hizmetleri ile tüm müşterilerine ayrıcalıklı bir bankacılık deneyimi 
yaşatmayı hedeflemektedir. 
 
30 Haziran 2011 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler:  

Net kar: 113 milyon TL  Toplam mevduat:  17milyar 937milyon TL 

Toplam aktifler:  36milyar 641milyon TL Toplam krediler: 24 milyar  227milyon TL 

 Takipteki kredi oranı: 2,8%  



 


