
 
 
 
 

TEB ekonomiye sağladığı desteği bir kez daha gösterdi; krediler 2016 yılının ilk 
dokuz ayında toplam aktiflerinin %71’ini oluşturdu 
 
 
30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından 
itibaren %8 oranında artarak 77.8 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 886.5 milyon TL olarak 
gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan 
krediler 2016 yılının ilk dokuz ayında toplam aktiflerinin %71’ini oluşturdu. Toplam 55.4 
milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.  
 
Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2016 yılının 3. 
çeyreğinde takipteki kredilerinin oranı %2.97 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam 
mevduat ise %8 oranında artarak 47.9 milyar TL’ye ulaştı. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye 
yapısıyla birlikte sürdürmekte olan TEB’in özkaynakları %11 oranında artarak 7.7 milyar TL’ye 
ulaşırken sermaye yeterlilik rasyosu ise %14.52 olarak gerçekleşti. 
 
TEB sendikasyonunu yüzde 100 yeniledi 
 
Ağustos 2016’da sendikasyon kredisini yenileyen TEB, 352 milyon euro ve 205 milyon dolar 
tutarında iki ayrı dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 
Sendikasyon kredisinin toplam maliyeti sırasıyla Euribor + %0,75 ve Libor + %0,85 olarak 
gerçekleşti TEB, imzaladığı bu sendikasyon kredisi ile 2015 yılı Ağustos ayında sağladığı 
sendikasyon kredisini %100’e yakın oranda yenilemiş oldu. Bu kredi, yatırımcıların 
Türkiye’deki temel ekonomik göstergelerin ve bankacılık sektörünün sağlamlığına ve TEB’in 
başarılı performansına olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu.  
 
TEB kadın patronlara 180 milyon TL’nin üzerinde kredi sağladı 
 
TEB, 2015 yılında hayata geçirdiği Kadın Bankacılığı ile kadın patronlara özel bütünlüklü bir 
hizmet anlayışı ile onlara özel çözümler geliştirmeye devam etti. 2016 yılı Eylül sonu itibariyle 
Türkiye’nin farklı birçok ilinde düzenlenen 10 akademi etkinliğiyle 1300’den fazla iş kadınına 
ulaşıldı.  
 
Kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla 
hayata geçirdiği “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği” programı 
kapsamında TEB, 2016 yılı üçüncü çeyreği itibariyle 4 bin 500’den fazla müşterisine toplam 
180 milyon TL’nin üzerinde kredi sağladı. 
 
 
TEB, Kadın Bankacılığı kapsamında gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sayesinde, finansal 
hizmet ve bankacılık yönetimi alanında dünyanın en saygın kurumlarından Bank 
Administration Institute (BAI) tarafından düzenlenen BAI Innovation Awards’ta ‘Sosyal ve 



Toplumsal Etkide İnovasyon’ ödülünü aldı. Ayrıca Financial World Innovation Awards’ta 
finale kalarak, Stevie Awards for Women in Business ve PR News Digital PR Awards 
yarışmalarında da 5 farklı kategorinin finalisti oldu. European Business Awards’ta ise ulusal 
şampiyon olarak yarışmaya devam ediyor. 
 
TEB Tarım Bankacılığı ile tarıma özel yetkin kadrosuyla tarımsal üretimin yoğun olduğu 
bölgelerde öncelikli hizmet verilmeye devam edildi. Tarım sektörüne özel olarak oluşturduğu 
şube konsepti Tohum Şubelerin sayısı ise 20’ye ulaştı.  
 
Girişim Evleri’nin sayısı 9’a çıktı 
 
TEB, Girişim Bankacılığı ile 2016 yılının 3. çeyreğinde de girişimcilik ekosistemini geliştirmeye 
yönelik çalışmalarına devam etti. Bugüne kadar TEB Kuluçka Merkezi’ne 4300’e yakın yeni iş 
fikri gelirken, bunlardan 441’i kabul edildi; 15 girişimci ise toplamda 14 milyon TL yatırım 
almayı başardı.  
 
TİM işbirliği ile de güçlenen, bankayı sektörde farklılaştıran ve girişimcilik ekosisteminde 
güçlü bir yer edinmesini sağlayan Girişim Evleri’nin sayısı 9’a çıktı. 2016 yılında Let’s UP 
programı kapsamında 150 öğrenciye eğitim ve atölye çalışmalarıyla destek veren TEB, 
geçtiğimiz Ağustos ayı içinde 10 girişimciyi 1 hafta süren Silikon Vadisi Seyahati ve Girişimcilik 
Programı ile ödüllendirdi. KKTC’de ilk defa TEB, KOBİGEM ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşe 
Büyükelçiliği Yardım Heyeti ortaklığı ile 100 girişimcinin eğitim ve danışmanlık hizmeti aldığı 
girişimcilik hibe destek programı hayata geçirildi. Kazananların belirleneceği gelecek dönem 
içerisinde girişimcilere 100.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak. 
 
Fintech Future Four geleceğin yenilikçi finans start up’larını bekliyor 
 
TEB, Türkiye’den bankacılık ve finans dünyasını değiştirecek teknolojilerin çıkması amacıyla, 
finans teknolojisi konusunda fikir ve projeleri olan start up’lara özel TEB Fintech Future Four 
adı altında yeni bir destek programı başlattı. Program kapsamında TEB, start up’ların 
fikirlerini filizlendirmek için gereken finansal destek ve ticarileşme sürecinde gereken 
danışmanlık desteğini sunarak girişimcilerin kendi şirketleri ile dünya çapında başarıya 
ulaşmasını hedefliyor. 
 
TEB Özel Melek Yatırım Platformu (www.melekyatirimplatformu.com)  üzerinden 
başvuruların alındığı TEB Fintech Future Four Programı’na, yenilikçi finans teknolojisi 
fikirlerine sahip takımlar, 20 Kasım Pazar gününe kadar Türkçe veya İngilizce olarak başvuru 
yapabilecek. Başvuru yapacak takımların istenen özelliklerdeki kısa bir video ile 
hayallerindeki ürünün özellikleri, kattığı değer, kaynak ihtiyaçları, zamanlama, takım ve 
metodolojilerini anlatmaları bekleniyor. 
 
TEB’in stratejik önem verdiği alanlardan biri olan dijital bankacılık alanında bir bankanın 
sağladığı tüm avantajları sunan dijital bankacılık platformu CEPTETEB, müşteri adedi 320 bine 
ulaşarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital bankalarından biri oldu. 
 
 
 

http://www.melekyatirimplatformu.com/


 
TEB Nakit Yönetimi Akademisi’ne ödül 
 
Müşterilerine finansal işlemleri için sadece bankacılık hizmeti değil, nakit yönetimi 
danışmanlık hizmeti de sunan TEB, nakit yönetiminden yeni ödeme sistemlerine, ekonominin 
geleceğinden önümüzdeki döneme ilişkin öngörülere kadar geniş bir yelpazede 
gerçekleştirdiği TEB Nakit Yönetimi Akademisi ile Best Business Awards’ta “Müşteri Odaklılık 
(Best Customer Focus)” kategorisinde birinciliği elde etti. Ayrıca, Asya pazarında faaliyet 
gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance’den “Türkiye’de Yılın En İyi Nakit 
Yönetimi Bankası” seçildi. Yenilikçi ürün ve hizmetleri sayesinde Türkiye’nin en iyisi seçilen 
TEB, 2014 ve 2015 yıllarında da bu ödülü kazanmıştı.  
 
2016 3. çeyrekte güçlü ortağı BNP Paribas ile birlikte Türk ekonomisini desteklemeye devam 
eden TEB, Yenilenebilir Enerji alanında yeni projelere imza attı. Her zaman olduğu gibi Türk 
ekonomisinin geleceğine olan güvenini en iyi şekilde yansıtan TEB, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 
140 milyon Avro’luk finansman sağladı. 
 
TEB, önümüzdeki dönemde de ülkemizin sahip olduğu genç, eğitimli, teknolojiye ve yeniliğe 
açık iş gücüyle girişimciliği teşvik etmeye; yenilikçi fikirlerin önünü açmaya ve katma değerli 
iş fikirlerini ekonomiye kazandırmayı kararlılıkla sürdürecek. 
 


