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TEB’in 2011 yılı üçüncü çeyreğinde  
toplam aktifleri 40 milyar TL oldu. 

 
TEB’in 30 Eylül 2011 tarihli mali tabloları 10 Kasım 2011 tarihinde İMKB’de yayınlandı. 
 
30 Eylül 2011 tarihi itibari ile TEB’in aktif toplamı TEB – Fortis birleşmesi sonrası 31 Mart 2011’de yayınlanan ilk birleşik 
bilançoya göre % 27 oranında artarak 40 milyar TL’ye ulaşmıştır. Özsermayesi 4.2 milyar TL’ye ulaşan TEB’in sermaye 
yeterlilik rasyosu ise % 13.7’dir. TEB’in toplam net karı birleşmenin maliyetleri hala mali tablolara yansımaya devam 
ettiği halde, 2011 yılının ilk dokuz ayında 124 milyon TL’ye ulaşmıştır. 
 
14 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşen yasal birleşmenin ardından operasyonel birleşmesini de planlanan süreden erken 
tamamlayan TEB, 2011 yılının üçüncü çeyreği itibari ile optimizasyon projelerini de hayata geçirmiş ve tüm bu süreci 
gerek müşterilerine gerekse diğer paydaşlarına verdiği hizmetlerin kalitesinden ödün vermeden tamamlamıştır. 
 
Birleşme sürecini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yöneten TEB, 2011 yılının ikinci çeyreğinden itibaren hızlı bir büyüme 
ivmesi kazanmıştır. 30 Eylül 2011 itibari ile TEB’in toplam kredileri  25.6 milyar TL’ye, toplam mevduatı ise 21.6 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Bu sonuçlar, 31 Mart 2011 tarihinde yayınlanan ilk birleşik bilanço verileri ile karşılaştırıldığında, 2011 
yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde TEB’in toplam kredilerini %25 ve toplam mevduatını %28 oranında arttırarak sektör 
ortalamalarının üzerinde büyüdüğünü göstermektedir. Aktiflerinin yüksek kalitesini korumaya devam eden TEB’in 
takipteki kredi oranı ise %2.7 düzeyinde kalmıştır. 
 
Büyümesini özellikle bireysel ve KOBİ işkollarında yoğunlaştıran TEB, bu iş kollarındaki genişlemesini ürün ve hizmet 
çeşitliliğini arttırarak desteklemektedir. Tarım Bankacılığı alanında çiftçilerimizin tarımsal girdilerini finanse etmenin 
yanısıra yeni projelerini de hayata geçirmelerini sağlayarak, ürün yelpazesini genişletmektedir. Bu ürünlerden en 
yenileri ise, sadece çiftçilerimizin kullanımına sunulan Hasat Vadeli “Konut” ve “Taşıt” Kredisi ürünleridir. Diğer taraftan 
bir pazar payıyla Altın Bankacılığı’nda ilk sıralarda yer alan TEB, Altın Tahsilat Sistemi’ni ve altına her 
ay  düzenli  yatırım yapmak isteyen müşterilerine yönelik Altın Damla Hesabı‘nı da Eylül ayı itibari ile hayata geçirmiştir. 
TEB, uzun bankacılık geçmişinde önemli bir bilgi ve deneyim birikimi oluşturduğu kurumsal bankacılık ve özel 
bankacılık işkollarında  yüksek hizmet kalitesinden taviz vermeden büyümeyi sürdürmektedir. 
 
Tüm paydaşlarına yüksek değer katmayı ilke edinen TEB, ortağı BNP Paribas ile birlikte, İstanbul’da bu yıl 25-30 Ekim 
tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en prestijli tenis turnuvalarından WTA Championships’in isim sponsorluğunu 
üstlenmiştir. İstanbul için bir ilk olması nedeniyle büyük önem taşıyan ve dünyanın en iyi 8 kadın raketinin mücadele 
ettiği turnuvaya 70 bin izleyiciyle rekor bir katılım sağlanmış, dünya genelinde de 800 milyon kişi tarafından ekranlardan 
takip edilmiştir. TEB BNP Paribas WTA Championships, gerek seyirci katılımı gerekse organizasyondaki başarısı ile 
tüm dünyada tenisservelerden tam not almıştır. 
 
 
30 Eylül 2011 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler:  

Net kar: 124 milyon TL Toplam mevduat:  21.6 milyar TL

Toplam aktifler: 40 milyar TL Toplam krediler: 25.6 milyar TL 

 Takipteki kredi oranı: % 2.7 

 
 


