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TEB FİNANSAL HİZMETLER GRUBU TEB FAKTORING 

Sektörün en büyük ilk 3 firmasından biri olan TEB 
Faktoring, ihracat, ithalat ve yurt içi faktoring 
ürünleri ile 2011 yılında da kurumsal ve ticari 
firmalar ile KOBİ’lere hizmet vermeye ve iş 
hacmini arttırmaya devam etmiş ve kâr hedefini 
%120 olarak gerçekleştirmiştir.  
 
En yüksek kârlılık ile çalışan faktoring şirketi 
TEB Faktoring 2011’de Türk Lirası bazında 
cirosunu bir önceki yıla göre %24 büyütmüş; 
özkaynak karlılığı %45.48; aktif kârlılığı ise %1.11 
olarak gerçekleşmiştir. TEB Faktoring 2011 yılını 6- 
TL ciro ile kapatmıştır. Şirket, faktoring sektöründe 
faaliyet gösteren şirketler ile kıyaslandığında en 
yüksek verimlilik ile çalışanlardan biridir.  
 
TEB Faktoring 2007’den bu yana yöneldiği KOBİ ve 
KOBİ altı segmentteki firmalar ile 2011 
senesindeki toplam müşteri adetlerini 11,000’e 
çıkarmıştır. Şirket’in 2011 yılsonu itibarıyla 2,676 
aktif müşterisi, 8 şubesi ve 97 kişilik personeli 
mevcuttur. 
 
TEB Faktoring, Dünya’nın en önemli ve en büyük 
faktoring organizasyonu olan Factors Chain 
International (FCI) üyeleri tarafından (69 ülkede, 
260 üye tarafından) 2011 yılında da “En İyi 
İhracat Faktoring Şirketi” seçilerek Türkiye’ye bu 
büyük ödülü üst üste 3 defa kazandırmış, TEB 
Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar FCI 
Başkanı olarak seçilmiştir.  
 
Önümüzdeki senelerde ticaret hayatındaki 
gelişmelere paralel olarak sektördeki çek-senet 
sirkülasyonunun azalacağı, bunun yerine gayri 
kabilirücu faktoringe, tedarikçi finansmanı ve bayi 
finansmanı gibi ürünlere olan ilginin artacağı 
düşünülmektedir. TEB Faktoring bu gelişmelere 
istinaden hem tedarikçi finansmanı hem de bayi 
finansmanı ürününü şirketlerin kendi 
dinamiklerine uygun şekilde özel ve butik bir 
şekilde hazırlamakta ve şirketlere sunmaktadır. 
TEB Faktoring’in hedefi, Türkiye’yi faktoring 
sektöründe dünyada önde gelen faktoring ülkeleri 
arasında temsil etmektir. 
 
 
 
 



TEB 2011 FAALİYET RAPORU                                                                                                                                                           TEB FİNANSAL HİZMETLER GRUBU  
 

47 

TEB PORTFÖY 
 
TEB Portföy’ün kuruluş temel amacı, bireysel ve 
kurumsal yatırımcıların risk profiline uygun 
finansal enstrümanların dağılımının belirlenerek 
portföylerinin yönetilmesini ve bu çerçevede, 
optimum faydanın sağlanmasını 
gerçekleştirmektir. 
 
2011 yılı itibarıyla TEB Portföy, 
• Toplam yatırım fonlarında %4.9, 
• Aktif yönetilen yatırım fonlarında %6, 
• Anapara Korumalı fonlarda %10, 
• Özel Portföy Yönetimi’nde %7.6, 
• Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti’nde 250 
milyon TL’lik büyüklük ve %3.9, 
• Emeklilik Fonlarında 436 milyon TL’lik 
büyüklük ve %3.2,  
• Uluslararası yatırım fonlarında 152 milyon 
Euroluk büyüklük ve %15, 
pazar payına sahip geniş bir dış dağıtım kanalına 
sahip olan bir portföy yönetim şirketidir.  
 
TEB Portföy, Haziran 2004’den beri Varlık 
Yönetimi Hizmeti’ni sunmaktadır. Şirket ayrıca 
2005 yıl sonu itibarı ile ‘Kurumsal Varlık Yönetimi 
Hizmeti’’ sunmaya başlamıştır. Kurumsal Varlık 
Yönetimi Hizmeti; vakıf, dernek, kurum ve tüzel 
kişilerin varlıklarının yönetilmesi amacıyla 
oluşturulmuş ve bono, mutlak getiri ve hisse 
olmak üzere 3 farklı kategoriden oluşan TL ve 
döviz bazlı modeller altında gerçekleştirilmektedir. 
 
TEB Portföy’ün Euro Bölgesi’nde varlık yönetimi 
işinde ilk sıralarda yer alan BNP Paribas Portföy 
Yönetimi ile kurduğu sinerji, Şirketin global güç 
olma yönünde atacağı adımları hızlandıracaktır. Bu 
işbirliğinin faydalarını daha şimdiden görmeye 
başlayan TEB Portföy, birçok uluslararası şirket ile 
stratejik işbirliklerine imza atmayı başarmıştır. 
 
TEB Portföy yeni ürünlerin tasarlanması ve 
ortaya çıkarılması konularına büyük önem 
vermektedir.  
TEB’in Yıldız Bankacılık müşterileri için özel 
tasarlanmış Yıldız Pro Tl Portföy Yönetimi ürünü, 
Özel bankacılık müşterileri için tasarlanmış Özel 
Varlık Yönetimi ve Yıldız ve Özel Bankacılık 
müşterileri için tasarlanmış olan mutlak getiri 
hedefleyen stratejili yatırım fonları 2011 yılında 
sunulan yeni ürünlerden bazılarıdır.  

 
 
TEB Portföy, inovatif bir kültürün parçası 
olunmasıyla bağlantılı olarak, anapara korumalı 
fonların farklı versiyonları, serbest fonlar ve 
Brezilya/Rusya/Hindistan ve Çin’in hisse 
senetlerinden oluşan BRIC fonu tarzında yabancı 
menkul kıymet fonlarının kurulmasında öncü 
portföy yönetim şirketleri arasında yerini almıştır. 
2011 yılında TEB ile birlikte yenilikçi Anapara 
Korumalı Fonlar çıkararak, yatırımcılara farklı 
alternatifler sunulmuştur. Şirket, 2011 yılında 
toplam 15 adet yeni anapara korumalı fon halka 
arzını TEB Portföy’ün yönetimi altında 
gerçekleştirmiştir. 
 
Türkiye’de ilk defa BNP IP tarafından, Türkiye’deki 
varlıkları için oluşturulan para Endeksine dayalı 
Anapara Korumalı Fon halka arzı gerçekleşmiştir. 
 
2011 yılı içinde, TEB Portföy açısından önemli bir 
diğer süreç ise, TEB Portföy ile Fortis Portföy 
Yönetimi A.Ş.’nin, TEB Portföy bünyesinde 
birleşmesi olmuştur.  
Birleşme ile birlikte, BNPP Portföy Yönetimi ile 
yaratılan sinerjiler artırılmış ve Türkiye’deki 
varlıklara yatırım yapan uluslararası bir fon olan 
BNPP L1 Turkey Equity Fonu’nun yönetimi ve 
SOMPO JAPAN - Turkish Equities Mother 
Fonu’nun yönetimi devralınmıştır. Yönetim 
devrine ek olarak, özellikle BNPP L1 Fonu’nun 
uluslararası platformlarda dağıtımı konusunda da 
aktif rol üstlenilmiştir. 
 
TEB Portföy, Cardiff Emeklilik Şirketi’nin emeklilik 
yatırım fonlarının yönetimini de devralmış ve bu 
alanda da faaliyetlerini genişletmiştir. 
 
2012 yılı, TEB Portföy açısından, yeni ürünler ve 
yeni stratejilerle büyüme sağlamayı planladığı bir 
yıl olacaktır. TEB Portföy, Banka ile ortaklaşa 
geliştirilen Mevdufon ve Fon Sepetleri gibi 
ürünlerle, yatırımcının farklı yatırım tercihlerine 
cevap verecek farklı ürünler geliştirecektir. 
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TEB YATIRIM 

1996’da kurulan TEB Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş.’nin, fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde 
bulunmaktır. 
 
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,  
• daha önce ihraç edilmiş olan sermaye 
piyasası araçlarının alım satımına aracılık,  
• sermaye piyasası araçlarının ihracına ve 
halka arz yoluyla satışına aracılık,  
• geri alım satım taahhüdü ile sermaye 
piyasası araçlarının alım-satımı,  
• yatırım danışmanlığı,  
• müşteri portföy yönetimi,  
• sermaye piyasası araçlarının kredili alım, 
açığa satış, ödünç alma-verme işlemleri ve 
•  türev araçların yurtiçi ve yurtdışında alım 
satımına aracılık ve saklama hizmeti sunmaktadır.  
 
TEB Yatırım, Aralık 2011 itibarıyla İMKB hisse 
senedi piyasasında 60,085 milyon TL işlem 
hacmine sahip olarak %4.32 pazar payı ile 4. 
sırada; VOB’da 17,211 milyon TL işlem hacmine 
sahip olarak %1.96 pazar payı ile 17. sırada yer 
almaktadır. 
 
TEB Yatırım, 
 Bireysel ve kurumsal müşterilere etkin 
hizmet verebilen deneyimli insan kaynağı, 
 Konusunda uzman, deneyimli araştırma 
ekibi ve araştırma hizmeti, 
 Yerel piyasayı çok iyi tanıması ve global 
partneri ile olan işbirliği 
ile sektöründe farklılaşmaktadır. 
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THE ECONOMY BANK N.V. 
 
1998 yılında Hollanda’da kurulan The Economy 
Bank N.V. TEB NV’nin misyonu TEB Grubu’nun 
uluslararası ticaret ve emtia finansmanı alanında 
uzmanlaşmış hizmet sağlayıcısı kimliğiyle, 
Türkiye ve Avrupa finansal piyasalarının en etkin 
ve hizmet odaklı katılımcılarından biri olmaktır. 
 
TEB NV, 2005 yılında dünyadaki en büyük finansal 
kuruluşlardan biri olan BNP Paribas Grubu’nun 
üyesi olmuştur. Bu gelişme TEB NV’nin 
faaliyetlerine büyük ölçüde katkıda bulunmuş, TEB 
NV bu sayede dünya çapında 84 ülkede hizmet 
sunmaya başlamıştır. Banka, BNP Paribas’ın kredi-
risk analiz sistemlerinden yararlanarak ve ticaret 
ve emtia finansmanı portföylerini birbirinden ayrı 
tuttuğu etkin iş modeli ile büyüme trendini 
sürdürmeye odaklıdır. 
 
TEB NV; 
• tecrübeli insan kaynağı, 
• küçük ve şeffaf yapılanması, 
• riski gözeten yaklaşım ve uygulamalarla ortaya 
çıkan güçlü ekonomik yapısı, 
• çözüm odaklı ve müşteriye özel çözümleri 
ile sektörde öne çıkmaktadır. 
 
2011 yılı performansı 
2011 yılında TEB NV’nin brüt faaliyet geliri 22.8 
milyon Euro’ya yükselmiştir. Bu başarıyı getiren en 
önemli faktörler varlıkların sistematik bir biçimde 
yapılandırılması ve Banka’nın etkin risk yönetimi 
politikaları olmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEB NV, yıl boyunca risk yönetimine büyük önem 
vermiş, riski gözeten kredilendirme yaklaşımlarını 
benimsemiştir. 2011 yılında faiz gelirleri 31.1 
milyon Euro’ya, net komisyon ve ücret gelirleri 6.8 
milyon Euro’ya yükselmiştir. Buna karşın 2011 yılı 
sonunda kredi karşılıkları 2.99 milyon Euro’ya 
ulaşmıştır. TEB NV’nin vergi sonrası net kârı 8.5 
milyon Euro, özkaynak kârlılık oranı % 8,74 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
2011’de TEB NV, 2010 yılında 1.7 milyon Euro olan 
ticari işlem hacmini 1.9 milyon Euro’ya çıkarmıştır. 
Maliyet gelir oranı 2010 yılına göre %2.52’lik bir 
düşüş sergileyerek %39.88 olmuştur.  
 
Deneyimli yöneticileri ve güçlü performansı ile 
sektöründe farklılaşan TEB NV, 2012 yılında 
sağduyulu yaklaşımına ve etkin risk yönetimi 
politikalarına bağlı kalarak müşterilerine ticaret 
finansmanı çözümleri sunmaya devam edecektir. 
 


