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DÜNDEN BUGÜNE TEB  
 
1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. 
unvanıyla kurulan ve faaliyete geçen TEB 
(“Banka”), 1982 yılında Çolakoğlu Grubu 
tarafından satın alınmış ve unvanı Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.  
 
2011 yılında 84. hizmet yılını kutlayan TEB, 
Türkiye’de özel bankacılığın gelişmesinde ve 
standartlarının belirlenmesinde büyük rol 
oynamıştır.  
 
1990'ların başından itibaren Türkiye’de özel 
bankacılık faaliyetlerinin öncülüğünü yapan TEB, 
Türk bankacılık sektöründeki saygın ve ayrıcalıklı 
konumunu, genişlettiği şube ağı ile ürün ve hizmet 
çeşitliliğinin yanı sıra, yatırım, faktoring ve portföy 
yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli 
alanlarındaki iştirakleri ile de pekiştirmiştir.  
 
TEB, 2000 yılında sermayesini yatırımcılara 
açmış; hisse senedi İMKB’de işlem görmeye 
başlamıştır. 31 Aralık 2011 itibarıyla hisselerinin 
yüzde 4.52’si İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
Ulusal Pazarı’nda TEBNK sembolü ile işlem gören 
TEB’in hisse senetlerini temsil eden Depo 
Sertifikaları aynı zamanda Londra Borsası’na da 
kotedir.  
 
TEB’in ortaklık yapısı hakkındaki detaylı bilgilere 
Raporun 3. sayfasından ulaşılabilir. TEB Hissesi’nin 
güncel bilgileri ise www.teb.com.tr internet 
adresinden takip edilebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BNP Paribas ile ortaklık, TEB’in kurumsal 
tarihinde önemli bir kilometre taşıdır.  
TEB’in ana ortağı olan TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin 
(TEB Holding A.Ş.) hisselerinin yüzde 50'si, 10 
Şubat 2005'te dünyanın ve Avrupa Birliği’nin önde 
gelen bankalarından BNP Paribas'ya 
devredilmiştir. Bu devir neticesinde BNP Paribas, 
TEB'de yüzde 42.125 oranında dolaylı pay sahibi 
olmuştur.  
 
2009 yılında BNP Paribas Grubunun Fortis Bank 
Belçika ve Fortis Bank Luksemburg’u sırasıyla %75 
ve %66 hissesini alması sonucunda BNP Paribas 
Grubu Fortis Bank Türkiye’nin büyük ortağı haline 
gelmiştir. 
 
TEB’in dolaylı çoğunluk hissedarları BNP Paribas 
ve Çolakoğlu Grubu, TEB ile Fortis Bank’ın TEB 
markası altında birleşmesi konusunda 
mutabakata varmış ve düzenleyici otoritelerden 
gerekli izinlerin alınmasını müteakip 14 Şubat 
2011’de iki bankanın yasal birleşmesi 
gerçekleşmiştir. 
  
Bu birleşme sonucunda TEB’in yönetiminde bir 
değişiklik olmamıştır. TEB Holding TEB’de %55 
oranında çoğunluk hisselerine sahip olup, 
Çolakoğlu Grubu ile BNP Paribas ise eskiden 
olduğu gibi TEB Holding A.Ş.’de yüzde 50 
hissedarlık oranına sahip olmaya devam 
etmektedir. Yasal birleşmenin ardından 
operasyonel birleşme de 2011 yılının Temmuz 
ayında, planlanandan 3 ay önce tamamlanmış ve 
Banka büyümeye devam etmiştir.  

http://www.teb.com.tr/

