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Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 

Değerli Paydaşlarımız, 

Nüfusun hızla arttığı, doğal kaynakların geri dönüşü olmayan bir şekilde tükendiği, iklim 
değişikliği sorunlarıyla yüzleştiğimiz ve tüm bu değişimlere bağlı olarak yalnızca kâr 
odaklı  iş yapma zihniyetinin sona erdiği bir dönemdeyiz. Artık gelişim ve kalkınma, 
iş dünyasında kalıcı ve başarılı olabilme tek bir kavram etrafında anlam kazanıyor: 
“Sürdürülebilirlik”.

Doğal kaynakları sınırsızca tüketmeden, gelecek kuşakların 
gereksinimlerini tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçların 
temini ve gelecek nesillere aktarılması olarak özetlenebilecek 
sürdürülebilirlik kavramı, iş yapış biçimlerimizi ve ekonomik 
kalkınmaya bakış açımızı kökten değiştirdi. 

Bu değişimin ışığında geleceğe iz bırakırken toplumsal mirası koruyan bir banka olma 
anlayışıyla hareket eden Türk Ekonomi Bankası olarak kurulduğumuz günden bu yana 
paydaşlarımızın önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal önceliklerimiz olarak gördük. 

Ürün ve hizmetlerimizi sadece kârlılığımızı gözeterek değil, paydaşlarımıza ve topluma 
olan faydasını da dikkate alarak geliştiriyor, içinde yaşadığımız toplumun gelir ve 
refah düzeyine sağlayabileceğimiz olumlu katkıyı her geçen gün artırarak gelişiyor ve 
büyüyoruz. 

Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak, bu ilk Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk raporumuzla sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde 
gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlerle paylaşmanın 
mutluluğu içindeyiz. 
 
Bugünün ve geleceğin nesillerine daha 
iyi bir yaşam sağlamak için üstümüze 
düşen rolü yerine getirmek üzere 
çıktığımız bu yolculukta, siz değerli 
paydaşlarımızın da katkısıyla çok 
daha kalıcı adımlar atacağımıza 
inanıyoruz. 

Bundan sonraki dönemde de çalışmalarımızı 
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde hep 
bir adım daha ileriye taşıyacak, şeffaf ve 
hesapverebilir bir banka olma misyonuyla 
istikrarlı büyümeye odaklı, sürdürülebilir 
bir çevre ve toplum yaratmaya katkı 
sağlayacak projeler geliştirmeye ve 
uygulamaya devam edeceğiz.

Yavuz Canevi
Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür’ün Mesajı 

Değerli Paydaşlarımız, 

Türk Ekonomi Bankası (TEB) olarak, tüm paydaşlarımızın önceliklerini ve temel 
değerlerini kurumsal önceliklerimiz sayıyor ve bu misyonla yola çıkarak faaliyet 
gösterdiğimiz her alanda toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalara imza 
atıyoruz. TEB olarak 2012 yılından bu yana büyük bir ciddiyetle ele aldığımız 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı 
el birliğiyle raporlaştırarak, ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’muzu 
yayınlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Günümüz şartlarında tek başına kâr elde etmek işletmelerin sürdürülebilir 
geleceği için yeterli koşulları oluşturmuyor. Artık ekonomik kalkınma, sosyal ve 
çevresel gelişme ile etik değerler işletmelerin geleceğini inşa ediyor. TEB olarak 
biz de gelişimimizi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanındaki 
uygulamalarımızı kurumsal stratejimizin ve operasyonlarımızın bir parçası haline 
getirerek sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz programlarla sadece sektörümüze 
değil aynı zamanda bütün iş dünyasına rehberlik 
etmek, yollarına ışık tutacak gelişme ve yenilikleri 
hayata geçirmek ve el birliğiyle değer yaratmak en 
büyük amacımız... Destekleyen ve danışman bankacılık 
anlayışımız ve şeffaflık ilkemizle sektörümüzdeki 
öncü bankalardan biri olarak kurumsal sosyal 
sorumluluk süreçlerimizi daha da ileri 
taşımaya devam edeceğiz.

TEB olarak danışman ve inovatif banka kimliğimizle 
sektörde pek çok yeniliğe öncülük ettik. Ülkemizde 
finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve 
bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinde 
ölçülebilir bir iyileşme sağlamak hedefiyle 
başlattığımız TEB Aile Akademisi yolculuğumuz, 
2013 yılsonu itibariyle 100 bini aşkın 
paydaşımıza ulaştı. TEB olarak ekonominin 
ailede başladığının farkındayız. Bu nedenle 
bütçe oluşturma ve yönetimi, aile giderlerini 
kontrol altına alma taktikleri, borçların 
doğru yönetimi, yatırım yaparken dikkat 
edilmesi gerekenler, bireysel emeklilik, 
kredi ve kredi kartlarının doğru kullanımı 
gibi konularda bilgiler vererek bireylerin 
eğitilmesi, öncelikli etki alanımız 
kapsamında en çok önemsediğimiz konu 
olarak ele alınmaktadır.

Elbette bizler için finansal okuryazarlığın 
artırılmasının yanında finansal erişimin 
de iyileştirilmesi çok öncelikli bir etki 
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alanıdır. Bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte TEB Finansal Okuryazarlık 
ve Erişim Endeksi’ni oluşturarak her altı ayda bir bu konudaki gelişimin 
ölçümlenmesini sağlıyoruz. 

Bu program kapsamında ayrıca ‘finansal okuryazar bir nesil’ için önceliğin 
çocuklarımıza verilmesi gerektiğini de unutmadık. Geleceğin profesyonellerinin, 
bütçesini sağlıklı yöneten, parasını doğru harcayarak birikim yapabilen bireyler 
olarak yetişmesini sağlamak için pek çok ilde düzenlenen eğitimler yoluyla on 
binlerce çocuğa ulaştık. Kurduğumuz internet sitesi üzerinden de çocuklarımızın 
istedikleri an bu bilgilerden faydalanabilmesini ve tasarruf bilinçlerinin 
oluşmasını sağladık. 2014 yılında hayata geçirdiğimiz TEB Çocuk Tiyatrosu’yla da 
çocuklara sanat yoluyla finansal okuryazarlık bilincini öğretmeyi amaçlıyoruz. 

KOBi Bankacılığı alanında da sektöre liderlik edecek birçok uygulamaya 
imza attık. 9 yıldan bu yana düzenlediğimiz TEB KOBİ Akademi ile KOBİ’lerin 
‘Danışman Bankası’ olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. TEB olarak amacımız 
KOBİ’lerimize sadece finansal destek sunmak değil, ihtiyaç duydukları konularda 
işlerini geliştirme desteği vererek aynı zamanda onların stratejik ortakları da 
olmaktır.  ‘Danışman Banka’ anlayışımızın Dünya Bankası kuruluşu olan IFC 
tarafından dünyaya örnek gösterilmesi de ayrı bir gurur kaynağımız olmuştur.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimiz arasında TEB KOBİ Destek Hattı 
ve KOBİ’lere yönelik hazırlanan ilk internet televizyonu olan TEB KOBİ TV de 
bulunuyor. TEB KOBİ Danışmanlarımız müşterilerinin ihtiyaçlarını detaylı analiz 
ederek, bugüne kadar, bugüne kadar 2 bin’den fazla işletmeye analiz raporu 
hazırlayıp sunarak, verimlilik ve kârlılıklarını artırmak için KOBİ’lerimizle birlikte 
çaba sarf ediyor. 

TEB olarak Girişim Bankacılığı alanında da Türkiye’nin en kapsamlı hizmetini 
sunuyoruz. Girişimcilerimize projelerinin işe dönüştürülmesinden sermaye 
bulunması aşamasına kadar her türlü desteği veriyoruz. Girişimciler, ‘TEB 
Girişim Evi’ çatısı altındaki TEB Kuluçka Merkezi’nin fiziki çalışma ortamından 
faydalanırken, yatırımcı ve müşteri buluşmalarıyla projelerini tanıtma imkânı 
buluyor.

TEB olarak, siz paydaşlarımızın desteğiyle yürüttüğümüz tüm bu programları 
hayata geçirmek ve ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’muzla sizlerle 
paylaşmak için geride bıraktığımız süreci büyük bir başarıyla sonlandırdık. 
Bu sürecin bizlere yeni sorumluluklar getirdiğini bilerek, danışman ve şeffaf 
banka anlayışıyla faaliyet gösterdiğimiz her alanda fayda sağlamak, değer 
yaratmak ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Ortak geleceğimizi el birliğiyle inşa edeceğimizin bilincindeyiz. 
Başta çalışanlarımız olmak üzere bu alanda çalışmalarımızı destekleyen tüm 
paydaşlarımıza destek ve işbirlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ümit Leblebici
Genel Müdür
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TEB 
Hakkında

 10.001 çalışanı, 
 544 şubesi, 
 53,4 milyar TL’lik bilançosu, 
 1.677 ATM,
 www.teb.com.tr internet şubesi 
 CepteTEB mobil bankacılık şubesi
 0850 200 0666 Çağrı Merkezi aracılığı ile hizmet sağlamaktadır. 

TEB, BNP Paribas grubunun dünya çapındaki teşkilatı ve deneyimlerinden de yararlanarak 
müşterilerine, kurumsal, KOBİ, hazine ve sermaye piyasaları, bireysel ve özel bankacılık hizmetlerinin1  
yanı sıra iştirakleri aracılığıyla da, yatırım, leasing, faktoring, sigorta ve portföy yönetimi alanlarında 
geniş bir yelpazeye dağılmış finansal hizmet ve ürünler sunmaktadır.

BNP Paribas’nın gücünden ve 80 ülkedeki yapılanmasından destek alan TEB, müşterilerinin BNP 
Paribas’nın global vizyon ve olanaklarından yararlanmasını sağlamaktadır. BNP Paribas ile kurulan 
sinerjik işbirliği, Banka’nın küresel pazardaki gelişmeleri sürekli ve yakından takip edebilmesini de 
mümkün kılmaktadır.  

TEB Faaliyet Raporu için http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.
pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

2013 yılsonu itibarıyla TEB, 4,5 milyon müşterisine;

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE TEB’İN ORTAKLIK
VE SERMAYE YAPISI

%55,00
TEB Holding A.Ş.

%23,52
BNPP Yatırımlar 
Holding A.Ş.

%17,25
BNP Paribas Fortis  
Yatırımlar Holding A.Ş.

%0,05
Diğer Bilinen 633 Ortağın Pay 
Toplamı

%4,18
Halka Açık Paylar

Ortak Adı – Unvan   Tutar (TL)

TEB Holding A.Ş. 1.212.414.499,99 
BNPP Yatırımlar Holding A.Ş. 518.342.498,52 
BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. 380.310.500,60 
Halka Açık Paylar 92.221.677,73 
Diğer Bilinen 633 Ortağın Pay Toplamı 1.100.823,16 
Genel Toplam (Çıkarılmış Sermaye) 2.204.390.000,00 

1 TEB ürün ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi için www.teb.com.tr internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
www.teb.com.tr
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 Bireysel Kurumsal Kobi Hazine/  
Cari Dönem - Bin TL Bankacılık Bankacılık Bankacılığı Genel Müdürlük Toplam

Net faiz gelirleri 332.308 199.948 759.062 680.921 1.972.239
Net ücret ve komisyon geliri ve 166.804 137.698 251.097 191.557 747.156 
   diğer faaliyet gelirleri
Ticari kâr/zarar (442) (3.407) (1.271) 76.824 71.704
Temettü gelirleri - - - 4.940 4.940
Kredi ve diğer alacaklar değer 160.378 (8.878) 112.020 131.498 395.018 
   düşüş karşılığı (-)
Diğer faaliyet giderleri 292.867 40.855 406.179 961.956 1.701.857
Vergi öncesi kâr 45.425 302.262 490.689 (139.212) 699.164

Vergi karşılığı (-) - - - 164.116 164.116

Net dönem kârı 45.425 302.262 490.689 (303.328) 535.048

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR (2013)

NAKDİ KREDİLERİN İŞ KOLLARI ARASINDA DAĞILIMI

Üyelikler ve İşbirlikleri

%46,08
Kobi

%32,34
Bireysel

%21,31
Kurumsal

%0,27
Özel

2013

Dernek ve Birlikler Üyelik Bilgileri
Asya Pasifik İş Konseyi TEB
BUSIAD – Bursa Sanayiciler ve İşadamları Derneği TEB
CNCCEF JEAN MILAN GIVADINOVITCH (TEB Yönetim Kurulu Üyesi)
Çağrı Merkezleri Derneği SEVGİ KIRIM  (Çağrı Merkezi Yönetim Destek Yönetici Yardımcısı)
DEİK – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu TEB
FCA - Financial Conduct Authority TEB
FODER-Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği TEB
ICC - Milletler Arası Ticaret Odası TEB
Institute of International Finance YAVUZ CANEVİ (TEB Yönetim Kurulu Başkanı)
İtalyan Ticaret Odası MASSIMILIANO TERRERİ (Avrupa Firmalar Müdürü)
Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği TEB
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sigorta ve Reasürans  
Şirketleri Birliği TEB
Reklam Verenler Derneği TEB
Reklam Özdenetim Kurumu TEB
Risk Yöneticileri Derneği JEAN MILAN GIVADINOVITCH (TEB YK Üyesi)
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Sektördeki İşbirliklerimiz 

TEGEP - Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği TEB
Teknokent Teknoloji Yatırımcılar Derneği TEB
İstanbul Ticaret Odası TEB
TSPB – Türkiye Sermaye Piyasalar Birliği TEB
Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği DIDIER VAN HECKE (Grup Risk Yönetimi Başkanı)
Türkiye Bankalar Birliği TEB
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi TEB
Türkiye Kalite Derneği NİLSEN ALTINTAŞ (İK Genel Müdür Yardımcısı)
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği TEB
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği VAROL CİVİL (TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi)
TKYD - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği TEB
Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği YAVUZ CANEVİ (TEB Yönetim Kurulu Başkanı)
TÜYİD - Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği  TEB

 Türkiye Bankalar Birliği; TEB, Türkiye Bankalar Birliği’nin önde gelen üyelerinden biridir. 
Bu platformda bankacılığın sorunlarının masaya yatırılmasında ve Türk bankacılığın 
sürdürülebilirliğinin ve itibarının korunmasının sağlanmasında pay sahibidir.

 TEB, Türkiye Bankalar Birliği ve TÜSİAD bünyesinde yapılan mevzuata ilişkin değişiklik ve 
geliştirme önerileri içeren toplantılara katılmaktadır.

 KGF – Kredi Garanti Fonu

 KOSGEB 

 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği

 UNICEF; TEB, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle 2013 yılında başlatılan Sanat 
Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim projesi kapsamında finansal okuryazarlık konusunu Milli Eğitim 
Bakanlığı ilköğretim müfredatına eklenmesi çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

 TEB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye Sermaye Piyasaları ve Aracı 
Kurumlar Birliği bünyesinde yapılan finansal okuryazarlık çalışmalarına katılmaktadır.

 TEB, Yurtiçi Tasarruflar Özel İhtisas Komisyonu’na katılım sağlayarak Onuncu Kalkınma 
Planı (2014-2018) dahilinde tasarrufların artırılmasına ilişkin politika geliştirilmesi konusunu 
desteklemektedir.

 TEB, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile Eğitim Programı İktisat Alanı kapsamında ilk 
ve tek iş ortağı olan finansal kurumdur.



4 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

ÖDÜLLERİMİZ
BNP Paribas-Grup İnovasyon Ödülü-2012

 TEB Özel iPad Uygulaması

BNP Paribas İnovasyon Ödülü-2013
 BNP Paribas Grubu bünyesindeki beş ülkenin ortak katılımı ile hayata geçirilen BNP 

Paribas Priority projesi ile BNP Paribas Grup İnovasyon Ödülü

BNP Paribas İnovasyon Ödülü-2012
 TEB Pratik Kredi

BNP Paribas İnovasyon Ödülü-2013
 CEPTETEB QR Kod Uygulaması

IRB İnovasyon Ödülü-2012
 TEB Akıl Fikir Yarışması

IRB İnovasyon Ödülü-2013
 Uyuyan Müşterilerin Aktivasyonu

Stevie International Business Awards 
 Paran Hazır Hesabı, Yılın En İyi Pazarlama Kampanyası kategorisinde ‘Bronz Ödül’

 Bireysel Krediler, Western Union Pazarlama ve İş Geliştirme Departmanı, Yılın En İyi Ürün 
Geliştirme ve Yönetimi Departmanı kategorisinde ‘Bronz Ödül’

 Çok Kanallı CRM Uygulamaları Departmanı, Yılın Müşteri Hizmetleri Takımı kategorisinde 
‘Bronz Ödül’

 TEB Kurumsal ve Yıldız Bankacılık internet siteleri, Finansal Hizmetler Kategorisi’nde, 
‘Sınıfının En İyisi Ödülü’

 TEB Çağrı Merkezi Eğitim Ekibi, Yılın Çağrı Merkezi Eğitim Ekibi kategorisinde ‘Gümüş 
Ödül’

 TEB Çağrı Merkezi Ekibi, Yılın Çağrı Merkezi kategorisinde ‘Bronz Ödül’

 Direkt Satış Ekibi, Yılın En İyi Satış Takımı kategorisinde ‘Bronz Ödül’

 TEB KOBİ Bankacılığı Grubu, Yılın En İyi Yönetici Ekibi kategorisinde ‘Bronz Ödül’
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 KOBİ İstihdam Paketi, Yılın En İyi Yeni Ürün/Hizmeti kategorisinde ‘Bronz Ödül’

 TEB KOBİ Akademi, En İyi Organizasyon kategorisinde ‘Bronz Ödül’

2012 Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri
 TEB KOBİ Olimpiyatları, En İyi İlişki Çözümü kategorisinde ‘Bronz Ödül’

 TEB KOBİ Danışmanları, Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon kategorisinde ‘Bronz Ödül’

 2012 The Stevie Awards En İyi Çağrı Merkezi Eğitim Ekibi (The Best Contact Center 
Training) – İkincilik Ödülü

 2012 The Stevie Awards  En İyi Çağrı Merkezi (The Best Contact Center (>100 seat)) – 
Üçüncülük Ödülü

 2012 Contact Center World – Avrupa Ortadoğu ve Afrika Bölgesi En İyi Eğitmen (The Best 
Trainer) – Birincilik Ödülü

 2012 Contact Center World – Avrupa Ortadoğu ve Afrika Bölgesi En İyi Müşteri Temsilcisi 
(The Best Costumer Representative)  - Üçüncülük Ödülü

 2012 Contact Center World – Dünya Finalleri En İyi Eğitmen (The Best Trainer) – İkincilik 
Ödülü

2013 Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri
 Tabletten Ürün Satışı, Satışta En İyi Teknoloji Kullanımı kategorisinde ‘Bronz Ödül’

 TEB Çağrı Merkezi, Müşteri Hizmetlerinde En İyi Teknoloji Kullanımında Bankacılık 
kategorisinde ‘Bronz Ödül’ 

WTA (Women’ Tennis Association) 
 Billie Jean King Ödülü

2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Ödülleri
 TEB Aile Akademisi, 2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri ‘Jüri İkincilik Ödülü’

 TEB Aile Akademisi, 2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri ‘Kurumsal Vatandaşlık 
Ödülü’

 TEB Aile Akademisi, Avrupa KSS Ödül Programı Türkiye Etkin Yönetim Kategorisinde 
‘İkincilik Ödülü’

Contact Center World.com Ödülleri
 EMEA bölgesinde ‘En İyi Eğitimci’ kategorisinde ‘Altın Ödül’

 ‘En İyi Müşteri Temsilcisi’ kategorisinde ‘Bronz Ödül’ 

 Dünya finallerinde ‘En İyi Eğitimci’ kategorisinde ‘Dünya İkinciliği’

Creme de la Creme Business Ödülleri
 TEB Özel Bankacılık ve ÜniversiTEB İnternet Siteleri ‘Üstün Başarı Ödülü’

 TEB KOBİ Bankacılığı, ‘Üstün İş Başarı Ödülü’
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Global Finance 2012
 TEB Kurumsal İnternet Şubesi, ‘Türkiye’nin En İyi Kurumsal İnternet Şubesi Ödülü’

Avrupa İş Ödülleri (European Business Awards)
 2012/13 Müşteri Odaklılığı kategorisinde ‘Avrupa’nın En İyi Firması Ödülü’

Best Business Awards
 TEB KOBİ Bankacılığı yaklaşımı (katma değerli hizmetler), En İyi Ürün ve Hizmet Paketi 

kategorisinde ‘Üstün Başarılı İş Ödülü’

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri
 TEB KOBİ Danışmanları Projesi, ‘Improving the Business Environment’ kategorisinde 

‘Turkey National Winner’

IMI Konferansı Türkiye Çağrı Merkezi Ödülleri
 TEB Çağrı Merkezi Ekibi, ‘En İyi Çağrı Merkezi Performans Gelişimi’ kategorisinde 

‘Birincilik Ödülü’

Interaktif Medya Ödülleri
 TEB KOBİ TV, Televizyon kategorisinde ‘Üstün Başarı Ödülü’

 TEB KOBİ Akademi, Eğitim kategorisinde ‘Üstün Başarı Ödülü’

10. Altın Örümcek Web Ödülleri
 TEB Pratik İnternet Şubesi, ‘Birincilik Ödülü’

Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri
 TEB Taşıt Kredisi Kampanyası, Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri kategorisinde 

‘Altın Pusula Ödülü’

2012-2013 Web Ödülleri

Global Finance 2013
 TEB Kurumsal İnternet Şubesi, Avrupa’nın Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kurumsal 

İnternet Bankası

10. Altın Örümcek Web Ödülleri
 TEB Pratik İnternet Şubesi, En İyi İnternet Şubesi Ödülü

 10. Altın Örümcek Web Ödülleri, TEB Bonus Card Web Sitesi  
(www.tebbonus.com), Bankacılık ve Finans Kategorisi İkincisi
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 10. Altın Örümcek Web Ödülleri, ÜniversiTEB (www.universiteb.com.tr), Mikro Site 
Kategorisi Üçüncüsü

 10. Altın Örümcek Web Ödülleri, Pratik İnternet Şubesi Advergame  
(www.aztuslupiyano.com), Advergame Kategorisi Üçüncüsü

11. Altın Örümcek Web Ödülleri
 TEB Çocuk (www.tebcocuk.com), En İyi Eğitim İnternet Sitesi Ödülü

 TEB Çocuk (www.tebcocuk.com), Mikro Site Kategorisi Üçüncüsü

 ÜniversiTEB (www.universiteb.com.tr), Mikro Site Kategorisi Halkın Favorisi 

 11. Altın Örümcek Web Ödülleri, Pratik İnternet Şubesi, İnternet Bankacılığı Kategorisi 
Üçüncüsü

 11. Altın Örümcek Web Ödülleri, Pratik İnternet Şubesi Advergame (www.aztuslupiyano.
com), Advergame Kategorisi İkincisi

 11. Altın Örümcek Web Ödülleri, TEB ile Zaman Yolculuğu (www.zamanyolculugu.com), 
Advergame Kategorisi Üçüncüsü

Internet Advertising Competition (IAC) 2012
 TEB Bonus Card Web Sitesi (www.tebbonus.com), En İyi Finansal Servis Web Sitesi Ödülü

Internet Advertising Competition (IAC) 2013
 TEB Çocuk (www.tebcocuk.com), En İyi Finansal Servis Web Sitesi Ödülü

Communicator Awards 2012
 TEB Özel Bankacılık Web Sitesi (www.tebozel.com), Mikrosite, Bankacılık ve Finansal 

Servisler kategorilerinde ‘Mükemmellik Ödülü’

 TEB Bonus Card Web Sitesi (www.tebbonus.com), Mikrosite ve Bankacılık kategorilerinde 
‘Üstünlük Ödülü’

 TEB Facebook Yeni Yıl, Yeni Hayat Kampanyası, Sosyal Medya kategorisinde ‘Üstünlük 
Ödülü’

Communicator Awards 2013 
 TEB Çocuk (www.tebcocuk.com), Çocuk ve Eğitim kategorilerinde ‘Üstünlük Ödülü’

 TEB Özel Bankacılık Web Sitesi (www.tebozel.com,) Mikrosite ve Bankacılık 
kategorilerinde ‘Üstünlük Ödülü’

 CEPTETEB, Finansal Mobil Uygulamalar kategorisinde ‘Üstünlük Ödülü’

Mixx Awards Türkiye 2012
 TEB Çocuk (www.tebcocuk.com), Marka Destinasyon Siteleri kategorisinde ‘Altın Ödül’, 

Markalı İçerik kategorisinde ‘Bronz Ödül’
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WebAwards 2012 
 TEB Kurumsal Web Sitesi (www.teb.com.tr), ‘Finansal Hizmetler Mükemmellik Standardı 

Ödülü’ ve ‘Bankacılık Mükemmellik Standardı Ödülü’

 TEB Kurumsal Web Sitesi (www.teb.com.tr), Bankacılık kategorisinde ‘Gümüş Ödül’

 TEB Yıldız Bankacılık Web Sitesi (www. tebozel.com ), ‘Finansal Hizmetler Mükemmellik 
Standardı Ödülü’ ve ‘Bankacılık Mükemmellik Standardı Ödülü’

 TEB Özel Bankacılık Web Sitesi (www. tebozel.com ), ‘Finansal Hizmetler Mükemmellik 
Standardı Ödülü’ ve ‘Bankacılık Mükemmellik Standardı Ödülü’

 TEB Bonus Card Web Sitesi (www.tebbonus.com), Mikrosite - Bankacılık kategorisinde 
‘Altın Ödül’, Mikrosite – Finansal Servisler kategorisinde ‘Gümüş Ödül’

 ÜniversiTEB Web Sitesi (www.universiteb.com.tr), ‘Seçkin Web Sitesi Ödülü’  

 ÜniversiTEB Web Sitesi (www.universiteb.com.tr), Mikrosite - Bankacılık kategorisinde 
‘Gümüş Ödül’  

 TEB Pratik İnternet Şubesi Advergame, ‘Oyun Siteleri Mükemmellik Standardı Ödülü’

Web Awards 2013
 TEB Çocuk (www.tebcocuk.com), ‘Seçkin Web Sitesi Ödülü’

Kristal Elma Reklam Ödülleri 2013
 TEB Çocuk (www.tebcocuk.com), Mikro Siteler ve Advergame Kategorilerinde ‘Bronz 

Ödül’

Avrupa Soysal Sorumluluk Derneği 2013 Ödülleri
 TEB KOBİ Danışmanları, ‘Sosyal Sorumluluk Ödülü’

Asian Banking & Finance 2013
 TEB KOBİ Bankacılığı, ‘En İyi KOBİ Bankası Ödülü’

Financial World Innovation Awards
 TEB Girişim Bankacılığı, Girişimciliği Desteklemede İnovasyon kategorisinde ‘Birincilik 

Ödülü’

Türkiye İnovasyon Haftası
 TEB Girişim Bankacılığı, ‘En Kapsamlı KOBİ ve Girişim Bankacılığı Ödülü’

2013/2014 European Business Awards
 TEB Girişim Bankacılığı, UKTI İnovasyon Ödülü kategorisinde ‘Ulusal Şampiyon’
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Brandon Hall 2013 Ödülleri
 ‘En İyi Uyarlanmış İçerik’ kategorisinde, ‘Gümüş Ödül’, Manager’s Log: Management Skills 

kategorisinde ‘Oyunların Öğrenmede En İyi Kullanımı’ Bronz Ödül.  

En İyi İşveren Avrupa ve Türkiye Sertifikası
 Çalışana Değer Verme kapsamındaki çalışmaları nedeniyle Avrupa ve Türkiye’nin en iyi 

işverenleri arasında. 
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12 Strateji ve Yönetim       
13 Öncelikli Alanlar ve Paydaş Katılımı    
16 Kurumsal Yönetim       
18 Risk Yönetimi         
19 Yönetim Sistemi Politikaları       
20 TEB’de Kalite Yaklaşımı 

SORUMLU
BANKACILIK
Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış 
biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının 
önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal 
öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası 
koruyan bir banka olma misyonuyla hareket 
etmektedir.
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Finans ve bankacılık 
sektörünün ekonomik 
kalkınmaya, sosyal 
gelişmeye ve büyümeye 
önemli katkı sağlayan 
sektörler arasında yer 
aldığını konuyla ilgili 
dünyadaki tüm girişimler 
kabul etmektedir.
Ürün ve hizmetlerimizi sadece kârlılığımızı 
gözeterek değil, öncelikli kilit paydaşlarımıza 
ve dolayısıyla topluma olan faydasını da 
dikkate alarak geliştirmemiz de bu bağlamda 
giderek önem kazanmaktadır.  TEB, kurumsal 
sosyal sorumluluğa bu bakış açısıyla 
yaklaşarak paydaşlarının sosyal, çevresel, 
ekonomik ve etik beklentilerini karşılamaya 
yönelik tüm çalışmaları bu kapsamda 
değerlendirmekte ve gelişimini izlemektedir. 

Kurumsal olarak içinde yaşadığımız toplumun 
gelir ve refah düzeyine sağlayabileceğimiz 
olumlu katkıyı her geçen gün artırarak 
gelişmekte ve büyümekteyiz. Bugünün ve 
geleceğin nesillerine daha iyi bir yaşam 
sağlamak için üstümüze düşen rolü yerine 
getirmek üzere çıktığımız bu yolculukta, 
paydaşlarımızın da katkısıyla çok daha 
kalıcı adımlar atabilmek amacıyla ilerlemek 
arzusundayız.  

Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış 
biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının 
önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal 
öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası 
koruyan bir banka olma misyonuyla hareket 
etmektedir. 

TEB, gelecek nesillere yatırım yaparken 
sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum 
yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları da 
desteklemektedir. 

Kurumsal olarak etkilediği sosyal, çevresel 
ve ekonomik alanlarla ilgili iş süreçlerini 
ve operasyonlarını düzenli olarak izleyen 
TEB, aynı zamanda çalışanlarının toplumsal 
sorunlarda çözümün bir parçası olabilmeleri 
amacıyla gönüllü katılımları da teşvik 
etmektedir.
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Finansal 
Okuryazarlık

 
KOBİ Bankacılığı 
ve  Finans Dışı 
Hizmetlerde 
Danışmanlık

 İklim Değişikliği 
 

Verimlilik 
ve Tasarruf 
Politikaları

 
Tedarik Zinciri 

Yönetimi

Enerji Verimliliği 
Politikası

 
Yenilenebilir 

Enerji Politikası

 Çevresel ve 
Sosyal Risk 
Yönetimi 

Politikaları 

Çalışanlar ve İyi İş 
Ortamı Politikası

 
İnsan Hakları 

Politikası
 

Ürün ve Hizmet 
Sorumluluğu 
Politikaları

 
Toplumsal Katılım 

Politikası

 Etik Kod

 Çevresel ve 
Sosyal Risk 

Yönetimi Politikası 

Strateji ve Yönetim
Türk Ekonomi Bankası
KSS/Sürdürülebilirlik

KSS
Stratejisi Önceliklerimiz

Paydaş 
güveni

 Güvenilir

 Riskleri 
öngören

 Şeffaf

 Teknolojik 
olarak üstün

 Hizmet ve 
ürünleriyle 
farklılaşan

 Çalışanlarına 
yatırım yapan

 Sosyal, çevresel 
ve ekonomik 

sorumluluklarının 
farkında

 İnovasyon 
Yarışması

 Anadolu Burs 
Programı

 Ben de, 
Ben de!

 Kamu 
Buluşmaları

 Faaliyet Raporu

 Risk Yönetim 
ve Denetim 

Mekanizmaları/
Raporlama 

 KOBİ Finansal 
olmayan servisler

KOBİ Akademi
KOBİ TV

KOBİ Danışmanları
KOBİ Kulüp

KOBİ Destek Hattı
KOBİ KSS Eğitimi

AFD Kredileri
Tarım Buluşmaları

 KOBİ İstihdam Paketi

 Girişim 
Bankacılığı 

 Aile Akademisi

 İnovasyon Kampüsü

 Hayırseverlik Projeleri 
(Engelsiz Kampüs / Ben 

de, Ben de!)

 Finansal Okuryazarlık 
ve Erişim Zirvesi

 Çevreye Duyarlı 
Ürünler

 Performans 
Yönetimi

 İç İletişim 
Mekanizmaları

 Gönüllülük 
Programları

 Çalışan Eğitimleri

Etik, güvenilir, 
şeffaf bir kurumsal 
yönetim ve doğru 

risk yönetimi

Fark yaratan 
ürün ve 

hizmetler

Gelecek nesillere yatırım 
= Sürdürülebilir bir çevre 

ve toplum

İstikrarlı büyüme 
ve çalışan odaklı 

yönetim 
yaklaşımı

KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK (KSS) 
STRATEJİMİZ

TEB KSS POLİTİKALARI2

TEB’in KSS stratejisi Banka’nın 
kurumsal stratejisiyle 
entegredir ve aşağıdaki 
unsurları  
amaçlamaktadır:

 Sosyal, çevresel ve ekonomik etki 
alanımız genişlerken, sorumluluklarımızı 
yerine getirerek paydaşlarımızın 
güvenini sağlamak

 Etik, güvenilir, şeffaf bir kurumsal 
yönetim ve doğru risk yönetimi 
anlayışıyla, hizmet ve ürünleriyle fark 
yaratan, teknolojik olarak üstün, lider 
bankalardan biri olmak

 Gelecek nesillere yatırım yaparak 
sürdürülebilir bir çevre ve toplum 
yaratmak için katkı sağlamak

 İstikrarlı büyümeye odaklı ve 
çalışanlarına yatırım yapan bir kurum 
olmak

TEB, Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisini hayata geçirmek ve kurumsal 
iş yapış biçiminin bir parçası haline getirerek ilgili uygulamaları izlemek, 
değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla sosyal, çevresel ve ekonomik 
sorumluluk politikalarını da belirlemiştir. Belirlenen politikalar Bankamızın 
öncelikli alanlarıyla uyumludur. Politikalara bağlı prosedürlerin hazırlanması 
çalışmaları da 2014 yılında tamamlanacaktır. 

 

 
 

 

Ekonomik 
Sorumluluk 
Politikası

Çevresel  
Sorumluluk 
Politikası

Sosyal  
Sorumluluk 
Politikaları

2 İlgili politikalar rapor kapsamında konu başlıkları altında detaylı biçimde açıklanmıştır. Bu politikalar TEB’in 
kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili alanlardaki Yönetim Yaklaşımı’nı da içermektedir.
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Öncelikli Alanlar ve Paydaş Katılımı

ÖNCELİKLİ ALANLAR

PAYDAŞLARIMIZ

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
(KSS) ile ilgili dünyadaki tüm 
standartların ve uzmanların temel 
görüşü, KSS bir süreç yönetimi 
ve risk öngörme yöntemi olarak 
benimsendiğinde, şirketin doğal 
ve kurumsal kaynaklarını verimli 
kullanmasını sağlarken, aynı 
zamanda şirketi geleceğe taşıyacak 
ve şirkete zarar verecek risklerden 
de korunmasına yardımcı 
olmaktadır. Bu bilincin şirket içinde 

tam olarak yerleştirilebilmesi 
ve kurumun değer zincirinde 
yaygınlaştırılabilmesi için 
etki alanı ve paydaş katılımı 
odaklı strateji ve politikalar 
gerekmektedir.  

TEB, 2012 yılında başlatılan 
çalışmalarla Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ile 
ilgili alanları kurumsal stratejisinin 
bir parçası olarak ele almaya 

ve yönetmeye karar vermiştir. 
Bu alanlarda 2012 yılına kadar 
yapılan çalışmalar da bir strateji 
altında toplanarak kurumun iş 
yapış biçimine entegre edilebilmesi 
için, öncelikle kurumsal sosyal 
sorumluluk stratejisi belirlenmiş 
ve bu strateji temel alınarak bağlı 
politikalar ve öncelikli alanlar3  
çalışması yapılmıştır.

TEB paydaşlarıyla kurduğu 
iletişimin önemine inanarak 
onların ihtiyaç ve beklentilerini 
sürekli sorgulamakta, iş 
süreçlerini de bu beklentilere göre 
yapılandırmaya çalışmaktadır. 
Bu bakış açısıyla risk ve fırsatları 
daha etkin bir şekilde kontrol 
altına alabilen Bankamız, 
2013 yılında kurulan TEB 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Konseyi tarafından yapılan bir 
çalışmayla öncelikli paydaşlarını 
belirlemiştir. AA1000SES (AA1000 
Paydaş Katılımı Standardı4) 
uluslararası standardını kullanarak 
önceliklendirilen paydaşlarımız 
ve bu paydaşlarımızla yıl içinde 
düzenli olarak geliştirdiğimiz 
diyalog platformlarımız aşağıdaki 
gibidir:

TEB ÖNCELİK ÇALIŞMASI SÜREÇ YÖNETİMİ 
Kilit Paydaşların Belirlenmesi

Öncelikli Odak Alanların Belirlenmesi

Sosyal, Çevresel ve Ekonomik Politikaların Belirlenmesi

Çözüm Odaklı Paydaş Katılımı Uygulamaları

Ölçme ve Değerlendirme (Geri Bildirim)

3 Yapılan öncelikli alan çalışması için bu alandaki uluslararası tek standart olarak kabul edilen AA1000SES Standardı metodolojisi kullanılmış ve TEB Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
raporuyla kamuya beyan edilmiştir. 
4 AA1000SES Stakeholder Engagement Standard ve uluslararası düşünce kuruluşu AccountAbility ile ilgili detaylı bilgi almak için http://www.accountability.org/

http://www.accountability.org/
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Paydaş Grupları Diyalog Platformları

Öncelikli Paydaşlar

İkinci Derecede Öncelikli Paydaşlar

Çalışanlar 

Hissedarlar 

İştirakler 

Tedarikçiler 

Müşteriler  

Rakipler  
İş Ortakları   
Meslek Birlikleri

Yasa Düzenleyici Kurumlar 

Yatırımcılar

Yerel Toplum

Sivil Toplum Kuruluşları

Medya

Kreditörler

Derecelendirme Kuruluşları

Memnuniyet Anketleri, Birebir Görüşmeler, E-Posta, İntranet, “Yönetim Yanımda” Yemekleri, 
Satış Turnuvaları, Doğum Günü/Çocuk Doğumu/Evlilik Kutlamaları, Fotoğrafçılık, Halk Dansları 
vb. Kulüp Faaliyetleri, Yılbaşı Partisi, Yemek Yarışması

Bilgilendirme Toplantıları, Sunumlar, İnternet Sitesi, Genel Kurullar, Faaliyet Raporu

Bilgilendirme Toplantıları, Sunumlar, İnternet Sitesi, Genel Kurullar, Faaliyet Raporu

Düzenli toplantılar, E-posta, Telefon, Yerinde Ziyaretler

Müşteri Memnuniyeti Sorgulamaları, Çağrı Merkezi, İnternet Sitesi, E-Posta, Telefon, Şube 
Temsilcileri, Finansal Okuryazarlık Çalışmaları, NPS Tavsiye Skoru Çalışması

İnternet Sitesi, E-Posta, Sektörel Dernek ve Birlikler, Faaliyet Raporları
İnternet Sitesi, E-Posta, Sektörel Dernek ve Birlikler, Faaliyet Raporları
Toplantılar, Konferanslar, Seminerler, Eğitimler, Görüş Alışverişi Amaçlı Yazışmalar

Konferans ve Paneller, Toplantılar, İşbirliği Platformları

Yatırımcı Sunumları, Faaliyet Raporları, Toplantılar, İnternet Sitesi, E-Posta, Yatırımcı İlişkileri 
Birimi, Konferanslar

TEB KOBİ Akademi, Tarım Buluşmaları, Kamu Buluşmaları

Konferanslar, Paneller, Finansal Okuryazarlık Çalışması

Basın Bültenleri, Basın Toplantıları, Lansmanlar, Ürün Tanıtımları, Bilgilendirme Bültenleri, 
İnternet Sitesi, Röportajlar

Faaliyet Raporları, Toplantılar, İnternet Sitesi, E-Posta

Faaliyet Raporları, Toplantılar, İnternet Sitesi, E-Posta

Yatırımcılar
STK

Medya

Yerel
Toplum

Kreditör Kurumlar

Rakipler

Tedarikçiler

Hissedarlar

Yasa
Düzenleyici
Kurumlar

Meslek
Birlikleri
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ÖNCELİKLİ ETKİ ALANI İLKESİ
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun temel uyum ilkesi 
olan Paydaş Katılımı ve Öncelikli Etki Alanı odaklı 
performans geliştirme TEB’in kurumsal sosyal 
sorumlulukla ilgili çalışmalarının başlangıç noktasını 
oluşturmuştur. AA1000SES Standardı metodolojisi 
kullanılarak TEB Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konseyi 
tarafından oluşturan Öncelikli Etki Alanları Matrisi TEB 
İcra Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Rapor içeriği 
hazırlanırken öncelikli alanlar üzerine odaklanılmış 
ve performans alanları bu çalışmanın sonucuna göre 
belirlenmiştir. 
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Kurumsal Yönetim5

YÖNETİŞİM YAPISI

YÖNETİM KURULU

KOMİTELER

Bankacılık sektöründe faaliyet 
gösteren halka açık bir anonim 
ortaklık olarak Türk Ticaret 
Kanunu, Bankacılık Kanunu ve 
Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı 
çerçevesinde faaliyet gösteren 
TEB’de en yüksek karar organı Genel 
Kurul’dur. Genel Kurul tarafından 
seçilen Yönetim Kurulu, Bankanın 
sevk ve idaresinden sorumludur. 
Bankanın yönetimi Genel Müdür ve 

yardımcıları ile Grup Başkanlarından 
oluşan üst yönetim tarafından 
gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu’na 
ve Banka üst yönetimine görevleri 
sırasında yardımcı olmak ve 
koordinasyonu sağlamak üzere 
ilgili mevzuat gereği kurulmuş olan 
komiteler de bulunmaktadır.  

TEB Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
öngördüğü kurumsal yönetim 

ilkelerine tam uyum göstermekte, 
bunun ötesinde SPK Kurumsal 
Yönetim İlkeleri’nde uyum 
zorunluluğu bulunmayan tavsiye 
niteliğindeki ilkelerle, başta OECD 
kurumsal yönetim ilkeleri olmak 
üzere dünya genelinde konuyla 
ilgili en iyi uygulamaları da takip 
etmekte ve bunlarla da tam uyumu 
hedeflemektedir. 

TEB Yönetim Kurulu 14 üyeden oluşmaktadır. Yönetim 
Kurulu Başkanı’nın icra görevi bulunmamaktadır. 
Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun icra görevi 
bulunmayan 4 üyesinden oluşmaktadır. TEB Yönetim 
Kurulu’nda ikisi denetim komitesi üyesi olan toplam 4 
adet bağımsız üye bulunmaktadır. 

TEB’in paydaş diyaloğu ve geri bildirim değerlendirme 
mekanizmaları kapsamında yıllık olağan ve/veya 
olağanüstü genel kurul toplantıları sırasında hissedarlar 
yönetime görüş ve taleplerini iletebilmektedir. Diğer 
taraftan yatırımcılar ve hissedarlarla sürekli toplantılar 
düzenleyen Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Kurumsal 
Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Komitesi 
aracılığıyla hissedarlar ile Yönetim Kurulu arasında 
iletişim kurulmasını sağlamaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerinin genel performanslarını 
değerlendirmeye yönelik resmi olmayan bir performans 
ölçme süreci üzerinde çalışılmaktadır. Performans 
değerlendirilmesinde kullanılan kriterler, bu konuda 
Hollanda ve Almanya’da ilgili mevzuatlar dikkate 
alınarak bağımsız denetim kuruluşu Deloitte tarafından 
geliştirilen kriterlerden derlenmektedir. 

Bankanın takdiriyle, belirtilen prosedürler 
doğrultusunda, kişisel performansa, Bankanın 
başarılarına ve belirlenen hedeflere katkıya göre Banka 
Üst Yönetimi ve diğer çalışanlara performans ikramiyesi 
ödenebilmektedir.

Komiteler hiyerarşik olarak;
 Yönetim Kurulu Komiteleri, 
 Genel Müdürlük Komiteleri, 
 Çalışma Komiteleri olarak sıralanmaktadır.

Üst komiteler tarafından alınan kararlar konuyla ilgili alt komite kararları üzerinde ve bağlayıcı niteliktedir. 

Yönetim Kurulu Komiteleri

Genel Müdürlük Komiteleri

 Görev alanına giren konularda Bankamızın temel strateji ve hedeflerini belirleyen, Yönetim Kurulu bünyesinde 
oluşturulan komitelerdir. Yönetim Kurulu Komitelerinin sorumluluk alanları mevzuat gereklilikleri ve Yönetim Kurulu 
kararları ile belirlenmektedir.

 Bankamızın temel strateji ve ilkelerine uygun olarak birden fazla fonksiyon/disiplin görüşlerinin alınması ve yapısal, 
idari ve/veya mali konularda ilgili ortak karar verilmesinin sağlanması amacıyla oluşturulan komitelerdir. 

5 TEB Kurumsal Uyum Raporu, faaliyet raporu kapsamında her yıl yayınlanmaktadır. Kurumsal Yönetim ile ilgili tüm 
detaylar için http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf , Sayfa 100-118. 

http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf


Türk Ekonomi Bankası - 17
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Yönetim Komiteleri

Çalışma Komiteleri

 Yönetim Kurulu ve/veya Genel Müdür tarafından kurulan üst düzey komiteler Yönetim Komitesi olarak 
adlandırılmaktadır.

Yönetim Komiteleri; 
 Mevzuat gereği belli fonksiyonların yönetimi, 
 Ürün, hizmet, proje ve uygulamaların geliştirilmesi ve/veya değerlendirilmesi, 
 Finans ve bütçeye yönelik kararların alınması, 
 Risk takip ve kontrollerin yapılması, 
 Pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması/yürütülmesi, 
 Promosyon ve satışa yönelik çalışmaların yapılması, 
 İnsan Kaynaklarına yönelik genel kararların alınması, 
 Halkla İlişkilerin yönetimi gibi konulardan sorumlu olabilmektedir. 

 Bankamız Yönetim Kurulu Komiteleri ve Genel Müdürlük Komiteleri’nin dışında, üniteler arası sinerjinin sağlanması, 
karar verme süreçlerinin hızlandırılması, belirlenen hedeflere etkin şekilde ulaşılması, izleme, kontrol ve koordinasyon 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla,

 Bankamız Genel Müdür Yardımcıları’nın talimatıyla grupları bünyesinde, görev alanlarına giren konularda 
oluşturulan, 

 Birden fazla grubun görev alanına giren konularda koordinasyonun sağlanması amacıyla konuya taraf tüm ünitelerin 
bağlı oldukları Genel Müdür Yardımcısı tarafından kurulması onaylanan, 

 Yönetim Kurulu Komiteleri ve Yönetim Komiteleri tarafından, sorumluluk alanlarına giren konularda ayrıntılı veya 
işlem bazında çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturulan komitelerdir. 

 Çalışma Komitelerinin kararları, Genel Müdürlük Komitesi kararlarına, Genel Müdürlük Komitesi kararları ise Yönetim 
Kurulu Komiteleri kararlarına aykırı olamaz. 

 Yönetim Kurulu Komiteleri, İcra Komitesi, Kredi Komitesi, Risk Politikaları Komitesi, Denetim Komitesi, Seçilim ve Mali 
Haklar Komitesi’nden oluşmaktadır. İcra Komitesi ve Kredi Komitesi haftada bir kez toplanmaktadır. 

Risk Politikaları Komitesi aylık olarak bir araya gelmektedir. Bütün risk alanları komitenin sorumluluk alanı 
kapsamındadır. Kredi, piyasa ve diğer risk tipleri için genel risk yönetimi stratejilerinin kararlaştırılması, bütün kredi 
politikalarının onaylanması, risk profillerini etkileyen maddelerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi 
sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Denetim Komitesi, asgari üçer aylık dönemlerle iç sistemler birimlerinin faaliyetlerini değerlendirmekte, icra edilen 
faaliyetlerin sonuçlarını ve alınması gereken aksiyonları asgari altı aylık dönemlerle Yönetim Kurulu ile paylaşmaktadır.

Seçilim ve Mali Haklar Komitesi gerektiğinde bir araya gelir ve ücret, prim, ikramiye ve ödüller, yan menfaatler (telefon, 
cep telefonu, benzin, yemek vb.), sosyal menfaatler ile ilgili hakların belirlenmesi ve uygulamaların izlenmesi, denetlenmesi 
ve Yönetim Kurulu’na sunulması gibi konulardan sorumludur. 

Bunun dışında Bankamızda Yönetim Komitesi, Aktif Pasif Komitesi, Yatırım Komitesi, Uyum ve İç Kontrol Komitesi, 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Komitesi, Bilgi Güvenliği Komitesi, Yeni Ürün, Faaliyet ve Organizasyon 
Komitesi, Disiplin Komitesi, Risk Politikaları Komitesi, Piyasa Riski Komitesi, Likidite Riski Komitesi, Bilgi Teknolojileri 
İzleme Komitesi ve Türkiye Entegrasyon Komitesi olarak Yönetim Komiteleri bulunmaktadır. 
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Risk  Yönetimi

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE RİSK YÖNETİMİ 

RİSK AKADEMİSİ

ÇIKAR ÇATIŞMASI ŞUBE DENETİMLERİ 

TEB Holding A.Ş., TEB A.Ş. ve 
iştirakleri Risk Yönetimi Sistemi, BDDK 
tarafından çıkarılan ve 01.11.2006 ve 
28.06.2012 tarih ve 26333 ve 28337 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bankaların İç Sistemleri Hakkında 
Yönetmelik gereği oluşturulmuştur. 
Risk Yönetimi sisteminin amacı, 
bankanın faaliyetleri sonucunda 
maruz kalınan risklerin tanımlanması, 

ölçülmesi, izlenmesi ve belirlenen 
politikalar, uygulama talimatları ve 
limitler dahilinde kontrol edilmesini 
sağlamaktır. Banka ve tüm iştiraklerin 
Risk Yönetimi fonksiyonları Grup 
Risk Yönetimi altında toplanmıştır. 
Grup Risk Yönetimi, TEB Grubu 
Yönetim Kurulları’na, TEB A.Ş. 
bünyesindeki Denetim Komitesi 
aracılığıyla raporlama yapmakla ve 

bu yönetmelikte belirtilen ilkeler 
doğrultusunda Yönetim Kurulları 
adına genel gözetim, uyarı ve 
öneri görevlerini yerine getirmekle 
yükümlüdür.

TEB bünyesinde İç Kontrol 
Birimi denetiminde yolsuzluğun 
önlenmesine ilişkin muhtelif konular 
uygulama talimatı ve duyurularda 
yer almaktadır. Görev tanımlarında 
sorumluluklar net olarak belirtilmiştir. 
Ayrıca sistemsel olarak da gerekli 
kontroller oluşturulmuştur. Bunun 
dışında İç Kontrol ve Teftiş Kurulu 
tarafından yapılan yerinde/uzaktan 
denetimlerde bu kapsamda farklı 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bankamız çalışanları suç gelirlerinin 
aklanmasının engellenmesi eğitimini 
sınıf içi eğitim olarak almaktadır. 
2013 yılında bu eğitimi 981 kişi 
almıştır. Çalışanlarımız Sahtecilik 
ve Dolandırıcılık eğitimlerini de 
almaktadır. 2013 yılında bu eğitimi 
sınıf içi ve e-öğrenme eğitimleri 
olarak toplam 1.800 çalışanımız 
almıştır.

Ayrıca her temel eğitim programında 
suç gelirlerinin aklanmasının 
engellenmesi eğitimine zorunlu 
eğitim olarak yer verilmektedir. Bu 
eğitimi çalışanlar her iki yılda bir 
yeniden almaktadır. Yenilenen eğitim 
çalışanlarımıza e-öğrenme yöntemiyle 
aktarılmaktadır.

Bankacılık bir risk alma ve riski 
yönetme sanatıdır. Bu anlamda TEB 
her zaman gerek bilanço yapısı 
gerekse aktiflerinin sağlamlığı ile 
sektörünün önde gelen bankalarından 
biri olmuştur. 2012’de risk bilinci ve 
risk farkındalığımızı artırmak amacıyla 
TEB Risk Akademisi kurulmuştur.

TEB Risk Akademisi; TEB ve 
BNPP’nin ortak risk kültürünün 
bir parçasını yansıtan 6 temel 
ilke ve bunların alt ilkelerinden 
oluşan ‘Temel Risk İlkelerini’ 
çalışanlarımıza benimsetmek ve 
gündelik hayatlarında uygulamalarını 
sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

Risk Akademisi, eğitimlerin yanı sıra 
üst yönetim video mesajlarına kadar 
uzanan bir yelpazede riskle ilgili tüm 
konuları bir araya getiren, TEB’in iş 
amaçlarını destekleyecek girişimlerin 
geliştirildiği bir platformdur.

TEB, çıkar çatışmalarıyla ilgili Türk Ticaret Kanunu 
ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta 
yer alan düzenlemelere uymaktadır.

Şube denetimleri sırasında çıkar çatışmasına 
yönelik kontroller de yapılmaktadır. 
Çalışanlarımızın yakın akrabalarının ilgili kişinin 
portföyünde bulunmaması kuralına uyulup 
uyulmadığı, çalışanın ya da eşinin ortak olduğu 
firmanın Bankamızda bulunan kredilerinin limit 
sınırlamalarına uygunluğu vb. kriterlere göre 
denetimler yapılmaktadır. 

Şubelerde her yıl bir defa denetim yapılması 
hedeflenmektedir. 2012 ve 2013 yılları içinde yakın 
akrabanın ilgili kişinin portföyünde yer almasına 
ilişkin olarak birkaç durum tespit edilmiş gerekli 
düzeltici önlemler alınmıştır. 

Şubelerdeki kredi ve operasyon işlemleri örneklem 
alınarak incelenmekte, çalışanlar gözlemlenmekte 
ve hesap incelemeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
uzaktan gözetim kapsamında çeşitli senaryolara 
göre işlemler incelenmektedir. Denetimlerimizde 
karşılaşılan olası sistemsel kontrol açıklarına 
ilişkin önerilerde bulunularak aksiyon alınması 
sağlanmaktadır. Denetimler sırasında gözlemlere 
dayanılarak şube çalışanları uyarılmaktadır.
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OPERASYONEL RİSK

İŞ SÜREKLİLİĞİ 

SÜREÇ VERİMLİLİĞİ

Operasyonel Risk Olayları Veri Tabanı 
Uygulamaları kapsamında yetersiz/
hatalı iş süreçleri, iş süreçlerinin 
uygulanmaması/uygulanamaması 
veya dışsal olaylar nedeniyle 
gerçekleşen ve bir kayba/kazanca 
veya fırsat kaybı maliyetinin 
oluşmasına neden olan olaylar 
olarak tanımlanan operasyonel risk 
taşıyan olayların, oluştukları tarihten 
itibaren 5 iş günü içerisinde sistem 
üzerinden Operasyonel Risk ve İş 
Sürekliliği Departmanı’na bildirilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda;

 İç Dolandırıcılık, 
 Dış Dolandırıcılık, 
 Fiziksel Varlıklara Zarar Verilmesi, 
 Müşteri, Ürün ve İş Uygulamaları; 

hatalı tasarlanmış ürünler, süreçler 
sonucunda oluşan olaylar, yasa ve 
mevzuata aykırı uygulamalar, 

 İş Kesintileri ve Sistem Arızaları; 
bir işin kesintiye uğraması veya 
sistem arızalarının neden olduğu 
kayıp, fırsat kaybı maliyetine 
neden olan olaylar, 

 İşletim, Hizmet Verilmesi ve Süreç 
Yönetimi; hatalı bilgi girişi, müşteri 

talimatının işleme alınmaması, 
hatalı işlem yapılması vb. işletime 
ilişkin aksaklıklar nedeniyle oluşan 
olaylar operasyonel risk olayı 
olarak değerlendirilmektedir. 

 İnsan hatası veya iç/dış kaynaklı 
kötü niyetli davranışlar sonucunda 
oluşabilecek, gizli konu ve/
veya kararlara sistemsel veya 
diğer nedenlerle yetkisiz kişiler 
tarafından erişim yapılması ve 
benzeri nedenlerin yol açtığı 
tüm olaylar, operasyonel risk 
olaylarıdır. 

Tüm kritik bankacılık uygulamalarımız hem 
bölgelerde, hem de olağanüstü durum merkezimizde 
yedeklenmektedir. Olağanüstü durum senaryoları 
belirlenmiş ve çözümler kararlaştırılmıştır. Sistem 

yedeklerinin yanı sıra ofis alanları da zaman dilimine göre 
kritik ekipler için belirlenmiştir. Olağanüstü durum testleri 
yıllık olarak gerçekleştirilmekte ve senaryolar bu testlerde 
işletilmektedir.

Bankamızda süreçlerin verimliliğini izlemek ve arttırmak 
amacıyla temel süreçler bazında Süreç Performans 
Göstergeleri belirlenen dönemlerde ölçülmekte ve 
hedeflerle uyumu izlenmektedir. 

Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin izlenmesi ve 
uygulanabildiğinde ölçülmesi için uygun yöntemler 
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin başında TEBİS Sistemi6  
ve Süreç Performans Değerlendirme Kriterleri, Süreç 
Performans Gösterge ve Hedef Takip Raporları’nda 
belirtilen süreçlerde, etkin veri toplama, izleme ve 

raporlama gelmektedir. Bu şekilde süreçlerin hedeflere 
ulaşma yeteneği ölçülebilmektedir. Planlanan sonuçlara 
ulaşılmadığında gerekli önlemler alınmaktadır. Aynı 
zamanda hem Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında, 
hem de gerek duyulan durumlarda hedefler gözden 
geçirilmektedir.

Verimliliği arttırmaya yönelik olarak müşteri şikâyetleri 
konusunda resmi dairelerden gelen yazılara yasal sürenin 
çok altında cevap verilmesi gibi pek çok konuda aksiyon 
alınmaktadır. 

Yönetim Sistemi Politikaları

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olarak Bankamızın 3S (Sağlamlık, 
Saygınlık, Saydamlık) ilkeleri doğrultusunda, artan kalite 
ve verimlilikte hizmet üreterek, müşteri ve çalışanlarımızın 
memnuniyetini sağlamak, rekabet gücümüzü ve kârlılığımızı 
arttırmak temel politikamızdır. 

KALİTE POLİTİKASI

6 TEBİS sistemi Bankamızın kullandığı bankacılık işletim sistemidir. Süreç Performans Göstergelerimizin çoğunluğu 
bu sistemden gelen verilerden sağlanmaktadır.
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ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi 2006 yılında 
alınmıştır. Belgemiz Operasyon Grupları, İnsan Kaynakları 
Grubu, Müşteri İletişim Departmanı, Aktif Satış Kanalları 
Departmanı ile Çağlayan, Çiftehavuzlar ve Trakya Kurumsal 
Şubelerimiz kapsamında belgelendirme mevcuttur. 
Sistemimizde 96 kalite temsilcimiz bulunmaktadır. Kalite 
temsilcilerimizin %85’i aynı zamanda Kurum İçi Kalite 
Denetçisi özelliğine sahiptir. 

Bankamızda Kurum İçi Kalite Temsilcileri tarafından Yıllık 
Plan doğrultusunda yılda en az bir kez kalite denetimleri 
gerçekleştirilmektedir. 

2012 yılında 136 çalışanımız Kalite Yönetim Sistemi 
Bilinçlendirme, 22 çalışanımız Kurum İçi Kalite Temsilcisi/
Denetçisi eğitimi almıştır.

TEB’de Kalite Yaklaşımı

Bu politika çerçevesinde; 

 Değişen pazar ve müşteri 
ihtiyaçlarına duyarlı, önerilere 
açık, hızlı ve hatasız çalışırız. 

 Çalışmalarımızda yasal şartlara, 
etik ilkelere bağlı kalarak iş 

sürekliliğini ve güvenilirliği temel 
alırız. 

 Çalışanların üyesi olmaktan gurur 
duyduğu Kurumumuzda, yönetim 
ve çalışan bütünlüğüne, ekip 
çalışmalarına, eğitime ve iletişime 
önem veririz. 

Müşteri ve kalite odaklı yönetim 
anlayışımız çerçevesinde TEB Üst 
Yönetimi olarak Kalite Yönetim 
Sistemimize destek vermeyi ve sürekli 
iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Bankamızda operasyonel süreçlerin 
daha iyi ve verimli yönetilmesi amacıyla 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. 

Yönetim sistemlerimiz entegre olarak 
yönetilmekte ve her yıl Bureau Veritas 
tarafından denetlenerek sürekli 
iyileştirme çalışmalarımıza kaynak 
sağlamaktadır. Ayrıca Bankamız Çevre 
Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk 

mevduat bankası özelliğini taşımaktadır. 

Her yıl Bankamız tarafından CDP - 
Karbon Saydamlık Projesi7 kapsamında 
raporlama da yapılmaktadır. 

7 CDP (Carbon Disclosure Project): Karbon Saydamlık Projesi CDP Türkiye tarafından yönetilmektedir.

ISO 10002 MÜŞTERİ ŞİKÂYET YÖNETİM SİSTEMİ
2009 yılında Müşteri İletişim Departmanı kapsamında 
Müşteri Şikâyet Yönetim Sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 
Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi’nde müşterilerimizin 
şikâyetleri veri tabanında tutulmakta, araştırılmakta, 
müşteriye şikâyetleriyle ilgili dönüş sağlanmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti kültürünün Bankamız genelinde 
yaygınlaşmasını sağlamak, müşteri memnuniyetini ve 
sadakatini en yüksek seviyede tutmak amacıyla, müşteri 

mesajlarını ele alma, yönetme sürecinin etkin/verimli 
olması için plan ve süreç tasarımları yapılmaktadır. ISO 
10002 kapsamında yılda en az bir defa iç, bir defa da dış 
denetim gerçekleştirilmektedir.

Bu sürece ürün ve hizmetin müşteriye sunulmasına katkıda 
bulunan tüm taraflar dahil edilmektedir. Müşteri şikâyetleri 
ve müşteri beklentileri doğrultusunda süreçlerimiz yeniden 
yapılandırılmaktadır. 

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
2009 yılında kurulan Çevre Yönetim Sistemimizin kapsamı 
Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetler Grubu, 
Merkezi ve Tüzel Operasyonlar Grubu, Bireysel Bankacılık 
Pazarlama Bölümü ve Çiftehavuzlar Şubesi’dir. Bankamız 
Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip ilk mevduat bankası 
olma özelliğini taşımaktadır.

TEB, 2013 yılı içinde TEB Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi 
uygulamalarını başlatmak için çalışmalara başlamıştır. 
Çalışmanın ilk adımı olarak TEB Çevresel Sorumluluk 
Politikası ile buna bağlı olarak Enerji Verimliliği ve 
Yenilenebilir Enerji Politikaları geliştirilmiştir. Politika 

geliştirme çalışmaları Bankamız kapsamında ilgili kişilerden 
oluşan bir komisyon tarafından yürütülmüş ve söz 
konusu politikalar 2013 yılında TEB İcra Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. Komitenin geliştirilerek kapsamının 
genişletilmesi ve Sosyal ve Çevresel Risklerin Bankanın 
Risk Yönetimi’nin bir parçası haline getirilmesi için gerekli 
çalışmalar sürdürülmektedir. Mevcut durumda kredi tahsis 
süreçlerinde dikkate alınan sosyal ve çevresel risklerin 
sistematik bir hale getirilerek prosedürlerinin belirlenmesi 
ve detaylı çalışmalar da bu süreç yönetiminin bir parçası 
olarak kabul edilmektedir.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GRUBU KALİTE ÇALIŞMALARI 

BİREYSEL BANKACILIK KALİTE ÇALIŞMALARI

Bankacılık süreçlerinde operasyonel verimliliğin arttırılması 
için belirli bir plan dâhilinde süreç iyileştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Bu çalışmaların yanında yine belirli 
dönemlerde yapılan bağımsız denetimler üzerinden 
tetiklenen operasyonel verimliliği artırıcı çalışmalar da 
söz konusudur. Diğer taraftan Bankamızda var olan öneri 
sistemi üzerinden çalışanların girmiş olduğu öneriler 
doğrultusunda operasyonel verimliliği iyileştirici çalışmalar 
da yapılmaktadır. 

Bilgi Teknolojileri ile ilgili süreçler kalite seviyesinin ve 
kurumsallık düzeyinin artırılması amacıyla izlenmekte, 

düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte, gerek iç, gerekse 
dış denetim üniteleri tarafından kontrol hedefleri 
baz alınarak denetlenmektedir. Mevzuatlara ve grup 
politikalarına uyum sürecinde genel kabul görmüş 
standartlar baz alınmakta, süreçler ilgili standartlara uygun 
olarak yapılandırılmakta ve işletilmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca Bilgi Teknolojileri ile ilgili süreçlerin mümkün olduğu 
kadar araçlar üzerinden yürütülmesine yönelik stratejiler 
uygulanmakta, yapılan işlemler, ilgili araçlar üzerinde kayıt 
altına alınmaktadır. 

Satış süreçlerinin standardizasyonu ve iyileştirme 
çalışmalarını belgelemek adına yapılan denetimler 
sonucunda ISO 9001 Kalite Belgesi’ni Haziran 2013’de 
alan Bireysel Bankacılık Birimi Satış Ekibi, Türk finans 
sektöründe satış biriminde ‘kurumdan bağımsız kalite 
belgesi’ alan tek satış ekibi olmuştur. 

2013 yılında Müşteri Etkileşim Merkezi’nin (Çağrı Merkezi) 
teknolojik altyapısı yenilenmiş, yapılan yatırımlarla yeni 
sistem Şubat 2013’de devreye alınmıştır. Sadece üç 
seçenek menüsü, arama nedenini tahmin eden teknolojiye 
sahip ve yurtdışı müşterilerimizin kullanıcı alışkanlıklarıyla 
uyumlu, müşterilerimize zaman kazandıran yeni nesil 
sesli yanıt sistemimiz devreye girmiştir. Müşterimizi 
tanıyan, en iyi zamanda alınacak hizmet için en yetkin  
müşteri temsilcilerimizle en kaliteli hizmeti verecek çağrı 
önceliklendirme yapımız da bu sistemle birlikte hayata 
geçmiştir. Süreç, operasyon modeli, verimlilik döngüsü, 

insan kaynağı ve teknoloji  bileşenlerinde BNP Paribas 
standartlarına uygun olarak dönüşümü sağlanan Müşteri 
Etkileşim Merkezi, çalışan verimliliğini ve süreç kalitesini 
arttırmıştır.

TEB Bireysel Bankacılık Birimi süreçlerini sürekli 
geliştirmekte, müşterilere verilen hizmetin süresini ve 
kalitesini artıracak iyileşmeler sağlamaktadır. 2013 yılında 
anında kart teknolojisi devreye müşterilerimize 3 dakikada 
kredi kartı ve banka kartı basılarak verilmeye başlanmıştır. 
Daha önce müşterimiz olmayan yeni başvurularda ise 20 
dakikada kart verilebilmektedir. Ayrıca kredi süreçlerimizin 
kısaltılmasıyla ilgili çalışmalara başlanmış ve 2013 yılında 
bu süre oldukça kısaltılmıştır. Kredi tahsis süreçlerinin 
müşterilerimizin beklentilerine uygun olarak daha da 
kısaltılması için çalışmalarımız sürmektedir. 

TEB Marifetli Kredi Kartı
TEB Marifetli Kredi Kartıyla bankalardan çeşitli nedenlerle 
kredi kartı alamayan kişilere nakit blokaj karşılığı kredi kartı 
verilebilmektedir. Bloke tutulan nakit Marifetli Hesap’ta 
değerlendirilerek müşterilerimize kazanç sağlanmaktadır. Bir 
yıl boyunca kredi kartı borcu ödemelerinin düzenli yapılması 
durumunda kart sahiplerinin skoru yükselmekte ve normal kredi 
kartına geçilmektedir.
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EKONOMİK
KALKINMA
TEB sürdürülebilir rekabet gücünü 
farklılaşma stratejisi üzerine kurmaktadır. 
Banka olarak hedefimiz yenilikçilik 
ve yaratıcılığın kurum kültürü olarak 
benimsenmesi ve ekonomik getirisi olan 
farklı ürün ve hizmetler oluşturularak 
sürdürülebilir rekabet avantajının 
kazanılmasıdır.

24 Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz     
26 KOBİ Bankacılığı ve Finans Dışı Hizmetlerde Lider Bankacılık          
33 Tedarik Zinciri Yönetimi  
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Türk Ekonomi Bankası 
A.Ş. sürdürülebilir 
kârlılık anlayışıyla; 
tedarikçileri, müşterileri 
ve diğer kilit paydaşlarının 
ekonomik gelişimine 
katkıda bulunmayı ve 
bu kapsamda toplumsal 
kalkınmaya destek olmayı 
kurumsal öncelikleri 
arasında kabul etmektedir.

Bu amaçla;
 Reel ekonomiye katkıda bulunur ve tüm 

paydaşlarımız için katma değer yaratırız.
 Rekabetçi ürün ve hizmetlerle finansman 

desteği sağlayarak müşterilerimizin 
ekonomik hedeflerine ulaşmalarına 
yardımcı olur, ekonomik kalkınmaya destek 
oluruz.

 Ülkemizdeki küçük şirketlerin ve hanelerin 
finansal hizmetlerden yararlanmasına 
engel olan zorlukları tanımlayarak 
‘finansal olanaklara erişim hakkını’ 
toplumun tümüne yaymayı hedefler, 
toplumsal refah düzeyinin artmasına 
katkıda bulunuruz.

 KOBİ’lerin ülke ekonomisinin temel 
taşları olduğuna inanır, ekonomik gelişim 
süreçlerinin her aşamasında finansal 
destek ve danışmanlık hizmetlerimizle 
yanlarında oluruz.

 Finansal okuryazarlık çalışmalarımızla 
toplumu bilinçli tasarruf konusunda 
bilinçlendirmeyi hedefleriz.

 Sürdürülebilir bir çevre ve toplum için 
iklim değişikliği kaynaklı riskleri dikkate 
alır, çevre politikamız doğrultusunda 
faaliyetlerimize yön veririz.

EKONOMİK SORUMLULUK 
POLİTİKASI
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Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz

KOBİ Bankacılığı Grubu (KBG)8

TEB Türkiye’nin en büyük 7. özel 
bankasıdır. Türkiye’de özel bankalar 
arasında yedinci, orta ölçekli bankalar 
arasında üçüncü sıradaki yerini 
korumaktadır. TEB, reel sektörün 
yanında yer almayı ve ekonomiyi 
her koşulda desteklemeyi 2013 
yılında da sürdürmüştür. 2013 yılı 
sonu itibarıyla bilanço aktifinin en 
büyük kalemini oluşturan kredilerin 

bilançomuz içerisindeki payı %71 
olarak gerçekleşmiştir. Bankamız, 
KOBİ’ler başta olmak üzere farklı 
sektörlerden müşterilerine nakdi ve 
gayri nakdi plasmanlarına devam 
etmiştir. TEB’in nakdi ve gayri nakdi 
krediler aracılığıyla reel ekonomiye 
olan desteği 2013 yılında 49,4 milyar 
TL’ye yükselmiştir. 

Pazara yenilikçi ürünler sunarak 
rakiplerinden farklılaşmayı hedefleyen 
TEB, bu sayede kısa vadede pazar 
payını artırırken orta ve uzun vadede 
önce orta ölçekli bankalar arasında 
liderliği, uzun vadede ise Türkiye’nin 
önde gelen bankalarından biri olmayı 
hedeflemektedir. 

Bankacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan TEB, 
BDDK 2013 yılı Aralık ayı verilerine göre 2013 yılında KOBİ 
Kredilerinden aşağıdaki payları almıştır:

 Nakit kredi pazar payı %6,19,
 Gayri nakdi kredi pazar payı ise %9,79. 

Bankamızın kısa ve orta vadede hedefi, nakit kredilerdeki 
pazar payımızı sürekli arttırmak ve uzun vadede KOBİ 
Bankacılığı’nda lider banka olmak ve KOBİ kredilerinde 
(nakit kredi) pazar payını %10’un üzerine çıkarmaktır.

8 KBG (KOBİ Bankacılığı Grubu): KOBİ Bankacılığı, İşletme Bankacılığı, Tarım Bankacılığı, Altın Bankacılığı, Girişim Bankacılığı ve 
Kamu Bankacılığı alanlarının toplamını oluşturmaktadır.

TARIM BANKACILIĞI

ALTIN BANKACILIĞI

Son yılların öne çıkan sektörü olan tarım, öncelikli iş 
alanlarımızdan biridir ve Bankamız Tarım Bankacılığı’nda 
son iki yıldır en hızlı büyüyen özel banka olmuştur. 2012 
yılını tarım kredilerinde yine BDDK verilerine göre  %4,41 
pazar payı ile tamamlamış, 2013 yılı sonunda ise Pazar 
payı %4,84’e ulaşmıştır. BDDK verilerine göre sektörde 
tarım kredileri 2013 yılının son ayında 37.790 Milyon TL’ye 
ulaşırken TEB’in tarım kredileri büyüklüğü  1.926 Milyon 
TL’ye yükselmiştir. 

TEB, Tarım Bankacılığı faaliyetlerini sektörün gerçeklerini 
dikkate alan bir anlayış, uygun ürün, fiyatlama ve işleyişle 
yürütmekte, her alt-üretim tipine özel finansman çeşidi 
sunarak müşterileriyle kalıcı bir ilişki kurabilmektedir. TEB 
Tarım Bankacılığı, ziraat mühendislerini de barındıran 
uzman kadrosu ve bilgiye dayalı stratejik yaklaşımıyla 
sektörde uzun vadeli ve sürekli artan bir rekabet üstünlüğü 
kurabilecek durumdadır.

TEB Altın Bankacılığı, altın kredilerinde 2013 yılı sonu 
itibariyle %39 pazar payı ile 12 çeyrektir sektör lideri 
konumunu korumaktadır.

TEB Altın Bankacılığı 2013 yılında müşteri bağlılığı yaratan 
ürünlere ağırlık vererek ülke çapında birçok kuyumcu 
ve bireysel yatırımcıyı Bankamıza kazandırmıştır. Altın 
fiyatlarının yılbaşına göre ons bazında %27 ve Türk Lirası 
bazında %12 düşüş gösterdiği 2013 yılında sektör, İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri verilerine göre altın 
takı ve mücevher ihracatında dolar bazında %20, İstanbul 
Altın Borsası verilerine göre külçe altın ithalatında ise kg 
bazında %150 artış kaydederek son 5 yılın en iyi dönemini 
yaşamıştır.

%40 Pazar payıyla sektör lideri olan TEB, kuyumculuk 
sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarına 18 yıldır 
en uygun çözümlerle cevap vermeye çalışmakta, altın 
kredilerinde sahip olduğu %35’lik pazar payını 2013 yılı 
sonunda %39’a taşıyarak sektör liderliğini korumaktadır.

Türk Ekonomi Bankası’nı Altın Bankacılığı alanında 
sektördeki rakiplerinden ayıran en büyük özelliği Altın 
Bankacılığını sektörde ilk başlatan banka olması ve 
ürünlerini müşterilerine yaygın şube ağı aracılığıyla 
Türkiye’nin her yerinde sunmasıdır. TEB Altın Bankacılığı, 
2013 yılı itibariyle dünya altın takı ihracatında ikinci sırada 
yer alan Türk Kuyumculuk Sektörü’ne sunduğu Altın Kredisi 
ve Taksitli Altın Kredisi gibi ürünlerle finansman desteği 
sağlarken, sektöre yönelik geliştirdiği, firmalara ödeme 
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kolaylığı ve alacak garantisi sağlayan Altın Tahsilât Sistemi 
çözümleriyle vizyon belirleyen duruşunu korumuştur. TEB, 
Nisan 2013’te Gümüş Hesabı bireysel ve tüzel müşterilerin 
kullanımına sunarak ürün çeşitliliğiyle fark yaratan 
bankalardan biri olmuştur. 

Kuyumculuk sektöründe altından sonra pırlanta fatura 
ödemelerinin de bankacılık sistemine dahil edilebilmesi 
amacıyla hayata geçirilen Pırlanta Tahsilât Sistemleri 
ile pırlanta bayisi olan firmalara kaynak yaratılmaya 
başlanmıştır. Ayrıca bölgesel işbirliklerine imza atılarak, 
yeni müşteri kazanımına destek verecek çalışmalar da 
gerçekleştirilmiş, Adana ve Antalya Kuyumcular Odaları ile 
imzalanan protokollerle birçok yeni firmaya ulaşma şansı 
yakalanmıştır. 

2012 yılında Altın Bankacılığı’nın bir diğer hedefi ise 
müşterilerin işlemlerini alternatif dağıtım kanallarında 
kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri olmuştur. 
Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar sonrasında bireysel 
ve tüzel tüm müşteriler İnternet Bankacılığı, ATM ve 
Telefon Bankacılığı aracılığıyla altın ve gümüş alım-satım 
işlemlerini 7 gün 24 saat yapabilme olanağına kavuşmuştur. 

TEB Altın Bankacılığı, sektöre verdiği finansal destekler 
yanında sektörle olan iletişimini daha ileriye taşıyacak 
faaliyetlere 2013 yılında da devam etmiştir. Danışman 
banka yaklaşımını her alana yaymayı ilke edinen TEB, 

kuyum sektörünün ihtiyaç duyduğu finansal olmayan 
hizmetleri de sunmaktadır. 2013 yılında Gaziantep, 
Kahramanmaraş, Nevşehir, İzmit, Karabük, Bolu, Antakya 
illerinin önde gelen kuyumcularıyla bir araya gelinerek 
kuyumculuk sektörü ve dünya altın piyasaları hakkında 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Mayıs 2013’te 
İzmir Kuyumcular Odası’nın düzenlediği ve Türkiye 
genelinde kuyum sektörüyle ilgili yaklaşık 60 sivil toplum 
kuruluşunun katıldığı ‘Türkiye 2023 hedefine yürürken 
kuyumculuk sektörünün geleceği, sorunları ve çözüm 
önerileri’ konulu toplantı ile geniş kitlelere ulaşılmış ve 
TEB’in altın bankacılığı alanındaki uzmanlığı paylaşılmıştır. 
TEB, 36. İstanbul Mücevher Fuarı, 5. Jewex İzmir Alyans 
Altın Gümüş Takı Mücevher ve Saat Fuarı ve 9. Gaziantep 
Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı’na sponsor olarak 
sektöre desteğini 2013 yılında da devam ettirmiştir.

34. İstanbul Mücevher Fuarı, İzmir Kuyumcular Odası 
60. Yıl Balosu, Karadeniz Gold Expo fuarı gibi sektör için 
özel önem arz eden etkinlikler TEB Altın Bankacılığı 
desteğiyle hayata geçirilirken Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, 
Ankara, Bursa, Adapazarı, Düzce, Adana, İzmir, Diyarbakır 
illerinde ilin önde gelen kuyumcuları ile bir araya gelinerek 
kuyumculuk sektörü ve dünya altın piyasaları hakkında 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş ve yerel ekonomik 
oyuncuların güncel gelişmeleri yakından takip etmeleri 
sağlanmıştır.

TEB Kamu Bankacılığı
TEB Kamu Bankacılığı ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin 
projelerinin finansmanı ve tahsilâtlarına aracılık edilmesi 
konularında çalışmaktadır. Halen sektördeki iki özel 
bankadan biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

TEB Kamu Bankacılığı, finansman tarafında yerel 
yönetimlere yapılandırılmış kredi ürünleri sunmaktadır. 
Belediyelerin kredi kullanırken verdikleri maddi 
teminatlar yerine, mevcut nakit akışları teminat haline 
getirilerek projelerin çok daha kolay hayata geçirilmesi 
sağlanmaktadır. Ayrıca Belediyelerin kullanmış oldukları 
yazılım sistemleriyle entegrasyon sağlanarak tahsilâtların 
online ve gerçek zamanlı yapılabilmesi mümkün 
olmaktadır. Böylelikle Belediyelerin su, emlak, çevre 
temizlik, ilan reklam vb. vergi ve harç tahsilâtları tüm 
Türkiye’deki TEB şubeleri aracılığıyla yapılabilmekte, bu 
durum belediyelere önemli zaman ve emek tasarrufu 
sağlamaktadır. Bu konuda TEB hâlâ sektördeki öncülüğünü 
sürdürmektedir. 

Ayrıca 2010 yılı sonunda hayata geçen İller Bankası 
muhabirlik sözleşmesi ile belediyelerin yasal pay 
tahsilâtlarına ve İller Bankası kredi geri ödemelerine 
aracılık edilmeye başlanmış, sektörün en önemli 
oyuncularından biri olmaya 2012 ve 2013 yıllarında da 
devam edilmiştir. Kredi kartı ile yapılan tahsilâtlar için 
sektöre yönelik ilk surcharge9 uygulamasını TEB Kamu 
Bankacılığı başlatmıştır.

2012 yılında sayısı 200’e ulaşan belediye ve belediye 
iştirakine, TEB Kamu Bankacılığı tarafından 500 Milyon 
TL’yi aşkın kredi limiti tahsis edilmiştir. Emlak vergisinden, 
İller Bankası yasal pay hesaplarına uzanan bir yelpazede, 
2012 yılında 600 Milyon TL’yi aşan tahsilât hacmi 2013 
yılında 1 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2013 yılı itibarıyla TEB 
Kamu Bankacılığı 318 belediye ve belediye iştirakine, 
yatırım projelerinde kullanılmak üzere yaklaşık 1,1 Milyar 
TL limit tahsis etmiş bulunmaktadır.  Orta ve uzun vadede 
hedefimiz Kamu Bankacılığında Yerel Yönetimler tarafından 
en çok tercih edilen Banka olmaktır.

9 Surchage, müşterilerin kredi kartı kullanarak yükümlülüklerini yerine getirirken, ilgili ödeme için komisyonu 
kendileri ödeyerek taksitlendirme yapabilmelerini sağlayan uygulamadır.



26 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

KOBİ’lerin Danışman Bankası

www.tebkobiakademi.com
TEB KOBİ Akademi eğitimlerinde 2005 yılından bu 
yana stratejimiz eğitim/danışmanlık fırsatlarına ulaşma 
konusunda büyük illere kıyasla daha az avantaja 
sahip illere öncelik vermek olmuştur. 2012 ve 2013 
yılında yaptığımız KOBİ’lerin işlerini yönetme/büyütme 

konusundaki eksik kalan bilgilerini bu eğitimlerle azaltmaya 
çalışmakta, böylece daha dirençli KOBİ’lerin oluşumuna 
destek vererek ekonomik kalkınmaya da olumlu katkı 
sağlamaktayız. TEB KOBİ Akademi eğitimlerinin kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki tablo 
ortaya çıkmaktadır:

KOBİ Bankacılığı ve Finans Dışı Hizmetlerde 
Lider Bankacılık
Türk Ekonomi Bankası 2005 yılında 
KOBİ’lerin büyümelerinin önünde 
en büyük engelin ‘stratejik bilgiye 
sınırlı erişim’ olduğunu tespit ederek 
‘KOBİ’lerin Danışman Bankası’ 
olma hedefiyle KOBİ Bankacılığı 
faaliyetlerine başlamıştır. KOBİ’ler 

güncel pazar bilgisine ulaşmakta, 
pazarın değişen taleplerini takip 
etmekte zorluk çekmekte, uzun vadeli 
iş planları oluştururken ciddi sorunlar 
yaşamaktadır. TEB, KOBİ’lerin bilgiye 
erişim eksikliği ve sınırlı iş planlama 
becerileri gibi sorunlarına yardımcı 

olabileceğini görmüş ve KOBİ’lerin 
Danışman Bankası Olma misyonuyla 
çok önemli projeleri hayata 
geçirmiştir. Bu projelerin ilki 2005 
yılında başlatılan TEB KOBİ Akademi 
olmuştur. 

TEB KOBİ AKADEMİ

İl Tarih Katılımcı Sayısı K. Ö. Bölge

İl Tarih Katılımcı Sayısı K. Ö. Bölge

Konya  24.02.2012 160 Bölge III
Aydın 08.02.2012 300 Bölge II
Gaziantep 20.03.2012 500 Bölge III
Sakarya 15.05.2012 280 Bölge I
Çorlu 04.09.2012 380 Bölge I
Kayseri 05.11.2012 250 Bölge III
Ordu 19.11.2012 400 Bölge IV
İzmir - Tarım Buluşmaları 13.12.2012 450 Bölge I
Toplam  2.720 

Osmaniye 23.01.2013 300 Bölge I 
İstanbul – Keyap (Yukarı Dudullu) Ticaret Merkezi 27.02.2013 100 Bölge I
Samsun  05.03.2013 600 Bölge I
Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi 03.06.2013 230 Bölge I
Van  17.09.2013 250 Bölge I
Uşak  21.11.2013 250 Bölge I
Toplam  1.730 
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KOBİ’lerin işlerini geliştirmeye 
yönelik bilgi ihtiyacını karşılamak 
için geliştirilen TEB KOBİ Akademi 
hizmetiyle KOBİ’lerin uzun vadede 
ulaşmak istedikleri noktalara yönelik 
hazırlık yapmalarını sağlayacak atölye 
çalışmalarına katılma, konunun 
uzmanlarından bilgi ve yönlendirme 
alma fırsatı sunulmaktadır. 
TEB KOBİ Akademi, iş yönetimi 

danışmanlığı konusunda ve özellikle 
pazarlama, stratejik planlama, dış 
ticaret konularında pratik atölye 
çalışmalarından oluşmaktadır. 2013 
sonu itibariyle 44 ilde 81 etkinlikle 
20.500’den fazla iş insanı bu 
atölyelerde ağırlanmıştır. TEB KOBİ 
Akademi’nin ilk amacı KOBİ’nin bilgiye 
ulaşımını kolaylaştırmak olmakla 
birlikte, hedefimiz bu bilgiye ulaşımı 

daha zor, daha kısıtlı illere öncelik 
vermektir. Bu nedenle Anadolu 
illerine öncelik tanınmakta, o ildeki 
atölye çalışmalarında il/ilçe özelindeki 
sorunlara özel vurgu yapılarak lokal 
sorunlar tartışılmaktadır. Tek bir 
bölgede yoğunlaşmak yerine, tüm 
coğrafi bölgelere mümkün olduğunca 
eşit dağılımda hizmet götürülmesi için 
çalışılmaktadır.

TEB KOBİ Akademi, iş yönetimi danışmanlığı konusunda ve 
özellikle pazarlama, stratejik planlama, dış ticaret konularında 
pratik atölye çalışmalarından oluşmaktadır. 2013 sonu itibariyle 
44 ilde 81 etkinlikle 20.500’den fazla iş insanı bu atölyelerde 
ağırlanmıştır. TEB KOBİ Akademi’nin ilk amacı KOBİ’nin bilgiye 
ulaşımını kolaylaştırmak olmakla birlikte, hedefimiz bu bilgiye 
ulaşımı daha zor, daha kısıtlı illere öncelik vermektir. 

TEB KOBİ AKADEMİ ATÖLYE  
ÇALIŞMALARI
TEB KOBİ Akademi, mevcut ve potansiyel tüm KOBİ müşterilerine ücretsiz eğitimler 
sunarak KOBİ’lerin iş yönetimi bilgilerini artırmalarına ve büyüme çabalarına destek olmayı 
amaçlamaktadır. Tam gün süren TEB KOBİ Akademi Atölye Çalışmaları’nın ilk gününde TEB 
Genel Müdürü ve KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili ile 
etkinliğin yapıldığı ilin önde gelen kamu otoritesi ya da STK temsilcilerinin konuşmaları yer 
almaktadır. Ardından TEB’in KOBİ alanındaki danışmanlığını yürüten eski KOSGEB ve Rekabet 
Kurulu Başkanı ve halen Başkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Tamer 
Müftüoğlu’nun KOBİ’ler ve Rekabet sunumu ve TEB KOBİ TV uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü 
Kızılot’un Güncel Mali Konular başlıklı sunumu yer almaktadır. Öğlen yemeğinin ardından her 
birinin başında ilgili atölye başlığı konusunda uzman bir danışman bulunan interaktif atölye 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Strateji, büyüme senaryoları, işletme analizi, dış ticaret ve pazarlama konularındaki atölye 
çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmekte, katılımcılara konular hakkında teorik bilgi yanında 
pratik uygulamaya yönelik bilgiler aktarılmakta, katılımcıların birebir sorunlarını analiz etmek 
amacıyla tartışma ortamı yaratılmaktadır. Atölyelerin sonunda katılımcılara memnuniyet anketi 
uygulanmaktadır. 2005’ten bu yana yapılan her atölyede bu yöntem uygulanmakta, katılımcı 
yorumları Akademi’nin yapıldığı ildeki şubelerimiz ve bölgelerimizle de paylaşılarak bilgi 
edinmeleri sağlanmaktadır. TEB KOBİ Akademi Kapsamındaki atölye çalışmaları KOBİ Bankacılığı 
İş ve Sinerji Geliştirme Departmanı koordinasyonunda aylık olarak yürütülmektedir. Etkinlik 
esnasında katılımcılardan iletişim bilgileri temin edilmekte, etkinlik sonrası kendileriyle temasa 
geçilerek katılımları için teşekkür edilerek etkinliği özetleyen TEB KOBİ TV videolarıyla atölye 
çalışmasında yapılan tüm sunumlar paylaşılmaktadır. Ayrıca atölye kapsamında verilen eğitim 
sunumu DVD formatında katılımcılara dağıtılmaktadır. 
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Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere işletme 
yönetimi, uzun dönemli strateji geliştirme, tarımda 
pazarlama ve dış ticaret gibi konularda pratik bilgiler 
vermeyi hedefleyen TEB KOBİ Akademi Tarım Buluşmaları, 
interaktif atölye çalışmalarıyla tarım işletmelerimize 
vizyoner bir bakış açısı kazandırmayı ilke edinmiştir. 
TEB KOBİ Akademi - Tarım Buluşmaları’nın ilki tüm Ege 
Bölgesi’ndeki çiftçilere ve tarım işletmelerine yönelik 13 
Aralık 2012’de İzmir’de TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür 
Yardımcısı Turgut Boz’un ev sahipliğinde İzmir Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal’ın katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Tarımda Uzun Dönemli Gelecek 
Planları ve Tarımsal İhracatta Yeni Ufuklar konulu atölye 
çalışmalarının yapıldığı buluşma kapsamında ayrıca, TEB 
tarafından 2011 yılında İzmir’de gerçekleştirilen Gelecek 
Stratejileri Tarım Konferansı’nın çıktılarından hazırlanan 
Tarım Sektörü Gelecek Stratejisi Konferansı Sonuç 
Raporu’nun sonuçları da açıklanarak sektörün orta-uzun 
vadeli hedefleri ortaya konmuştur. 

TEB, Yerel Yönetimlerin ülke ekonomimiz için yarattığı 
katma değerin öneminin farkında bir Banka olarak 
kamu bankacılığındaki uzmanlığını KOBİ Danışmanlığı 
ile birleştirerek, Yerel Yönetimlere daha profesyonel bir 
yönetim anlayışı benimsetmek için çalışmaktadır. Her Yerel 
Yönetim insan kaynaklarıyla, bütçesiyle, hizmet verdiği 

vatandaşlarla bir çeşit işletme olarak değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda 2013 yılında gündeme gelen 6360 sayılı 
kanunun Türk Belediyeciliğine olan etkilerinin irdelendiği 
TEB Kamu Buluşmaları 2013 yılında Bursa, İzmir ve 
Manisa’da gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca TEB KOBİ Akademi, Ekim 2013’te Prof. Dr. 
Şükrü Kızılot ile müşterilerimize Varlık Barışı Yasası ile 
ilgili detaylı bilgi verebilmek amacıyla özel toplantılar 
düzenlemiş,  KOBİ Bankacılığı ve Kurumsal Bankacılık 

müşterileri İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da ağırlanarak 
toplam 120 kişi bu konuda yapmaları gerekenler 
konusunda bilgilendirilmiştir.

TEB KOBİ Akademi’nin bir uzantısı olarak 2006 yılı 
Aralık ayında başlayan Gelecek Stratejisi Konferansları 
(GSK), iller ve sektörler bazında yapılmakta ve illerin/
sektörlerin ekonomik, ticari ve sosyal geçmişinden yola 
çıkılarak gelecekteki strateji ve hedeflerini belirlemek ve 
potansiyel yatırım alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla 
düzenlenmektedir. Söz konusu il/sektör özelinde 
işadamlarını, akademisyenleri, bürokrat ve yerel idarecileri 
bir araya getiren ve bir veya iki gün süren çalışmalar 
sonunda ilin/sektörün sosyo-ekonomik haritası şeklinde 
hedefleri, başarıları, gelecek stratejileri ve gelişime yönelik 
beklentileri bir rapor haline dönüştürülmekte, tüm kamu 
ve sivil toplum örgütleriyle paylaşılmaktadır. Bugüne 
değin toplam 13 il ve 4 sektör (otomotiv, altın, turizm 
ve tarım) özelinde gerçekleştirilen Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurumu (DEİK) işbirliğiyle gerçekleştirilen buluşmalardan 

biri 2011 yılında KKTC’de yapılmıştır. Turizm Sektörü için 
gerçekleştirilen Gelecek Stratejisi Konferansı’nın Sonuç 
Raporu 2012 yılı Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanı 
Sn. Ertuğrul Günay’a teslim edilerek tüm kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.10

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi moderatörlüğünde 
yapılmakta olan bu çalışma, o il/sektörün bu çalışmaya 
katılacak temsilcileri (vali, belediye başkanı, STK 
temsilcileri, üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları ve 
sanayicileri) tüm il/sektörü temsil edecek şekilde titiz 
bir çalışmayla belirlenmekte, rapor da aynı şekilde 
Başbakanlıktan, ilgili meclis komisyonları, milletvekilleri, 
STK’lar, sanayiciler ve ilgili taraflardan oluşan yaklaşık 
1.000 adetlik bir dağıtım listesiyle paylaşılmaktadır. Tüm 
etkinlik ücretsiz gerçekleştirilmektedir.

TEB KOBİ Akademi - Tarım Buluşmaları

TEB KOBİ Akademi – Kamu Buluşmaları

TEB KOBİ Akademi – Varlık Barışı Yasası Toplantısı

TEB KOBİ Akademi – Gelecek Stratejisi Konferansları

10 Detaylı bilgi için: Tebkobiakademi.com 

http://www.tebkobiakademi.com


Türk Ekonomi Bankası - 29
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Temmuz 2011’de hayata geçen KOBİ İstihdam Paketi 2012 
ve 2013 yıllarında da müşterilere sunulmuş, KOBİ’lerin 
istihdam yaratmasına olanak sağlayacak finansal desteğin 
yanında, SecretCV, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
ile geliştirilen işbirlikleriyle daha kapsamlı çözüm 
önerilerine de aracılık edilmiştir. 

KOBİ İstihdam Paketi ile Türkiye için büyük önem 
taşıyan istihdamın artması ve kayıtlı çalışan sorununa 
TEB olarak destek verilmesi amaçlanmış ve istihdamını 
artıran KOBİ’lere faiz indirimi ile birlikte çeşitli avantajlar 
sunulmuştur. KOBİ İstihdam Paketi’nden, İşletme ve KOBİ 
segmentlerindeki tüm şirketler faydalanabilmiştir. KOBi 
İstihdam Paketi 2011-2013 yıllarında kullanılmış, 2013 yılı 
sonu itibariyle sonlandırılmıştır. 

Ülkemizde bankalar tarafından çok kapsamlı desteklerin 
sunulmadığı girişimci kitleye yönelik finansal ve finansal 
olmayan ürün ve hizmetler geliştirilmeye ve hayata 
geçirilmeye başlanmıştır. 

İşletmelerin büyüme evrelerinde onlara danışmanlık 
yaparak destek veren TEB, bu desteğini bir adım daha 
ileri taşıyarak 2011 yılında lanse ettiği Teknogirişimci 
Destekleme Paketi’ni 2012 yılında da teknogirişimcilerle 
buluşturmaya devam etmiştir. 2012 yılında 
teknogirişimcilerin küresel ölçekte rekabete hazırlanmasına 
ve vizyonlarını geliştirmelerine katkı sağlayacak özel 
eğitim programlarına ağırlık verilmiştir. Tüm bu eğitimlerde 
küçük işletmeciliğin temel taşları, işletme yönetimi, iş 
planı hazırlama, pazarlama satış yönetimi, işletmelerde 
büyüme senaryoları gibi konularda genç girişimciler iş 
hayatına hazırlanmaya çalışılmıştır. 2012 yılında İstanbul, 

Ankara, İzmir’de 10 adet eğitim programı düzenlenmiş, 
1.400’den fazla teknogirişimci/teknogirişimci adayı bu 
eğitimlerden faydalanmıştır. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’yla birlikte organize edilen Teknogirişim 
Zirvesi’nde, CeBIT fuarında ve TİM İnovasyon Haftası’nda 
teknogirişimcilerin bu projeleri TEB standında sergilenerek 
projelerin yatırımcılara tanıtılmasına aracılık edilmiştir. 
Ayrıca yine aynı yıl T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Teknogirişim Desteği’nden yararlanmış bir girişimciye 
sponsor olunarak projesini hayata geçirmesi için finans 
ve tanıtım desteği verilmiştir. 2013 yılında da TEB Girişim 
Bankacılığı lanse edilerek bu hedef kitleye yönelik özel 
bir hizmet modeli ve kredi tahsis mekanizması kurulmuş, 
ülkemizin en kapsamlı girişim bankacılığı yaklaşımına sahip 
olunması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

TEB, 2013 yılı başında KOBİ Bankacılığı çatısı altında 
Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı hareketini 
başlatmıştır. TEB’i sektörde farklılaştıran bir adım olan 
TEB Girişim Bankacılığı ile parlak iş fikirleri ekonomiye 
kazandırılmakta ve yeni başarılara imza atılmaktadır. 
Amacımız geleceğin KOBİ’lerini yaratmak ve bir şirketin 
kuruluş aşamasından büyümesine kadar geçen her evrede 
yanında olmaktır. 

TEB girişimciliği 4 ana evrede ele almaktadır. Girişimciliğin 
bu 4 evresinde de finansal ve finansal olmayan hizmetlerle 
destek verilmektedir.

1. Motivasyon: Bu evrede girişimcilere gerçek 
ekonomik evren anlatılarak doğru bir motivasyon 
ile projelerine başlamaları sağlanmaktadır. Henüz 
girişimci adayı olan kişilere verilen eğitimler, 
danışmanlık hizmetleri ve girişimcilik anketleri ile 
destek verilmektedir. 

2. Hazırlık: Girişimcilerin büyümelerine engel olan veya 
işletme ömrünün kısa olmasına neden olan en önemli 
etken doğru bir hazırlık yapılmamış olmasıdır. TEB 
girişimci adaylarına iş planı ve iş modeli oluşturma, 
hedef pazar belirleme, maliyet analizi ve fiyatlama 
gibi konularda iş yönetimi danışmanlığı vererek 
işlerini en doğru biçimde kurmaları için destek 
olmaktadır. 

KOBİ İstihdam Paketi

Teknogirişimci Destekleme Paketi

TEB Girişim Bankacılığı
Yeni Bir Yaklaşım

Kredi 
kullanan 

toplam firma 
adedi

İstihdam 
sayısı

Kullandırılan 
kredi hacmi

139 10217.668
Adet Bin TL
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Türkiye’de ilk defa 2013 yılında girişimcilere danışmanlık 
verebilmek amacıyla İstanbul Ataşehir’de 1.000 
m²’lik bir alanda TEB Girişim Evi açılmıştır. Burada 
görevlendirdiğimiz bir iş yönetimi danışmanı tüm 
girişimcilere ya da girişimci adaylarına fikir ve/veya 
projeleriyle ilgili olarak ücretsiz danışmanlık yapmaktadır.

TEB Girişim Evi’nde isteyen girişimci ihtiyaç duyduğu 
konularda danışmanlık ve mentorluk hizmeti alırken, 
ihtiyaç duyan girişimcilerimiz her hafta yapılan eğitimlere 
katılabilmektedir. TEB Girişim Evi’nin içinde yer alan 
Kuluçka Merkezimiz ise girişimcilere fiziki çalışma 
ortamı da sunmaktadır. Bilgisayar, yazılım, internet 
gibi IT altyapılarını girişimcilere sağladığımız Kuluçka 
Merkezimiz’de ayrıca danışmanlık/mentorluk, iş yönetimi 
danışmanlığı, networking desteği, akademik destek,  
marka, patent, fikir tescili danışmanlık ve mali müşavirlik 
danışmanlık desteği gibi girişimciler için önem taşıyan 
ek hizmetler de sunulmaktadır. E-business, bilişim ve 
yazılım üzerine projeleri olan girişimcilere fiziki bir 
çalışma ortamı sunmayı hedefleyerek geliştirdiğimiz bu 
Kuluçka Merkezi’nden 2013 yılı sonu itibariyle 25’i sürekli, 
25’i ise dönemsel olmak üzere yaklaşık 50 girişimci 
yararlanabilecektir. 

İlk Girişim Evimizi İstanbul’da açmış olsak da, projeyi 
mümkün olan en fazla sayıda ilimize taşımayı ve 
Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimcilerimizin yanında 
olmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda ilk adımı Ankara’da 
ODTÜ Teknokent ile yapılan işbirliğiyle atarak ODTÜ 
Teknokent içindeki Teknogirişimci Kuluçka Merkezi ile 
ATOM Ön Kuluçka Merkezi’nin finans çözüm ortağı olan 
TEB, İstanbul dışındaki girişimcilere de destek vermeye 
başlamıştır. Bununla birlikte, kısa bir süre önce İTÜ Arı 
Teknokent ile imzaladığımız anlaşma doğrultusunda 
yeni projeler hayata geçirilmektedir. İTÜ ile güçlerimizi 
birleştirerek düzenlenecek çeşitli etkinliklerde 
girişimcilerle bir araya gelmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca 
Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası ve Hacettepe 
Teknokent ile de güçlü bir işbirliğinin ilk adımları atılmıştır. 
TEB bu işbirliklerini artırarak girişimci ekosisteminin 
tamamında finansal – finansal olmayan ihtiyaçlara yanıt 
verebilmeyi amaçlamaktadır. 

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 19.658 müşteriye ulaşan 
TEB Girişim Bankacılığı’nın Girişim Bankacılığı kapsamına 
giren müşterilere tesis ettiği kredi limiti ise 181.124.854 
TL’ye yükselmiştir. 

3. Tüzelleşme: Girişimci adayının bireyden tüzele 
geçtiği aşamadır. TEB bu aşamada eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri verirken artık bankacılık 
hizmetlerini de girişimcinin kullanımına sunmaktadır. 
Girişimcinin sermaye ihtiyacı olduğu anda kredi 
talepleri karşılanarak işini kurmasına destek 
olunmaktadır.

4. Ticarileşme / Büyüme: Girişimcinin büyüme 
evresinde ihtiyacı olacak yatırım finansmanı 
veya danışmanlık hizmetimizle girişimcinin işini 
büyütmesi için gereken destek verilmektedir.

TEB Girişim Bankacılığı kapsamında, KOBİ’lere 
sunduğumuz finansal ve finansal olmayan ürün ve 
hizmetler girişimcilere özel olarak yeniden kurgulanmıştır. 

Müşteri temsilcilerimize girişimcinin dilinden anlayacak 
eğitimler verilmekte,  girişimcinin dünyasını daha detaylı 
anlayabilmek, iş planı yazmalarına destek olabilmek 
için müşteri ilişkileri yöneticilerimiz İşletme Uzmanları 
Programı kapsamında özel bir eğitimden geçmektedir. Yine 
girişimcinin dinamiklerini göz önünde bulunduran özel bir 
kredilendirme mekanizması kurulmuştur. Kurumsal, KOBİ, 
esnaf ölçeğindeki şirketleri analiz etmek için kullandığımız 
yöntemler, girişimciyi kredilendirmekte yetersiz 
kalabileceğinden, karar sürecine girişimcinin projesi de 
dahil edilmiştir. Böylece kredilendirme de, girişimcinin 
iş fikrinin potansiyeli de kredi değerlendirme sürecinde 
önemli hale gelmiştir. Girişimcilerimizin ödeme gücü 
ve vadesini de dikkate alan özel finansman seçenekleri, 
masrafsız bankacılık işlemleri sunulmaktadır. 

TEB Girişim Evi

TEB ‘Danışman Banka’ anlayışıyla, girişimcilerin fikirlerini 
nasıl ‘iş’e dönüştürebileceklerinden başlayarak projelerini 
nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda girişimcilere yol 
göstermektedir.
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 Toplam Eğitim Sayısı: 68 (2011 – 2013 arası 87 eğitim)
 Toplam Eğitim Saati:  576 Saat (2011 – 2013 arası 821 saat)
 Toplam Katılımcı Sayısı: 2.418 (2011 – 2013 arası 3.833 girişimci )
 Eğitim Düzenlenen İl Sayısı: 15 
 Eğitim Verilen Teknokent Sayısı: 10 
 Eğitim Verilen Üniversite Sayısı: 13
 İşbirliği Yapılan Oda/STK/Kurum: 15
 İşbirliği Yapılan Yatırımcılar: 13

 Başvuran Girişimci Sayısı: 550
 Kabul Edilen Girişimci Sayısı: 38
 Mezun Olan Girişimci Sayısı: 16
 Melek Yatırımcı Buluşması: 7
 Yatırım Alan Girişimci Sayısı: 1
 Başarı Gösteren Girişimci Sayısı: Reengen, IBM SmartCamp Dünya Finalisti
 Tanıtım Çalışmaları

  Bloomberg TV’de Çıkış Yolu Programında TEB Girişimcileri
  TİM İnovasyon Haftası Etkinliği’nde TEB Girişimcilerinin Projeleri sergilendi
  İTÜ Arı Çekirdek Yarışma Finali’nde TEB Girişimcilerinin Projeleri sergilendi
  Turkish Time dergisinin en iyi 100 girişimciyi seçtiği sayıda TEB Girişimcileri tanıtıldı

 Eğitim-Etkinlik Yapılan Şehirler
 1. Adana
 2. Ankara
 3. Antalya
 4. Bursa
 5. Elazığ
 6. Eskişehir
 7. Gaziantep 

 8. İstanbul
 9. İzmir
 10. İzmit
 11. Kayseri
 12. Konya
 13. Mersin
 14. Samsun
 15. Trabzon

 Teknokentler
 1. Erciyes Üniversitesi-Teknopark
 2. Mersin Teknokent
 3. Marmara MİTTO
 4. Hacettepe Teknokent

 5. ODTÜ Teknokent
 6. İTÜ Arı Teknokent
 7. Bilkent Cyberpark
 8. Gazi Teknokent
 9. İzmit Teknokent
 10. İZTEKGEB

 Danışmanlık Verilen Girişimci Sayısı: 518 
  Yüz yüze danışmanlık yapılan kişi sayısı: 228 (801 saat)
  Telefonla danışmanlık yapılan kişi sayısı: 290 (170 saat)
  Toplam 971 saat danışmanlık

2013 Yılı Eğitimleri

2013 Yılı TEB Kuluçka Merkezi

İşbirliği Yapılan Kurumlar

2013 Yılı Danışmanlık Hizmetleri
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 Üniversiteler
 1. Dokuz Eylül Üniversitesi
 2. Ege Üniversitesi
 3. Marmara Üniversitesi
 4. Boğaziçi Üniversitesi
 5. Karadeniz Teknik Üniversitesi
 6. Eskişehir Anadolu Üniversitesi

 7. Kayseri Erciyes Üniversitesi
 8. Mersin Üniversitesi
 9. Hacettepe Üniversitesi
 10. ODTÜ
 11. İTÜ
 12. Bilkent 
 13. Gazi Üniversitesi

 ODA/STK/KURUMLAR (eğitim/tanıtım)
 1. KOSGEB
 2. TÜBİTAK
 3. TOBB GGK
 4. TÜGİAD
 5. Genç Kagider
 6. Microsoft BizSpark
 7. JCI Türkiye

 8. Eskişehir Sanayi Odası
 9. Kocaeli Sanayi Odası
 10. Gaziantep Sanayi Odası
 11. Adana Ticaret Odası
 12. Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odası
 13. Ege Bölgesi Sanayi Odası
 14. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
 15. Konya Ticaret Odası

 MELEK YATIRIM AĞLARI
 1. Aslanoba Capital
 2. Revo Capital
 3. Galata Business Angels
 4. Etohum
 5. Girişim Fabrikası
 6. ODTÜ METUTECH Ban

 7. Keiretsu Forum
 8. BIC Angel Investments
 9. 212 VC
 10. EarlyBird
 11. Hummingbird Ventures
 12. İnovent
 13. TEB Özel Bankacılık Müşterileri

TEB Girişim Evi İletişim Bilgileri
Adres: Barbaros Mh. Halk Cad. No:47/1 Batı Ataşehir-İstanbul (Palladium AVM karşısı) 
Tel: 0216 547 15 05 
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Tedarik Zinciri Yönetimi

TEB tedarikçileriyle e-posta, telefon, firma ziyaretleri, 
toplantılar ve denetim ziyaretleri ve bilgilendirme 
seminerleri aracılığıyla iletişim kurmaktadır. 
Tedarikçilerimizden e-ihale sistemi üzerinden fiyat teklifleri 
alınmaktadır.  2013 yılı sonu itibariyle Tedarik Yönetimi 
Bölümü olarak çalıştığımız tedarikçi sayısı yaklaşık 600 
adettir.  Ayrıca tedarikçilerimizle yılda bir defa da Tedarikçi 
Günü kapsamında da bir araya gelinmektedir.  

TEB Tedarikçi Günü tedarikçilerimizle iletişimi artırmak, 
banka eko-sisteminin bir parçası olduklarını göstermek 
ve başarılı bulunan tedarikçilere Bankamızın takdirini 

iletmek amacıyla Tedarik Yönetimi Bölümü tarafından 
düzenlenen etkinliktir. Bankamız için üst düzeyde kritik 
olan ve yüksek satın alma cirolu tedarikçilerimiz tedarikçi 
değerlendirme sürecinden geçmektedir. Tedarikçi 
Performans Değerlendirme sonuçları tedarikçinin genel 
değerlendirmesinde önemli rol oynamaktadır. Ödül jürimiz 
ödül alacak tedarikçileri belirlemektedir. 2013 yılı Tedarikçi 
Günü etkinliğinde Bankamızın Yalın Yaklaşımları, Sorumlu 
ve Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Yönetimi 
Bölümü’nün tedarikçilerimizle olan iş akışları konusunda 
bilgilendirme ve eğitim sunumları yapılmıştır. 

TEB tedarikçileriyle çalışmaya başlamadan önce 
tedarikçilerine Tedarikçi Seçim Formu’nu iletmektedir. Bu 
form üzerinde tedarikçinin verdiği yanıtlara göre puanlama 
ve uygunluk durum tespiti yapılmaktadır. İlgili belgelerin 
taranarak forma eklenmesi talep edilmekte ve eklenen 
dokümanların uygunluğu kontrol edilmektedir. Mayıs 
2013 itibariyle seçim formu kriterleri ve satın alma genel 
şartları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından 
iletilen görüşleri de içerecek şekilde geliştirilerek revize 
edilmiştir. Ayrıca seçim formu üzerinde yer alan Satın Alma 
Genel Şartları’nın tedarikçiler tarafından kabul edilmesi de 
gerekmektedir. 

Satın Alma Genel Şartları içinde yer alan 34. madde 
kapsamında tedarikçinin 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Çocuk 
ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliği’ne uygun hareket ettiğinin beyanı talep 
edilmektedir.

Tedarikçinin seçilerek çalışılmaya başlanmasını izleyen 
yıl içinde bir kez işkollarının görüşleri doğrultusunda 
tedarikçi risk ve tedarikçi değerlendirme formu 
oluşturulmaktadır. Bu formlar tedarikçilerin sözleşmelere 
uyumunu, performansını ve tedarikçiye olan bağımlılığımızı 
ölçerek tedarikçiyle bir sonraki yıl çalışılıp çalışılmayacağı 
yönünde görüş oluşturmaktadır. Bu görüşün en besleyici 
unsurlarından biri de işkollarından devamlı olarak sağlanan 
tedarikçiyle ilgili bilgi akışıdır.

TEDARİKÇİLERİMİZLE İLİŞKİLER

TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Bankamızın da sermayedarı olduğu Kredi Garanti 
Fonu(KGF), KOBİ’lere verdiği kefaletle işletmelerin daha çok 
banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli 
kredilerden işletmelerin de yararlanmasını mümkün hale 
getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, 
KOBİ’ler lehine ek bir imkân yaratılarak ekonomik büyüme 
ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. 2012 yılında, Bakü-
Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı güzergâhındaki il sınırları 
dahilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, tarımsal işletmelerin 

ve kooperatiflerin finansman sorunlarına çözüm olmak ve 
mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (MKOBİ) ve 
bireysel girişimcilerin ekonomik performansını iyileştirmek 
amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ortak yeni bir proje 
gerçekleştirilmiştir. Projenin büyüklüğü 25 Milyon Dolar’dır. 
KGF ve BTC firması ortaklığı ile oluşturulan bu proje 
kapsamında yeni kurulmuş firmalar KGF teminatıyla kredi 
imkânına kavuşmuştur.

Kredi Garanti Fonu(KGF)
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TEB tedarikçilerinin yılda en az bir defa değerlendirilmesi 
esastır. Değerlendirme süreci ABC sınıflandırmasındaki 
tüm A grubu tedarikçilere ve risk değerlendirmesinde 
Orta ve Yüksek Risk grubunda yer alan B ve C grubu 
tedarikçilere uygulanmaktadır. Değerlendirme sonucunda 
firmayla ilgili ayıplı ürün, geç teslimat vb. bir sonuç 
çıkması durumunda tedarikçiye Geçici veya Kalıcı Blokaj 
konarak tedarikçiyle çalışma dondurulmaktadır. Tedarikçi 
Seçme ve Değerlendirme kriterlerinde yer alan hususlar 
haricinde tedarikçiyle ilgili sahtecilik, kara para aklama, 
hırsızlık ve genel etik ilkelere uymama gibi bir sonuç 
oluşması durumunda da tedarikçiye “Kalıcı Blokaj” 

uygulanmaktadır. Geçici olarak bloklanan tedarikçiden 
bu puanı düzeltmesi için faaliyetlerini iyileştirmesi talep 
edilmektedir. Geçici blokaj yeni bir değerlendirme formu 
doldurularak kaldırılmaktadır Kalıcı blokajın kaldırılabilmesi 
için tedarikçiyle ilgili seçim süreci yeniden başlatılmakta, 
uygunluk tespit edildiğinde ise blokaj kaldırılmaktadır. 

Tedarikçilerimiz, Bilgi Teknolojileri ve Destek Hizmetleri 
Kontrol Departmanı ve Bankamız yetkilileri veya bağımsız 
denetim şirketleri tarafından denetime tabi tutulmaktadır.  
2013 yılında 49 firma (62 hizmet) denetlenmiştir.

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMESİ

Tedarikçilerimizin ürün ve hizmetlerinin Bankamız 
ürün ve hizmetlerine doğrudan etkisi bulunmaktadır. 
Bu nedenle tedarik zinciri yönetimi TEB için risk 

yönetiminin bir parçasıdır. Bu sürecin yönetiminde BNPP 
ve TEB Etik ilkeleri ile BNPP Tedarik Normlarına ve TEB 
Yönetmeliklerine uygun hareket edilmektedir. 

Kural Koyucu

Satın Almacı

Kullanıcı

Tedarikçi

TEDARİKÇİLERİMİZDE RİSK YÖNETİMİ 

TEB Tedarik Zinciri Yönetimi
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TEB Tedarik Zinciri Yönetimi’nde güçler ayrılığı ilkesine 
uygun satın alma yapılmaktadır. Satın almacı kadrolarımızın 
sorumluluk alanları belirli aralıklarla değiştirilmektedir. 
Tedarikçinin yolsuzlukla ilgili herhangi bir uygulamasının 
belirlenmesi durumunda firma blokaj altına alınıp varsa 
sözleşmeleri iptal edilerek çalışma sonlandırılır.

Raporlama döneminde iş ortaklarının yolsuzluğa ilişkin 
ihlallerde bulunması sebebiyle söz konusu iş ortakları ile 

yapılan sözleşmelerin yinelenmemesine neden olan bir 
durum yaşanmamıştır.  
Tedarikçilerimizin çalışanı Bankamız içinde hizmet 
vermekte veya hizmeti temin ederken Bankaya giriş çıkışı 
söz konusu ise bu firma sözleşmelerinde, TEB İş Güvenliği 
Uygulama Talimatına uymakla yükümlü tutulmaktadır.

Satın alımlarımızda mümkün olduğunda yerel kaynakların 
değerlendirilmesi tercih edilmektedir. Teknik ya da mali 
zorunluluklar olmadığı takdirde yurt dışı tedarikçilerden 
alım yapılmamaktadır. Bankanın satın almaya konu 
harcamalarının ciro olarak yaklaşık %75’i Tedarik Yönetimi 

Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. 2012 yılı Tedarik 
Yönetimi üzerinden gerçekleştirilen alımların %98,9’u 
(323.193.000 TL),  2013 yılında ise %97,8’i (400.391.000 
TL) yerel tedarikçilerden sağlanmıştır.11 

Yerel Satın Alma

11 Uluslararası firmadan ithal edilen bir malzemenin Türkiye’de kurulmuş ve Türkiye’de vergilendirilen temsilciliği yerel 
tedarikçi kapsamında değerlendirilmiştir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BANKACILIK
Kullandığımız finansal araçların çevresel, 
sosyal ve ekonomik etki alanını ve bu 
araçların sorumlu kullanımını önemseyen 
tasarruf sahipleri ve yatırımcıları dikkate 
alarak bugünün kaynaklarını gelecek 
nesilleri düşünerek tüketme anlayışını 
geliştirmeye ‘sürdürülebilir bankacılık’ 
diyoruz. 

39 Müşterilerimiz       
43 Ürün ve Hizmet Sorumluluğu 
55 Çalışanlarımız       
75 Çevresel ve Sosyal Etki Alanı Yönetimi    
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TEB Aile Akademisi
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ekonomi Ailede Başlar 
düşüncesiyle tüm Türkiye’yi finansal okuryazarlık 
alanında bilinçlendirmek, eğitmek ve kişilerin 
finansal okuryazarlık düzeyinde ölçülebilir bir 
iyileşme sağlamak hedefiyle Ekim 2012’de TEB Aile 
Akademisi’ni hayata geçirmiştir. TEB Aile Akademisi 
kapsamında müşterimiz olsun olmasın tüm 
katılımcılar, ürün ve hizmetlerin doğru kullanımı, 
hak ve sorumluluklar, ihtiyaçlara doğru çözümler 
konularında eğitilmektedir. Tüm uygulamalarımızın 
ve finans bilgimizin şeffaflıkla paylaşıldığı 

Akademi eğitimleriyle bireylerin ekonomik durumlarını 
düzeltmelerine, birikime başlamalarına yardımcı olarak 
ekonomiye katkılarını artırmaktayız. Şubelerimizde saat 
18.00’den sonra verilen, ücretsiz TEB Aile Akademisi 
eğitimleriyle katılımcılar temel finansal kavramların, 
bilinçli borçlanmanın ve aile bütçesi oluşturmanın önemi 
hakkında bilgilendirilmektedir. Şube içinde başlayan 
eğitimler gelen yoğun talep üzerine şube dışına da 
taşınmış, özel firmalar, kamu kurumları, üniversiteler, 
dernekler, odalar ve okulların kendi lokasyonlarında da 
eğitimler verilmiştir. Eğitimin erişilebilirliğini artırmak 
amacıyla teb.com.tr internet sitesinde Aile Akademisi 
e-eğitimi kullanıma açılmıştır. 

TEB Aile Akademisi’ni TEB müşterisi olan, olmayan herkese 
tanıtabilmek amacıyla gönüllüler ve şube müdürlerinden 
oluşan bir ekip kurulmuştur. Aralık 2013 sonu itibariyle 
90 bin yetişkin ve 15 bin çocuk olmak üzere 105 bin 
kişiye birebir finansal okuryazarlık eğitimi verilmiştir. 
2014 sonuna kadar ise 200 bin kişiye eğitim verilmesi 
hedeflenmektedir.12

TEB BİREYSEL VE ÖZEL 
BANKACILIK GRUBU

TEB Sürdürülebilir Bankacılık 
anlayışını benimsemiş bir Banka 
olarak, sürdürülebilirlik ve 
sorumlu iş yapma stratejilerini 
asıl işinin bir parçası 
olarak görmektedir. Ürün 
geliştirmeden, misyon, politika 
ve stratejilerine kadar tüm 
süreçlerinde çevresel ve sosyal 
etki alanını dikkate alan TEB, 
sürdürülebilir kalkınmadaki 
rolünün ve bir finans sağlayıcı 
olarak geniş etki alanının 
farkındadır. 

12 TEB Aile Akademisi ile ilgili detaylı bilgi raporumuzun Toplumsal Katılım Bölümü’nde yer almaktadır.



38 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

I. Finansal Okuryazarlık ve Erişim 
Zirvesi

Türkiye’de finansal okuryazarlık konusunda ortak 
bilinç ve gündem yaratma hedefimiz doğrultusunda 
FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) 
işbirliğiyle 1. Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi 
düzenlenmiştir. Kamu, özel sektör, sivil toplum 
temsilcileri, akademisyenler ve dünya çapında konuk 
konuşmacıların 22 Mayıs 2013’te Çırağan Oteli’nde 
bir araya geldiği bu zirvede kadınların, çocukların ve 
gençlerin finansal okuryazarlığı masaya yatırılmıştır. 
TEB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Varol Civil ve 
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği Kurucu 
Başkanı Özlem Denizmen’in açılış konuşmalarıyla 
başlayan zirvede sırasıyla Avrupa Birliği Bakanı ve 
Baş Müzakereci Egemen Bağış, SPK Başkanı Vahdettin 
Ertaş, BDDK Başkanı Mukim Öztekin, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürü Ömer Bozoğlu konuşma yapmıştır. Tüm gün 
süren zirvede Jordan Goodman de yer alırken, üç 
oturum olarak gerçekleşen ulusal ve uluslararası 
konuşmacıların söz aldığı panellerle zirve devam 
etmiştir. 1.300 kişilik geniş bir katılımla gerçekleşen 
zirve, basında büyük yankı bulmuştur.

TEB Aile Akademisi olarak işbirliği yaptığımız kurum 
ve kişiler arasında devlet ve kamu kuruluşları, 
yasa düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, 
akademisyenler, finansal kurumlar ve ticari firmalar 
yer almaktadır. TEB olarak Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile Ocak 2013’te imzalamış olduğumuz 
protokol çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın, Aile Eğitim Programı’nın ilk ve tek 
Finansal İş Ortağı olmaktan büyük gurur duymaktayız. 
TEB Aile Akademisi’nde finansal eğitim veren, gönüllü 
524 TEB çalışanı, aynı zamanda Bakanlığın Aile 
Eğitim Programı kapsamında iktisat alanında Eğitici 
Sertifikası sahibidir.

TEB Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin 
ilk kurumsal üyesidir ve TEB Aile Akademisi 
çalışmalarımız Finansal Okuryazarlık ve Erişim 
Derneği işbirliğiyle yürütülmektedir.
Bağımsız bir araştırma şirketine düzenli olarak 
yaptırdığımız araştırmaya göre, TEB Aile Akademisi 
eğitimlerinin, katılımcıların finansal yeterlilik 
algısında yükselmeye ve tercih ettikleri yatırım 
araçlarında değişime yol açtığı kaydedilmiştir.  
Katılımcıların % 91’i TEB Aile Akademisi eğitimlerinin 

yaşamlarında bir etkisi olduğunu ifade etmekte, % 93’ü 
ise yakın çevrelerine TEB Aile Akademisi eğitimlerine 
katılmayı tavsiye edeceklerini belirtmektedir. 

TEB Aile Akademisi ve Çocuklar

TEB Aile Akademisi yetişkinlerin yanı sıra çocuklara 
da odaklanmaktadır. 6-12 yaş arasındaki çocuklara 
uygun olarak geliştirilen ve www.tebcocuk.com 
adresi üzerinden sunulan TEB Çocuk, eğlenceli eğitim 
modülleri ve oyunlarla çocuklara ekonomiyle ilgili 
terimleri öğretirken tasarruf bilinci kazandırmayı 
hedeflemektedir. Paraları Tanı uygulamasıyla kâğıt 
paraları bilgisayarlarının kamerasına gösteren 
çocuklara o paranın değerini ve onunla neler 
alabileceğini anlatılmaktadır. Biriktir bölümünde 
hayallerine ulaşmak için harçlıklarını biriktirmenin 
yollarını keşfeden çocuklar, Limonatacı oyunuyla sanal 
limonata tezgâhlarında limonata satarak ticarete 
atılmakta, kâr ve zararı öğrenmektedir. Çocuklar 
Bakkal Amca oyununda ise ürünlerle fiyat etiketlerini 
eşleştirerek paranın değerini öğrenmektedir. 
TEB Çocuk’u öğrencileriyle buluşturmak isteyen 
okullar, site üzerindeki talep formuyla taleplerini 
iletebilmektedir. Ücretsiz tablet uygulaması da 
bulunan TEB Çocuk, ayrıca anne ve babalara da, 
çocuklarına birikim bilinci aşılamalarında ve paranın 
değerini öğreterek doğru harcamanın yollarını 
anlatmalarında yardımcı olmaktadır. Açıldığı günden 
bu yana TEB Çocuk 112 bin çocuğa ulaşmıştır. 

TEB Aile Akademisi çalışmaları kapsamında hazırlanan 
Doğan Egmont Yayıncılığın Para Kulübü Serisi ise 
zor gibi görünen ama yaşamımızın parçası haline 
gelen finansal kavramları gerçek yaşamdan alınan 
örnekler, kısa öyküler ve renkli görseller eşliğinde 
anlatmaktadır. Para Kulübü Serisi, ‘para neden 
gereklidir, birikim nasıl yapılır, bankalar hayatımızı 
nasıl kolaylaştırır, kredi ne için kullanılır, girişimcilik 
nedir,’ gibi sorulara örneklerle basit ve anlaşılır 
yanıtlar vermektedir. TEB Haziran 2013’de Egmont 
Kids Media Awards’ta ikincilikle ödüllendirilen Doğan 
Egmont’un Para Kulübü Serisi ile çocuklara eğlenceli 
bir anlatımla finansı sevdirmeyi, tasarruf bilincini 
aşılamayı amaçlamaktadır.

TEB Aile Akademisi E-Eğitim için http://www.teb.com.
tr/bireysel/aile_akademisi/ 
TEB Finansal Sağlık Skoru için www.teb.com.tr/fisas 
Çocuk eğitim platformu için www.tebcocuk.com 
adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.tebcocuk.com
http://www.teb.com.tr/bireysel/aile_akademisi/
http://www.teb.com.tr/bireysel/aile_akademisi/
www.teb.com.tr/fisas
www.tebcocuk.com
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Müşterilerimiz

2013 yılında Müşteri İletişim 
Departmanı adıyla, müşteri 
memnuniyeti kültürünün Bankamız 
genelinde yaygınlaştırılmasını 
sağlamak, müşteri bağlılığı ve 
sadakatini arttırmak amacıyla sadece 
müşteri mesaj ve şikâyetleriyle 
ilgilenen ve İş Geliştirme ve 
Müşteri Deneyimi Bölümü’ne bağlı 
olarak görev yapan ayrı bir birim 
kurulmuştur.

Müşteri İletişim Departmanı şikâyet 
yönetim politikası kapsamında 

 Müşteri şikâyetleri veri tabanı 
oluşturur ve devamlı geliştiririz. 

 Bankacılık ürün ve hizmetlerimizle 
ilgili tüm mesajların dikkate 

alınarak Bankamız şartlarına, yasa 
ve yönetmeliklere uygun biçimde 
en kısa sürede çözümlenmesini 
sağlarız. 

 Oluşturulan veri tabanı sayesinde, 
tekrarlanan şikâyetler, müşteri 
memnuniyeti, sorunun kaynağı 
gibi yönlendirici istatistiksel 
bilgileri kullanarak sürekli 
iyileştirmeyi sağlarız. 

 Devam eden sorun ve şikâyetlerin 
belirlenerek bu sorun ve 
şikâyetlerle ilgili süreçlerin 
iyileştirilmesini ve düzeltici 
aksiyonların alınmasını sağlar ve 
ilgili ünitelerle koordineli çalışarak 
önleyici faaliyetler geliştiririz. 

 Müşteri mesajlarını raporlayarak 
Bankamıza kaynak oluştururuz.

 Müşterilerimizin talep ve 
beklentilerini en iyi şekilde 
karşılayarak Müşteri Odaklı 
Bankacılık anlayışını geliştiririz. 

 Müşterilerimize farklı kanallar 
sunarak mesajlarını kolaylıkla 
Bankamıza iletebilmelerini 
sağlarız.

Müşteri ve kalite odaklı yönetim 
anlayışımız çerçevesinde Türk 
Ekonomi Bankası A.Ş. Üst Yönetimi 
olarak Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemimize destek vermeyi ve sürekli 
iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Bankamızda kalite yönetim sistemi kapsamındaki süreçler 
temel, alt ve detay süreçler şeklinde tanımlanmıştır. Detay 
süreç bazında süreçlerin gerektiğinde güncellenmesinden 
sorumlu süreç sorumlularımız bulunmaktadır. Müşteri 
şikâyetleri ve her yıl düzenlenen anketlerle, müşteri 
beklentileri ele alınmakta, geri bildirimler sonucu 
oluşturulan aksiyonlar, ilgili süreçlere yansıtılmaktadır. 
Temel süreçler bazında müşterimizi en çok etkileyen 
noktalarda Süreç Performans göstergelerimiz tanımlanmış, 
hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı belirli dönemlerde 
izlenmektedir. Süreç Performans Gösterge sonuçları, 
düzeltici ve önleyici faaliyetlerle ilgili bir ön bilgilendirme 
ve uyarı mekanizması niteliği taşımaktadır. Süreç 
Performans Göstergelerimiz her yıl gözden geçirilmektedir.

Müşteri memnuniyetine yönelik Müşteri Tavsiye Skoru 
(NPS) çalışmaları, Çağrı Merkezi Müşteri Şikâyet Hattı, 
Şubelerimizde bulunan TEB – Önce Müşteri Değerlendirme 
Formları gibi kanallardan geri bildirimler alınmakta,  
müşterilerin görüş ve önerileri hakkında bilgi sahibi 
olunmaktadır.

Müşteri Hizmetleri Birimi’nde ise IVR13  sadeleştirilmiştir. 
Tüm ekran ve akışlar müşteri memnuniyetini sağlayacak 
şekilde güncellenmiştir. Ekranda ve IVR’da o gün 
müşterinin doğum gününün olduğu tespit edildiğinde 
kutlama mesajı iletilmeye başlanmıştır. Sistemsel 
iyileştirmelerle memnuniyetin artırılmasıyla ilgili çalışmalar 
sürmektedir. Bunun yanı sıra yeni kazanılan müşterilere 
‘hoş geldiniz’ aramaları yapılmaktadır. 

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla Çağrı 
Merkezi’nde de müşteriye dokunan değişik uygulamalar 
yer almaktadır. POS Destek hattında kaçan çağrılarda 
müşteriye dönülerek en geç 30 dakika içinde 
müşterilerimiz geri aranmaktadır. Aynı gün içinde arayan 
müşterimiz öncelikli müşteri olarak karşılanırken yoğun 
dönemlerde beklemek istemeyen müşterilerimizin 
mesaj bırakması sağlanmakta ve ardından kendisine 
dönüş yapılmaktadır. Çağrı aramaları 2011 yılında TEB 
Kurum içi Müşteri Deneyimi Yarışması’nda birincilikle 
ödüllendirilmiştir. 

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Politikası 

Müşteri Memnuniyeti 

13 IVR – Sesli Yanıt Sistemi.
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Müşterilerinin önceliklerine önem veren bir Banka 
olan TEB, onlardan gelen her türlü öneri ve beklentiyi 
değerlendirmekte, her türlü iletişim kanalını en etkin 
şekilde kullanmaktadır. Müşterilerimiz şubelerimizdeki 
şikâyet kutuları, telefon, SMS, internet sitesi, internet 
şubesi, e-posta ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden 
şikâyetlerini, öneri ve takdirlerini bize ulaştırabilmektedir. 
Ayrıca her türlü dijital ortamda yapılan bildirimler de 
sürekli takip edilerek cevaplandırılmaktadır. Sosyal 
medyada kurumsal Facebook ve Twitter hesaplarımız 
üzerinden etkin bir biçimde şikâyet yönetimi de 
gerçekleştirilirken, müşterilerimizin soru ve taleplerine 
hızla yanıt verilmektedir. 

Bankanın şikâyet kanalı dışında, Çağrı Merkezi ile ilgili 
şikâyetler Çağrı Merkezi içindeki Hizmet Kalitesi ekibi 
tarafından değerlendirilmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında 
bu ekibe günde ortalama 60 adet şikâyet gelmiştir. Tüm 
öneri ve şikâyetler en fazla 2 gün içinde sonlandırılmakta 

ve müşteriye bilgi verilmektedir. Sistem sorunları vb. 
nedenlerle süreç uzadığında müşteriye ara bilgilendirme 
yapılmaktadır. 

Ayrıca TEB KOBİ TV’de (tebkobitv.com) iletişim butonumuz 
yardımıyla izleyicilerimiz her türlü talep/öneri/şikâyetlerini 
ulaştırabilmektedir. Bu şikâyetler günlük olarak KOBİ 
Bankacılığı İş ve Sinerji Geliştirme Departmanı tarafından 
değerlendirilip gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra 
şikâyeti ileten izleyiciye sonuca dair e-postayla geri 
dönüş yapılmaktadır. TEB KOBİ Akademi internet sitesi 
içindeki (tebkobiakademi.com) katılımcı formu yoluyla da 
ziyaretçiler şikâyetlerini iletebilmektedir. KOBİ Bankacılığı İş 
ve Sinerji Geliştirme Departmanı tarafından günlük olarak 
bu şikâyetler değerlendirilerek TEB KOBİ TV’deki adımlar 
burada da uygulanmaktadır. TEB KOBİ Kulüp (tebkobikulup.
com) uygulamamız için de TEB KOBİ TV ile aynı şikâyet 
mekanizması mevcuttur. 

TEB dijital dünyada da öncü ve yenilikçi bir Banka olma 
hedefiyle sosyal medyada da yer alan ilk bankalardan biri 
olmuştur. Sosyal medyanın aktif ve kurumsal iyileştirmeye 
yönelik paydaş katılımı odaklı yönetildiğinde kurumun 
hedeflerine önemli katkı sağladığına inanmaktayız. 
Kullanıcılarla iletişimimizi diyaloğa çevirmesi, hızlı 
servis vermek için önemli bir kanal olması ve satışa 
sağladığı katkı nedeniyle sosyal medya önemsenmekte 
ve aktif olarak yönetilmektedir. Kullanıcılar TEB 
Facebook sayfamızda ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve 
kampanyalarımızdan haberdar olabilirken sayfamıza özel 
kampanya ve avantajlardan da yararlanabilmektedir. 
Facebook’taki sayfamızı tıpkı kurumsal internet sitemiz 
teb.com.tr gibi dinamik ve aktif olarak yönetmekte, güncel 
kampanyalar, ürün ve hizmet bilgilendirmelerini düzenli 
olarak müşterilerimize iletmenin yanı sıra kullanıcılara 
birebir müşteri hizmeti vermekteyiz. 

Kullanıcılarımızın bizimle daha çok paylaşımda 
bulunabilmesi adına Facebook sayfamızda kullanıcılara 
açık olan duvarımıza veya sayfamızdaki TEB Önce Müşteri 
Hattı sekmesine girilen öneri, talep ve yorumları TEB 
Önce Müşteri Hattı ekibimiz aracılığıyla anlık olarak 
yanıtlamaktayız. Gerektiğinde telefonla temasa geçerek 
kullanıcıların şikâyetleri teşekküre dönüştürülmektedir. 

TEB Facebook sayfamızda yer alan Online Çözüm Merkezi 
sekmesi ile kullanıcılar, TEB müşterisi olsun olmasın, 
TEB Önce Müşteri Hattı İletişim Formu ve Sıkça Sorulan 
Sorular’a ulaşımın yanında, Online Yardım seçeneği 
ile müşteri temsilcilerine sorularını sorarak anında 
yardım alabilmektedir. Twitter’da ise müşterilerimiz 
bankamızdan bahsederek öneri ve şikâyetlerini kolayca 
iletebilmektedir. Böylece tüm kullanıcılara anında hizmet 
verirken, kullanıcıların Bankamızla iletişime geçmesini 
kolaylaştırmaktayız.

Müşteri Öneri ve Şikâyetleri

Sosyal Medya

Bankamızda 2013 yılında NPS (Müşteri Tavsiye 
Skoru) uygulamasına geçilmiştir. Her ay düzenli olarak 
bankamızdan hizmet alan müşterilerden rastgele seçilen 
örneklem bir grup aranarak memnuniyet seviyesi ölçülerek 
ilgili tüm partilerle paylaşılmakta ve gerekli aksiyonlar 
alınmaktadır. Müşterilerin memnuniyetini sorgulamak için 
Çağrı Merkezi’nde Müşteri Tavsiye Skoru (NPS) araması 
sırasında da memnuniyet ölçülmektedir. Kısa bir zaman 
önce şubesinden işlem yapan müşteriler aranarak ilgili 
işleme istinaden memnuniyetleri ölçülmektedir.14 Müşteri 

tavsiye skoru, müşteri deneyimi ve tavsiyesi ölçümlemesi 
amacıyla başlatılan bir çalışmadır. Bireysel, Yıldız, İşletme 
ve KOBİ Portföy Temsilcilerimiz müşterilere geri dönüş 
sağlayarak gereken aksiyonları almaktadır. Aramalarla elde 
edilen puanlamalar sonucu portföy yöneticilerinin karneleri 
oluşmaktadır. Müşteri yaşadığı deneyim, aldığı hizmet ve 
kaliteye göre puanlama yapmaktadır. Müşteri problemlerine 
yaklaşımımız ve çözüm için alınan aksiyonlarla amacımız 
‘En Çok Tavsiye Edilen Banka’ olmaktır.

NPS MÜŞTERİ TAVSİYE SKORU

14 Bu aramalar sadece şubeden yapılan işlemler için yapılmaktadır. Çağrı Merkezi’nden işlem yapan 
müşterilerimiz memnuniyet ölçümü için aranmamaktadır. 
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Bu kanallarla müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız 
ve diğer sosyal paydaşlarımız bize aracısız ulaşma ve 
Bankamız hakkında her türlü bilgiyi kolay bir şekilde 
edinme olanağı bulurken, biz de onlarla paylaşımda 
bulunabilmekteyiz. Sosyal ağlarda sadece dinleyerek, 
karşılıklı geribildirimlerde bulunarak müşterilerimizle 
diyalog kurmaktayız. Başta müşterilerimiz olmak üzere 
tüm hedef kitlemizin Bankamızdan taleplerini, ürün ve 
hizmetlerimizde geliştirilmesini istedikleri noktaları çok 
hızlı bir şekilde öğrenip, aynı hızda kendimizi geliştirerek 
yanıt verebilmekteyiz.

TEB hesabı yanında KOBİ’lere yönelik olarak da sosyal 
medya iletişimi Facebook ve Twitter’da yer alan @
tebkobi üzerinden yapılırken 2013 yılı ilk çeyreğinde 
de girişimcilere yönelik iletişim yapabilmek amacıyla @
teblegirisim hesabı hayata geçirilmiştir. Böylece her kitlenin 
ihtiyaçlarına uygun ve onları ilgilendiren konularda bilgi 
paylaşımı mümkün olmaktadır.

TEB müşterilerinin bilgi gizliliğini yüksek standartlarda 
korumaktadır. Bunun için teknik sistemler üst düzey 
güvenliği sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Müşterinin gizli bilgisinin bulunduğu ortamlara çalışanların 
erişim yetkisi bilmesi gereken prensibine uygun olarak 
verilmektedir. İlgili müşterinin bilgisine yalnızca o 
bilgiyi kullanması gereken çalışanlar ulaşabilmektedir. 
Bankacılık uygulamaları aracılığıyla müşteri bilgisine 
erişimler çalışanın görev ve sorumlulukları çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Yeni ürün ve uygulamalarda müşteri 
bilgisinin gizliliğini sağlamak için alınacak önlemler Bilgi 
Güvenliği Komitelerinde değerlendirilmektedir.

Müşterinin kendi gizli bilgisine erişim sağlayabildiği 
internet bankacılığı gibi kanallarda ise iki faktörlü kimlik 
doğrulama yöntemleri devrededir. Tehditlerin yoğunlukla 

bulunduğu internet ortamında iletişim şifrelenmiş kanal 
üzerinden yapılmaktadır. 

2012 ve 2013 yıllarında Bankamızda müşteri verilerinin 
Kurum dışına çıkartılması, çalınması ya da kaybedilmesi 
yönünde yaşanan bir olay bulunmamaktadır.

Çağrı Merkezimizde ise müşteri bilgi gizliliğini 
korumaya yönelik olarak bağlantısız oturum uygulaması 
bulunmaktadır. Bu uygulamada müşteri temsilcimiz, hatta 
müşteri olmadan müşteri bilgilerine giriş yapamamaktadır. 
Ayrıca hattaki müşterinin kimlik bilgisi ve güvenlik 
bilgileri uygulama üzerinden maskelenmiş olarak 
gelmekte ve tüm bilgiler müşteri temsilcisi tarafından 
görüntülenememektedir.

Bankamız ürün ve hizmetlerin içeriğinin doğru anlaşılması 
için internet sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla ürünlere 
ilişkin talep almakta ve bilgilendirme yapmaktadır. 
Ayrıca ürüne bağlı olarak şubelerden belirli zamanlarda 
bilgilendirme dokümanları dağıtılmaktadır. Yapılan 
reklam ve bilgilendirmelerin Tüketici Kanunu ve Reklam 
mevzuatına tam uygun olarak yapılması için metinlerin 
hukuksal kontrolü de yapılmaktadır. Müşterilerimizden 

doğru bilgilendirilmediğine ilişkin doğrudan Bankamıza 
gelen ya da BDDK gibi resmi kurumlar tarafından tarafımıza 
iletilen şikâyetler olması durumunda, şikâyet içeriği 
araştırılıp, şikâyete sebep olan uygulamayla ilgili, sadece o 
müşteri özelinde değil, Banka genelinde alınması gereken 
bir aksiyon olup olmadığı değerlendirilerek, gerekirse süreç 
ve işleyiş tüm Müşterilerimizi kapsayacak şekilde revize 
edilmektedir.

Müşteri Bilgi Gizliliği

Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi 

1 Eylül 2013’te yürürlüğe giren Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak 
Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin 
Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Bankamızda 
ilgili birimlerle görüşülerek Müşterilerimize şeffaf, anlaşılır ve müşteriler tarafından kolayca 
hesaplanabilecek kriterleri içeren bilgilendirme formları hazırlanmıştır.
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Ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmeler açıklayıcı 
ve anlaşılır bir dil kullanılarak yapılmaktadır. Satış 
departmanları tarafından gönderilen bilgilendirme ve 
kampanya e-postaları,  dokümanlar, broşürler, hizmet 
özetleriyle müşterilerimiz için gerekli bilgiler kendilerine 
doğrudan ulaştırılmaktadır. Gerek Aile Akademisi 
toplantılarıyla gerekse Şubelerimizde verilen diğer 
hizmetler aracılığıyla bilgilendirme ve tavsiyeler yapılarak 
müşterilerimizin doğru yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca bütçe yönetimi konusunda müşteri bilgilendirmesi 
belli aralıklarla şubelerimizde yapılan TEB Aile Akademisi 
toplantılarıyla da sağlanmaktadır. Müşterilerimiz 
şubelerimize davet edilerek gelir/gider dengesi, tasarruf 
yöntemleri gibi konularda Şube Müdürlerimiz tarafından 
bilgilendirilmektedir. TEB Aile Akademisi programıyla ilgili 
detaylı bilgi raporumuzun Finansal Okuryazarlık başlığı 
altında yer almaktadır. 

Müşterilerimizin şube dışı kanallarda güvenle işlem 
yapabilmesi için sayısız önlem alınmaktadır. Bu amaçla 
internet şubemizdeki güvenlik göstergesi müşterinin 
yaptığı ayarlara istinaden bir güvenlik puanı hesaplamakta 
ve kırmızıdan yeşile giden bir gösterge üzerinde 
müşterinin anlık güvenlik seviyesini göstermektedir. 
Güvenlik göstergesinin hemen yanında bulunan ‘güvenlik 
seviyemi nasıl yükseltebilirim’ butonu ile alınabilecek ek 
güvenlik önlemleri gösterilmektedir. Örneğin müşterinin 
bilgisayarında antivirüs programı mevcut değilse güvenlik 
seviye göstergesindeki puan düşük hesaplanmakta ve 
puanı yükseltmek için yükleme yapmak istediğinde ESET 
Smart Security 5 antivirüs programı 6 ay süreyle ücretsiz 
sunulmaktadır. 

Şube dışı kanallarda yapılan finansal işlemler 7/24 
izlenmekte ve şüpheli durumlarda müşteri teyidi 
alınmadan işlem gerçekleştirilmemektedir. Ayrıca sektörde 
karşılaşılan dolandırıcılık olayları ile ilgili bilgi ve görüntüler 
teb.com.tr’de düzenli olarak yayınlanmaktadır.  

Müşterilerimizi hedef alan dolandırıcılık olaylarının 
önlenmesi ve tespit edilmesi sürecinin etkinliğinin ve 

verimliliğinin arttırılması amacıyla teknolojik olanaklardan 
en üst düzeyde yararlanılmaktadır. Bu kapsamda Kartlı 
Ödeme Sistemleri ve Alternatif Dağıtım Kanallarında 
yaşanan dolandırıcılık olaylarının tespiti ve önlenmesi 
amacıyla Proactive Risk Manager (PRM) yazılımı, kredi 
kartı, bireysel kredi, kredili mevduat hesabı başvuruları 
sırasında oluşabilecek dolandırıcılıkları tespit etmek ve 
önlenmek amacıyla da Instinct yazılımı kullanılmaktadır. 

Ülkemizde yoğun olarak yaşanmakta olan ATM kart 
kopyalama dolandırıcılıklarının önlenmesi noktasında 
önemli yatırımlar yapılarak ATM’lerimiz kart kopyalama 
önleyici (CPK-Card Protection Kit, SDK-Surface Detection 
Kit) cihazlarla donatılmaktadır. 

Birinci seviye kontrol mekanizmasıyla dolandırıcılık 
olaylarının önlenmesi ve tespit edilmesi sürecinin 
etkinlik, performans ve kalitesi Bankamız tarafından 
sürekli izlenmektedir. Yapılan faaliyetler ve kullanılmakta 
olan sistemler müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 
tutarak sektördeki rakiplerimizden daha farklı bir hizmet 
sunmamızı sağlamaktadır.

Alternatif dağıtım kanalları tarafında 222.182 şüpheli 
işlem uyarısı incelenerek müşterilerimizin bilgileri 
dışında mevduat hesaplarından yapıldığı tespit edilen 
340.682 TL tutarındaki para transferi engellenmiştir. İkna 
yoluyla dolandırıcılık sahteciliğine maruz kalan Bankamız 
müşterileri için alınan aksiyonlar kapsamında 141.195 TL 
tutarında zarar oluşması engellenmiştir.

Müşterilerimiz adına gerçekleştirilen sahte başvuruların 
tespiti için 141.255 adet kredi kartı başvurusu 

incelenmiş, sahte olduğu tespit edilen başvurularda 
14.207.387 TL tutarında müşteri ve Banka zararı 
engellenmiştir.

Sektörde yaşanan sahteciliklerle etkin olarak mücadele 
edilmesi için Bankamızı temsilen TBB Fiktif İşlemler 
Komitesi ve BKM Güvenlik Komitesi toplantılarına katılım 
sağlanmaktadır. Güncel sahtecilik trendleri ve koruma 
yöntemleri hakkında müşterilerimize e-posta, SMS ve 
internet bankacılığı üzerinden duyurular yapılmakta, 

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

2013 yılında müşterilerimizin harcama alışkanlıkları dışında kredi ve banka kartlarıyla gerçekleşen 
şüpheli işlemlerden kaynaklanan 467.818 adet uyarı incelenmiştir. Bahse konu uyarıların 22.406 
adedinde kart hamiline ulaşılmış, 7.301.851 TL tutarında müşteri zararı engellenmiştir. Bankamız 
üye işyerlerinde gerçekleşen şüpheli işlemler için ise 165.211 adet uyarı incelenerek 535.247 TL 
tutarında müşteri ve Banka zararı engellenmiştir.
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şube ve bölge ziyaretleri gerçekleştirilmekte, e-öğrenme 
programları düzenlenmektedir.

Görme engelli müşterilerimizin işlemlerini sorunsuz 
gerçekleştirebilmeleri için internet şubesi ve CepteTEB 
mobil bankacılık uygulaması ekran okuyucu programlarla 

uyumludur. Pratik İnternet Şubesi’nde yer alan font 
büyültme ve küçültme butonları sayesinde görme kaybı 
yaşayan müşterilerimizin daha rahat işlem yapması 
sağlanmaktadır. 

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

TEB, uluslararası bankacılık gücü ve 
uzmanlığını kullanarak;

 Müşterilerimize sadece bankacılık 
hizmetleriyle değil, pazar 
beklentilerini de dikkate alarak 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına 
uygun entegre hizmetler sunmak,

 Müşterilerinin beklentilerini 
düzenli olarak sorgulayarak 
onlara en iyi yanıtı verebilmek ve 
beklentilerin de ötesinde hizmet 
sunabilmek için tüm süreçlerini 
etkin bir şekilde yönetmeyi, 

 Çalışanlarının müşterilerin 
ihtiyaçlarını anlamaları, bu 
ihtiyaçlara etkin ve hızlı yanıt 
verebilmeleri için “sürekli ve 
sürdürülebilir eğitim” anlayışını 
sürdürmeyi, 

 Sorumlu pazarlama bilinciyle 
müşterilerini ürün ve 
hizmetleriyle ilgili eksiksiz ve 
doğru bilgilendirmeyi, sürekli, tam 
ve doğru bilgilendirme için gerekli 
sistemleri kurmayı,

 Ürün ve hizmetlerinin çevresel ve 

sosyal etkisini öncelikli olarak göz 
önünde bulundurmayı,

 Sorumlu iletişim ve pazarlamayla 
ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere 
uymayı,

 Kaliteli hizmet anlayışıyla 
performansını sürekli olarak 
artırmayı,

 Toplumsal kalkınmaya da destek 
olacak şekilde finansal ve finansal 
olmayan kaynaklarını kullanmayı 
taahhüt etmektedir.

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası

TEB ürünlerinin müşterilerimiz tarafından güvenli ve 
sağlıklı kullanımını sağlamak amacıyla sözleşmelerimize 

eklenen mesleki sorumluluk sigortası, teminat mektubu, 
cezai şart ve fesih maddeleri bulunmaktadır.  

TEB’in kredilendirme süreçlerinde müşterimizin iş yaşamı, 
yaşadığı ikametgâh, faaliyetleri, gelir/gider araştırması, 
sektördeki yeri – konumu, diğer bankalarla çalışmaları, 
memzuç kayıtları, işyeri faaliyetleri ve ilgili tüm takipler 
kredilendirme öncesi ve sonrası yapılmaktadır.
Kredi kullanımı uzun süreli finansal planlama 
gerektirmektedir. Bu nedenle, sadece kullanım anındaki 
nakit ihtiyacı değil, ödemelerin nasıl gerçekleşeceği 

de doğru hesaplanmalıdır. Alternatif/esnek ödeme 
planlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmalı, 
olumsuzluklara karşı sigortaların önemi vurgulanmalıdır. 
Bu amaçla, müşterilerimizi Aile Akademisi kapsamında 
bilgilendirmekteyiz. Müşterilerimize anket yaparak geri 
bildirimlerini almakta ve bilgilendirmede eksiğimiz 
olmamasına özen göstermekteyiz.

TEB, müşterilerinin yatırımlarında çevresel ve sosyal 
riskleri de öngörerek gerekli önlemleri almaları 
konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık 
yaratma aşamalarında aktif rol oynamaktadır. Kredi 
tahsis süreçlerinde Bankamız süreçlerine uygun sosyal 

ve çevresel risk yönetimi modeli üzerinde çalışmalar 
2013 yılında başlamış, bu konuda öncelikli politikalar 
geliştirilmiştir. TEB Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi 
Modeli15  aşağıdaki plan doğrultusunda 2015 yılı içinde 
hayata geçirilecektir. 

Ürünlerin Güvenli ve Sağlıklı Kullanımı 

Kredilendirme Süreçleri

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

15 TEB Sosyal ve Çevresel Politikaları KSS Stratejisi çalışmalarının devamı olarak belirlenmiştir. 
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AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) tarafından sağlanan 
KOBİ’lerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda 
farkındalık geliştirmeyi destekleyen KSS Kredisini kullanan 
firmalar ücretsiz olarak bir gün süren KSS Bilinçlendirme 
Eğitimine katılmak ve yine bir tam gün süren KSS Check-
up’tan geçerek KSS konusunda bilgilenmek zorundadır.

2010 yılında AFD ile yapılan yeni bir anlaşmayla 
devreye alınan Enerji Verimliliği Kredisi de bu kapsamda 
değerlendirilen ve uygulanan sistem açısından kredi tahsisi 
doğrudan enerji verimliliğine odaklı bir kredidir. Konuyla 
ilgili detaylı bilgiye raporumuzun Çevresel ve Sosyal Etki 
Alanı Yönetimi başlığı altında yer verilmiştir. 

Politikalar
Sosyal ve Çevresel 

Politikaların 
Belirlenmesi

Risk Yönetimi
Belirlenen 

Politikaların Risk 
Yönetimi Süreçlerine 

Entegrasyonu

Değerlendirme ve 
Gözlem

Finans Desteği 
Sağlanacak 

Projelerin Politika 
Gerekliliklerine Göre 
Değerlendirilmesi Ve 
Gerekli Gözlemlerin 

Yapılması

Bu amaçla geliştirilen ürünlerde paydaş katılımı yaklaşımı 
benimsenerek tarafların karşılıklı fayda sağlamaları, 
sorun odaklı çözümler geliştirilmesi, işbirliği gibi önemli 
unsurlar dikkate alınmaktadır.  Sayısız ürün ve hizmetle 
müşterilerinin ve müşterisi olmayan ancak finansal erişimle 
ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişi ve kurumların Danışman 

Bankası olmak için çalışan TEB’in ürün ve hizmetleriyle 
ilgili detaylı bilgiye www.teb.com.tr adresinden 
ulaşılabilmektedir.  Ürün bazında da müşterilerimiz için 
oluşturulmuş talep ve şikâyetlerini iletebilecekleri internet 
sitelerimiz bulunmaktadır. POS müşterisi için http://www.
teb.com.tr/ sitemiz bulunmaktadır.

Çözümün Bir Parçası Olmak16 

TEB geliştirdiği ürün ve hizmetlerle tasarruf sahiplerinin ve 
özellikle ekonomik kalkınmanın önemli aktörleri olan KOBİ’lerin, 
kadınların, aile bireylerinin, çiftçi ve esnafın sorunlarına çözüm 
bulmayı, toplumun söz konusu kesimlerinin sosyal refahtan 
aldıkları payı artırmada söz sahibi olmayı amaçlamaktadır.

16 TEB ürün ve hizmetleriyle ilgili detaylı bilgiler www.teb.com.tr internet sitemizde yer almaktadır.

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


Türk Ekonomi Bankası - 45
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

TEB Harman Kart üreticilerin nakit ihtiyaçlarını şube 
ve ATM’lerden, tarımsal üretim girdilerini Bankamızla 
anlaşmalı üye iş yerlerinden kredi limitleri dahilinde ve 
uygun koşullarla temin edebilmelerine olanak sağlayan 
tarım sektörüne özel bir kredi kartıdır. 

Harman Kart ile üreticiler,
 Anlaşmalı firma ve bayilerden yapılacak alışverişlerde 

faizsiz dönem avantajıyla hasat zamanı ödeme,
 Girdi ihtiyacını sektöründe söz sahibi markalardan 

kolayca tedarik etme,
 Nakit akışına uygun ödeme,
 ATM’den ve PTT’den geri ödeme olanağına kart ücreti 

olmaksızın ulaşabilmektedir.

Üye İşyerleri ise;
 Vadeli satışlarından kaynaklı tahsilât risklerini 

azaltabilecek,
 Bankanın kart pazarlama çalışmaları kapsamında 

reklamlarını yapabilecek, 

 Harman kartın çiftçiye sağladığı avantajlar sayesinde 
cirolarını artırabilecektir.

Üreticilere tarım sektörünün dönemselliğini göz önünde 
bulundurarak gerek finansman, gerekse kaliteli firmalardan 
alışveriş yapma olanağı sunan Harman Kart birçok 
işbirliğine de fırsat yaratmaktadır. Bunlardan en önemlileri 
Shell & Turcas ve Tüskoop ile ortak yürütülenlerdir.

Shell & Turcas ile yapılan işbirliği kapsamında 200’ü aşkın 
anlaşmalı Shell istasyonlarından işlem yapan Harman Kart 
müşterileri 5 ay faizsiz dönem avantajıyla akaryakıt ve 
madeni yağ alışverişi yapabilmekte, hasat dönemlerine 
uygun olarak ödeyebilmektedir. 

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (Tüskoop) 
ile bu birliğe üye olan kooperatiflere ve dolayısıyla 
çiftçilere de Harman Kart ile sulama bedelini 4 ay faizsiz 
dönem avantajıyla ödeme olanağı sağlanmıştır.  2012 
yılında çalışmaya ilk kez Aydın, İzmir ve Manisa illerinde 
başlanmış, 2013 yılında da sürdürülmüştür.

www.tebkobikulup.com
KOBİ’lerin satın alma süreçlerine destek olmak amacıyla 
2009 yılında hayata geçirilen TEB KOBİ Kulüp, KOBİ’lerin 
en yoğun harcama yaptığı sektörlerde, TEB aracılığıyla 
indirim almalarını sağlayan bir platformdur. Bu kulübe 
üye olan KOBİ’lere akaryakıt, bilgisayar, ofis malzemeleri 
alımlarından, kargo gönderimleri, tanıtım, cep telefonu 
ve ulaşım harcamalarına kadar 20’den fazla sektörde 
faaliyet gösteren 49 iş ortağımız vasıtasıyla %50’ye varan 
indirimlerle alışveriş yapabilme olanağı sunulmaktadır.

TEB KOBİ Kulüp üyesi olan firmalara cazip indirimlerle 
alışveriş yapma olanağı sunarken, iş ortağı olan büyük 

firmalara da KOBİ’lere satış yapma, yeni bir pazara girme 
olanağı sunulmaktadır. TEB KOBİ Bankacılığı olarak böyle bir 
platforma aracılık ederek, KOBİ’ler için birleştirici güç olmakta 
ve reel sektöre destek vermekteyiz. TEB KOBİ Kulüp üyeleri 
yıllık 200 TL tutarındaki üyelik ücreti karşılığında yılda 
20.000TL’ye varan tutarlarda tasarruf sağlayabilmektedir. 

2012 ve 2013 yıllarında Amerikan Kültür Derneği Dil 
Okulları, Türk Barter, Ankara Patent, NMC (New Media 
Company), Safmarine Denizcilik ve Markobi şirketlerinin 
katılımıyla iş ortaklarımızın sayısı artmış, KOBİ’lerin daha 
fazla sektörde indirim ve özel hizmet alması için destek 
olunmuştur.

KOBİ Bankacılığı alanında Danışman Banka olma misyonuyla 
çalışmalarını 2005 yılından bu yana sürdüren Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş. bu kapsamda sunduğu KOBİ Destek Hattı ile 
müşterilerine bir telefonla işlerini geliştirebilmeleri için 
gerekli tüm bilgileri ücretsiz olarak sunmaktadır. 444 0 667 
üzerinden TEB KOBİ Destek hattını arayan firma sahipleri/
çalışanları vergiden muhasebeye, gümrükten dış ticaret 
mevzuatına, AB Fonlarından altın ve tarım bankacılığına, 
eğitim danışmanlığından kongre ve fuarlara kadar birçok 
konuda sorularının yanıtlarını bulabilmektedir. 

TEB, gelişen ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle 
KOBİ’lerin gelecekte var olabilmeleri için bugün en çok 

ihtiyaç duydukları desteğin bilgi olduğunu bilmektedir. 
Finansal olmayan hizmetleriyle de KOBİ’lere destek olmak 
isteyen TEB, rekabette ayakta kalmalarını sağlayacak 
‘bilgi’yi her kanaldan ücretsiz olarak KOBİ’lerimize sunmak 
için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarımızdan biri 
olan TEB KOBİ Destek Hattı ile bilgi yoğunluğunun yaşandığı 
ticari piyasalarda, KOBİ’lere ihtiyaç duydukları bilgiyi, kolay 
ve talep edildiği anda sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda 
TEB müşterisi olan KOBİ’ler ihtiyaç duydukları tüm bilgi 
ve hizmetler için 7 gün 24 saat 444 0 667 numaralı hattı 
arayarak Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri konularında 
ücretsiz olarak hizmet alabilmektedir.

Ürün ve Hizmetlerimizden Örnekler 

TEB HARMAN KART

TEB KOBİ KULÜP

TEB KOBİ DESTEK HATTI (444 0 667)

www.tebkobikulup.com
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Küresel rekabet ortamında KOBİ’lerin ayakta kalabilmelerini 
sağlamak ve rekabet gücünü artırmak için yönetim ve 
organizasyon becerilerinin iyileştirilmesinin önemi her 
geçen gün artmaktadır. Günümüzde söz konusu işletmeler, 
hızlı teknolojik gelişmeleri takip edebilmek, yeni pazarlara 
açılabilmek, nitelikli eleman istihdam etmek, etkin kalite ve 
rekabet yönetimi stratejilerini belirleyebilmek, örgütsel ve 
yönetsel becerileri iyileştirebilmek için yeniden yapılanma 
gereksinimi duymaktadır.

Bununla birlikte günümüzde bankalarla KOBİ’lerin ilişkisi 
çoğunlukla ticari boyutta ilerlemektedir. KOBİ’lerin 
bilgiye ulaşmakta yaşadığı güçlükler göz önünde 
bulundurulduğunda finansmanı sağlamak kadar, bu 
finansmanın doğru kullanımı için KOBİ’lere yol göstermek 
de önemlidir. Finansmanın doğru kullanılması sayesinde 
kaynakların etkin kullanılması ve dolayısıyla istikrarlı 
büyüme sağlanmaktadır.

KOBİ’ler ve girişimciler rekabette ayakta kalabilmek 
ve büyüyebilmek için günün koşullarına ve dünyadaki 
gelişmelere göre kendilerini yenilemeli ve geliştirmelidir. 
TEB’in bu gerekliliğe inanarak geliştirdiği ve 2007-2008 
yılında Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve TOBB-
ETU (Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) işbirliği ile devreye 
aldığı TEB KOBİ Danışmanları Programı, şubelerimizde 
hizmet veren müşteri temsilcilerimizi bankacılığın yanında 
farklı donanımlarla da zenginleştirmeyi ve bu yetkinliklerini 

KOBİ’lerin Danışmanı Olma misyonuyla kullanmalarını 
hedeflemiştir. TEB KOBi Danışmanları Programı bankacılık 
sektörünün ilk ve bu kapsamda tek projesidir. Program 
kapsamında hem KOBİ’lerimiz ücretsiz danışmanlık hizmeti 
alabilmekte, hem de portföy yöneticilerimizin kariyer 
gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

Şubelerimizde görev yapan müşteri ilişkileri yöneticileri 
Bankamızın Eğitim ve Gelişim Bölümü ile Girişim Merkezi 
Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından özel olarak hazırlanan ve 
TOBB-ETU tarafından akredite edilen 24 aylık bir eğitim 
programından geçmektedir. Müşteri ilişkileri yöneticilerimiz 
bir master programı niteliği taşıyan bu eğitim programı 
sonunda müşterilerini sadece finansal olarak değil, aynı 
zamanda Üretim Yönetimi, Organizasyonel Yapılanma, 
Pazarlama Faaliyetleri, İnsan Kaynakları Yönetimi açısından 
analiz ederek, firmaları tüm fonksiyonlarıyla tanımakta, 
gelişimleri yönünde öneriler getirebilmekte, kapsamlı bir 
işletme analizi raporu sunarak firmalara yapısal çözümler 
sunmaktadır.

KOBİ’lere 360 derece bakabilme yeteneği kazanan KOBİ 
segmenti müşteri temsilcilerimiz bu programda 24 aylık 
sürede sırasıyla;

 KOBİ Rehberliği                                  
 KOBİ Uzmanlığı
 KOBİ Danışmanlığı eğitimlerinden geçmektedir.

TEB KOBİ DANIŞMANI PROGRAMI

KOBİ Bilgi Hizmetleri
Mali Müşavir Bilgi Hattı, AB Fonları Bilgi Hattı, Gümrük Mevzuatı Bilgi Hattı, Dış Ticaret Mevzuat 
Bilgi Hattı, Kalite Belgeleri Bilgi Hattı, Altın Bankacılığı Bilgi Hattı, Tarım Bankacılığı Bilgi Hattı, 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilgi Hattı, İşveren Bilgi Hattı, Eğitim Danışmanlığı Bilgi Hattı, Kongre 
ve Fuar Bilgi Hattı, Leasing Bilgi Hattı, Factoring Bilgi Hattı, Sigorta Bilgi Hattı

KOBİ Destek Hizmetleri
Seyahat ve etkinlik organizasyonları, toplantı ve konferans organizasyon servisi, çeviri 
hizmetlerine aracılık, kurye ve kargo hizmetleri, vize ve konsolosluk bilgi hizmeti, ekipman 
kiralama ve organizasyon hizmeti.

KOBİ’lerin bilgiye ulaşmakta yaşadığı güçlükler göz önünde 
bulundurulduğunda finansmanı sağlamak kadar, bu finansmanın 
doğru kullanımı için KOBİ’lere yol göstermek de önemlidir. 
Finansmanın doğru kullanılması sayesinde kaynakların etkin 
kullanılması ve dolayısıyla istikrarlı büyüme sağlanmaktadır.
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Müşteri temsilcilerimiz KOBİ Rehberliği eğitimiyle KOBİ’lerin 
temel özellikleri hakkında detaylı bilgi edinmekte, en temel 
sorunlarını tespit edebilecekleri teorik uygulamaların 
yanı sıra saha uygulamalarıyla öğrendiklerini pratiğe 
dökebilmektedir. Müşteri temsilcilerimiz 76 sorudan oluşan 
ve KOBİ’yi geniş çaplı analiz etmeye yarayan ‘İşletme Analizi’ 
çalışmasını yaparak, KOBİ’lere potansiyel gelişme alanlarını 
sunmakta, sorunlarının çözümü için öneriler getirmektedir. 
KOBİ Rehberliği eğitim programı toplam 18 gün sürmektedir 

ve 5-6 aylık bir süreye yayılmaktadır. Rehberlerimiz bu 
kapsamda ortalama 152 saat eğitim almaktadır.

KOBİ Rehberliği eğitimlerini alarak mezun olan KOBİ 
Rehberleri edindikleri donanımla öncelikli olarak firmaların 
profesyonel yönetime geçişlerinde destek vermektedir. 
Sonrasında ise özellikle pazarlama, ürün/hizmet üretimi, 
finans ve insan kaynağı yönetiminde firmaların bilgi ve 
yöntem düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

KOBİ Rehberlik eğitimini başarıyla tamamlamış TEB 
KOBİ Müşteri Temsilcileri’nin yetkinlikleri doğrultusunda 
seçilerek bir üst bilgi düzeyine geçmeleri, KOBİ’ler için temel 
yönlendirmelerin ötesinde belirli işletme fonksiyonlarında 
daha kapsamlı destek çalışmaları yapabilmeleri amacıyla 
TEB KOBİ Uzmanlığı programı yürütülmektedir. Söz konusu 
proje çerçevesinde toplam 16 gün süren ve 5-6 aya 
yayılarak verilen eğitimlerle 4 ana başlıkta TEB KOBİ Uzmanı 
yetiştirilmektedir. Uzmanlarımız ortalama 136 saat eğitim 
almaktadır. 

Uzmanlıklar:
 Yurt İçi Pazarlama ve Satış Uzmanı
 Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Uzmanı   

 Üretim Yönetimi Uzmanı 
 Finansman Yönetimi Uzmanı 

Herhangi bir KOBİ Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan 
müşteri temsilcilerimiz seçtikleri bir müşterilerine detaylı 
işletme analizi yaparak bu çalışmayı TEB üst yönetimi, 
projede yer alan danışmanlık firması yetkilileri, TOBB-
Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETU) İşletme Bölüm 
Başkanlığı ve öğretim üyelerinden oluşan bir komiteye 
sunmakta, yaptıkları çalışma başarılı bulunduğu takdirde 
KOBİ Uzmanı unvanını almaktadır. TEB KOBİ Uzmanları aynı 
zamanda TOBB-ETU tarafından sertifikalandırılmaktadır. 

KOBİ REHBERLİĞİ

KOBİ UZMANLIĞI

KOBİ Danışmanlığı
KOBİ Uzmanlık eğitimi kapsamındaki uzmanlık eğitiminin 2 yıllık bir zaman diliminde 
tamamlanması sonucunda gelinen aşamadır.

Danışmanlıklar:
 KOBİ Pazarlama ve Satış Danışmanlığı
 KOBİ Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
 KOBİ Yatırım ve Yönlendirme Danışmanlığı

KOBİ Danışmanları KOBİ’lerin problemlerini en geniş bilgi ve beceri düzeyi ile çözmek, KOBİ 
Rehberi, KOBİ Uzmanı ve diğer çalışanlara destek vermek ve yeni KOBİ Danışmanları yetiştirmek 
gibi konularda görevlidir. Ayrıca kendi uzmanlık alanlarına giren konularla ilgili firmanın her türlü 
probleminin çözümünde KOBİ Uzmanı ile birlikte müşteriye yardımcı olmaktadır. 



48 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

TEB KOBİ Danışmanları Programıyla edindiğimiz bilgi ve 
deneyimler ile İşletme segmentinin dinamiklerinden yola 
çıkarak geliştirilen ve uygulamaya 2012 yılında başlanan 
TEB İşletme Uzmanı Yetiştirme Programı, verilen teorik ve 
uygulamalı eğitimler sonucunda tüm İşletme Bankacılığı 
müşteri temsilcilerinin müşterilerine bankacılık ürünleri 
dışında ihtiyaç duyduğu bazı danışmanlık hizmetlerini de 
sunabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. Bu programla hedef 
müşteri kitlesini ve küçük işletmeciliği yakından bilen 
danışman niteliği kazandırılmış portföy yöneticileriyle etkin 
bir pazarlama aracına sahip olmak, satış performansını 
artırmak ve segmentte büyürken daha etkin risk yönetimi 

yapabilmek amaçlanmıştır. Program, İşletme Rehberliği ve 
İşletme Uzmanlığı olmak üzere 2 aşamadan oluşmakta ve 
yaklaşık bir yıl sürmektedir.

TEB İşletme Uzmanları Programı 2012 yılında başarıyla 
hayata geçirilmiş ve ilk mezunlarını vermiştir. 2013 yılında 
TEB İşletme Uzmanı Programı kapsamında 75 Müşteri 
İlişkileri Yöneticisi eğitimini tamamlayarak müşterilerimize 
pazarlama, satış ve üretim gibi bankacılık dışı konularda 
destek sunmaya başlamıştır. 

TEB İşletme Uzmanı yetiştirme programının ilk basamağını 
tamamlayan Portföy Yöneticilerimiz İşletme Rehberi 
olarak adlandırılmaktadır. Portföy yöneticilerimiz program 
kapsamında aldıkları eğitimler ve gerçekleştirdikleri saha 
uygulamaları sonucunda küçük işletme girişimciliğinde 
kuruluş, işletmecilik dönemleri, uzun dönemli başarı için 
planlama yöntemleri, sektör yapılanması gibi konularda 
bilgi sahibi olmakta ve işletmeleri bu bakış açısıyla analiz 
edebilme ve yönlendirme becerisini kazanabilmektedir. 
Eğitim programı toplam 7 gün sürmekte ve 3-4 aylık bir 
süreye yayılmaktadır. Rehberlerimiz bu kapsamda ortalama 
56 saat eğitim almaktadır.

Program kapsamında alınan eğitimlerin ana başlıkları şu 
şekildedir: 

 Küçük işletme girişimciliğinde kuruluş, 
 İşletmecilik dönemleri,
 Uzun dönemli başarı için planlama yöntemleri, 
 Sektör yapılanması,
 Girişimcilik ve iş kurma süreçleri,
 KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk).

Eğitim programının sonunda kendi belirleyecekleri bir firma 
için Küçük İşletme Gelişim Planı hazırlayan katılımcılar, bu 
planları iş ortaklarımız ve banka üst düzey yöneticilerimizin 
jüriliğine sunmaktadır. Program sonunda programı başarıyla 
tamamlayanlara İşletme Rehberi Başarı Belgesi verilmektedir.

TEB İşletme Uzmanı Yetiştirme Programı’nın ikinci 
aşamasıdır. Bu aşamayla İşletme Rehberlik eğitimini başarı 
ile tamamlamış TEB İşletme Müşteri Temsilcileri’nin 
yetkinlikleri doğrultusunda seçilerek bir üst bilgi düzeyine 
geçmeleri, işletmeler için temel yönlendirmelerin ötesinde 
belirli işletme fonksiyonlarında daha kapsamlı destek 
çalışmaları yapabilmeleri amaçlanmıştır. Söz konusu 
proje çerçevesinde toplam 7 gün süren ve 3 aya yayılarak 
verilen eğitimlerle 2 ana başlıkta TEB İşletme Uzmanı 
yetiştirilmektedir. Uzmanlarımız ortalama 65 saat eğitim 
almaktadır. 

Alanlar:
 Pazarlama ve Satış Uzmanlığı 
 Finansman Yönetimi Uzmanlığı

KOBİ Danışmanlığı ve İşletme Uzmanlığı Programları sürekli 
devam eden programlardır ve müdür yardımcısı olan 
tüm KOBİ ve İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticilerimizin 
gönüllülük esasıyla katılma hakkına sahip oldukları 
eğitimlerdir. Eğitimin ötesinde bir danışmanlık hizmetine 
dönüşen bu programlar, KOBİ’lerin iş yönetimi konularında 
duydukları profesyonel desteği bilimsel yöntemlerle ve en 
pratik şekilde kendi müşteri temsilcilerinden almalarını 
sağlamaktadır. Böylece müşterilerimiz yüksek tutarlar 
ödeyerek alacakları bir yönetim danışmanlığı hizmetini 
kendilerini yakından tanıyan, günlük bankacılık işlemlerinde 
birebir muhatap oldukları müşteri temsilcilerinden 
ücretsiz olarak alırken, danışmanlık önerilerinin hayata 
geçirilmesinde de yakın destek alabilmektedir. 2013 yılında 
İşletme Uzmanı Programı kapsamında 53 Müşteri İlişkileri 
Yöneticimiz eğitimini tamamlamıştır.

Her iki programın da en önemli özelliği Uzmanlarımızın 
firmayı zorlayıcı hiçbir harekette bulunmayıp firmanın 
gelişim çabasıyla ilgili mevcut durumunu ortaya koyarak, 
gelişimine dair öneriler getirmesidir. Firmanın bu hizmet 
kapsamında aksiyon alıp almaması tümüyle kendi 
tasarrufundadır.

TEB İŞLETME UZMANLARI PROGRAMI

İŞLETME REHBERLERİ

İŞLETME UZMANLIĞI 
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“Rehberlik Programı sonrası hâlâ ilk günkü gibi heyecan duyduğumu dile getirmek isterim. 
Programı tamamladıktan sonra yaptığım firma ziyaretlerinin içeriği ve bakış açım tamamen 
değişti. Firmanın ne kadar bir bütçeyle alım-satım yaparak ne kadar kâr elde edebileceğini 
hesaplayabilmek, daha etkin finansman yöntemleri ve stratejik yaklaşımlarla, kârını artırmak 
için neler yapabilirim diye kapıdan içeri girdiğim andan itibaren düşünmeye başlıyor, bir 
kısmını görüşme sırasında, bir kısmını görüşme sonrasında firmalarımla paylaşıyorum. Mevcut 
müşterilerimin daha derin analizlerini yapabilmenin ve onları daha yakından tanımanın yanı sıra 
portföyüme yeni müşteriler de eklemeye başladım. Bu işi gerçekten çok sevdim ve daha da detaylı 
öğrenmeyi, bir adım daha ileriye götürmeyi çok istiyorum.” 

Evren Uğurlu / Dikmen Şubesi / KOBİ  Rehberi

“Rehberlik aşaması ile yakalamış olduğum farklı ve stratejik bakış açısını uzmanlık aşaması ile çok 
daha ileriye taşımanın inanılmaz mutluluğunu yaşıyorum. Edindiğim bilgi ve deneyimi hayatımın 
bir parçası haline getirmiş olmakla birlikte ekip arkadaşlarımın da gelişimine gözle görülür 
katkılar sağlıyorum. KOBİ Danışmanları Programı’yla edinmiş olduğum yetkinliğin boyutları her 
geçen gün artarak devam ediyor. Müşterilerimi inceleyerek onlara getirdiğim öneriler sonucunda 
faaliyetlerinde radikal farklılıklar görmek beni oldukça heyecanlandırıyor. Kariyerime sağlamış 
olduğunuz eşi benzeri olmayan katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.” 

Meral Soyuğur / Kayseri Çarşı Şubesi / KOBİ Finansman Yönetimi Uzmanı

“Firma olarak bir bankadan finansman ihtiyaçları dışında büyümemize ve stratejilerimize katkıda 
bulunacak öneriler almak ilk başta bizi çok şaşırttı. Firmamızla ilgili mevcut durumun, finansman 
yapısı başta olmak üzere organizasyonel, pazarlama, satış ve üretim açısından derinlemesine 
yapılmış analizlerini görmek bizleri oldukça heyecanlandırmış, faaliyetlerimizle ilgili radikal 
kararlar alarak yatırım kararlarımızı değiştirmemize neden olmuştur. Böyle bir hizmeti sunmuş 
olan KOBİ Danışmanınıza firmamızın daha da güçlenmesi için sağladığı değerli katkılardan dolayı 
çok teşekkür ederiz.” 

Nur Doğaltaş /Bazalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. / Kayseri



50 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

www.tebkobitv.com
TEB KOBİ TV, TEB KOBİ Bankacılığı’nın Danışman Bankacılık 
misyonu çerçevesinde geliştirdiği ana hizmet kanallarından 
biri olarak, KOBİ’lerin bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını en 
kolay ve zahmetsiz şekilde karşılamaları amacıyla hizmet 
vermektedir. Başta KOBİ’ler olmak üzere pek çok farklı 
meslek grubundan izleyiciye (serbest meslek, öğrenci, 
emekli, ev hanımı, girişimci) hitap eden TEB KOBİ TV, 
bankacılık sektöründe bu amaçla kurulan ilk internet 
televizyonudur. Yayın akışı ve sistemi, izleyicinin en 
çok merak edeceği konular ve KOBİ’lerin büyüme ve 
gelişmelerinde yeni fırsatlar yaratabilecekleri örnekler 
üzerine kurulmuştur. Bu özelliğiyle de KOBİ’lere özel 
düzenli bilgi akışının 7 gün 24 saat sağlandığı tek ve en 
verimli yayın mecralarından biri olarak konumlanmaktadır.

TEB KOBİ TV, Türkiye’de ve dünyada yeni iş fırsatlarından 
pazarlama ve satış bilgilerine, yurtdışı pazarlar hakkında 
bilgilerden sektörlerle ilgili haberlere, sanayi ve ticarete 
yön veren mevzuat değişikliklerinden ekonomi dünyasının 
güncel gelişmelerine kadar birçok başlıkta bilgilendirme 
yapmaktadır. TEB KOBİ TV, farklı meslek grupları ve serbest 
meslek sahipleri için sektör temsilcilerinin yer aldığı, iş 
dünyasından güncel haberlerin yanı sıra, emekli, ev hanımı 
ve öğrenciler için vergi ve hukuk başta olmak üzere, eğitim 
fırsatları ve çeşitli güncel haberleri de içeren bir bilgi 
havuzuna sahiptir. TEB KOBİ TV’de girişimciler için ayrıca 
girişimcilik ekosistemine hizmet eden tüm aktörlere ait 
güncel haberler mevcuttur. Yatırımcılar dünyası, inovatif 
projeler ve girişimci olmak isteyenlere dair önerilerin 
yer aldığı haberler de bu internet bazlı özel kanalda yer 
almaktadır.

TEB KOBİ TV, mevcut güncel gelişmeleri takip ederek 
haftalık düzenli bir yayın akışıyla haberlerini izleyicilerine 
sunmaktadır. Her gün en az bir yeni haber sitede yer 
alırken ayda ortalama 30-50 arası yeni haber siteye 
eklenmektedir. Söz konusu haberler TEB KOBİ TV editörleri 

tarafından derlenmekte, TEB KOBİ TV muhabirleri gözüyle 
hazırlanmaktadır. TEB KOBİ TV’nin, birçok özel toplantı 
ve oturuma düzenli akreditasyonu da bulunmakta, belirli 
dönemlerde bu toplantılar canlı yayınlarla da sitede 
yayınlanmaktadır. 

TEB KOBİ TV yayınlarında ana amaç, seyircilerin iş dünyası 
ve sektörlere ait güncel haberlere, en taze ve sıcak bilgiye 
kolayca ulaşmalarını sağlamaktır. Bu amaç etrafında 
izleyicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için sitede özel 
bölümler konumlanmıştır. TEB KOBİ TV Uzmanları, kendi 
alanlarında uzman isimleri TEB KOBİ TV seyircileriyle 
buluşturmakta, izleyiciler site üzerinden TEB KOBİ TV 
uzmanlarına ulaşarak 7 gün 24 saat soru sorabilmektedir. 
TEB KOBİ TV Uzmanları KOBİ’lerin ve genel seyirci 
kitlesinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda belirlenmiştir. 
Vergi konusunda Prof. Dr. Şükrü Kızılot, Sosyal Güvenlik 
ve İş Hukuku alanlarında Ekrem Sarısu ve Sezgin Özcan, 
İşletme Yönetimi alanında Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, Dış 
Ticaret konusunda Burak Akter, Kamu Hukuku konusunda 
Erkan Karaarslan izleyicilerin sorularına yanıt vermektedir. 
Soruların cevapları video olarak verilirken, teknik detayları 
yazılı olarak almak isteyen izleyiciler için de cevapların 
yazılı hali ayrıca siteye yüklenmektedir. Video bazlı 
bir internet sitesi olduğundan metin detayı sadece bu 
bölüm için ve izleyici tercihi göz önünde bulundurularak 
verilmektedir.

130 bini aşkın üyesi ve günlük ortalama 18 bin 
ziyaretçisiyle TEB KOBİ TV, hedef kitlenin nabzını tutan 
haberleri sayesinde KOBİ’lere vizyon sunarken bilgiye 
ulaşan KOBİ sayısında yıldan yıla gelişmeler yaşanmaktadır. 
Üye sayımız 2011’de 2010’a göre %53,5, 2012’de 2011’e 
göre %24,92, 2013’te ise 2012’ye göre %11,96 artış 
gösterirken video sayısı 2008 yılında 1.486 adetten 2009 
yılında 3.347 adede ulaşmış; 2013 yılında ise toplam 7.662 
video adediyle daha fazla KOBİ, daha fazla bilgiye ücretsiz 
ve zahmetsiz ulaşma şansı yakalamıştır.

TEB KOBİ TV  

TEB KOBİ TV üyelerine (üyelik ücretsizdir) uzmanlara soru 
sorabilme olanağı sunmanın yanında, TEB Naklen Finans ve 
KOBİ Lingo uygulamalarından ücretsiz faydalanma imkânı 
da sunulmaktadır. TEB Naklen Finans, piyasa gelişmelerini 
anında ve en güncel verileriyle takip etmek isteyen 

izleyicilere yönelik olarak hazırlanmıştır. TEB Naklen Finans 
ile borsa verileri, döviz kurları, spot pariteleri, emtia fiyatları, 
yurtiçi ve yurtdışı borsa endeksleri takip edilebilmektedir. 
TEB Naklen Finans uygulamasından TEB KOBİ TV’ye üye 
olan herkes ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.

TEB KOBİ TV NAKLEN FİNANS

www.tebkobitv.com


Türk Ekonomi Bankası - 51
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

KOBİ Lingo, yabancı dilde iş yapmak isteyen ancak yabancı 
dil bilmeyen TEB KOBİ TV izleyicileri için oluşturulmuştur. 
İşlerini uluslararası alana taşımak isteyen kişiler, 60 dilde 
çeviri olanağı sunan KOBİ Lingo’dan yararlanarak yurtdışı 

bağlantılarıyla yabancı dil bilmeden iletişim kurabilme 
imkanı bulmaktadır. TEB KOBİ TV’ye üye olan herkes 
ücretsiz olarak KOBİ Lingo’dan yararlanabilmektedir.

TEB KOBİ TV, iş hayatına yönelik güncel videolardan 
oluşmakla birlikte KOBİ’ler için önemli konu başlıklarında 
da özel bilgilendirmeleri/eğitimleri izleyicileriyle 
buluşturabilmektedir. 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 
yeni Türk Ticaret Kanunu şirketler için yapısal değişiklikler 
barındırmaktadır. Tüm kesimlerin ama özellikle KOBİ’ler 
başta olmak üzere şirketlerin bu kanun değişikliğinden ne 
boyutta etkileneceği, atılması gereken adımların ne olacağına 
dair kapsamlı bir bilgilendirme dosyası TEB KOBİ TV Uzmanı 
Prof. Dr. Şükrü Kızılot vasıtasıyla hazırlanarak TEB KOBİ TV 
üzerinden izleyicilerle paylaşılmış, 100 soruda Yeni TTK 
adı altında 100 soruluk bir soru-cevap dokümanı sitede 

paylaşılmıştır. Ayrıca yılın ilk yarısında yapılan sistematik 
e-bülten paylaşımlarıyla bu başlık altındaki her yeni video, 
her hafta Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri TEB KOBİ 
TV üyeleri ve TEB KOBİ Bankacılığı müşterilerine iletilerek 
güncel gelişme ve değişikliklerden haberdar olmaları 
sağlanmıştır. Bu konudaki bilgilendirme sadece dijital 
platformlarla sınırlı kalmamış, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerde Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un katılımıyla Yeni 
Türk Ticaret Kanunu konulu yarım günlük bilgilendirme 
toplantıları yapılarak dijital dünyayı takip etmeyen mevcut 
ve potansiyel TEB müşterilerinin de bilgi edinmesi 
sağlanmıştır.  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı ülkemizde 
özellikle KOBİ’ler arasında tam ve doğru olarak 
anlaşılmamakta ve dünyada olduğu gibi süreç yönetimi 
olarak algılanmamaktadır. Bu konuda bir bilinç yaratabilmek 
amacıyla TEB KOBİ TV üzerinde bir e-öğrenme modülü 
oluşturularak KSS konusunun KOBİ’ler için ne ifade etmesi 
gerektiği, örnek uygulamaları vb. basit ve pratik bir içerikle 
izleyicilerle buluşturulmuştur. 

TEB KOBİ TV’de KSS odaklı haberlerimize ek olarak 
izleyicilerimizin ve KOBİ’lerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
alanında farkındalıklarını arttırmak için ek bilgilendirmeler 
de yapılmaktadır. Bu alanda ilk çalışma ‘KSS Oyunu’ 
başlığında izleyicilerin bir oyun formatında KSS ve 
uygulamaları hakkında bilgi almasını sağlayacak uygulama 
olmuştur. Bu oyunda şirketlerin KSS konusunda hangi 
aşamada olduğunu ve verimliliklerini ölçmek amacıyla 
küçük bir test sunulmaktadır. 1 Mart 2012’de yayına giren 
oyunumuz 14 Ocak 2013 tarihine kadar aktif kalmış ve 737 
ziyaret almıştır. 

‘KSS Oyunu’  yayını sırasında pek çok izleyicimizden 
ve KOBİ’den KSS konusunda geri bildirim alma fırsatı 
yakalanmıştır. Bu mini testi uygulayan izleyicilerimizden 
aldığımız geri dönüşler KSS konusunda kavramsal bazı 
konularda izleyicilerimizin soru işaretleri olduğunu, temel 
bilgiler ve KSS uygulamaları konusunda zihin karışıklığı 
yaşandığını ortaya koymuştur. Bu nedenle yeni bir çözüm 
üzerinde çalışılmış ve TEB KOBİ TV’de ‘Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk’ e-öğrenme videosu yayına hazırlanmıştır. 14 
Ocak 2013’te  yayına giren video eğitimde, Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk ile ilgili temel bilgiler ve genel uygulamalar 
hakkında bilgiler verilmiştir. ‘Kurumsal sorumluluk 
kapsamına giren durumlar nelerdir, bu faaliyetleri 
benimseyen işletmelerden etkilenecek paydaşlar kimlerdir?’ 
sorularına yanıt verdiğimiz video eğitimde KSS projelerinin 
işletmelere getireceği avantajlar açıklanmıştır. KSS 
konusunda sorumlu şirketler ve aksiyon alınması gereken 
ana faaliyet alanları hakkında bilgi verilen bu eğitimimiz 
7 Eylül 2013 tarihine kadar yayında kalmış ve 161 ziyaret 
almıştır.

TEB KOBİ TV KOBİ LİNGO

100 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

TEB KOBİ TV’DE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
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80’den fazla ülkede farklı mali enstrümanlar aracılığıyla 
ekonomik ve sosyal projelerin finansmanına destek 
veren Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française de 
Développement–AFD) 2007 yılında KOBİ’lerde KSS bilincini 
artırmak amacıyla TEB’e 40.000.000 Euro tutarında 12 yıllık 
bir kaynak sağlamıştır. Bu projeyle bir araya gelen TEB ve 
AFD, KOBİ’lerin İşletme Sermayesi ve/veya Yatırım Kredisi 
ihtiyaçlarını cazip vade17  ve fiyatlarla finanse edebilme 
olanağını sağlamıştır. Yıllık cirosu 50 Milyon TL’ye kadar 
olan şirketlerin yararlandığı krediden şirket basına 85.000 
Euro ila 850.000 Euro arasında kredi kullanılabilmektedir. 
Kredinin görünen ilk hedefi KOBİ’leri uzun vadeli ve cazip 
faiz oranlı kredi imkânları ile finanse etmek olmakla birlikte 
asıl amaç bu kredi sayesinde yaratılacak gelirlerin belirli bir 
kısmının KOBİ’lerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda 
bilgi sahibi olmalarını sağlayacak aktivitelere harcanmasıyla 
bu bilincin oluşmasını sağlamaktır. 

Tüm ürün ve hizmetlerinde olduğu gibi AFD Projesi ile de 
TEB KOBİ Bankacılığı hem finansal hem de finansal olmayan 
konulardaki destekleyici banka rolünü öne çıkarmaktadır. 
Krediyi kullanan firmalara cazip fiyat ve vadelerle kredi 
imkânı sunarken, hem kredi kullanan firmalar hem de 
TEB çalışanları ve Türkiye’deki diğer KOBİ’lere KSS’nin ne 
olduğu, ticaret hayatlarında ne gibi avantajlar sağlayabileceği 
ve benzer konularda bilgilendirici ve KSS konusunda 
durumlarını tespit edici eğitim ve aktivite imkânları da 
ücretsiz olarak sunulmaktadır.

KSS ile ilgili denetim çalışmaları konusunda uzman bir 
danışmanlık firması olan SGS Etüd Gözetim firması ile 
işbirliği yapılmış ve tüm çalışmalar danışman firma, TEB 
KOBİ Bankacılığı İş ve Sinerji Geliştirme Departmanı, 
TEB Eğitim Departmanı, TEB Kurumsal İletişim 
Departmanlarından oluşan bir proje ekibiyle birlikte 
yürütülmüştür. Tüm süreç AFD’nin gözetimi altında 
ilerlemektedir.

KSS konusunun Türkiye’de çok yeni olması nedeniyle 
projenin başlangıç aşamasında KSS’nin Türkiye’de nasıl 
algılandığı ve uygulama örneklerinin ne olduğuna dair 
kapsamlı bir araştırma yapılmış, KSS konusundaki tüm 
eğitim ve aktivitelerin içerikleri bu araştırma doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 

Bu projenin ana hedefi, yukarıda da anlatıldığı gibi, KOBİ’leri 
finansal olarak desteklemek ve KSS bilincinin oluşmasını 
sağlamaktır. 

Ana Hedefler
Bu kredi KOBİ’lerin sadece farklı ihtiyaçlarını finanse 
etmenin ötesinde, yakın zamanda global rekabetin önemli 
parametrelerinden biri olacak KSS konusunda da şimdiden 
adımlar atarak tecrübe kazanmalarına destek olmayı 
amaçlamaktadır. KOBİ’lerde bu bilinci oluştururken TEB 

çalışanlarının da aynı konuda bilgilenmesi ve müşterilerimizi 
de yönlendirecek eğitimlerden geçmeleri hedeflenmiştir. 
KSS’nin TEB’in stratejik bakış açısının bir parçası olması 
amacıyla 2012 yılında başlatılan strateji ve politika 
çalışmaları da bu çalışmaya eşlik etmektedir.

Bu proje sonucunda ortaya çıkan uygulamalar şu şekildedir:
 KSS Bilinç Düzeyi Araştırması
 KSS Bilinçlendirme Eğitimi
 KSS Check-Up
 TEB KOBİ Akademi etkinlikleri
 TEB KOBİ TV’de KSS ile ilgili programlar
 KSS Konferansı
 Kitap/seminer vb. sponsorluklar

KSS Bilinç Düzeyi Araştırması
Dünya gündemine yeni yeni giren KSS olgusu Türkiye’de 
henüz küresel standartların öngördüğü çerçevede 
algılanmamaktadır. Projenin başlangıç aşamasında KSS 
konusunda uzun soluklu bir projeye imza atarken KSS’nin 
ne olduğunun iyi anlaşılması, Türkiye’de nasıl algılandığının 
doğru tespit edilmesi gerekmekteydi. Bu amaçla danışman 
firma tarafından 2007 yılında Türkiye’de KSS ile ilgili durum 
tespiti yapılan bir araştırma hazırlanmıştır. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre KSS,
 Türkiye’de bu isimle bilinmemekle birlikte uygulamaları 

olan bir konudur.
 Genellikle bir hayır faaliyeti olarak algılanmakta, 

daha kurumsal ve stratejik uygulamalar genellikle 
büyük ölçekli firmalar tarafından bilinmekte ve 
uygulanmaktadır.

 KSS’nin sağlayabileceği maddi avantajlar henüz net bir 
biçimde algılanamamaktadır.

KSS Bilinçlendirme Eğitimi
KSS’nin TEB’in stratejik bakışını oluşturan parametrelerden 
birisi olması bu projenin hedeflerinden birisidir. Bu 
nedenle müşterilerimizle doğrudan ilişki içinde olan 
ilgili tüm birimlerimizin KSS konusunda öncelikli olarak 
bilinçlendirilmesi de önemli kabul edilmiştir. Bu doğrultuda 
TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdürlük ve Bölge Satış 
Yönetimlerinde görev yapan 33 çalışanımız 6 Ekim 2007 
tarihinde 1 tam gün süren KSS Bilinçlendirme Eğitimi 
almıştır. 

Krediyi kullanan firmalar da (4 yılda toplam 114 firma) 
benzer bir eğitime tabi tutulmuştur. 1 tam gün süren ve 
ücretsiz olan KSS Bilinçlendirme Eğitimi’nde KOBİ’lere

 KSS’nin ne olduğu
 KSS’nin önemi
 KSS’yi nasıl bir fırsata dönüştürebilecekleri,

konularında teorik bilgiler Danışman firmamız tarafından 
verilirken, KSS konusundaki iyi uygulama örnekleri, yasal 
mevzuat ve dünyadan örnekler de paylaşılmıştır. Bu 

AFD KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) KREDİSİ

17 İşletme kredisi için minimum 2, yatırım kredisi için ise minimum 4 yıl vade uygulanmıştır.
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eğitimlere 62 şirket yetkilisi katılmıştır.
Krediyi kullanan firmalara yönelik eğitimler devam 
etmektedir. Müşterilerimizle birebir temasta olan TEB KOBİ 
Danışmanlarının da eğitim süreçlerinde KSS Bilincinin 
oluşturulması modülü bulunmaktadır. Böylece krediyi 
kullanan şirketlerde daha kalıcı bir şekilde bu bilincin 
oluşturulması amaçlanırken, krediyi kullanmayan şirketlerin 
da KSS konusunda ön bilgiye sahip olması amaçlanmaktadır. 

KSS Check-Up
KSS Bilinçlendirme Eğitimi’nden geçen şirketlere KSS 
konusunda mevcut durumlarının tespit edileceği KSS 
Check-Up uygulamasından geçmeden önce geniş içerikli 
bir KSS Öz Değerlendirme Anketi uygulanmaktadır. Bu 
ankette KSS konusunda şirketin uygulamalarıyla ilgili sorular 
bulunmaktadır.

Danışman şirketimiz KSS Check-Up uygulaması öncesi 
bu anketleri şirket bazında değerlendirmekte ve ardından 
şirkete bir gün sürecek bir saha ziyareti yaparak KSS Check-
Up uygulamasını gerçekleştirmektedir. KSS Check-Up, KSS 
konusunda şirketin mevcut durumunu tespit eden, içeriği 

uluslararası standartlar göz önünde tutularak hazırlanmış 
bir kontrol listesi üzerinden yapılan ücretsiz bir denetim 
uygulamasıdır.

Ziyaret sırasında şirketin çalışma koşulları, insan hakları, 
sağlık ve güvenlik, çevre ve yönetim sistemi 
konularına verdiği önem ve uygulama şekilleri birebir 
görüşmelerle incelenmektedir. Bu incelemeler sonunda 
şirkete özel bir KSS Check-Up Raporu oluşturulmaktadır. 
Bu Check-Up Raporunda özel bir puanlama sistemi ve 
iyileştirilmesi gereken konularla ilgili tavsiyeler ve bu 
iyileştirmeleri ne kadar sürede ve nasıl gerçekleştireceğiyle 
ilgili bilgilere de verilmektedir. Check-Up Raporu tamamen 
şirkete özel bir rapor olduğu için, gelişim alanları ve fırsatları 
da içermektedir. Bu raporla firma KSS konusunda mevcut 
durumunu açık bir şekilde görebilmektedir.   

Ayrıca, müşterilerimizin yönetsel, finansal, üretimsel, 
KSS süreçlerinin analiz edileceği ve sonucunda bir 
değerlendirme raporunun sunulacağı KOBİ Full Check-up 
hizmetimiz de müşterilerimize sunulmaktadır.

KOBİ’lerin stratejilerine yönelik kısa, orta ve uzun dönemli 
hedeflerini oluşturmaları ülke ekonomileri için öncelikli 
konular arasında yer almaktadır. KOBİ’lerin hangi alanlarda 
güçlü olduklarını, kendilerini geliştirmeleri gereken alanları 
belirleyebilmelerinin yanı sıra, dış fırsatları ve rekabetin 
doğurduğu tehditleri de doğru şekilde analiz edebilmeleri 
gerekmektedir. Ortaya çıkan analizlerin de KOBİ’ler için 
gelişim ve rekabet stratejilerine, daha sonra da uygulama 
planlarına dönüştürülmesi, işletmelerin geleceği  için 
tamamlanması gereken önemli bir süreçtir.  KOBİ’lere 
yönelik tasarladığımız Rekabet Analizi ve Stratejik Gelişim 
Planı hizmetiyle işletmelerin yaşadıkları sorunlara dışarıdan 
bir gözle bakmakta ve geleceklerini planlayan KOBİ’lere 
danışmanlık hizmetimizle destek vermekteyiz. 

Rekabet Analizi ve Stratejik Gelişim Planı, işletmelere uygun 
olarak tasarlanmış bir strateji belirleme çalışmasıdır. Çalışma, 
2 tam gün boyunca profesyonel danışmanlar tarafından, 
özel bir analiz tekniği kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 
Bu çalışmada, işletmenin iç kaynakları ve yetenekleriyle, 
dış çevredeki fırsat ve tehditler arasındaki uyumu ortaya 

çıkartılarak işletmenin uzun dönemli strateji ve hedeflerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Türk KOBİ’lerinin genel yapısı incelendiğinde, büyük 
oranda işletme stratejilerinin işletme sahiplerinin kişisel 
çabalarıyla belirlendiği ve yine sadece kendileri tarafından 
bilindiği görülmektedir. Söz konusu çalışmada, işletmelerinin 
geleceğinde en büyük söz sahibi olan işletme sahiplerinin, 
karar alıcı konumda yer alan kişilerin de yer alması, 
çalışmanın verimini artıran en önemli unsurlardandır. 
2 tam gün boyunca süren çalışma sonucunda, işletmenin 
mevcut durumu analiz edilmekte,  stratejileri ve bu 
stratejilere ulaşılması için gerçekleştirilmesi gereken kısa-
orta ve uzun dönemli hedefler belirlenmektedir. Ayrıca 
işletmenin temel fonksiyonları analiz edilerek, gelişim 
ihtiyaçları ortaya konularak çözüm önerileri sunulmaktadır. 
2 günlük danışman ziyaretlerini izleyen ve 1 ay sonra 
gerçekleştirilen ikinci ziyarette şirkete Rekabet Analizi ve 
Stratejik Gelişim Planı raporu teslim edilmektedir. 2013 
yılında toplam 55 adet KOBİ’ye ücretsiz olarak danışman 
firmamız tarafından bu analizler yapılmıştır.

KOBİ FULL CHECK-UP (REKABET ANALİZİ VE STRATEJİK GELİŞİM PLANI)
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KSS konusunda KOBİ’leri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli 
seminer ve konferanslar düzenlenmesi, etkinliklerin 
sponsorluk katkılarıyla desteklenmesi de bu kapsamdaki 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

2007 – 2009 yılları arasında Referans Gazetesi’nin 
düzenlediği ‘Hızlı Balık Ödülleri’ne sponsor olan TEB KOBİ 
Bankacılığı, kriterleri TEB tarafından belirlenen TEB KOBİ 
TV Özel Ödülü kategorisinde yarışmaya katılan firmaların 
KSS konusunda attıkları adımları teşvik edebilmek amacıyla 
2009 yılında bir alt kategori olarak KSS Kategorisi açmıştır. 

Yarışmaya katılan şirketlerin tanıtım videolarıyla katılabildiği 
bu yarışma sadece halk oylaması metoduyla oylanmış ve 
41 şirket KSS alt kategorisinde yarışmıştır. 14 Nisan 2009’da 
yarışma sonuçları açıklanmış ve halk oylaması sonucu Eras 
İnşaat, TEB KOBİ TV Özel Ödülü’ne lâyık bulunmuştur. 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim 
görevlilerinin yazdığı Kriz Döneminde İşletme Yönetimi 
adlı kitaba da bu proje kapsamında sponsor olunmuştur. 
Kitabın KSS’ye ayrılan bölümünde KSS konusunda KOBİ’lerin 
atmaları gereken adımlarla ilgili kapsamlı bilgi verilmektedir.

Söz konusu kredi programı kapsamında gerek KSS 
denetimleri yoluyla, gerekse e-öğrenme gibi etkinliklerle bu 
bilinci artırmaya yönelik çalışmalara 2012 yılında da devam 
edilmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında mevcut ve potansiyel 
tüm müşterilere yönelik olarak KSS odaklı konferanslar 
düzenlenmiştir. Bursa’da gerçekleşen Otomotiv’de 

Markalaşma ve Kurumsallaşmada Sorumluluk Anlayışı ve 
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen Tekstil’de Sorumlu Tedarik 
Zinciri Yönetimi ile Antalya’da gerçekleşen Sürdürülebilir 
Turizm konferanslarıyla özellikle otomotiv, tekstil ve turizm 
sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin konuya verdikleri 
önemin artırılmasına çalışılmıştır.

KSS KONFERANSLARI VE SPONSORLUKLAR

AFD Kredisi kullandırılan 114 şirketten,
 62 şirket KSS Bilinçlendirme Eğitimi’ne katılmış,
 80 şirket KSS Öz Değerlendirme Anketi’ni tamamlamış,
 55 şirket KOBİ Full Check-up’ı tamamlamış,
 120 şirket KSS Check-Up’ı tamamlamış,
 TEB KOBİ TV’de bu konuda 109 adet video yayınlanmış,
 Kriz Döneminde İşletme Yönetimi kitabı 5.000 kişiye ulaştırılmıştır.

2012 ve 2013 yıllarında mevcut ve potansiyel tüm müşterilere 
yönelik olarak KSS odaklı konferanslar düzenlenmiştir. Bursa’da 
gerçekleşen Otomotiv’de Markalaşma ve Kurumsallaşmada 
Sorumluluk Anlayışı ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 
Tekstil’de Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi ile Antalya’da 
gerçekleşen Sürdürülebilir Turizm konferanslarıyla özellikle 
otomotiv, tekstil ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren 
şirketlerin konuya verdikleri önemin artırılmasına çalışılmıştır.
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Çalışanlarımız

TEB olarak;
 Din, dil, ırk, cinsiyet veya yasa ve 

yönetmeliklerle korunan, insan 
haklarına aykırı hiçbir ayrım 
gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza 
eşit davranır ve haklarını koruruz.

 Çalışanlarımızın beklentilerini 
çeşitli yöntemlerle sorgular, onlara 

en iyi çalışma ortamını sağlamak 
için gerekli politikaları uygularız. 

 Çalışanlarımızın sağlığı ve 
güvenliği konusunda gerekli tüm 
önlemleri alır ve bilgilendirmeleri 
yaparız. 

 Çalışanlarımızın temel iş bilgilerini 
güncellemek, kariyerlerini doğru 

yönetmelerini sağlamak ve 
sektörel gelişimlerini desteklemek 
amacıyla gerekli tüm eğitimleri 
sağlar, performanslarını adil 
biçimde değerlendirir ve 
fırsatlardan eşit biçimde 
yararlanmalarını sağlarız.  

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası

TEB’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli 
sermayesi insan kaynaklarıdır. 

TEB İnsan Kaynakları,
 TEB Grubu’nun stratejik plan ve hedefleri 

doğrultusunda, organizasyon yapısının dinamik 
tutulması ve değişimlere hazır olmasını sağlamak,

 TEB Grubu’na eğitim düzeyi yüksek iyi yetişmiş, 
yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine 
sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme 
potansiyeli olan, takım çalışması yapabilen, kurum 
değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişiler 
kazandırmak,

 Banka’nın hedef ve stratejileri doğrultusunda insan 
kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması 
için TEB çalışanlarının gerek kişisel gerekse profesyonel 
gelişimlerini kariyer haritaları doğrultusunda 
belirlenmiş gelişim programları ile desteklemek, BNP 
Paribas’nın eğitim programlarından da yararlanarak 
profesyonel yetkinlikleri ve kariyer geliştirme fırsatları 
yaratmak,

 Çalışanlar için En Çok Çalışılmak İstenen İşyeri’ni 
yaratmak ve sektörde çalışanların en çok tercih ettiği 
banka olmak, 

 Eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir 
yatırım olarak görerek, TEB Formasyon Akademisi ile 
“sürekli öğrenme ve gelişme” yaklaşımı çerçevesinde 
TEB Grubu’nun hedef ve stratejileri doğrultusunda 
Banka çalışanlarının gelişimlerine katkıda bulunmak,

 TEB Grubu yöneticilerini TEB bünyesinden yetiştirmek 
ve açılacak pozisyonlar için öncelikli olarak Grup içi 
talepleri değerlendirmek, 

 Sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel 
performansı ve takım performansını geliştirerek 
Performans Değerlendirme Sistemi ile ödüllendirme 
sistemlerine odaklanmak, 

 Kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsat ve 
olanaklar sunmak için çalışmaktadır.

TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla tüm Banka 
çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte, 
TEB Genel Müdürlük ve şubelerinin verimlilik ve 
performansının daha da artırılmasında büyük rol 
oynamaktadır. 

Çalışana Değer ve Saygı yaklaşımımızın önemli bir parçası 
olan insan haklarına saygı, İnsan Kaynakları uygulamaları 
ve politikası ile çerçevelenmiştir. Çalışan Hakları ilkelerimiz 
aşağıda belirtilmiştir:

 Zorla işçi çalıştırmama
 Çocuk işçi çalıştırmama
 Ayrımcılık yapmama 
 İş sağlığını ve güvenliğini sağlama
 Kanunlara uygun çalışma koşullarını sağlama 
 Uygun çalışma saatleri ve ücretleri sağlama 

Ayrıca politika ve ilkelerimizle işyerinde karşı karşıya 
kaldıkları uygulamalar arasında tutarsızlık olduğunu 
düşünen çalışanlarımız soru ve şikâyetlerini, hiçbir baskı 
altında kalmadan, kendilerini güvence altında hissederek, 
üst yönetime, yöneticilere ve insan kaynakları grubuna 
bildirebilmektedir. 

İnsan Kaynakları Politikamız 

Çalışan Hakları Prensiplerimiz 
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TEB hissedarları, müşterileri ve tüm çalışanlarıyla 
pozitif, uzun süreli ilişkiler kurmayı, birlikte gelişmeyi ve 
büyümeyi hedeflemektedir. TEB’in Türk ve uluslararası 

finans piyasalarındaki konumu ve saygınlığı kuruluşundan 
bu yana ödün vermeden uyguladığı bankacılık ilkelerinin 
sonucudur. 

 Proaktif Olmak: TEB müşterilerinin, çalışanlarının, 
hissedarlarının ve diğer sosyal paydaşlarının haklarına 
daima saygı gösterir.

 Yenilikçilik, Yaratıcılık: Değişen ve gelişen yerel ve 
küresel koşullarda yenilikçi ve yaratıcı olmak TEB için 
vazgeçilmezdir. İcat çıkarmayı teşvik eder, ödüllendirir.

 İnanç ve Kararlılık: Müşteri hizmetinde mükemmelliğe 
ve takım başarısına çalışanlarımız kendini adayarak 
örnek davranış sergiler.

 Başarı Hırsı: Çalışanlarımız müşterinin hakem 
olduğu hizmet yarışında, sıradışı hırs, azim, yüksek 
motivasyon ve enerji ile hizmet verir. Kurumun 
geleceğiyle çalışanın geleceği özdeştir. Her çalışan 
kendi işinin lideri olduğuna inanır ve kontrollü inisiyatif 
kullanır.

 Müşteri Odaklılık: Çalışanlarını yenilikçi bir yaklaşımla 
öncelikle müşterilerimize odaklanması konusunda 
teşvik eder, müşterilerimizin menfaatini daima 
çalışanların odağında tutar,                                                                

 Risk Bilinçli Girişimcilik: Yasal Uyum ilkelerine, kural 
ve mevzuata en uygun şekilde davranır ve talimatları 
öncelikle müşteri beklentilerini karşılayacak ve kurum 
itibarını zedelemeyecek şekilde uygular, uygulatır,

 Çalışana Değer Vermek: Çalışanlara saygı göstererek, 
eşit fırsatlar sunar, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek 
onlara önem ve değer verdiğini hissettirir, 

 Örnek Olmak: Mevzuat ve yönetmeliklere saygılı 
olarak, uyumluluk kurallarına bağlı kalır ve sosyal 
sorumluluklarımızın gereğini yerine getirerek, kendi 
tutum ve tavırları ile örnek oluruz.    

Gücümüzü Köklü Geçmişimizden ve Değerlerimizden Alıyoruz 

Kurum Kültürümüzü Oluşturan Ortak Değerlerimiz 

Yönetim İlkelerimiz 

Çalışan Sayısı 2012 2012 2012 2013 2013 2013

 Genel Bölge  Genel Bölge  
 Müdürlük Müdürlükleri Şubeler Müdürlük Müdürlükleri Şubeler

Tam Zamanlı Çalışan Sayısı 2.952 689 5.637 3.090 845 6.060
Yarı Zamanlı Çalışan Sayısı 18 - - 15 0 0
Toplam İşgücü 2.970 689 5.637 3.105 845 6.060
Kadın Çalışan Sayısı 1.669 278 2.941 1.755 381 3.184
Erkek Çalışan Sayısı  1.301 411 2.696 1.350 464 2.876
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Bölgesel Kırılım

Çağrı Merkezi Çalışanlarımız

  2012   2013

  2012 2013

 Genel Bölge  Genel Bölge 
 Müdürlük Müdürlükleri Şubeler Müdürlük Müdürlükleri Şubeler

Akdeniz Bölgesi  57 408  66 445
Anadolu 1 Bölgesi  48 389  43 412
Anadolu 2 Bölgesi  44 409  54 435
Ankara Bölgesi  93 421  78 461
Avrupa 1 Bölgesi  47 422  44 420
Avrupa 2 Bölgesi  41 463  44 442
Çukurova Bölgesi  70 432  71 504
Ege Bölgesi  61 376  53 424
Güneydoğu Anadolu Bölgesi  48 429  66 471
İzmir Bölgesi  46 357  53 369
Karadeniz Bölgesi  37 267  55 332
Marmara Bölgesi  56 445  62 495
Trakya Bölgesi  32 452  50 486
Kurumsal Şubeler + Kıbrıs Şubeleri  9 367  106 364
Genel Müdürlük 2.970   3.105

Toplam 2.970 689 5.637 3.105 845 6.060

Tam zamanlı çalışan sayısı  500 565
Yarı zamanlı çalışan sayısı  4 1
Toplam işgücü  504 566
Kadın çalışan sayısı  377 439
Erkek çalışan sayısı  127 127
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Çalışan Sirkülasyonu18

2012

2013

 Genel Bölge  Çağrı 
 Müdürlük Müdürlükleri Şubeler Merkezi

 Genel Bölge  Çağrı   
 Müdürlük Müdürlükleri Şubeler Merkezi  

İşten ayrılanların sayısı 146 28 572 62
İşten ayrılanların toplam işgücüne  2 0 6 14 
   oranı (%)
İşten ayrılan erkek çalışan sayısı 83 11 274 29
İşten ayrılan erkek çalışan (%) 1 0 3 7
İşten ayrılan kadın çalışan sayısı 63 17 298 33
İşten ayrılan kadın çalışan (%) 1 0 3 8
İşten ayrılan 30 yaş altı çalışan 42 5 188 58
İşten ayrılan 30 yaş altı çalışan (%) 0 0 2 13
İşten ayrılan 30-50 yaş arası çalışan 103 22 380 4 
   sayısı 
İşten ayrılan 30-50 yaş arası çalışan (%) 1 0 4 1
İşten ayrılan 50 yaş üstü çalışan sayısı 1 1 4 0
İşten ayrılan 50 yaş üstü çalışan (%) 0 0 0 0

İşten ayrılanların sayısı 150 20 549 89
İşten ayrılanların toplam işgücüne  2 0 6 16 
   oranı (%) 
İşten ayrılan erkek çalışan sayısı 78 12 299 34
İşten ayrılan erkek çalışan (%) 1 0 3 6
İşten ayrılan kadın çalışan sayısı 72 8 250 55
İşten ayrılan kadın çalışan (%) 1 0 3 10
İşten ayrılan 30 yaş altı çalışan 53 4 162 83
İşten ayrılan 30 yaş altı çalışan (%) 1 0 2 15
İşten ayrılan 30-50 yaş arası çalışan 93 14 384 6 
   sayısı 
İşten ayrılan 30-50 yaş arası çalışan (%) 1 0 4 1
İşten ayrılan 50 yaş üstü çalışan sayısı 4 2 3 0
İşten ayrılan 50 yaş üstü çalışan (%) 0 0 0 0

18 Tablo oluşturulurken Çağrı Merkezi ve Direkt Satıştan ayrılanlar dahil edilmemiştir. Bu oranlar ayrı bir tablo olarak verilmektedir.
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TEB’de İnovasyon

TEB sürdürülebilir rekabet gücünü farklılaşma stratejisi üzerine 
kurmaktadır. Bu alanda en önemli hedefimiz yenilikçilik ve 
yaratıcılığın kurum kültürü olarak benimsenmesi ve ekonomik 
getirisi olan farklı ürün ve hizmetler oluşturularak sürdürülebilir 
rekabet avantajının kazanılmasıdır.

2007’den beri aralıksız gerçekleştirdiği inovasyon 
çalışmalarıyla dünyaca ünlü araştırma şirketi Gartner 
tarafından örnek gösterilen TEB, 2013’de European Financial 
Management Association (EFMA) tarafından 4 yıl üst 
üste En Başarılı İnovasyon Yönetimi Yapan Banka olarak 
gösterilmiştir.

TEB 2013’te de inovasyonla ilgili etkinliklerle çalışanlarını, 
üniversite öğrencilerini, teknolojik girişimcileri ve 
müşterilerini teşvik ederek inovasyon kültürünü 
yaygınlaştırmaya ve müşterilerine yenilikçi ürün ve 
hizmetler sunmaya devam etmiştir. 

2013 yılında TEB’in inovasyon çalışmalarının kurum 
dışındaki en büyük yansımalarından biri olan Geleneksel 
TEB Akıl Fikir Yarışması’nın yedincisi düzenlenmiştir. 
Müşterilerine sunduğu yenilikçi ve yaratıcı hizmetlerle 
onların hayatını kolaylaştıran TEB, inovasyonu farklılaşma 
stratejisinin en önemli araçlarından biri olarak görmektedir.

Akıl Fikir Yarışması, müşterilerimizin, üniversite 
öğrencilerinin ve yeni mezun genç profesyonellerin 
‘Finans Sektöründe İnovasyon’ konusundaki yenilikçi 
ve yaratıcı fikirlerini almakta ve bu fikirlerin bazılarını 
hayata geçirmektedir. Ayrıca 2013 yılında ilk kez eklenen 
‘Teknolojik Girişimci’ kategorisi ile e-business, yazılım, 
bilişim projelerini hayata geçirmek istenen girişimlere destek 
olunmaktadır.

Akıl Fikir Yarışması ile TEB’e sadece 2013 yılında 13.400 
proje iletilmiştir. Yarışma başvurularının alındığı  

www.icatcikar.com sitemiz 102 ülkeden 175.000 ziyaretçiyi 
ağırlamıştır. Müşterilerden, üniversite öğrencilerinden ve 
yeni mezun genç profesyonellerden gelen yenilikçi fikirler 
yine TEB’in müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlere 
dönüşmüştür. 

Aile bütçesi oluşturma ve yönetimi, aile giderlerini kontrol 
etme, borçların doğru yönetimi, yatırım yaparken dikkat 
edilmesi gerekenler, bireysel emeklilik, kredi ve kredi 
kartlarının doğru kullanımı gibi konularda bilgilendirme 
yapan TEB Aile Akademisi hayata geçirilen inovasyonlardan 
biri olmuştur. Yine müşterilerimizin tüm hesaplarını, 
kredi kartı ve diğer hareketlerini anında öğrenebildikleri 
TEB Pratik Haberci uygulaması da hayata geçen inovatif 
uygulamalardan biridir. Yarışmaya katılan finalistlere 
finansal ödüllerin yanı sıra ayrıca TEB’de Kariyer fırsatları da 
sunulmaktadır.  TEB Akıl Fikir Yarışması’nda finale kalan 8 
finalist TEB ailesine katılmıştır.

GELENEKSEL TEB AKIL FİKİR YARIŞMASI
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Tüm çalışanlarımızın katılabildiği TEB Kurum İçi İcat Çıkar 
Yarışması ile her yıl en yenilikçi fikirler ödüllendirilmektedir.

TEB Kurum İçi İcat Çıkar Yarışması ile çalışanlarımız 
fikirlerini ve projelerini banka üst yönetiminden oluşan 

jüriye birebir olarak sunma fırsatına sahip olmaktadır. 
Dereceye giren çalışanlarımız para ödüllerinin yanında farklı 
ödüllerle de teşvik edilmektedir.

TEB Sürdürülebilir rekabet gücünü farklılaşma stratejisi 
üzerine kurmaktadır. TEB olarak amacımız sürekli ve 
kendiliğinden inovasyon yapabilen bir kurum kültürünün 
oluşturulmasıdır. Hedefimiz ise yenilikçilik ve yaratıcılığın 
kurum kültürü olarak benimsenmesi ve ekonomik getirisi 
olan farklı ürün ve hizmetler oluşturularak sürdürülebilir 
rekabet avantajının kazanılmasıdır.

Kurum olarak benimsediğimiz ve sadece afişlerde kalmayan 
ve kurum DNA’mıza işlemiş bir mottomuz bulunmaktadır: 

“Hedefe Giden Yolda Önüne Engeller Çıkar! O zaman İcat 
Çıkar”

2007 yılında çalışanlarımızın Bankamızın sürdürülebilir 
kârlılığına katkıda bulunabilmesi amacıyla iç ve dış 
müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik ürün, hizmet 
ve süreçlerin geliştirilmesi, etkinliğin ve verimliliğin 
artırılması için önerilerini iletebilecekleri  Kıvılcım Platformu 

oluşturulmuştur. Öneriler, bu platformda toplanmakta, 
değerlendirilmekte, projelendirilmekte ve uygulamaya 
alınmaktadır. 

Bu portal üzerinden tüm TEB çalışanları fikirlerini rahatlıkla 
Banka geneliyle paylaşabilmektedir. Çalışan, bu portal 
üzerinde fikrinin nasıl bir yenilik getirdiğini, özgünlüğünü 
ve Bankamıza faydasını açıklamaktadır. Daha sonra 
ilettiği önerinin hangi aşamada olduğunu buradan takip 
edebilmektedir. Ayrıca çalışanlar birbirlerinin fikirlerine 
yorum yazıp, puan verebilmektedir.

TEB çalışanları tarafından Kıvılcım Portali’ne 60.000’e 
yakın fikir iletilmiştir. Bu projelerden 372 tanesi hayata 
geçirilmiştir ve 53 tanesi üzerinde halen çalışılmaktadır. 
Ayrıca 536 çalışanımız kıvılcım portale ilettikleri yenilikçi, 
yaratıcı öneriler nedeniyle ödüller kazanmıştır. 

Her yıl TEB çalışanları, müşterileri ve dünyaca ünlü 
konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen Akıl Fikir 
Buluşması 2013 yılında altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

TEB Akıl Fikir Buluşmaları Temaları
2013: Değişen Tüketici Trendleri için İnovasyon
2012: Dijital Dünyada Yeni Nesil Bankacılık
2011: Müşteri Deneyiminde İnovasyon
2010: Gelecekten Bugüne İnovasyon
2009: Zor Zamanları İnovasyon ile Aşmak
2008: Açık İnovasyon

2013 yılı teması Değişen Tüketici Trendleri için İnovasyon 
olan etkinlikte sektörün önde gelen isimlerinden 
konuşmacılar, değişen tüketici trendleri konusunda 
dünyadaki gelişmeleri katılımcılara aktarmış, Kıvılcım Portal 
ile fikirlerini ileten en yaratıcı çalışanlarımız ve ‘Akıl Fikir 
Yarışması’nda dereceye giren müşterilerimiz, üniversite 
öğrencileri, yeni mezunlar ödüllerini almıştır.

TEB KURUM İÇİ İCAT ÇIKAR YARIŞMASI

KIVILCIM PLATFORMU

GELENEKSEL TEB AKIL FİKİR BULUŞMASI
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TEB ÖNERİ SİSTEMİYLE HAYATA GEÇEN PROJELERDEN…

TEB KOBİ İstihdam Paketi: TEB KOBİ İstihdam Paketi sayesinde yeni istihdam sağlayan 
KOBİ’ler, TEB’den kullanacakları krediler için kredi faizinde indirime hak kazanmanın yanı sıra, 
kendilerine Zurich Sigorta ve Secret CV gibi kurumlardan alacakları hizmetlerde çeşitli ayrıcalıklar 
tanınmaktadır. 

TEB Molalı Kredi: Molalı Kredi ürünümüz ile müşterilerimiz kredi ödeme süresi boyunca gecikme 
faizi ödemeden kredi ödemelerine her yıl tam 2 ay ara verebilmektedir. 
Detaylar için: http://www.teb.com.tr/bireysel/Molalikredi.aspx

Bankamızda çalışanlarımız T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
(SGK) tabi olup ek olarak özel sağlık sigortasından 
faydalanmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlük binalarımızda 
işyeri hekimlerimiz bulunmakta, çalışanlarımızın periyodik 
muayeneleri hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. 
Hekimlerimizin yönlendirmeleriyle çalışanlarımız ilgili 
uzman doktorlara yönlendirilmekte ve sigorta kapsamında 
tetkik, tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca belirli 
yönetici pozisyonlarımız için özel sağlık sigortasına ek 
olarak check-up kontrolleri de sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın sağlıklarıyla ilgili konularda bilinçlenmeleri 
amacıyla e-posta mesajları gönderilmektedir. Ayrıca yoga 

ve duruş teknikleriyle ilgili Genel Müdürlük binasında 
faaliyetler yapılmaktadır. Ofiste Ergonomi ve Sağlıklı bir 
Yaşamın İpuçları başlıklı sağlık eğitimleri e-öğrenme olarak 
çalışanlarımıza sağlanmaktadır. 

TEB Çağrı Merkezi çalışanları Genel Müdürlük binasında 
bulunan doktor hizmetinden yararlanmaktadırlar. 
Ayrıca merkez çalışanlarımıza düzenli olarak işitme testi 
yapılmaktadır. Bununla birlikte Çağrı Merkezi’nin desibel 
düzeyini düşürmek için ses emici araçlar kullanılmaktadır. 
Çalışanlarımızın her türlü güvenliği için Çağrı Merkezi 
içinde kameralar 7 gün 24 saat kayıt yapmaktadır.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri

   2012            2013

   e-öğrenme Sınıf Eğitimi e-öğrenme Sınıf Eğitimi 

Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği    359
Ofiste Ergonomi Eğitimi 56  264
İşyerinde Acil Durumlar ile Başa Çıkabilme 2.428  3.339
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tarafların Sorumlulukları ve    1.581 
   Güvenlik Kültürü
Ofislerde Olası İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının    938 
   Önlenmesi
Genel İlk Yardım   332
Göz Tehlikeleri ve Korunma   301
Solunum Tehlikeleri ve Korunma   272
Yangınla Mücadele   217
Sağlıklı Bir Yaşamın İpuçları 261
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6331 Sayılı T.C. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kurumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 
çalışmalar yeniden düzenlenerek uygulamaya konmuştur.

TEB İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üç ayda bir kez 
toplanmaktadır. Bankamızda İş Güvenliği Uzmanları ve İş 
Yeri Hekimleri çalışmaktadır. Bu uzmanların söz konusu 

görevleri kanun kapsamında belirlenmiştir ve Bankamız bu 
konudaki yasa ve yönetmeliklere tam olarak uymaktadır. 

Bankamızda olası acil durumlar önceden değerlendirilerek, 
bunların çalışanlara ve çalışma çevresine olumsuz 
etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alınmaktadır. 

TEB’de her iki kampüsümüzde de iş yeri hekimimiz ve iş 
sağlığı uzmanımız bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatı kapsamında iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
önleyici tedbirler işyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarımızın desteği ile alınmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Tarafların Sorumlulukları ve 
Güvenlik Kültürü ve İş Kazalarının ve Meslek Hastalılarının 
Önlenmesi eğitimi tüm Banka çalışanlarına Bankamız 
intranet sistemi üzerinden açılmıştır. Eğitimin toplam 
süresi 50 dakikadır.  

Bankamızda yarı zamanlı çalışanlarla tam zamanlı 
çalışanların yan hakları arasında bir farklılık 
bulunmamaktadır. Tüm çalışanlarımız eşit haklara sahiptir.

 Performans İkramiyesi
 Başarı ve Satış Primi
 Araç Tahsisi (Belirli unvanlara)
 Benzin Limit Tahsisi (Belirli unvanlara)
 Cep Telefonu (Belirli unvanlara)
 IPAD (Belirli unvanlara)

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Çalışanlarımıza Sağlanan Haklar

Ücret Dışındaki Ödemeler

        
    Genel  Genel 
    Müdürlük  Müdürlük

Hastalığa bağlı kayıp gün oranı - Tam zamanlı çalışanlar  13.707 gün  -
Hastalığa bağlı kayıp gün oranı - Taşeronlar  -  -
Kayıt altına alınan kaza sayısı  3  8
Kazalara bağlı olarak kayıp gün oranı  247 gün  35 gün
Ölümlü vaka sayısı - Tam zamanlı çalışanlar  -  -
Ölümlü vaka sayısı - Taşeronlar  -  -
Mesleki hastalıklara bağlı kayıp gün oranı  -  -

   2012            2013



Türk Ekonomi Bankası - 63
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

 Evlenme Hediyesi
 Doğum Hediyesi
 Öğle Yemeği
 Giyim Yardımı
 Grup Hayat Sigortası

 Grup Sağlık Sigortası
 Bireysel Emeklilik Sigortası
 Ulaşım
 Sosyal Etkinlik Harcaması19  

Bankamızın ücret politikası, faaliyetlerinin içeriğine, yapısına, 
stratejilerine, uzun dönem hedeflerine, risk yapısına ve aşırı risk 
alımını önleyen etkin risk yönetimine göre düzenlenmiştir. 

Her yıl çeşitli danışman firmaların desteğiyle Finans Sektörü Ücret 
Araştırmaları’na katılım sağlanmaktadır. Araştırmalar sonucunda 
gelen raporlar baz alınarak tüm pozisyonlar detaylı olarak analiz 
edilmektedir. Her yıl piyasa ücret araştırmalarına katılan TEB, 
piyasadaki gelişmeleri dikkate alarak gerekli durumlarda ücret 
ayarlamaları yapmaktadır. Bankamızda asgari ücret altında maaş 
ödemesi yapılmamaktadır. 

Ücretlerin, grup içindeki dengeler gözetilerek adil bir şekilde 
belirlenmesi ve bu sürece bağlı organizasyonel risklerin önlenmesi 
için dikkate alınacak temel ücret ilkeleri aşağıda belirtilmiştir: 

 Ücretlendirmelerin kârlılık, risk ve sermayeye göre 
ayarlanması, 

 Yasal şartların yerine getirilmesi,
 Çalışanların ve Bankanın performansının en üst düzeye 

çıkarılması,
 Yetenekli çalışanların Bankaya kazandırılması ve elde 

tutulması,
 Ücretlerin farklı bölüm ve sorumluluk seviyelerine göre 

ayarlanması,
 Basit ve şeffaf ücretlendirme politikası oluşturulması.

TEB İnsan Kaynakları olarak işe alım süreçlerimizde;
 TEB’in stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, organizasyon 

yapısının dinamik tutulmasını sağlayan, Bankamızı değişimlere 
hazırlayan,

 Eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, Bankacılık mesleğini seven, 
yeniliklere ve değişimlere açık, girişimci, enerjik, dinamik, 
kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışması 
yapabilen, 

 Kurum değerlerini benimseyip sahip çıkan ve vizyoner kişileri, 
ırk, dil,din, cinsiyet ve yaş dahil hiç bir ayırım yapmadan 
kuruma kazandıran, 

 Banka yöneticilerini TEB bünyesinden yetiştiren ve 
açılacak pozisyonlar için öncelikli olarak Grup içi talepleri 
değerlendiren,

 Kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsat ve 
olanaklar sunan, 

 Deneyimli potansiyeller kadar deneyimsiz ve yeni mezunlara 
da istihdam yaratmak için fırsatlar sunan politikaları 
benimsemektedir.

TEB işe alım politikalarıyla doğru seçme-yerleştirme sistem 
ve araçlarıyla yüksek potansiyelli, gelecek vaat eden, yaratıcı, 
yenilikçi, katma değer yaratacak kişileri Bankamıza kazandırmak 
hedeflenmektedir.

Sosyal Yardımlar

Ücret Politikası 

İşe Alım Sürecimiz 

19 Çalışanlarımızın dönem dönem iş dışında bir araya gelerek keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikler için verilen 
destek bütçesidir.
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Bankamızda işveren katkılı Bireysel Emeklilik uygulaması 
bulunmaktadır. Bankamızın sunduğu  işveren katkılı Bireysel 

Emeklilik (BES)  uygulamasına dahil olmak isteyen çalışanlarımızın 
en az işveren katkı payı kadar katılımda bulunması gerekmektedir. 

TEB Performans ve Yetkinlik Gelişim Değerlendirme Sistemi, 
çalışanlarımızın Bankamızın verimliliğine ve etkinliğine 
doğrudan katkılarının ve bireysel performanslarının kurum 
hedefleri doğrultusunda planlanması ve ölçümlenmesi amacıyla 
uygulanan bir sistemdir. Bu sistem, Bankamız ve çalışanlarımızın 
performansını yönetmeye ve geliştirmeye, aynı zamanda Yetenek 
Yönetimi süreçlerinin bir parçası olan performans görüşlerinin 
toplanmasına yönelik yürütülen bir Performans Yönetimi 
yaklaşımıdır. 

TEB Performans ve Yetkinlik Gelişim Değerlendirme Sistemi, 
çalışanlarımızın hedeflerine odaklandırılması, performanslarının 
güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve buna bağlı olarak üstün 
performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak 
ödüllendirilmesini hedeflemektedir. Hedeflerin dengeli yayılımını 
esas alan Performans ve Yetkinlik Gelişim Karnesi, üstün astının 
performansını, hedeflerini gerçekleştirme başarısını ölçmesi ve 
yetkinliklerini değerlendirmesi esasına dayalıdır. 

Hedefler, somut, ölçülebilir, uzlaşılmış, erişilebilir, zaman sınırlı 
olarak belirlenmektedir. Değerlendirilen çalışanların performans ve 
yetkinlik hedeflerini gerçekleştirmelerine yönelik, değerlendiren 
tarafından üçer aylık dönemlerde sözlü, altışar aylık dönemlerde 
yazılı yönlendirme yapılmaktadır. 

Performans ve Yetkinlik Değerlendirme süreci bir tam yılı 
kapsamakla beraber, Temmuz ayında yetkinlik ve ara dönem 
performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. Çalışanların, terfi 
talepleri yılsonu değerlendirmeleri sırasında Performans Formu 
üzerinde belirtilerek takip edilmektedir.

Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sürecinin etkin bir şekilde 
yönetilmesi ve yöneticilerin çalışanlarına yapıcı geribildirim 
vermesinin sağlanması amacıyla 2009 yılından bu yana, 
yöneticilerimize Performans Yönetimi ve Performans Koçluğu 
eğitimi verilmektedir. 2013 yılında tüm yöneticilerimiz bu 
eğitime katılmış ve koçluk becerilerini geliştirmiştir. Bu eğitimin 
etkinliğinin takibi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla ihtiyaçlar 
doğrultusunda grup koçluğu programları da düzenlenmektedir. 

TEB’de Emeklilik

TEB’de Performans Yönetimi

Rakamlarla TEB’de İşe Alım Süreçleri 
 Genç Yeteneklerin Gelişimi ve İstihdamına özen gösterdik. 

  Yıl içinde bir çok Akıl Fikir Kampüsü programını düzenledik. 100’e yakın üniversite öğrencisinin 
bu aktivitelere katılımını sağladık. 

  Management Trainee / Sales Trainee ve Müfettiş Yardımcılığı programlarımız ile bir çok genç 
yeteneği göreve başlattık. 

  Öğrenim döneminde kariyerine başlangıç yapmak isteyen bir çok öğrenciye TEB Çağrı 
Merkezi’nde çalışma fırsatı sunduk. 

  900 Üniversite ve 400 Lise öğrencisine staj imkanı sağladık.

 Sosyal Medyayı işe alım süreçlerimizde çok etkin kullandık. 
  LinkedIn üzerinde yayınladığımız ilanlarımıza 8.000 başvuru aldık.
  Twitter platformunda “TEB İK Soru - Cevap Seansları” yapmaya başladık. Bu interaktif 

uygulama ile TEB İnsan Kaynakları ve Kariyer konularında merak edilen tüm  soruları Twitter 
üzerinden anında yanıtladık. 

  2013 yılı son çeyreğinden itibaren “Video Tabanlı İşe Alım” uygulamasını hayata geçirerek 
adaylar ile online görüşmeler yapmaya başladık.
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TEB’de kariyer yönetimi stratejik İnsan Kaynakları planlamasının 
bir parçası olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımızın halen 
sürdürdükleri görevleri ve bir sonraki pozisyonları konusunda bir 
plan çerçevesinde yönlendirilmesini hedeflemektedir. 

Kariyer geliştirmede temel yaklaşım, belirli bir süre içinde kesin 
bir görev saptanması (kariyer planlaması) değil, çalışan için 
TEB’in olanakları çerçevesinde uygun olabilecek kariyer yolunun 
belirlenmesi şeklindedir. 

Bir çalışanın ne kadar süre içinde bir üst unvana ya da göreve 
gelebileceği, tümüyle kendisinin yetkinlikleri ve performansıyla 
ilgili olarak değerlendirilmektedir.
Çalışanların kariyer gelişimini sağlamak TEB’de yöneticilerin 
temel görevlerinden biridir. Tüm yöneticiler kendilerine bağlı 
çalışanların kariyer gelişimiyle ilgili uygulamaları gerçekleştirmek 
ve güncellemeleri yapmakla sorumludur. 

TEB İnsan Kaynakları Grubu, TEB’in insan kaynakları planlamasını 
esas alarak, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, 
yedekleme planları, eğitim ve gelişim vb. sistemlerini yöneterek 
bu konularda gerekli koordinasyonu yapmak ve çalışanlarımıza 
yetkinliklerine ve performanslarına en uygun kariyer fırsatları 
yaratmakla sorumludur. 

Kariyer Yönetimi

TEB KARİYER YÖNETİMİNİ DESTEKLEYEN 
UYGULAMALAR
Kariyer yönetimini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla geliştirilen 
araçlar hem saha hem de Genel Müdürlük çalışanları için 
kullanılmaktadır. 
    Kariyer Haritaları 
    Kurum İçi Kariyer / Mobilite Platformları 
    Kariyer Danışmanları  
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Açık Pozisyonlar: TEB’de açık pozisyonlar öncelikle kurum 
içinde duyurularak yeni kariyer fırsatları yaratılması 
önemsenmektedir. Bankamızda BNPP ile entegre bir 
sistem olan e-jobs kullanarak İşe Alım ve Kariyer Planlama 
Departmanı tarafından değerlendirilen adaylar, uygun olup 
olmadıkları konusunda değerlendirilmekte ve kendilerine 
birebir geribildirim sağlanmaktadır. 

2013 yılında açık pozisyonlarla ilgili kurum içi online 
açık pozisyonlara başvuru sistemi üzerinden 322 
ilan yayınlanmış ve 84 çalışanımız yeni görevlerine 
yerleştirilmiştir. 

KARİYER YÖNETİMİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ 

Bankamızda farklı kademelerde çalışan, yetkinlik ve 
performansıyla başarısını kanıtlamış ve gelecekte Bankamız 
için kilit rollerde yer alabilecek, bize rekabet avantajı 
sağlayabilecek çalışanların belirlenmesi ve geliştirmesini 
amaçlayan çalışma ve uygulamalar Yetenek Yönetimi 
fonksiyonu altında hayata geçmektedir.

Yetenek Yönetimi uygulamalarıyla sürece aday 
çalışanlarımızın yetkinlikleri ve performansları, 
performans yönetim sistemi ve onlara özel hazırlanan 
Değerlendirme Merkezleri aracılığıyla objektif bir şekilde 
değerlendirilmektedir. Bu çalışanlar, güçlü ve gelişime 
açık yanlarını ortaya çıkaracak ve onları üst pozisyonlara 
hazırlayacak teknik ve kişisel gelişim programlarına/
akademilere katılmaktadır. 

Akademi yaklaşımımız, özellikle yetkinlikleriyle fark 
yaratan çalışanlarımızın, yapılandırılmış bir eğitim ve 
gelişim programından destek almalarını sağlamaktır.  

Program kapsamında kişiye özel gelişim planları 
sunulmaktadır. Bu gelişim planı, karma eğitim seçenekleri, 
sınıf içi teknik ve yetkinlik eğitimleri, atölyeler, mentorluk 
ve koçluk, rotasyonlar, yurtdışı eğitim gibi pek çok farklı 
gelişim aracını içermektedir. 

Yönetici ve altı unvanlardaki yeteneklerimizin gelişim 
programları, yeteneklerin deneyimlerine göre Genç 
Yetenek, Yükselen Yetenek, Yıldız Yetenek başlıklarında 
gerçekleştirilmektedir.

  

Yetenek Yönetimi Uygulamaları

Rakamlarla Kariyer Yönetimi

   2012            2013

Terfi Edilen Ünvan   GM Saha GM Saha

Direktör 1 1 8 3
Müdür 2 72 36 12
Yönetici 84 155 181 278
Yönetici Yardımcısı 149 163 188 226

TOPLAM 236 391 413 519
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Yetenek Yönetimi tarafından takip edilen çalışanlarımız 
düzenli olarak Yetenek Yönetimi Birimi ve kendi 
yöneticileriyle bir araya gelerek, yıllık gelişim planları ve 
kariyer beklentileri hakkında görüşme yapmaktadır.

Bu çalışanlarımızdan uluslararası platformlarda 
çalışabilecek kişiler (ve/veya iyi derecede İngilizce bilen 
çalışanlarımız) BNP Paribas bünyesindeki çeşitli eğitim, 
gelişim, oryantasyon, proje çalışması vb. ortamlara da 
katılabilmektedir. 

2009 yılından bu yana her yıl, yüksek potansiyelli ve 
yüksek performanslı çalışanları TEB ve BNP Paribas’nın üst 
yönetimiyle bir araya getirmek, birbirleriyle olan iletişimi 
güçlendirmek, kurum içinde bilinirliklerini artırmak 
amacıyla TEB Yetenek Günü düzenlenmektedir. TEB Yetenek 
Günü her yıl farklı bir tema altında düzenlenmektedir. 

Liderlik
Akademi

Yönetim
Akademi

Yetenek
Akademi

Mentorluk

Finans Yönetimi
Süreç ve Verimlilik

Kendine Liderlik

Genç Yetenek
Kendine Liderlik

kurarken kendi yolunu bulması

1.5-3 yıl arası 3-6 yıl arası 6 yıl ve sonrası

Yükselen Yetenek

Kaynaklarını Etkin Kullanması

Yıldız Yetenek

Durumsal liderlik, Delegasyon,

Yapılandırılmış 
Koçluk
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TEB Formasyon Akademisi, çalışanlarımıza sürekli öğrenme 
ve gelişim hizmeti sunarak onların mesleki ve yönetsel 
yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. 

Çalışanlarımızın yetkinlik gelişimlerine destek olmak üzere, 
TEB Yetkinlik modeli temelinde yetkinlik-eğitim matrisleri 
oluşturulmuştur. Bu matrislerde her bir yetkinlik için ayrı 
ayrı belirlenen ve söz konusu yetkinliğin geliştirilmesine 
yönelik tasarlanan eğitimler, yetkinlik değerlendirme 
formları içinde de tanımlanmıştır.

Müdürlerimiz/Direktörlerimiz, her yıl yetkinlik 
değerlendirme çalışmaları sürecinde çalışanlarının gelişim 
alanlarını belirlerken, sınıf içi eğitimler, e-öğrenme, 
mentorluk, işbaşı eğitimi, rotasyon, kendini geliştirme 
araçları gibi çok çeşitli eğitim ve gelişim olanaklarından 
çalışanları için uygun olanları belirleyerek talepte 
bulunmaktadır.

Yönetim Becerileri Geliştirme Programıyla müdürlerimizin 
yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, yönettikleri 
takımların performanslarını artırmaları ve geleceğin 
liderleri olmaları konusunda desteklenmeleri 
hedeflenmektedir. Bu programa katılan müdürlerimiz 

insan yönetimi ve iş yönetimi konusundaki bilgilerini 
pekiştirmekte, dünyadaki yöneticilik örneklerinin 
paylaşılmasıyla vizyoner bir bakış açısı kazanmaktadır. 
Bu programlar dönemsel olarak değerlendirilmekte ve 
geliştirilmektedir.

Bulunduğu unvan ve pozisyon bazında yabancı dil bilgisine 
ihtiyaç duyan çalışanlarımızın bu konudaki ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere özel eğitim programı oluşturulmuştur. 

Sınıf içi eğitimlerle çalışanlarımıza ücretsiz yabancı dil 
eğitimi olanağı sunulmaktadır.

Lisans sahibi olması gereken hedef gruplar için sınav 
tarihlerine yakın eğitim planlaması yapılmaktadır. Sınıf 
içi eğitim, e-öğrenme eğitimleri, çalışma dokümanları ve 
deneme sınavları ile çalışanların sınavlara hazırlanmaları 

sağlanmaktadır. Bu eğitimlere isteğe bağlı olarak, sınava 
hazırlık için eğitim desteği almak isteyen çalışanlarımız 
katılmaktadır.

TEB’de Eğitim ve Gelişim - TEB Formasyon Akademisi  

Yönetim Becerileri Geliştirme Programları

Yabancı Dil Eğitimleri 

Lisans Eğitimleri

Eğitim Adı Eğitim Türü 2012

Eğitim Adı Eğitim Türü 2013

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi e-öğr 947
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi sınıf 1.619
TEB Bilgi Güvenliği e-öğr 5.191
Operasyonel Risk Eğitimi e-öğr 5.422
Rekabet Hukuku Uyum Program e-öğr 2.135
Rekabet Hukuku e-öğr 2.189 
Rekabet Hukuku sınıf 166

Operasyonel Risk Eğitimi e-öğr 421
Rekabet Hukuku Uyum Program e-öğr 7.807
Rekabet Hukuku sınıf 160
Sosyal Mühendislik e-öğr 1.266
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi sınıf 1.619
TEB Etik Yönetmelikleri Eğitimi e-öğr 7.194
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Çalışanların yeni ve farklı yaklaşım, fikir ve uygulamaları 
görmeleri, küresel dünyadaki trendleri takip edebilmeleri, 
farklı kurumlardaki meslektaşlarıyla tanışarak fikir 
alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla sadece 

kurum içindeki eğitimlere değil, kurum dışında gerçekleşen 
yurtiçi ve yurtdışı bazı konferans ve seminerlere de 
katılımları sağlanmaktadır. 

TEB’de Koçluk programları çalışanlarımızın ve ekip yöneten 
yöneticilerimizin yetkinliklerini geliştirmek ve daha etkin 
ekip yönetmelerine destek olmak amacıyla iç ve dış 
kaynaklı olarak gerçekleştirilmektedir. Koçluk programları 
ihtiyaç doğrultusunda bireysel ve/veya takım koçluğu 
şeklinde yapılabilmektedir.

Sürekli gelişim yaklaşımı çerçevesinde çalışanlarımızın 
sürekli öğrenebileceği, deneyimleyebileceği ve 
gelişebileceği bir ortam yaratmak amacıyla çalışanlarımızın 
yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlayacak olan TEB 
Mentorluk Programı 2009 yılında başlatılmıştır. 

TEB Mentorluk Programının amacı, çalışanlarımızın 
kişisel yetkinliklerini ve iş becerilerini geliştirmek 
için kendilerinden daha deneyimli çalışanlarımızın 
tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamaktır. TEB 
Mentorluk Uygulamasından tüm çalışanlarımız 
faydalanabilmektedir. 

Bankamızda tecrübesi, ürün ve sistem bilgisi ile iç eğitmen 
olmak için yöneticileri tarafından aday gösterilen çalışanlar 
İnsan Kaynakları Eğitim Bölümü’ne iletilmektedir. Bu 
çalışanlar Eğiticinin Eğitimine davet edilmektedir. Davet 
edilen eğitimdeki eğitmen yorumları olumlu olan çalışanlar 

ilgili eğitimi veren diğer iç eğitmenin bir eğitimini 
gözlemledikten sonra eğitim vermeye başlamaktadır. 
Eğitmen puanları eğitim bölümü tarafından takip edilmekte, 
puanı 5 üzerinden 4’ün altına inen iç eğitmenlerin 
eğitmenlik durumu tekrar değerlendirilmektedir.

Bankamızda çalışanlarımıza kariyer hedefleri doğrultusunda 
yurt dışında çalışma olanağı da sunulmaktadır. Uluslararası 
platformlarda görev alabilecek nitelikteki çalışanlarımız için 
her yıl BNP Paribas bünyesinde çeşitli görevlendirmeler 
yapılmaktadır. 

Aynı zamanda TEB, BNP Paribas bünyesindeki uluslararası 
kariyer olanaklarını geliştirmek amacıyla oluşturulan 
Mobilite Komitesi üyesidir. Bu üyelik sayesinde başta 
Fransa, İngiltere, Belçika ve Lüksemburg olmak üzere BNP 
Paribas’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde TEB çalışanlarına 
yeni olanaklar sağlanabilmektedir.

Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan anlaşma kapsamında 
MBA (İşletme Uzmanlık alanında master) yapmak isteyen 
TEB çalışanlarına %50 indirim uygulanmaktadır.

Görev aldığı pozisyon bazında gerek teknik gerekse 
yönetsel yetkinliklerini geliştirmek istediğimiz 
çalışanlarımız için özel sertifikasyon programları 
geliştirilmektedir. Sertifikasyon programları kendi alanında 
uzman üniversiteler ve eğitim kurumlarıyla ortak 
çalışmalar yapılarak hazırlanmaktadır. 

Örneğin, KOBİ Uzmanı /Danışmanı Sertifikasyon Programı 
kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile, 
TEB Bireysel Aile Danışmanlığı Sertifika programı için 
Boğaziçi Üniversitesi ile,  Kurumsal Bankacılık Akademisi 
kapsamında ise Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği 
yapılmaktadır.

Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim/Konferans/Seminerler

Koçluk ve Mentorluk Programları 

Eğitmen Olma Fırsatı

Ulslararası Kariyer Olanakları

Master Programları

Sertifikasyon Programları
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Tüm çalışanlarımızın erişebileceği 200’den fazla teknik, 
kişisel gelişim, atölye ve seminerin yer aldığı bir eğitim 
kataloğumuz bulunmaktadır. Bu eğitim kataloğundan tüm 

yöneticiler çalışanlarıyla birlikte Bireysel Gelişim Planlarını 
hazırlarken ihtiyaç duyduğu eğitimi seçebilmektedir. 

Sürekli eğitim ve gelişim hedefimiz çerçevesinde 
çalışanlarımız hem teknik, hem de kişisel gelişim 
yetkinliklerinin geliştirilmesi yönünde Bankamız tarafından 
desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu amaçla 
oluşturduğumuz sanal eğitim platformumuz üzerinden, 
tüm çalışanlarımıza internete erişilebilen her yerden, 
istedikleri zaman, istedikleri kadar teknik ve kişisel gelişim 
eğitimine katılma olanağı sunulmaktadır. 

Görev unvanı kapsamında zorunlu olan eğitimler Eğitim 
ve Gelişim Bölümü tarafından çalışanlarımıza herhangi 
bir talepte bulunmalarına gerek kalmadan görevlerine 

başlar başlamaz otomatik olarak atanmaktadır. Ayrıca 
tüm çalışanlarımız e-öğrenme kataloğumuzdan ihtiyaç 
duydukları diğer eğitimler için istedikleri zaman, istedikleri 
kadar talepte bulunabilmektedir.
 
Günümüzde bilgiye daha kısa ve daha kolay yoldan 
ulaşabilme ihtiyacının artmasıyla video tabanlı, mobil ve 
oyun tabanlı öğrenme, webinar, infografik, sosyal öğrenme 
gibi yeni teknolojiler de Bankamızda etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır.

Bankamızda işe başlayan çalışma arkadaşlarımız, yeni 
görevlerine adaptasyonlarının hızlandırılması için 
Oryantasyon eğitimine katılmaktadır. Oryantasyon eğitimi, 
işkolları ve gruplar özelinde farklılaşmaktadır. Her çalışan 
öncelikle düzenlenen sınıf içi oryantasyon eğitimine 

davet edilmektedir. Bu oryantasyon eğitimlerine İnsan 
Kaynakları Grubu’nun yanı sıra ilgili birimler de katılarak 
sorumlu oldukları alanlarla ilgili bilgileri yeni çalışma 
arkadaşlarımızla paylaşmaktadır.

Bankamızda işkolları, müşteri ve şube hizmetleri 
ekiplerinde işe başlayan tüm çalışma arkadaşlarımız, 
görevlerini en etkin ve verimli şekilde yapabilmeleri için 
Temel Eğitim Programlarına katılmaktadır.

TEB Çağrı Merkezi Bölümünde ise, işe alım aşamasından 
başlayarak teknik ve kişisel pek çok eğitimle 

çalışanlarımızın gelişmelerine katkıda bulunmaktayız. 
Ayrıca çalışanlarımızın vardiya planlamalarını okul 
durumlarına göre ayarlayarak çalışırken eğitimlerini devam 
ettirmelerine de destek vermekteyiz. SPK ve BES lisansları 
konusunda eğitim ihtiyaçlarını karşılarken belirli birimlerin 
lisanslama ücretlerinin karşılanmasını da sağlamaktayız.

Bankamızda açık pozisyonlara kurum içinden de 
başvuru yapılabilmektedir. Çalışanlarımız başvurdukları 
pozisyonlar için uygun görüldükleri takdirde yeni 
görevlerine atanmaktadır. Görev değişikliği eğitimlerinin 
amacı çalışanlarımızın, yeni görevinin gerektirdiği beceri 
ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi, yeni görevine 
adaptasyon sürecinin en aza indirilmesi ve en kısa sürede 
yeni görevinde başarılı olmasının sağlanmasıdır.

Yukarıda belirtilen eğitimler haricinde çalışanlarımız proje 
bazlı eğitimler, birim ve iş kolu ihtiyaç analizi sonucu 
belirlenen eğitimler, e-öğrenme eğitimleri, zorunlu sertifika 
sınavları ve eğitimleri, yurt dışı ve yurt içi eğitim ve 
seminerlere yönlendirilmektedir.

Eğitim Kataloğu

Dijital Öğrenme

Oryantasyon Eğitimleri

Temel Eğitimler

Görev Değişimi Eğitimleri
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Gençlere Bankacılık sektörünü tanıtmak, iş deneyimi 
fırsatları yaratmak ve onların gelişimine katkıda bulunmak 
TEB’in işe alım politikaları arasında yer almaktadır. 

Meslek Lisesi öğrencilerine kış döneminde sunulan 
staj olanakları, üniversite öğrencileri için yaz 
döneminde sunulmaktadır.  Staj yapan öğrencilere 

kazandırmış olduğumuz iş deneyimini yapılandırmak 
ve gelecek vadeden potansiyel üniversite öğrencilerine, 
tanımlanmış proje süreçlerinde sorumluluk vermek 
2014 için hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 2013 
yılında başlatılan pilot çalışmalar 2014 yılında daha da 
yaygınlaştırılmış bir şekilde devam edecektir.

Üniversite öğrencilerinin Bankacılık sektörünü tanımalarını, 
Bankamızın üst yönetimiyle tanışarak sorularının 
yanıtlarını almalarını, yenilikçi ve yaratıcı düşünme 
yöntemlerini öğrenmelerini ve ayrıca kişisel yetkinliklerini 
geliştirmeyi amaçlayan TEB Akıl Fikir Kampüsü adı 
altındaki 2 günlük program, Saklıköy Eğitim Merkezimizde 

gerçekleştirilmektedir. 2 günlük yoğun program sırasında 
öğrenciler birçok sosyal aktiviteye de katılmaktadır. 

Gençlerin Gelişimine Destek Programlarımız 

TEB’DE STAJ OLANAKLARI

TEB AKIL FİKİR KAMPÜSÜ 

ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ(**)20

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ

  2012   2013

 Genel Bölge  Genel Bölge 
Adam/Saat (*) Müdürlük Müdürlükleri Şubeler Müdürlük Müdürlükleri Şubeler

Üst Düzey Yönetici 35 - - 18 - -
Orta Düzey Yönetici 52 62 58 47 39 58
Diğer 39 39 42 34 50 34

* Hesaplama yöntemi: Çalışan kategorisi başına toplam saatin çalışan kategorisi başına toplam çalışan sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır.
** Çağrı merkezi ayrı tabloda gösterildiğinden burada gösterilen toplam içinde yer almamaktadır.

20 Hesaplamada banka içi ve banka dışı eğitimler baz alınmıştır. Eğitim saatlerinin tamamı yüzyüze eğitimlerdir, e-öğrenme eğitimleri dahil edilmemiştir.

Adam/Saat  2012 2013

Üst Düzey Yönetici  - -
Orta Düzey Yönetici  48 44
Diğer  262 123
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Çalışan memnuniyeti Bankamızın en öncelikli 
konularındandır. İnsan Kaynakları Grubu’nda çalışan 
memnuniyetini sağlamak amacıyla İç İletişim ve Çalışan 
Mutluluğu Departmanı kurulmuştur. 

Bankamızda çalışanlarımızın memnuniyeti konusunda 
performansımızı her geçen gün daha da ileriye taşımak 
amacıyla Kasım 2012 tarihinden itibaren En İyi İşyeri/ 
Great Place To Work (GPTW) projesi başlatılmıştır. En İyi 
İşyeri Projesi ile amacımız hem mevcut çalışanlarımız, hem 
de potansiyel çalışan adaylarımız için en çok çalışılmak 
istenen işyerini yaratmaktır. 

En İyi İşyeri Projesi’ne tüm Bankanın katıldığı bir anket 
ve tarafsız bir kurum tarafından gerçekleştirilen geniş 
bir Kültür Değerlendirmesi ile başlanmıştır. Kültür 
Değerlendirmesi ile Bankamızın mevcut uygulamaları 

değerlendirilirken, anketle çalışma arkadaşlarımızın en 
iyi işyeri olmamız için beklentileri öğrenilmiştir. Tüm 
verilerden yola çıkılarak Bankamızdaki Genel Müdürlük 
ve sahada görev yapan arkadaşlarımızdan oluşan üst 
yönetimimizin liderliğinde belirlenen aksiyon planlarının 
hayata geçirilmesi için yoğun çalışmalara başlanmıştır. 

Çağrı Merkezimizde çalışanlarımızın memnuniyetini üst 
düzeyde tutmak için 3’er aylık ödül törenleri, Yönetim 
Yanımda Yemekleri, satış turnuvaları, doğum günü/çocuk 
doğumu/evlilik kutlamaları, fotoğrafçılık, halk dansları 
vb. kulüp faaliyetleri, yılbaşı partisi, yemek yarışması 
gibi, çalışanlarımızın motivasyonuna olumlu etkisi olacak 
faaliyetler hayata geçirilmektedir.

Bankamızda yılda bir kez Global People Survey (Küresel 
Çalışan Anketi) yapılmaktadır. En İyi İşyeri - Great Place 
To Work (GPTW) projesi kapsamında yine yılda bir kez 
GPTW anketi uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın nabzını 
ölçebilmek, memnuniyet sağlayabilmek amacıyla 3 ayda bir 
Çalışanın Nabzı adı ile kısa anketler gerçekleştirilmektedir. 

Bu anketler sonucunda ortaya çıkan geri bildirimler 
Bankamız birimleriyle paylaşılarak, proje planı dahilinde 
uygulamaya alınmaktadır.

2012 yılında tüm yöneticilerimiz kendi bölüm sonuçlarına 
göre etki alanları içindeki aksiyonları alma ve hayata 

geçirme amacıyla ‘en iyi işyeri yöneticisi’ eğitimleri almış 
ve ekipleri ile birlikte kendi departmanlarının aksiyon 
planlarını oluşturmuştur. 

2013 yılında hedefimiz Çalışanın Sesi Platformu üyelerinin 
belirlemiş olduğu 6 ana alanla ilgili üst yönetim tarafından 
da onaylanan aksiyon planının sağlıklı bir şekilde tüm 
sorumlularla birlikte hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu 
aksiyonlar yapılan değerlendirme anketleri ve görüşmelerle 
Çalışanın Sesi Platform Üyeleri ve En İyi İşyeri Proje Üyeleri 
tarafından takip edilmektedir. 

Bankamızın ortak hedefleri, stratejisi ve uygulamalarıyla 
ilgili mesajlarını çalışanlara etkin bir şekilde iletmek, 
çalışanların aradıkları bilgiye kolay ulaşmasını sağlamak, 
çalışanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak, çalışan 

mutluluğunu ve motivasyonunu arttırmak ve kurum 
bağlılığını güçlendirmek için iletişim ve etkinlik faaliyetleri 
yürütülmektedir. 

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

KURUM İÇİ İLETİŞİM
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Çağrı Merkezimizde ise haftalık, aylık, anlık  ekip 
koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca 

çalışanlarımız üst yönetime doğrudan e-posta ile 
ulaşabilmektedir.

KURUM İÇİ İLETİŞİM PLATFORMLARIMIZ

İletişim Platformları Açıklama Güncellenme / 
  Tekrarlanma Periyodu

Dijital Ortam

INTRATEB (Kurum içi portal)

E-mail / Duyurular

TEB’e Sesleniş Genel Müdürlük birimlerimizde ve Türkiye’nin dört bir yanına  3 ayda 1 
    yayılmış olan şubelerimizdeki tüm TEB Ailesi üyelerine  
    Genel Müdürümüzün Seslenişi

Genel Müdür’e Mesaj Çalışanlarımız tarafından Intranet ortamında Genel Müdür’e  Yıllık 
    mesaj göderilebilmesi

TEB Bülten TEB Dünyasını yakından takip edebilmek ve yeniliklerden  2 ayda 1 
    haberdar olabilmek adına, gündem konularından, işkolu  
    güncel haberlerine, çalışma arkadaşlarımızın başarılarından,  
    yöneticilerimizin mesajlarına kadar birbirinden keyifli  
    konuları bir araya getirerek hazırlanan e-bülten

Ortak Alanların Kullanımı Video, gündem haber... Haftalık güncellenir

Toplantı

Yöneticiler Zirvesi Bankamızın geleceğe yönelik hedef ve stratejilerinin tüm  Yıllık 
    yöneticileriyle paylaşıldığı organizasyon

Liderler Öğretiyor Toplantısı Üst düzey yöneticilerimizin bilgi ve birikimlerini  2 ayda bir 
    paylaştıkları sohbet toplantıları

İK BizBize Cafe Anket sonuçlarının saha ile paylaşıldığı bölge toplantıları Yıllık

Verim Toplantıları İşkollarının mesajlarını saha ile paylaştığı bölge toplantıları Aylık

Kahvaltı Sohbetleri Yeni işe giren çalışma arkadaşlarımız ile Üst Yönetim’in  Aylık 
    bir araya geldiği kahvaltı organizasyonları
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TEB çalışanlarına yönelik Anne - Baba Eğitimleri (6-12 ve 
12-18 yaş grubu) e-öğrenme olarak tüm çalışanlarımıza 
açılmıştır. Ayrıca Anneler Günü’nde çalışan kadınların ev-iş 

yaşam dengesini oluşturmalarına destek olacak Yasemin 
Sungur’la Çalışan Kadın ve Kariyer konusunda internet 
üzerinden bir seminer yapılmıştır. 

KURUM İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ 

ANNE-BEBEK POLİTİKASI

Etkinlik Açıklama Güncellenme / 
  Tekrarlanma Periyodu

Happy Hour Uygulaması Çalışanlarımıza iş saati içerisinde motivasyon amaçlı yapılan  Gerek duyuldukça 
    sosyal ortam
TEB Kulüp Etkinlikleri TEB Kulüp faaliyetleri Yıl boyunca 
 - Türk Sanat Müziği 
 - Spor Aktiviteleri (Futbol, Voleybol, Basketbol, Koşu ve Tenis) 
 - Fotoğrafçılık 
 - Doğa Sporları 
 - Dans
Genel Müdürlük Aktiviteleri Yılbaşı Partisi Yıl boyunca 
 Büyük başarıların kutlanması (Genel Müdürlük genelinde parti) 
 Kıdem Ödülleri
Bölge / Saha Aktiviteleri Yılbaşı Partisi Yıl boyunca 
 Piknik 
 Kıdem Ödülleri
Saklıköy (TEB Eğitim Merkezi Açıldığı günden bugüne Saklıköy’de TEB çalışanlarına, ailelerine Yıl boyunca 
   ve Dinlenme Tesisi)    ve çocuklarına yönelik hafta sonu aktiviteleri  
    düzenlenmektedir. Aktiviteler özet olarak aşağıdaki gibidir; 
 - Açıkhava sinema gösterimleri 
 - Bahçecilik 
 - Maç izleme keyfi 
 - Mutfak aktiviteleri (Kurabiye yapımı, ekmek yapımı, mantı  
    yapımı, yaş pasta yapımı, meyve ve sebzeler ile süsleme sanatı) 
 - Çocuk aktiviteleri (Define avı, Çocuk filmleri/animasyon film  
    gösterimleri, masallarda yolculuk) 
 - Trekking

TEB KULÜP SPOR AKTİVİTELERİ

Üye/Katılımcı Sayısı  2012 2013

Basketbol  21 20
Futbol  - 100
Maraton  153 188
Voleybol  10 13
Tenis  22 17
Dalış  60 120
Yelken  - 13
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Çevresel ve Sosyal Etki Alanı Yönetimi

TEB için çevresel sorumluluk, 
gelecek nesillerin de sorumluluğunu 
taşımaktır. Sürdürülebilir bir toplum 
ve çevre için düzeltici ve önleyici 
faaliyetleri destekleyerek bu konudaki 
farkındalığın gelişmesini sağlamak 
öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 

Çevresel etkilerimizi en aza indirmek 
ve operasyonlarımızı etkin bir şekilde 
yürütmek amacıyla, Türkiye Ekonomi 
Bankası A.Ş. olarak; 

 Yönetimsel ve operasyonel 
kararlarımızı çevresel etkilerimizi 
de göz önünde bulundurarak alır, 

iş süreçlerimizi bu doğrultuda 
yürütürüz.  

 Doğal kaynakları verimli bir 
şekilde kullanmak için yeni 
teknolojilerden yararlanır, Türkiye 
çapındaki tüm şube ağımızda 
elektrik, su ve kâğıt tüketimini 
minimum düzeyde tutmak 
amacıyla gerekli sistemleri 
kurar ve farkındalık çalışmaları 
yürütürüz.

 Atıklarımızı çevreye zarar 
vermeden değerlendirmek ve 
yeniden kullanmak için gerekli 
sistemleri kurmayı hedefleriz. 

 Çevre dostu ürün ve hizmetleri 
teşvik ederek, çevresel 
sürdürülebilirlik çalışmalarına 
katkıda bulunmayı amaçlarız.

 Çalışanlarımız ve diğer 
paydaşlarımız arasında çevre 
bilincini artırmaya çalışır, çevreye 
karşı sorumlu davranışı destekleriz.

 Çevreyle ilgili tüm yasa ve 
yönetmeliklere uyar, bunların da 
ötesinde performans göstererek 
toplum için de örnek bir banka 
olmak amacıyla çalışırız.   

 Çevresel performansımızı düzenli 
olarak gözden geçirir ve geliştiririz.

Çevresel Sorumluluk Politikası

Çalışanlarımız, Türkiye’de gerçekleştirilmekte olan çeşitli 
maratonlara, son birkaç yıldır katılım sağlamakta, Sivil Toplum 
Kuruluşları’nı ve hayır kurumlarını destekleyen sportif etkinlikler 
kapsamında, koşucu olarak ya da koşucu çalışanlarımız adına 
bağışçı olarak gönüllü katılım göstermektedir. 

2012 yılı sonlarında gerçekleştirilen Avrasya Maratonu, 2013 
yılında gerçekleştirilen Runtalya ve Bozcaada Maratonlarında 
koşan çalışanlarımız adına, çalışanlarımızın yaptıkları bağışlarla 
TOFD’nin (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) Akülü Tekerlekli 

Sandalye Kampanyası’na destek verilmiştir. Bu maratonlara 2012 
yılında 153, 2013 yılında ise 188 TEB çalışanı katılmıştır. 

Aile Akademisi kapsamında ise 2013 yılında 524 eğitmenimiz 
bulunmaktadır. 2.317 şube içi etkinlik, 480 şube dışı etkinlik, 
38 adet ise Bakanlık etkinliği olmak üzere toplamda 2.835 adet 
etkinlik gerçekleştirilmiştir.  Bu kapsamda 524 gönüllü çalışanımız 
toplam 2.835 saat eğitim vermiştir. Çalışan başına düşen 
gönüllülük saati 5,4 saattir. 

ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLÜĞÜ

ANNE-BEBEK EĞİTİMLERİ

  2012 2013

Anne Baba Eğitimi  218 156
Çalışan Kadın ve Kariyer  221 -

  2012   2013

 Genel Bölge  Genel Bölge 
 Müdürlük Müdürlükleri Şubeler Müdürlük Müdürlükleri Şubeler

Doğum İzni Kullanan Kadın Çalışan 143 10 290 126 19 252 
   Sayısı 
Doğum İzni Kullanan Erkek Çalışan 67 16 187 70 27 200 
   Sayısı 
Doğum İzninden Sonra İşe Dönen  122-%85 6-%60 270-%93 91-%73 12-%64 186-%74 
   Kadın Çalışan Sayısı ve Oranı 
Doğum İzninden Sonra İşe Dönen  67-%100 16-%100 187-%100 70-%100 27-%100 200-%100 
   Erkek Çalışan Sayısı ve Oranı
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Mobil Solar ATM

Çevresel Farkındalık 

Ataköy Solar Şube

Bankamızda çevresel farkındalığı geliştirmek amacıyla 
Çevre ve Tasarruf e-öğrenme modülleri bulunmaktadır. 
2012 yılında 437 çalışanımız Çevre ve Tasarruf eğitimini 
tamamlamıştır. Bu eğitim aynı zamanda Türkiye’nin 
ilk banka bloğu olan www.blogteb.com’da herkesin 
katılabileceği şekilde de yayımlanmaktadır.

2012 yılında Çevre Yönetim Sistemi kapsamında 43 
çalışanımıza sınıf içi Çevre Yönetim Sistemi Denetçisi 
eğitimleri verilmiştir. 

Ayrıca çalışanlarımızda farkındalık yaratmak amacıyla 
çeşitli araçlar kullanılarak tasarruf amaçlı mesajlar 
paylaşılmaktadır. Binalarımızda elektrik, su, kâğıt tüketimini 
azaltmak amacıyla çeşitli hatırlatmalar bulunmaktadır. 
Zaman zaman çeşitli duyurularla yine çalışanlarımız 
tasarruf konusunda bilgilendirilmektedir.

Çevre haftasında Çevre Kulübümüz tarafından Dudullu 
ve Ümraniye binalarımızda çevre ve tasarruf konulu 
etkinlikler düzenlenmiştir.

Yeni Süreç Geliştirme Çalışmaları Sırasında Çevresel Etkiler
Bankamızda yürütülen faaliyetlerin çevre üzerine 
etkilerinin belirlenmesi için faaliyetlerimizin çevresel 
boyutları tanımlanmıştır. Bu amaçla Çevre Boyutları 
Değerlendirme Tablosu kullanılmaktadır. Bu yöntemle 
çevre boyutları tanımlanan her faaliyet için risk analizi 
yapılmaktadır. Bankamızın tespit edilen en önemli çevre 
boyutu kâğıt tüketimidir. Kâğıt tasarrufunu sağlayabilmek 
için yeni yazıcılar satın alınmış, süreçlerimiz iyileştirilerek 
kâğıtsız ortama geçiş konusunda farklı alanlarda projeler 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde 

toplamda 2013 yılı içinde 82.483 TL tutarında kâğıt 
tasarrufu gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Bankamızda Enerji Tasarrufu İhtiyaç Kredisi, 
Organik Tarım Kredisi, Hibrit Taşıt Kredisi, TEB Bonus Kart 
gibi çevre dostu ürünlerimiz de bulunmaktadır. Ayrıca 
ATM’lerimizde elektronik journal kullanılmaktadır. Güneş 
panelleriyle beslenen bir solar şube ve solar ATM’miz 
bulunmaktadır.  Solar Şube ve Solar ATM uygulamaları 
2011 yılından beri kullanılmaktadır.
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E-Learning  Eğitimleri ve Katılımcı Sayıları

Eğitim Adı Açıklama 2011 2012 2013 2014

Çevre ve Tasarruf Eğitimi Bu eğitim ile öncelikle birey olarak doğamızı korumayı,  - 436 189 32 
    tükenen doğal kaynaklarımıza yönelik yapacaklarımızı 
    ve bu sayede topluma değer sağlamayı, sürdürülebilir 
    kalkınmada etkin rol oynamayı hedefliyoruz.
Enerji Verimliliği Eğitimi Bu eğitimde,  121 1.939 325 82
 - Enerjinin tanınması,
 - Enerji ile ilgili kavramların ve kaynaklarının öğrenilmesi,
 - AFD Enerji Kredisi’nin tanımı ve koşullarının öğrenilmesi,  
 konu başlıkları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

Çevre Eğitimleri ve Katılımcı Sayıları 

Eğitim Adı 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

14. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri   2       2 
   Konferansı
4. Enerji Arenası 1         1
6. Türkiye Yıllık Enerji ve Altyapı Finansmanı        2  2 
   Konferansı
Bankacılar için Enerji Sektörü        1  1
Çevre Teknolojileri, Atık Yönetimi Semineri    2      2
Enerji Kongresi     1     1
Enerji ve Su Verimliliği Eğitimi       56 221 754 1.031
Enerji ve Suyun Akıllı Tüketimi       17 535  552
Enerji Verimliliği Forumu    2  1    3
Enerji Verimliliği ve Çevre Yönetimi Eğitim        29   29 
   Programı
Finansal Kurumlar için Çevrenin Önemi ve     8     8 
   Sürdürülebilirlik
Güvenli ve Ekonomik Sürüş Eğitimi         50 50
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi    26 2     28
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi     3     3
İş Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji         45 45
Kuruluş İçi Çevre Denetçisi Eğitimi       43   43
Türkiye-İsviçre Yenilenebilir Enerji İşbirliği    1      1
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği    2      2

Toplam          1.804
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ENERJİ TÜKETİMİ

ENERJİ TÜKETİMİ

Birincil Kaynaktan Yenilenebilir Enerji Tüketimi 2011 2012 2013

Elektrik Tüketimi (kWh)  2011 2012 2013

Doğalgaz (m3) (Tüm Genel Müdürlük Bina ve lokasyonları) 663.524 712.033 614.663 
Doğalgaz (m3) Şubeler 904.848 753.395 637.354 
Toplam Dizel Yakıt Tüketimi (lt) 1.655.196 1.367.205 1.465.971
Toplam Benzin Tüketimi (lt) 359.101 267.473 142.237
Toplam Doğalgaz Tüketimi (m3) 1.568.372 1.465.428 1.252.017

Genel Müdürlük (Ümraniye ve Dudullu) 21.939.267 21.202.511 19.509.620
Tüm Şubeler 31.672.723 31.605.967 31.325.632
Toplam (kWh) 53.611.990 52.808.478 50.835.252

Teknolojik aletlerin kullanımından kaynaklanan 
enerji tüketiminde tasarruf

 2012 yılında gerçekleştirilen çok fonksiyonlu cihazlara 
geçişle birlikte Bankamızda tek bir makine üzerinde 
fotokopi, yazıcı ve tarayıcı fonksiyonu toplanmıştır. 
Bu şekilde 3 ayrı makine yerine tek bir makineyle 
donanım maliyeti kazancı sağlanmıştır. Ayrıca bu 
cihazla kartlı okuyucu sistemi geliştirilmiş, çalışanların 
kartını okutmadan çıktı almasının önüne geçilmiştir. 
Bu uygulamayla Genel Müdürlükte %15 oranında kâğıt 
tasarrufu sağlanmıştır.

 Şubeler tarafından gün sonlarında kâğıt ortamında 
alınan raporlar incelenmiş, raporların çıktı alınarak 
değil bilgisayar üzerinde kontrol edilmesini sağlayacak 
geliştirmeler yapılmıştır. Fazlandırılan proje kapsamında 

ilk fazda Şubeler genelinde %15 oranında kâğıt 
tasarrufu sağlanmıştır.

 Şubeler tarafından işlem tiplerine göre dekont, makbuz 
ve kasa fişi isimleri altında müşteriye verilen belgelerin 
tek bir belge tipinde birleştirilmesi sağlanmıştır. 

 Çalışanlarımız gerekmedikçe çıktı almamakta, gerektiği 
takdirde ise önlü arkalı çıktı almaktadır.

 Tüm bu çalışmalar neticesinde toplamda 2013 
yılı içinde 82.483 TL tutarında kâğıt tasarrufu 
gerçekleştirilmiştir. 

 Genel Müdürlük ve Şubelerde enerji tüketiminin 
azaltılması amacıyla belli bir süre işlem yapılmayan 
bilgisayarların kapatılması sağlanmıştır.

2012 ve 2013 TEB Çevre Kulübü Etkinlikleri
 Siemens A.Ş. tarafından geleceğin teknolojisi elektrikli 

araçlarla ilgili detaylı bilgi paylaşımı yapılan Elektro 
Mobilite konferansı gerçekleştirilmiştir. 

 Ümraniye ve Dudullu lokasyonlarında WWF, Buğday 
Derneği, Renault, Philips, Botanika firmalarının katılımı 
ile tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

 Ümraniye Genel Müdürlük binasında kullanılan plastik 

damacana kapakları ve yemek firmasının tüketimleri 
sonucunda çıkan kapaklar toplanmış ve su firması 
aracılığı ile bağışlanmıştır. 

 07 Şubat 2013 tarihinde Bankalar Birliği tarafından 
gerçekleştirilen Sürdürülebilir Bankacılık konferansına 
katılım sağlanmıştır. 

Yeşil IT
Bankamızda fiziksel sunucular yerine sanal sunucular 
üzerinden sistemlerin kurgulanması stratejisi kapsamında 
2012 yılında sunucu sanallaştırma oranı %92, 2013 yılı 
için ise bu oran %91,6 olmuştur.21 Ömrü tamamlanan 
yedekleme kasetlerinin imhası çevreye zararın minimum 
seviyede tutulması amacıyla anlaşmalı şirket tarafından 

kazanlarda yakılarak ve eritilerek gerçekleştirilmektedir. 
Yedekleme ünitesi olarak kullanılan kasetlerin fiziki 
kullanım oranını azaltabilmek amacıyla 2013 yılından 
itibaren sıkıştırma yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. 
Kullanılan yöntemle fiziki kartuş kullanım oranı %28’e 
gerilemiştir.

21 2013 yılında belirli projeler için  fiziksel sunucular üzerinden ilerlenmiştir. Ek olarak sanallaştırma ortamının 
kullanıldığı fiziksel sunuculara da ek alım yapılmıştır. Bu nedenle sanallaştırma oranı bir önceki yıla oranla bir 
miktar daha düşmüştür.
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TEB’in Yenilenebilir Enerji Politikasının hedefi, güneş, rüzgâr, 
küçük ölçekli hidro ve biyoenerji gibi yenilebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının artmasını sağlamaktır. Yenilenebilir 
enerji politikası TEB’in enerji verimliliği politikası ile birlikte 
değerlendirilmelidir.

Politika, öncelikli olarak şu konulara odaklanır:
 Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) projeleri ve üniversite 

işbirliklerini desteklemek,
 Yeşil bina finansmanı,
 Şubelerin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik 

tasarlanması,

 Danışmanlık, uzmanlık ve finansman yardımıyla tarım 
sektöründe biyogaz üretimini teşvik etmek. 

TEB’in Yenilenebilir Enerji Politikasının temel hedefleri;
 Türkiye’deki enerji arzının sürdürülebilirliğini desteklemek,
 Türkiye’nin sosyo-ekonomik gelişimini temiz enerji 

farkındalığının geliştirilmesiyle desteklemek,
 Özel sektör yatırımlarını çekmek ve çevresel, sosyal ve 

ekonomik kalkınma için öncelikli olan yenilebilir enerji 
kullanımını teşvik etmek,

 Mevcut enerji kullanım sistemlerinin olumsuz çevresel 
etkilerini azaltmak.

TEB şubelerinde astronomik zaman saatine bağlı dış cephe 
görselleri, enerji tasarruflu lamba, Genel Müdürlük Ümraniye 
binasında LED’li dış cephe aydınlatması ve tüm lokasyonlarda 
standartlara uygun malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca bir 
şubemizde güneş enerjisi kullanılarak aydınlatma yapılmaktadır. 

2013 Yılında, Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klasik aydınlatma 
armatürlerinin yerine, yeni nesil LED aydınlatma armatürler 
kullanılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Şirinevler 
Şube,  Bodrum Karya Şube ve Dudullu Şube olmak üzere toplam 
3 şubemizde pilot çalışma yapılmıştır. Aydınlatma armatürlerinin 

LED’e dönüşmesiyle, aydınlatma için tüketilen enerjiden yaklaşık 
%50 oranında tasarruf sağlandığı yapılan ölçümlerde tespit 
edilmiştir.  

2009 yılında Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetler 
Grubu, Merkezi ve Tüzel Operasyonlar Grubu, Bireysel Bankacılık 
Pazarlama Bölümü ve Çiftehavuzlar Şubesi ISO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi sertifikası almıştır ve her yıl bağımsız denetim 
kuruluşları tarafından sertifikalanmış birimlerimizde denetleme 
yapılmaktadır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKASI

TEB’DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TEB Enerji Verimliliği Politikasıyla, enerjiye yeterli erişimin 
ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınması için kritik olduğunu 
kabul etmektedir. Aynı zamanda, Türkiye enerji sektörü, yerel 
ve küresel çevre sorunlarına, özellikle iklim değişikliğine karşı 
yanıt verebilir olmak ve çoğunluğu ithal edilen fosil yakıtlara 
olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltmak için hızla değişime 

ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, verimli enerji kullanımıyla ilgili 
farkındalığın artırılması bu politikanın ana hedefi olmakla birlikte, 
TEB, müşterilerinin kademeli olarak düşük karbon kullanımını 
benimsemesini ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi taahhüt 
etmektedir. 

 Banka içinde enerji verimliliği bilincinin sağlanması,
 Temiz enerji çözümlerine doğru aksiyon alınması,
 Verimli enerji kaynaklarını artırmak için inovasyon,

 Sosyal ve çevresel sorumluluğu teşvik,
 İklim değişikliğine yanıt olarak küresel girişimlere entegrasyon,
 Teknolojik bilgi birikimini teşvik etme.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Altı temel ilke TEB’in enerji verimliliği ile ilgili girişimlerine 
rehberlik etmektedir:  

Enerji Verimliliği

TEB’in Enerji Verimliliği Politikası 
Şirketimizin ekonomik sorumluluk 
ve tasarruf faaliyetleri yaklaşımı 
ile uyumlu genel bir çerçeve 
sunmaktadır. Politikamızın dört hedefi 
bulunmaktadır:

 Müşterilerimizi modern, 
ekonomik ve verimli enerji 

kaynaklarına erişimini sağlayan 
tüm operasyonel çabalarında 
desteklemek,

 Müşterilerimize enerji verimliliği 
ile ilgili çözümlerini sosyal, 
ekonomik ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir bir şekilde 
geliştirmeleri için yardımcı olmak,

 Faaliyetlerimizden kaynaklanan 
karbon ayak izini ölçmek ve 
izlemek,

 TEB çalışanları ve tedarik zinciri 
arasında enerji tasarrufu bilincini 
yerleştirmek.
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TEB’in elektrik tüketiminden kaynaklanan CO2 salım miktarı 2012 
yılı için 14.959 ton olarak ölçülmüştür. Doğalgaz tüketiminden 
kaynaklanan CO2 salım miktarı ise 2012 yılı için 3.778 ton 
olmak üzere toplam 18.737 ton CO2 salımı elektrik ve doğalgaz 
tüketimlerinden kaynaklanmaktadır.

Yapılan enerji tasarrufuna yönelik çalışmalarla 2013 yılında 
1.973.225  kWh elektrik enerjisi tasarrufu yapılarak toplam 
yaklaşık 1.229 ton CO2 salımı engellenmiştir. Bu rakam yaklaşık 
1.971 adet ağacın bir yılda tükettiği CO2 değerine eşittir.

Bankamızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında atık 
yönetimiyle ilgili ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

2012 yılında 112 kg, 2013 yılında da 112 kg atık pil, yine 
2012’de 97 kg, 2013’te ise 500 kg floresan atık, 2012’de 621 
adet toner atık23   toplanmış ve çevreye zarar vermeden yasa ve 
yönetmeliklere uygun biçimde bertaraf edilmek üzere lisanslı 
kuruluşlara gönderilmiştir. Ofis katlarında ve ortak alanlarda metal, 

kâğıt, plastik ve cam atık kutuları bulunmaktadır. Yemekhaneden 
çıkan atık yağlar anlaşmalı şirket tarafından izole kaplarda 
toplanarak lisanslı kurumlara teslim edilmektedir. 

Ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, mobilya vb.) kullanım ömürleri 
dolduğunda çoğunlukla ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara talebe 
göre hibe yoluyla verilmekte, hibe edilemiyor ise ihale yoluyla 
hurda olarak satışı yapılmaktadır.

EMİSYONLAR

ATIK YÖNETİMİ

Su Tüketimi (m3)  2011 2012 2013

Genel Müdürlük (Ümraniye ve Dudullu) 49.757 69.698 56.119
Şubeler  67.519 75.104 82.235
Toplam22  117.276 144.802 138.354

Enerji Tasarrufu

AFD Enerji Kredisi

2007 yılından bu yana sadece bir kredi olarak değil, bir proje yaklaşımı ile değerlendirilen ve 
çalışmaları bu yönde yürütülen kredi sonrasında 2010 yılında AFD kaynaklı kredilere bir yenisi 
daha eklenmiştir. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve karbon salımına dikkat çekmek ve 
firmaların bu konulara yatırım yapmalarını teşvik etmek amacıyla AFD’den 40.000.000 Euro 
tutarında yeni bir finansman sağlanmıştır. AFD Enerji Kredisi ile KOBİ’ler ve kurumsal firmalar 
enerji tasarrufu yaratacak yatırımlarını 8 yıla varan vadelerle finanse etme olanağı bulurken bir 
yandan da bu yatırım projelerinin yaratacağı enerji tasarrufunu ortaya koyan enerji etütlerinden 
de faydalanmaktadır. Toplam 59 şirket bu krediden yararlanırken, bu şirketlerin 48 tanesi KOBİ 
ölçeğindedir. Karbon emisyonunun azaltılarak sürdürülebilir kalkınmaya destek olunması amacıyla 
krediyi kullanan KOBİ’lerin söz konusu projelerinin karbon ayakizi ölçümleri de yapılmaktadır. 
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında KOBİ’lerin bilinçlendirilerek desteklenmesini 
hedefleyen AFD Enerji Kredisi ile Bankamızın çevreci yaklaşımı da bir adım ileri taşınmaktadır. 

  2012 2013

Toplam tasarruf edilen enerji miktarı (%) 1,50 3,70
Toplam tasarruf (kWh) 803.512 1.973.225

22 Şube adetleri TEB Muhasebe Birimlerinden gelen fatura bilgileri üzerinden hesaplanmıştır. 
2013 Yılında 523 Şube – 82.235 m3

2012 Yılında 458 Şube – 75.104 m3

2011 Yılında 488 Şube – 67.519 m3

23 2013 yılında MFP Projesi’ne geçişten dolayı toner atığı bulunmamaktadır.



Türk Ekonomi Bankası - 81
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Bankamızda çalışanlarımızın iş yerine ulaşımlarını sağlayan 
servislerde sürekli olarak güzergâh route optimizasyonları 
yapılmaktadır. Bu yolla yakıt tasarrufu, daha az çevre ve gürültü 
kirliliği yaratılmaktadır.

Bankamız içinde araç kullanıcıları mevsim şartlarına 
göre ekonomik sürüş teknikleri konusunda duyurularla 
bilgilendirilmektedir. Yılda 2 kez kış ve yaz dönemi için lastik 
değişim bilgilendirmeleri yapılmaktadır. 

Bankamızın şirket araçlarını kullanan tüm çalışanlarımıza 2013 
yılında Güvenli, Ekonomik, Çevreci Sürüş Eğitimleri verilmesine 
karar verilmiştir. 2013 yılında başlayan eğitimlere 2 bölgemizden 
toplam 70 çalışanımız katılmıştır.  

Bununla birlikte çevresel etkimizi azaltmak ve iş seyahatlerinden 
kaynaklanan CO2 salımını düşürmek amacıyla Genel Müdürlük 
binalarındaki toplantı salonlarında video konferans ve 
telekonferans olanakları bulunmaktadır.

TEB Kredi Tahsis süreçlerinde kredilendirilecek projelerin 
büyüklüğü ve çevresel etki düzeyine göre gerekli risk analizlerini 
yapmakta ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarını talep 
etmektedir. 2013 yılı içinde revizyon çalışmaları başlatılan ve 
2015 yılı içinde tamamlanması hedeflenen TEB Çevresel ve Sosyal 
Risk Yönetimi Modeli (ESRM) kapsamında içerik, modelleme 

ve kategorizasyon çalışmaları yapılacak ve çevresel etki riski 
yüksek projelerin kredilendirilmesinde değerlendirme, analiz ve 
denetim süreçleri hayata geçirilecektir. TEB, ülke koşullarına ve 
yasal zorunluluklara bağlı olarak sektörel risk politikaları üzerinde 
çalışmakta ve 2015 yılı sonuna kadar ESRM Modeli çerçevesinde 
bu politikalarını da kamuya duyurmayı planlanmaktadır.  

LOJİSTİK YÖNETİMİ

Kredilendirme Sürecinde Çevresel ve Sosyal Etki Alanı Yönetimi

Atık kâğıtlar Genel Müdürlük ve şubelerde yerel yönetimler 
tarafından görevlendirilen lisanslı toplama kurumlarına teslim 
edilmekte ve geri dönüşüme gönderilmektedir. 

KÂĞIT TÜKETİMİ 

Çevre Temizlik Vergisi - TL 2012 2013

Ümraniye-Dudullu-Gayrettepe GM, Merkez Arşivi 2012 2013

Genel Müdürlük Binaları 16.900,72 19.526,49
Tüm Şubeler 117.783,57 128.254,50

Geri dönüşüme gönderilen kâğıt miktarı (kg) 154.240 135.855
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TOPLUMSAL 
KATILIM
İçinde yaşadığımız ve hizmet verdiğimiz 
toplumun yüksek kalitede yaşam koşullarına 
sahip olması için tüm şube ağımız ve 
çalışanlarımızla birlikte çalışarak toplumsal 
sorumluluğumuzu en etkin şekilde yerine 
getirmek temel ilkemizdir.
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İçinde yaşadığımız 
ve hizmet verdiğimiz 
toplumun yüksek kalitede 
yaşam koşullarına 
sahip olması için 
tüm şube ağımız ve 
çalışanlarımızla birlikte 
çalışarak toplumsal 
sorumluluğumuzu en etkin 
şekilde yerine getirmek 
temel ilkemizdir.

Bu temel ilke doğrultusunda, TEB olarak; 
 Toplumsal kalkınma, farkındalık ve 

bilinçlenmeye hizmet edecek kurumsal 
gönüllülük fırsatlarını tanımlayarak gönüllülük 
programları oluşturur, toplumsal fayda 
sağlamak amacıyla çalışanlarımızın yetenek 
ve deneyimlerini en iyi şekilde kullanmalarını 
sağlarız. 

 Toplumdaki her bireyin finansal hizmetlere 
erişebilme hakkı olduğunu savunur ve bu hakka 
sahip olmaları için gerekli tüm çalışmaları 
yürütürüz. 

 Tüketicilerin farkındalığını artırmak amacıyla 
finansal okuryazarlıkla ilgili faaliyetler 
yürütmek ve bilinçli tasarrufu teşvik eder; bu 
konuda farkındalık yaratarak toplumun ve 
şirketlerin refah düzeyinin artmasına yardımcı 
olacak çeşitli etkinlikler düzenleriz.

 İş süreçlerimizi şeffaflık ve hesapverebilirlik anlayışıyla 
yürütür, yasa ve yönetmeliklerin ötesinde bir toplumsal 
sorumluluk ve etik iş yapma bilinciyle çalışmalarımızı 
sürdürürüz. 

 İş alanımızla ilgili kamu politikalarının geliştirilmesine 
destek olmak amacıyla kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapar, toplumu doğrudan etkileyen finansal sistem ve 
süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunuruz. 

 Ürün ve hizmetlerimizi toplumun ihtiyaçlarına göre 
yapılandırır, paydaşlarımızın beklentilerini eksiksiz 
karşılamayı amaç ediniriz.

TOPLUMSAL KATILIM 
POLİTİKASI
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İş Etiği

Toplumsal Katılım Programları

Bankamız, Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından yayınlanan 1 Kasım 2001 
tarih, 1012 sayılı Bankacılık Etik 
İlkelerine uymaktadır.

Bu ilkelerin yanı sıra TEB Grubu 
Şirketleri çalışanlarının uymakla 
yükümlü olduğu etik kurallar 
TEB Grubu Etik İlkeleri başlığı 
altında toplanmış ve tüm TEB 

grubu çalışanlarına iletilmiştir. 
Hem Bankamızın başarısı, hem de 
grup çalışanlarının kişisel başarısı 
açısından önemli bir unsur teşkil 
eden etik ilkeler “Şirket Kaynaklarının 
Kullanımı”, “İlişkiler”, “Şirkete 
Karşı Yükümlülükler” ve “Genel 
ve Özel Kurallar” başlıkları altında 
kurum kültürünün benimsenmesi 
amacına da hizmet edecek şekilde, 

çalışanlarımızın her konuda 
başvurabilecekleri, geniş kapsamlı bir 
kaynak işlevi de görmektedir. 

Bankamız etik kurallarına internet 
sayfamızda Kurumsal Yönetim 
Bölümü’nde yer verilmektedir.
http://www.teb.com.tr/
kurumsalyonetim/etikilkeler.aspx

Bankamızın hem etki alanı çerçevesinde yaptığı öncelik 
çalışması doğrultusunda, hem de Toplumsal Katılım 
politikası çerçevesinde odak alanlarından birisi olan 
Finansal Okuryazarlığı geliştirmeyi amaçladığı Aile 
Akademisi Projesi kapsamında Hukuk Baş Müşavirliği 
avukatları, tamamen gönüllülük esasına dayanan hukuki 
okuryazarlık eğitimi de vermektedir. Sekiz hafta süren 
ve Aile Hukuku, İcra Hukuku, Kira Hukuku başta olmak 
üzere sekiz ayrı konudan oluşan eğitim programının ilki 
Nisan 2013-Haziran 2013 tarihleri arasında Sancaktepe 
Belediyesi’ne bağlı Nene Hatun Sanat ve Meslek Edindirme 
Merkezi’ndeki 16 kişiden oluşan gruba verilmiştir. 
Aile Akademisi kapsamında devam edilmesi planlanan 
eğitimlerin ikincisi Kasım 2013- Ocak 2014 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Şubat 2014 tarihinde başlayan 
üçüncü eğitim ise Nisan 2014 tarihinde sona ermiştir. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulmuş 
olan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında bankamızda 
çalışan avukatlardan gönüllü 26 avukat toplam 25 saatlik 
eğitim alarak  AEP eğiticisi olarak sertifikalandırılmıştır. 
Bu sertifika kapsamında, Nisan 2014 - Haziran 2014 
tarihleri arasında Ümraniye’de 8 farklı modülde eğitim 
gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 03-17 Aralık 2013 tarihleri arasında Üsküdar Mutlu 
Aile Mutlu Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nde  
toplam 15 kişiye söz konusu eğitim verilmiştir.  

Hukuki Okuryazarlık 

Uluslararası Finans Kuruluşu’nun (IFC) 2011 yılında tamamladığı ve TEB’i KOBİ’lere Finansal 
Olmayan Hizmetlerin Sunulması konusunda dünya çapında üç bankadan biri olarak belirlediği 
vaka çalışması, 2012 yılında üst düzey IFC yetkililerinin de katıldığı basın toplantısı aracılığıyla 
dünya kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu başarı hikâyesinin gelişmekte olan ülkelerdeki bankalarla da paylaşılabilmesi amacıyla 
2012 yılında Lübnan, Güney Afrika, Pakistan, Bangladeş, Tunus ve Nijerya’da IFC tarafından 
gerçekleştirilen çeşitli konferanslara konuk konuşmacı olarak katılınmış ve TEB’in KOBİ’ler 
konusundaki deneyimleri aktarılmıştır. 2013 yılında ise Hindistan ve Lübnan’da iki ayrı bankada 
kapsamlı çalıştaylara TEB moderatör olarak bulunmuş, bankaların finansal olmayan hizmetlere dair 
iç kapasite geliştirici çalışmalarında danışmanlık yapmış ve deneyimlerini paylaşmıştır. 

http://www.teb.com.tr/kurumsalyonetim/etikilkeler.aspx
http://www.teb.com.tr/kurumsalyonetim/etikilkeler.aspx


Türk Ekonomi Bankası - 85
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Bankacılık sektörünün en önemli misyonlarından birisi 
de faaliyet gösterdikleri ülkelerin ekonomik büyümelerine 
katkılarını artırmaktır. TEB’in Ekonomik Sorumluluk 
Politikası arasında ‘reel ekonomiye katkıda bulunmak ve 
tüm paydaşları için katma değer yaratmak’ birinci sırada 
yer almaktadır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz toplumun 
bireylerinin ekonomik refahına katkıda bulunmak ve bu 
konudaki bilinci artırmak önceliklerimiz arasında yer 
almaktadır. Bu noktadan hareketle TEB olarak Ekonomik 
Sorumluluk Politikamız içinde de yer alan ‘finansal 
okuryazarlık çalışmalarımızla toplumu bilinçli tasarruf 
konusunda bilinçlendirme’ hedefimize yönelik olarak ‘TEB 
Aile Akademisi’ çalışması başlatılmıştır. 

TEB’in Kurumsal Sorumluluk anlayışı, öncelikle kilit 
paydaşlarıyla doğrudan diyalog kurmak, onların sıkıntı 
ve beklentilerini anlamak, bankacılıkla ilgili deneyim ve 
birikimleriyle paydaşlarına değer katmaktır. 2012 yılında 
TEB Bireysel Bankacılık Birimi tarafından başlatılan TEB Aile 
Akademisi TEB’in kilit paydaşı olan müşterileriyle yüz yüze, 
doğrudan bir araya geldiği önemli bir diyalog platformudur. 
TEB, etki alanının en önemli bölümünün gelişmekte olan 
toplumlarda finansal hizmetlere erişim ve bilinçlendirme 
çalışmaları olduğunun bilincindedir. Türkiye’nin refah 
seviyesinin artırılmasında toplumun en temel birimi olan 
ailelerin ekonomisinin doğru yönetilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle TEB finansal okuryazarlığı şubeleri 
aracılığıyla tüm Türkiye’de yaygınlaştırmayı misyon 
edinmiştir. 

Bu misyon doğrultusunda, TEB Aile Akademisi 
eğitimlerimizi gerçekleştirebilmek için şubelerimiz 
sınıfa, çalışanlarımız birer eğitmene dönüştürülmektedir. 
Şubelerimizdeki eğitimlerin yanı sıra talep eden kurum, 
kuruluş, dernek, oda gibi kurumlar ziyaret edilerek 
çalışanlarına ve mensuplarına da eğitim verilmektedir. 
Eğitimlerimizde aileler, kadınlar, üniversite öğrencileri 
ve çocuklara özel hazırlanan içerikler kullanılmaktadır. 
Eğitimlerimize katılanlar bütçe oluşturma ve yönetimi, 
aile giderlerini kontrol etme taktikleri, borçların doğru 

yönetimi, yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler, 
bireysel emeklilik, kredi kartlarının doğru kullanımı gibi 
konularda bilgi sahibi olmakta ve merak ettikleri soruların 
yanıtlarına ulaşabilmektedir. 

TEB Aile Akademisi eğitimine katılanlara TEB Aile 
Akademisi Eğitimi Sertifikası ve bütçe planlamada 
kullanabilecekleri TEB Aile Akademisi Kılavuzları 
sunulmaktadır. Şube içi eğitimlerin yanı sıra www.teb.com.
tr internet sitemizde ücretsiz e-eğitimiz de bulunmaktadır. 
Bu eğitimin destekleyicisi olarak şubelerimizde bireylere 
bütçe planlama konusunda da destek olunmaktadır. 
Şubelerdeki portföy yöneticilerimiz için geliştirdiğimiz 
ekranların yardımıyla geleceğe yönelik ev alma, 
çocuğunu iyi bir okulda okutma gibi planlar için ayda ne 
kadar birikim yapılması gerektiğini, harcamaların nasıl 
kısılabileceği ve nasıl birikim yapılabileceği konularında 
yol gösterilmektedir.  Ayrıca kişilerin finansal konulardaki 
bilgi ve davranış düzeylerini ölçebilecekleri Finansal 
Sağlık Skoru uygulaması da www.teb.com.tr üzerinden 
sunulmaktadır. 

TEB Aile Akademisi kapsamında şubelerimizdeki 
bireysel portföy yöneticilerimiz Boğaziçi Üniversitesi 
sertifikalı 6 aylık bir eğitim programına dahil ederek Aile 
Danışmanı olarak yetiştirilmektedir. Program sayesinde 
portföy yöneticilerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
doğru tespit edebilme ve doğru ürünü doğru müşteriye 
sunabilme konusunda ileri seviyede danışmanlık yetkinliği 
kazanmaktadır. Program kapsamında 60 yöneticimiz 
sertifika almaya hak kazanmıştır. 

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yapılan ortak 
çalışmayla Türkiye’nin Finansal Okuryazarlık ve Erişim 
Endeksi hazırlanmıştır. Yılda iki defa tekrarlanacak bu 
çalışmayla hedefimiz, Türkiye’nin finansal okuryazarlığının 
ne şekilde geliştiğini tespit etmek, bankalaştırılmış 
nüfusun nasıl büyüdüğünü takip ederek sektörümüzü ve 
kamuoyunu bilgilendirmektir.

TEB Aile Akademisi

Gelişmiş finansal pazarlarda bile tasarruf ve yatırım ürünleri 
giderek daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu nedenle finansal 
okuryazarlık oranının düşük olduğu toplumlarda tüketiciler, 
kendi finansal refahlarını sağlayabilmek için daha fazla risk 
almakta ve daha büyük sorumluluklar altına girmektedir. İşte bu 
nedenle TEB Aile Akademisi bireylere bu konuda destek vermeyi 
amaçlamaktadır. 

www.teb.com.tr
www.teb.com.tr
www.teb.com.tr
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Program, altı aylık bir geliştirme programının ardından 
5 Ekim 2012 yılında başlamıştır. Bu çalışma kapsamında 
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği 
yapılmıştır. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından geliştirilen ‘Aile Eğitim Programı’nın (AEP) ilk iş 
ortaklığını TEB gerçekleştirmiştir. Protokol kapsamında TEB, 
Bakanlığın 5 ana modül ve 23 üniteden meydana getirdiği 
‘Aile Eğitim Programı’nın iktisat başlığı altında yıl boyunca 
düzenlenecek etkinliklerde finansal okuryazarlık eğitimleri 
vermektedir. 

TEB Aile Akademisi, Bakanlığın açmış olduğu söz konusu 
programla bire bir örtüşmekte, programın aileleri finansal 
konularda bilinçlendirmek, farkındalıklarını artırmak 
ve bu sayede ekonomik refahlarını artırmak hedeflerini 
karşılamaktadır. Bu doğrultuda iki program birbirini 
tamamlamaktadır. 

15 Mayıs 2013 Dünya Aile Günü’nde Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı’nın da katılımıyla ilk TEB Aile Akademisi 
Evi Ankara’da hizmete açılmıştır. 100 kişi kapasiteli TEB 
Aile Akademisi Evi’nde her gün eğitim düzenlenmektedir. 

İçinde tablet bilgisayarlar, çocuk oyun alanı, derslik ve 
kütüphane bulunan TEB Aile Akademisi Evi’nden eğitim 
saatleri dışında da yararlanılabilmektedir. 

TEB Aile Akademisi ile şubelerimizi okula, çalışanlarımızı 
ise birer Aile Danışmanı’na dönüştürerek Türkiye’de 
finansal okuryazarlığı artırmak için harekete geçirmekle 
kalmayıp eğitimin çocuk yaşta başladığı göz önüne alınarak 
sadece çocuklara özel www.tebcocuk.com da hayata 
geçirilmiştir. TEB Aile Akademisi’nin çocuklara yönelik 
programı TEB Çocuk kapsamında bugünün çocukları ve 
gençlerini paranın ne olduğu, nasıl kazanıldığı ve nasıl 
biriktirildiği konusunda eğitmek amaçlanmaktadır. TEB 
Çocuk ile 6-12 yaş arasındaki çocuklar hedeflenmiştir. 
Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz TEB Çocuk internet 

sitesi çocuklara oyunlar, videolar ve eğlenceli eğitim 
modülleriyle parayı ve tasarruf etmeyi öğretmektedir. 
TEB Çocuk ile geleceğimiz olan çocuklarımızın, tasarruf 
ve birikim bilinciyle yetişeceğine ve bu sayede ev 
ekonomisine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Anne ve 
babalara ise, çocuklarına birikim bilinci aşılamalarında ve 
paranın değerini öğreterek doğru harcamanın yollarını 
anlatmalarında yardımcı olmayı amaçlıyoruz. TEB Çocuk’un 
eğlenceli oyun ve modüllerine Apple Store’dan TEB 
Çocuk iPad Uygulaması’nı yükleyerek tablet üzerinden de 
erişebilmek mümkündür.

TEB Aile Akademisi ve Kamu İşbirliği

TEB Aile Akademisi Evi

TEB Çocuk

TEB Ağacım

Aralık 2013 tarihi itibariyle hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan ‘TEB Ağacım’ çalışmasının 
amacı, müşterilerimizin İnternet Şubesini kullandıklarında, sağladıkları finansal fayda ve zaman 
tasarrufuyla birlikte çevreye de katkıda bulunmalarına destek verilerek farkındalıklarının 
arttırılmasıdır. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamada, İnternet Şubesini kullanan müşterilerimize 
küçük bir anket uygulanmakta, bu müşterilerimizin internet şubesi yerine şubeleri kullanmaları 
halinde ne kadar karbon salımı ortaya çıkardıkları hesaplanmaktadır. TEMA ile yapılan işbirliği 
çerçevesinde, hesaplanan söz konusu karbon salımı bir ağaca denk geldiğinde, müşterimiz adına 
bir fidan bağışı gerçekleştirilmektedir. 2014 yılı içinde 10.000’in üzerinde müşterimizin TEB 
Ağacım’a kayıt olması hedeflenmektedir. 

www.tebcocuk.com
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Program kapsamında, Aile Akademisi’nin yanı sıra aynı 
zamanda kendi bünyemizden bireysel satış çalışanlarımız 
da birer Aile Danışmanı olarak yetiştirilmektedir. 

Aile Danışmanlarımız Boğaziçi Üniversitesi sertifikalı 6 ay 
süren detaylı bir eğitim programına katılmaktadır. 2012 
yılından itibaren bireysel portföyler için yılda 3 kez (her 
yıl 60 portföy yöneticisi) Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile 
TEB Bireysel Aile Danışmanlığı eğitimleri düzenlenmektedir. 
Aile Danışmanlığı sertifika programına katılan ve başarı ile 
tamamlayan portföy yöneticileri müşterilerine danışmanlık 
verebilecek düzeyde finansal bilgi birikimine sahip olurken, 
portföylerini daha verimli yönetmeyi öğrenmektedir.

Satış Portföyü Yöneticilerimizden yetiştirdiğimiz Aile 
Danışmanlarımız ile amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
doğru tespit etmek ve doğru ürünü doğru müşteriye 

sunmaktır. 2014 yılında aile danışmanlarının da program 
dahilinde eğitim vermesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca programın verimliliğini artırmak amacıyla 
Türkiye’nin öncü finans uzmanları ile birlikte çalışılması 
da gelecek hedefleri arasında yer almaktadır. Aralık 2013 
sonu itibariyle 90 bini yetişkin, 15 bini çocuk olmak üzere 
105 bin kişiye birebir eğitim verilmiştir. 2013 yılında 
eğitim içerikleri revize edilmiş, yeni eğitim içeriğini FODER 
(Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) kurucu başkanı 
Sayın Özlem Denizmen hazırlamıştır.  

Aile Akademisi eğitimleri 25 Haziran 2013 tarihi itibariyle 
TEB çalışanlarına da açılmıştır. Ayrıca, tüm halka açık 
e-öğrenmeler de http://www.teb.com.tr/bireysel/aile_
akademisi/ üzerinden yayınlanmaktadır.

Ülkemizde KOBİ’lerin ekonomik ve kurumsal olarak 
desteklenmesiyle ilgili önemli bir kuruluş olan KOSGEB 
tarafından tahsis edilen kredilere aracılık eden TEB, 
KOSGEB, KGF (Kredi Garanti Fonu) işbirliği ile 01.01.2011 
tarihinden itibaren ülkemizde yaşanan doğal afetler (sel, 
su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette 
fırtına), savaş, genel grev, yangın, halk hareketleri, terör 
vb. durumlardan etkilenen ve bu durumu ilgili resmi 
makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı 
onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek 
sağlanması amacıyla Acil Destek Kredisi programlarının 
ortağı olmuştur. Van Depremi’nin ardından hayata 
geçen Van İli Acil Destek Kredisi de bunlardan biridir. 
Van Depremi’nden zarar görmüş KOBİ’lere söz konusu 

program kapsamında finansal destek sağlanmıştır. Ayrıca 
Van depremi döneminde gezici şubemiz ve gezici ATM ile 
bankacılık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelere 
hizmet verilmiştir.

KOSGEB, KGF işbirliğiyle Erzurum şehir merkezi sınırları 
(Yakutiye, Aziziye, Palandöken ilçeleri) içinde yerleşik 
turizm sektöründe faaliyet gösteren KOSGEB veri tabanına 
kaydı onaylı işletmelere uygun koşullarda finansal destek 
sağlanarak Erzurum ilinde turizm sektörünün mevcut 
yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırım, üretim imkânlarının 
oluşturulması, buna bağlı olarak da katma değer artışının 
sağlanması amacıyla da bir program hazırlanmıştır.

Tarım Bankacılığı alanında çiftçilerin nakit akışı göz önüne 
alınarak geliştirilen Çiftçiye Konut ve Taşıt Kredisi ile 
üreticilerin konut ve taşıt ihtiyaçları gibi bireysel ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. Üreticiler istedikleri konutu ya da 
taşıtı dilekleri zaman uygun kredi imkânı ile alabilmekte, 
ödemeyi ise ürünlerinin hasat döneminde yapabilmektedir. 

Çiftçiye Taşıt Konut ve Dünya Çiftçiler Günü Kampanyaları 
ile çiftçilere özel avantajlar sunularak finansmana 
erişimleri amacıyla imkânlar genişletilmeye çalışılmıştır. 
Bu kampanyalar geleneksel hale gelmiştir ve her yıl 
tekrarlanmaktadır.

TEB Aile Danışmanlığı Programı

KOSGEB Acil Destek Kredisi

Çiftçiye Taşıt Konut ve Dünya Çiftçiler Günü Kampanyaları

http://www.teb.com.tr/bireysel/aile_akademisi/
http://www.teb.com.tr/bireysel/aile_akademisi/
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Bankamızda her koşulda çalışanlarımıza eşit haklar 
tanınmakta, Çalışanlar ve İyi İş Ortamı ile İnsan Hakları 
Politikalarımız çerçevesinde hareket edilmektedir. İnsan 
Kaynakları yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olarak 
yayınlanan uygulama talimatları da çalışanlarımıza 
duyurulmaktadır. 

Ayrıca TEB İnsan Kaynakları Politikası’nın ilgili maddesinde 
‘Yaş, dil , din, ırk, politik görüş, sağlık durumu, cinsiyet ve 
medeni durum konularında ayrımcılık yapılması’ banka 
ilkelerine aykırı bir durum olarak yer almaktadır.

Tüm çalışanlarımız için; 
 İşe alım ve ayrılma süreci,
 Çalışma süreleri ve izinler,
 Ücret, ek ödemeler ve ödül,

 Kariyer gelişimi, yetkinlik ve performans 
değerlendirmeleri,

 Çalışma düzeni ilkeleri, 
 Disiplin suçları ve cezalar,

vb. İnsan Kaynakları uygulamalarımızın her aşamasında 
çalışanlarımız arasında kesinlikle ayırım yapılmamaktadır. 
Bankamızda ayrımcılık ile ilgili bir vaka yaşanmamıştır.

Çağrı Merkezimizde ve Bankamızın her biriminde işin 
nitelikleriyle kişilerin yetkinlikleri örtüştüğü seviyede 
engelli çalışan çalıştırılmaktadır. Bunun yanında 2012’de ev 
hanımları ve öğrenciler için yarı zamanlı çalışma olanakları 
portaller aracılığıyla duyurulmuştur. Bu kapsamda 
yapılan başvurular kabul edilmekte, sınav ve mülakat 
süreçlerindeki başarılarına göre değerlendirme yapılarak, 
başarılı bulunanlar ilgili pozisyonlara yerleştirilmektedir. 

Çeşitlilik

İnsan Hakları
İnsan Hakları Politikası

TEB;
 Türk Bankacılık Sektörü’nün 

liderlerinden biri olma vizyonuyla 
temel insan haklarının öneminin 
anlaşılması ve korunması 
konusunda sorumluluk sahibi 
olduğunun farkındadır. Kurumsal 
değerlerimiz ve etik politikalarımız 

bu konuda en önemli yol 
göstericimizdir. 

 Temel insan haklarına saygıyı 
da kapsayan ve TEB sorumlu 
yönetim anlayışına rehberlik eden 
“OECD Çokuluslu İşletmeler Genel 
İlkeleri”ni benimsemektedir.

 Tüm müşterilerinin ve 
tedarikçilerinin de kendi 
çalışanlarına, topluma ve diğer 

paydaşlarına doğru ve saygılı 
davranmasını beklemektedir. Bu 
nedenle TEB insan haklarına aykırı 
herhangi bir iş yapış biçiminin 
içinde yer almamakta ve bu 
konuda gerekli süreçleri titizlikle 
yönetmektedir.

TEB tüm iş süreçlerinde insan 
haklarına uygun hareket eder. 

Genel Müdürlük  2012 2013

Kadın çalışanların maaşının, erkek çalışanların maaşına oranı (%) 98 98

Kadın Çalışanların Maaşının, Erkek Çalışanların Maaşına Oranı (%)
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5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 
gereği ülkemizde güvenlik görevlisi olmak isteyenlere 
müfredatı T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş 
120 saatlik bir eğitim verilmekte ve bu eğitimin sonunda 
Valiliklerin belirlediği tarihlerde eğitimi tamamlayanlar 
sınava girmektedir. Sınav sonucu başarılı olanlar beş 
yıllık Özel Güvenlik Görevlisi ruhsatı almaktadır. Beş 
yılın bitiminde ilgili güvenlik görevlilerinin yasa gereği 
ruhsatlarını yenilemeleri gerektiğinden kendilerine 60 saat 

yenileme eğitimi zorunluluğu ve tekrar sınav zorunluluğu 
getirilmektedir.

Bu nedenle ilgili zorunlu eğitimlerin müfredatına 
bakıldığında güvenlik görevlilerinin tamamı mesleğe 
başlarken 20 saat Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları 
Eğitimi almakta ve her beş yılda bir ise 10 saat ilgili 
eğitimi tekrarlamakta ve bu eğitim müfredatından sınava 
girmektedir.

Güvenlik Personeli İnsan Hakları Eğitimi

2012 Kadın Çalışan Yaş Grupları
Genel Müdürlük 

Pozisyona Göre Toplam Kadın    
Çalışanlar Çalışan Sayısı Toplam Çalışan Sayısı 
 
  30 yaş altı 30-50 yaş arası 50 yaş üstü

2013 Kadın Çalışan Yaş Grupları
Genel Müdürlük 

Pozisyona Göre Toplam Kadın    
Çalışanlar Çalışan Sayısı Toplam Çalışan Sayısı 
 
  30 yaş altı 30-50 yaş arası 50 yaş üstü

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu 2 - 2 10
Üst Düzey Yönetici 3 - 8 11
Orta Düzey Yönetici  321 - 814 58
Diğer 4.562 2.412 5.901 80
Toplam  4.888 2.412 6.725 159

Yönetim Kurulu, İcra Kurulu 1 - 1 13
Üst Düzey Yönetici 3 - 7 12
Orta Düzey Yönetici  329 - 846 78
Diğer 4.987 2.361 6.582 110
Toplam 5.320 2.361 7.436 213

Cinsiyet ve Yaş Kırılımlı Çalışan Verileri

  31.12.2013 itibariyle Cinsiyet ve Yaş Kırılımı 
TEB Yönetim Kurulu 30-45 yaş arası 45-60 yaş arası 60 yaş üstü

Erkek  1  7 5
Kadın  -  1 -
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RAPOR
HAKKINDA
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki 
2012 ve 2013 yılları arasındaki performanslarını içeren TEB Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Raporu, Bankanın bu alanda yayınladığı ilk rapordur. 
Raporun içeriği 2012 yılında TEB bünyesinde kurulan Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Komitesi’nin belirlediği öncelikli alan çalışması sonucuna 
göre belirlenmiştir ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Türkiye’deki tüm 
operasyonlarını kapsamaktadır. 

TEB’in yayınladığı bu ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu içeriğinde 
kamuyla paylaşılan bilgiler TEB Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi’nin 
bir yıl süren kapsamlı çalışmalarını ve bu çalışmalarla ilgili verileri 
içermektedir. 

Raporun Hazırlanması ve Referanslar
TEB Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2012-2013 yılları kapsamında 
yapılan öncelikli paydaş ve öncelikli alanlar çalışmalarında AA1000SES 
Paydaş Katılımı Standardı temel çerçevesi kullanılmış ve rapor içeriği 
Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 Raporlama Çerçevesi ve GRI Finansal 
Sektör İndikatörleri kullanılarak bu çerçeveye uygun biçimde B başvuru 
düzeyinde hazırlanmıştır. TEB 2012 yılında ayrıca ISO26000 Sosyal 
Sorumluluk Standardı’nı kullanarak bir mevcut durum analizi çalışması 
yapmış ve bu standardın gereklilikleri doğrultusunda da rapora içerik 
katkısı sağlamıştır.  

Raporun Kapsamı ve Bağlayıcılığı
TEB Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2012-2013, 1 Ocak 2012 ile 
31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşen Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
(TEB) performanslarını içermektedir ve rapor dahilinde kullanılan “Banka” 
sözcüğü TEB yerine kullanılmıştır. 



Türk Ekonomi Bankası - 91
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

İNDEKSLER
Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar

1. Strateji ve 
Analiz

Üst yönetim 
beyanı

1.1 / Tam 6.2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı III

Temel etkiler, 
riskler ve 
fırsatlar

1.2 / Tam 6.2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Genel Müdür’ün Mesajı 

Strateji ve Yönetim

Risk Yönetimi

III

IV-V

12

18-19

2. Kurumsal 
Profil

Kurumun adı 2.1 / Tam Künye 112

Markalar, ürün 
ve hizmetler

2.2 / Tam TEB Hakkında  1

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 41-56)

Kurumun 
operasyonel 
yapısı

2.3 / Tam 6.2 TEB Hakkında

Kurumsal Yönetim 

 1

16-17

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 73-74,105)

Genel merkez 2.4 / Tam Künye 112

http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
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Kurumun 
faaliyet 
gösterdiği 
ülkeler

2.5 / Tam TEB Hakkında 1

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf

(Sayfa; 26-27)

Mülkiyet niteliği 
ve yasal vaziyeti

2.6 / Tam TEB Hakkında 1

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 26-27)

Hizmet verilen 
pazarlar

2.7 / Tam TEB Hakkında 1

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 26-27)

Kurumun ölçeği 2.8 / Tam TEB Hakkında 1

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 26-27)

Büyüklük, yapı 
ve mülkiyet 
durumlarında 
önemli 
değişiklikler

2.9 / Tam TEB Hakkında 1

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 26-27)

TEB’in yapı ve mülkiyet durumunda 
raporlama dönemi içerisinde herhangi 
bir değişiklik olmamıştır. 

Ödüller 2.10 / Tam Ödüllerimiz 4-9

3. Rapor Profili

Raporlama 
dönemi

3.1 / Tam Rapor Hakkında 90

Önceki raporun 
tarihi

3.2 / Tam Rapor Hakkında 90

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar

http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
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Raporlama 
sıklığı

3.3 / Tam Rapor Hakkında 90

Rapor hakkında 
iletişim bilgileri

3.4 / Tam Künye 112

Rapor içeriği 3.5 / Tam 6.6.6 Rapor Hakkında 90

Öncelikli alanlar KSS Komitesi 
tarafından gerçekleştirilen 
çalıştaylarda belirlenmiş, Yönetim 
tarafından onaylanmıştır. Öncelikli 
alanlar sayfa 15’de belirtilmiştir. 
Rapor konuları bu öncelikli alanlara 
göre belirlenmiştir. Rapor sayfa 14’de 
belirtilen tüm paydaşlarımıza yönelik 
olarak hazırlanmıştır. 

Raporun içerik 
sınırları

3.6 / Tam 6.6.6 Rapor Hakkında 90

Raporun kapsam 
ve içerik 
sınırlamaları

3.7 / Tam Rapor Hakkında 90

Ortak girişimler 
ve diğer yan 
kuruluşlarla 
ilgili raporlama 
esasları

3.8 / Tam 6.6.6 Rapor Hakkında 90

Veri ölçüm 
teknikleri ve 
hesaplama 
yöntemleri

3.9 / Tam Rapor Hakkında 90

Daha önceki 
raporda bulunan 
bilgilerin tek-
rarlanmasının 
nedenleri

3.10 / Tam Rapor Hakkında 90

Raporun kapsam 
ve içeriğinde 
önemli 
değişiklikler

3.11 / Tam Rapor Hakkında 90

TEB 2012-2013 KSS Raporu Kurumun 
ilk raporudur. 

GRI indeksi 3.12 / Tam  İndeksler 91-110

Rapor denetimi 3.13 / Tam 7.5.3 TEB 2012-2013 Raporu, GRI G3.1 
ilkelerine göre hazırlanmıştır ve  B 
başvuru düzeyindedir. Bağımsız 
denetim almamıştır. 

4. Yönetişim, 
Taahhütler 
ve Katılım 
Uygulamaları

Kurumun 
yönetişim yapısı

4.1 / Tam 6.2 Kurumsal Yönetim 

Cinsiyet ve Yaş Kırılımlı Çalışan Verileri

16-17

89

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 73-74,105)

Yönetim Kurulu’nda temsil edilen 
azınlık grup bulunmamaktadır. 

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar

http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
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Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın 
bağımsızlığı

4.2 / Tam 6.2 Yönetişim Yapısı 16

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 106-107)

Yönetim Kurulu 
Bağımsız Üye 
sayısı

4.3 / Tam 6.2 Yönetişim Yapısı 16

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 106-107)

Hissedar ve 
çalışanların 
yönetime 
katılımı

4.4 / Tam 6.2 Paydaşlarımız

Kurumsal Yönetim 

13-14

16-17

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 100, 102-103)

Üst yönetime 
ödenen ücret ve 
sürdürülebilirlik 
performansıyla 
bağlantılar

4.5 / Tam 6.2 Kurumsal Yönetim 16-17

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf

(Sayfa; 106-107)

Çıkar 
çatışmalarını 
engelleyen 
süreçler

4.6 / Tam 6.2 Risk Yönetimi

Çıkar Çatışması

18

18

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf

(Sayfa; 106-109)

Kurumun 
KSS Yönetim 
Stratejisi

4.7 / Tam 6.2 Sorumlu Bankacılık

Strateji ve Yönetim 

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

10-11

12

43-44

Kurumun KSS 
performansına 
yönelik misyon 
ve davranış 
kuralları

4.8 / Tam 6.2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Genel Müdür’ün Mesajı

Sorumlu Bankacılık

III

IV-V

10-11

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar

http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
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KSS performansı 
ve risklerinin 
üst yönetim 
tarafından 
denetimi

4.9 / Tam 6.2 Genel Müdür’ün Mesajı

Sorumlu Bankacılık

IV-V

10-11

Üst yönetimin 
KSS performansı 
konusunda öz 
denetimi

4.10 / Tam 6.2 Sorumlu Bankacılık

Strateji ve Yönetim

10-11

12

Kurumun KSS ile 
ilgili alanlarda 
risk yönetimi 
yaklaşımı

4.11 / Tam 6.2 Genel Müdür’ün Mesajı

Sorumlu Bankacılık

Risk Yönetimi

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

IV-V

10-11

18-19

43-44

KSS ile ilgili 
alanlarda dış 
girişimler, 
faaliyetler

4.12 / Tam 6.2 Sektördeki İşbirliklerimiz 3

Birlik ve dernek 
üyelikleri

4.13 / Tam 6.2 Üyelikler ve İşbirlikleri 2-3

Paydaş listesi 4.14 / Tam 6.2

6.8.3

Paydaşlarımız 13-14

Kilit paydaşların 
belirlenmesi 
süreci

4.15 / Tam 6.2

6.8.3

Paydaşlarımız  13-14

Paydaş katılımı 
süreci

4.16 / Tam 6.2

6.8.3

Paydaşlarımız 13-14

Paydaş katılım platformları sayfa 
14’de ‘Paydaş Diyalog Platformları’ 
başlığında açıklanmıştır. Katılım 
sıklıkları paydaş grubuna göre 
değişmekte ve genellikle yıl içinde 
birkaç kez gerçekleşmektedir. Raporun 
hazırlanma sürecinde çalışanlar ve üst 
yönetim birçok kez bir araya gelmiş ve 
fiki alış verişinde bulunmuştur. 

Paydaş katılımı 
ve öncelikli 
konular, 
yanıtverebilirlik 
performansı

4.17 / Tam 6.2

6.8.3

Paydaşlarımız 13-14

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar
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Yönetim 
Yaklaşımı

Unsur Ürün Portföyü 
/ Tam

TEB Hakkında

Ürün ve Hizmetlerimizden Örnekler  

1-2

45-51

Detaylı bilgi için 

www. teb.com.tr 

ve 

TEB 2013 Faaliyet Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf 

(Sayfa; 41-56)

İş kolları bazında 
uygulanan 
çevresel ve 
toplumsal 
politikalar

FS1/Tam Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Stratejimiz

TEB KSS Politikaları

12

12

İş kolları 
bazında çevresel 
ve toplumsal 
riskleri 
tanımlamaya 
ve taramaya 
yarayan 
prosedürler

FS2/Tam Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Stratejimiz

TEB KSS Politikaları

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

12

 
12

43-44

Sözleşme ve 
işlemlerde yer 
alan çevresel ve 
sosyal koşulların 
müşteriler 
tarafından 
uygulanma/
uyum 
durumunu 
takibe yarayan 
prosedürler

FS3/Tam Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Stratejimiz

TEB KSS Politikalar

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

12

 
12

43-44

TEB’in müşterileri ile gerçekleştirdiği 
kredi sözleşmeleri, çevresel ve sosyal 
gerekliliklere uyum konusunda 
izlenmesi gereken süreçleri ve 
uygulamaları kapsayacak şekilde 
yapılandırılmaktadır.

Çalışanların 
çevresel ve 
toplumsal 
politika ve 
prosedürleri 
uygulama 
yetkinliklerini 
geliştirmelerine 
yönelik süreçler

FS4/Tam Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası

Kariyer Yönetimi 

Çalışan Gönüllülüğü

Çevresel Farkındalık

55

65-66

75

76-77

Çevresel ve 
sosyal riskler 
ve fırsatlar 
konusunda 
müşteri ve diğer 
paydaşlarla 
kurulan 
etkileşimli ilişki

FS5/Tam Sorumlu Bankacılık

Kredilendirme Süreçleri

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

Çevresel ve Sosyal Etki Alanı Yönetimi

Toplumsal Katılım Programları

10-11

43

43-44

75

84-87

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar
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Denetimler Tam Kredilendirme Süreçleri 43

Aktif Sahiplik Tam Raporlama döneminde, TEB’in oy 
hakkına/oy kullanma konusunda 
tavsiyede bulunma olanağına sahip 
olduğu iştiraklerinde, oy kullanma 
politikası geliştirmesini gerektirecek 
önemde bir durum oluşmamıştır.

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması – Ekonomi

Ekonomik Sorumluluk Politikası – 23

Ekonomik 
Performans

Tam TEB Hakkında

Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz

1-2

24-35

Piyasadaki 
Konum

Tam TEB Hakkında

Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz

1-2

24-35

Dolaylı 
Ekonomik 
Etkiler

Tam Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz 

KOBİ Bankacılığı Grubu (KBG)

Yerel Satın Alma

TEB Aile Akademisi

24-35

24-32

35

85-87

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması - Çevre

Çevresel Sorumluluk Politikası - 75

Malzemeler Tam TEB, faaliyet konusu bankacılık ve 
finansal hizmetler olan bir kuruluştur. 
Bu nedenle faaliyetlerini yerine 
getirmek için kullandığı malzemeler 
rapor kapsamında miktar olarak 
açıklanmamıştır. 

Enerji Tam Enerji Tüketimi

Enerji Verimliliği

78

78

Su Tam Su Tüketimi 80

Biyoçeşitlilik Tam TEB, faaliyetlerini Genel Müdürlük 
binası ve şubelerinde sürdürmektedir. 
Bu faaliyetleri nedeniyle etkilediği 
herhangi bir biyoçeşitlilik 
açısından korunması gereken alan 
bulunmamaktadır. Kredilendirme 
süreçlerinde ise söz konusu konuyla 
ilgili projelerin biyoçeşitlilik 
etkisi yasal ÇED (Çevresel Etki 
Değerlendirme) Raporları kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

Emisyonlar, Katı 
ve Sıvı Atıklar

Tam Emisyonlar

Atık Yönetimi

80

80

Ürün ve 
Hizmetler

Tam Ürünlerin Güvenli ve Sağlıklı Kullanımı

Kredilendirme Sürecinde Çevresel ve 
Sosyal Etki Alanı Yönetimi

43

81

Uyum Tam Kurumsal Yönetim 16-17

Ulaştırma Tam Lojistik Yönetimi 81

Genel Tam TEB’de Çevre Yönetimi 79

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar
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Yönetim Yaklaşımı Açıklaması – Çalışanlar ve İyi İş Ortamı

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası - 55

İstihdam Tam Çalışanlarımız 55-57

İşgücü/Yönetim 
İlişkileri

Tam Kurum İçi İletişim 72-74

İş Sağlığı ve 
Güvenliği

Tam Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 61-62

Eğitim ve 
Öğretim

Tam Kariyer Yönetimi 65-66

Çeşitlilik ve 
Fırsat Eşitliği

Tam Çeşitlilik 88-89

Kadın ve Erkek 
Çalışanların Eşit 
Ücretlendiril-
mesi

Tam Kadın Çalışanların Maaşının, Erkek 
Çalışanların Maaşına Oranı

88

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması – İnsan Hakları

İnsan Hakları Politikası – 88

Yatırım ve 
Satın Alma 
Uygulamaları 

Tam Tedarikçi Seçimi 33-34

Ayrımcılık Tam Çeşitlilik 88-89

Örgütlenme 
Özgürlüğü ve 
Toplu Sözleşme

Tam İnsan Hakları  Politikası 88

Çocuk İşçi Tam Tedarikçi Seçimi

Çalışan Hakları Prensiplerimiz

İnsan Hakları Politikası

33-34

55

88

Zorla Çalıştırma Tam Tedarikçi Seçimi

Çalışan Hakları Prensiplerimiz

İnsan Hakları  Politikası

33-34

55

88

Güvenlik 
Uygulamaları

Tam İnsan Hakları  Politikası 88

Yerel Halk Tam İnsan Hakları  Politikası 88

Değerlendirme Tam İnsan Hakları  Politikası 88

İyileştirme Tam İnsan Hakları  Politikası 88

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması – Toplum

Toplumsal Katılım Politikası - 83

Yerel Halk Tam İnsan Hakları  Politikası 88

Yolsuzluk Tam Kurumsal Yönetim

Yolsuzlukla Mücadele ve Risk Yönetimi

16-17

18

Kamu Politikası Tam Sektördeki İşbirliklerimiz

Toplumsal Katılım Politikası

3

83

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar
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Rekabeti 
Kısıtlayan 
Davranış

Tam Kurumsal Yönetim 16-17

TEB, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının 
belirlediği sınırlar kapsamında serbest 
rekabet ortamını desteklemekte ve 
buna uygun hareket etmektedir.

Uyum Tam Kurumsal Yönetim 16-17

Yönetim Yaklaşımı Açıklaması – Ürün ve Hizmet Sorumluluğu

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası - 43

Müşteri Sağlığı 
ve Güvenliği

Tam Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Ürünlerin Güvenli ve Sağlıklı Kullanımı

42-43

43

Ürün ve Hizmet 
Etiketlemesi

Tam Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi 41-42

Finansal Ürün 
ve Hizmetlerin 
Adil Bir Biçimde 
Geliştirilmesi ve 
Pazarlanmasına 
Yönelik 
Politikalar

FS15/Tam Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası 43

Pazarlama 
İletişimi

Tam Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası 43

Müşteri Bilgi 
Gizliliği

Tam Müşteri Bilgi Gizliliği 41

Uyum Tam TEB, ürün ve hizmet sorumluluğu 
ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere 
uymaktadır.

Performans 
Göstergeleri

Ürün Portföyü

Toplam 
portföyün iş 
kollarına göre 
bölge, büyüklük 
(örnek mikro 
finansman /
KOBİ / kurumsal 
vs.) ve sektör 
bazında dağılımı

FS6/Tam TEB Hakkında

Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz

1-2

24-35

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf  
(Sayfa; 26-27)

Sosyal fayda 
sağlamaya 
yönelik olarak 
geliştirilen ürün 
ve hizmetler 
için yapılan 
harcamalar 
(işkolu bazında)

FS7/Kısmi Sürdürülebilir Bankacılık

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası

36-39

43

Çevresel fayda 
sağlamaya 
yönelik olarak 
geliştirilen ürün 
ve hizmetler 
için yapılan 
harcamalar 
(işkolu bazında)

FS8/Kısmi Sürdürülebilir Bankacılık

Kredilendirme Sürecinde Çevresel ve 
Sosyal Etki Alanı Yönetimi

36-39

81

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar

http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf
http://www.teb.com.tr/Document/yi/faal_rapor/TEB-2013FAALIYETRAPORUTR.pdf


100 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Denetim

Çevresel ve 
sosyal politikalar 
ile ilgili risk 
yönetimi 
süreçlerinin 
uygulanma 
durumunu 
tespite yönelik 
denetim 
çalışmalarının 
kapsamı ve 
sıklığı

FS9/Kısmi Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi 43-44

TEB Çevresel ve Sosyal Risk 
Yönetim Modeli ve bu modele bağlı 
denetim süreçleriyle ilgili çalışmalar 
sürmektedir.

Aktif Sahiplik

Portföyde yer 
alıp çevresel-
sosyal konularda  
etkileşimli 
ilişki kurulan 
şirketlerin sayısı 
ve yüzdesi

FS10/Kısmi Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi 43-44

TEB Çevresel ve Sosyal Risk 
Yönetim Modeli ve bu modele bağlı 
denetim süreçleriyle ilgili çalışmalar 
sürmektedir.

Negatif veya 
pozitif çevresel 
ve sosyal 
taramaya konu 
edilen aktiflerin 
yüzdesi

FS11/Kısmi Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi 43-44

TEB Çevresel ve Sosyal Risk 
Yönetim Modeli ve bu modele bağlı 
denetim süreçleriyle ilgili çalışmalar 
sürmektedir.

Raporlama 
yapan şirketin 
oy hakkına/
oy kullanma 
konusunda 
tavsiyede 
bulunma 
olanağına 
sahip olduğu 
iştiraklerinde 
çevresel ve 
sosyal konularda 
uyguladığı 
oy kullanma 
politikaları

FS12/Tam Raporlama döneminde, TEB’in oy 
hakkına/oy kullanma konusunda 
tavsiyede bulunma olanağına sahip 
olduğu iştiraklerinde, oy kullanma 
politikası geliştirmesini gerektirecek 
önemde bir durum oluşmamıştır.

Yönetim 
Yaklaşımı

Ekonomik 
Performans / 
Tam

6.2

6.8

Ekonomik Sorumluluk Politikası 23

Üretilen ve 
dağıtılan 
doğrudan 
ekonomik değer

EC1 / Tam 6.8

6.8.3

6.8.7

6.8.9

TEB Hakkında

Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz

1-2

24-35

Detaylı bilgi için TEB 2013 Faaliyet 
Raporu

http://www.teb.com.tr/
Document/yi/faal_rapor/TEB-
2013FAALIYETRAPORUTR.pdf  
(Sayfa; 26-27)

İklim 
değişikliğinin 
kurumun 
finansal 
başarısına etkisi, 
risk ve fırsatlar

EC2 / Tam 6.5.5 Ekonomik Sorumluluk Politikası 

Enerji Verimliliği Politikası 

23

79

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar
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Maaş esaslı 
emeklilik 
planıyla ilgili 
kurumsal 
yükümlülükler

EC3 / Tam TEB’de Emeklilik 64

Devletten alınan 
önemli finansal 
destekler

EC4 /  Tam Raporlama dönemi içinde TEB 
devletten önemli bir finansal destek 
almamıştır. 

Önemli 
operasyon 
yerlerinde yerel 
asgari ücrete 
kıyasla standart 
işe giriş ücret 
düzeyi oranları 
aralığı

EC5 / Kısmi 6.3.7

6.4.4

6.8

Ücret Politikası 63

Bankamızda asgari ücret altında maaş 
ödemesi yapılmamaktadır. 

Sabit ücret uygulaması çalışanlarımızın 
yetkinlik, deneyim ve diğer niteliklerinin 
yanı sıra verilen görevlere katılımlarını 
da ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu ücretlendirme politikası, piyasa 
koşullarına ve Bankamızın iç dengelerine 
dayanmaktadır. Her yıl piyasa ücret 
araştırmalarına katılım sağlanmakta ve 
piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak, 
gerekli durumlarda ücret ayarlamaları 
yapılmaktadır.

Yerel 
tedarikçilere 
yapılan 
ödemelerle 
ilgili politika, 
uygulama ve 
ödeme oranları

EC6 / Tam 6.6.6

6.8

6.8.5

6.8.7

Yerel Satın Alma 35

Yerel istihdam EC7 / Kısmi 6.8

6.8.5

6.8.7

TEB, faaliyetlerini sürdürdüğü 
bölgelerden istihdam sağlamaktadır. 

Kamu yararına 
yapılan 
yatırımlar

EC8 / Tam 6.3.9

6.8

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.9

Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz 

Toplumsal Katılım Programları

24-35

84-87

Önemli dolaylı 
ekonomik etkiler

EC9 / Tam 6.3.9

6.6.6

6.6.7

6.7.8

6.8

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.9

Ekonomik Kalkınmadaki Rolümüz 

KOBİ Bankacılığı Grubu (KBG)

Yerel Satın Alma

TEB Aile Akademisi

24-35

24-32

35

85-86

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar



102 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Yönetim 
Yaklaşımı

Çevresel 
Performans /
Tam

6.2

6.5

Çevresel Sorumluluk Politikası 75

Doğrudan enerji 
tüketimi

EN3 / Tam 6.5

6.5.4

Enerji Tüketimi 78

İyileştirmelere 
bağlı olarak 
tasarruf edilen 
enerji miktarı

EN5 / Tam 6.5

6.5.4

Enerji Verimliliği

Enerji Tasarrufu

79

80

Enerji verimliliği 
sağlayan ürün 
ve hizmetler

EN6 / Tam 6.5

6.5.4

AFD Enerji Kredisi 80

Dolaylı enerji 
tüketimini 
azaltma 
girişimleri ve 
elde edilen 
azalmalar

EN7 / Tam 6.5

6.5.4

Kağıt Tüketimi

Lojistik Yönetimi

Kredilendirme Sürecinde Çevresel ve 
Sosyal Etki Alanı Yönetimi

81

81

81

Kaynağına 
göre kullanılan 
toplam su 
miktarı 

EN8 / Tam 6.5

6.5.4

Su Tüketimi 80

Su çekiminden 
önemli biçimde 
etkilenen su 
kaynakları

EN9 / Tam 6.5

6.5.4

Su çekiminden etkilenen önemli su 
kaynağı bulunmamaktadır. TEB yerel 
idarelerin su dağıtım sisteminden su 
kullanmaktadır. 

Koruma alanları 
içinde yer 
alan üretim 
merkezleri

EN11 / Tam 6.5

6.5.6

TEB’in koruma alanları içinde yer alan 
faaliyet sahası bulunmamaktadır. 

Biyolojik 
çeşitliliğe etki

EN12 / Tam 6.5

6.5.6

TEB’in yüksek biyoçeşitliliğe 
sahip koruma alanları içinde ve/
veya yakınında faaliyet sahası 
bulunmamaktadır. 

Korunan veya 
geri kazanılan 
yaşam alanları

EN13 / Tam 6.5

6.5.6

TEB’in koruma alanları içinde yer alan 
faaliyet sahası bulunmamaktadır. 

Biyoçeşitlilik ile 
ilgili stratejiler, 
devam eden 
faaliyetler ve 
geleceğe yönelik 
planlar

EN14 / Tam 6.5

6.5.6

6.8.3

TEB’in yüksek biyoçeşitliliğe 
sahip koruma alanları içinde ve/
veya yakınında faaliyet sahası 
bulunmamaktadır.

Soy tükenmesi 
riski düzeyine 
göre, 
operasyonlardan 
etkilenen 
bölgelerdeki 
yaşam 
alanlarında 
bulunan 
IUCN Kırmızı 
Listesindeki 
türlerinin ve 
ulusal koruma 
listesindeki 
türlerinin sayısı

EN15 / Tam 6.5

6.5.6

TEB’in koruma alanları içinde yer alan 
faaliyet sahası bulunmamaktadır.

Toplam 
doğrudan ve 
dolaylı sera gazı 
emisyonları

EN16 / Kısmi 6.5

6.5.5

Emisyonlar 80
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Emisyonları 
azaltma 
girişimleri

EN18 / Kısmi 6.5

6.5.5

TEB’de Kalite Yaklaşımı

Emisyonlar

Atık Yönetimi

Lojistik Yönetimi

20-21

80

80

81

Toplam su 
deşarjı

EN21 / Kısmi 6.5

6.5.3

TEB tüm operasyon bölgelerinde yerel 
idarelerden temin ettiği ve kullandığı 
toplam su miktarını, doğrudan şehir 
kanalizasyon sistemlerine deşarj 
etmektedir. Operasyon alanlarında 
şehir kanalizasyonundan deşarj 
edilen su miktarı kullanılan suyun 
%100’üdür.

Türüne ve 
bertaraf 
yöntemine göre 
toplam atık

EN22 / Kısmi 6.5

6.5.3

Atık Yönetimi 

Kâğıt Tüketimi

80

81

Önemli 
sızıntıların 
toplam sayısı ve 
hacmi

EN23 / Tam 6.5

6.5.3

TEB’in faaliyetlerinden kaynaklanan 
sızıntı bulunmamaktadır.  Şirketin 
faaliyet alanı, önemli miktarda tehlikeli 
madde sızıntısı riski taşımamaktadır. 

Tehlikeli 
atıkların ağırlığı 
ve uluslararası 
sevkiyatı 
yapılan taşınmış 
atıkların yüzdesi

EN24 / Tam 6.5

6.5.3

TEB faaliyetlerinden kaynaklanan ve 
tehlikeli atık bulunmamaktadır.

Kurumun su 
deşarjlarından 
ve 
kaçaklarından 
önemli biçimde 
etkilenen su 
kütlelerinin 
ve ilgili yaşam 
alanlarının adı, 
büyüklüğü, 
koruma durumu 
ve biyoçeşitlilik 
değeri

EN25 / Tam 6.5

6.5.3

6.5.4

6.5.6

TEB’in su deşarjından dolayı 
negatif olarak etkilediği habitat 
bulunmamaktadır. 

Ürünlerin 
çevresel 
etkilerini 
azaltma 
girişimleri

EN26 / Kısmi 6.5

6.5.4

6.6.6

6.7.5

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi 

AFD Enerji Kredisi

Kredilendirme Sürecinde Çevresel ve 
Sosyal Etki Alanı Yönetimi

43-44

80

81

Çevreyle 
ilgili yasa ve 
yönetmeliklere 
uygunsuzluklar

EN28 / Tam 6.5 TEB’e 2012 ve 2013 yılı içinde 
çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere 
uymamaktan kaynaklanan 
herhangi bir ayni  ya da nakdi ceza 
kesilmemiştir. 

Ürünlerin 
nakliyesi ile 
çalışanların 
lojistiğinden 
kaynaklanan 
etkiler

EN29 / Kısmi 6.5

6.5.4

6.6.6

Lojistik Yönetimi 81
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Yönetim 
Yaklaşımı

İnsan 
Kaynakları 
ve Sağlıklı 
İş Ortamı 
Performansı /
Tam

6.2

6.4

6.3.10

Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası 55

İstihdam tipi, 
sözleşme ve 
bölgeye göre 
toplam çalışan 
sayısı

LA1 / Kısmi 6.4

6.4.3

Çalışan Sayısı 56-57

Yaş grubu, 
cinsiyet ve 
bölgeye göre 
toplam çalışan 
sayısı ve 
sirkülasyonu

LA2 / Tam 6.4

6.4.3

Çalışan Sirkülasyonu 58

Tam zamanlı 
çalışanlara 
sağlanan 
menfaatler

LA3 /  Tam 6.4

6.4.3

6.4.4

Çalışanlarımıza Sağlanan Haklar 62-63

Toplu 
sözleşmelerin 
kapsadığı çalışan 
sayısı

LA4 / Tam 6.4

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.3.10

Bankamızın herhangi bir sendikayla 
taraf olduğu bir toplu sözleşme 
bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza 
sağlanan haklar T.C. Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından denetlenen İş 
Kanununa uygundur.

Operasyonel 
değişiklikler 
nedeniyle ihbar 
süresi

LA5 / Tam 6.4

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Çalışanın işten çıkarılması, işten 
çıkarılma gerekçelerine göre kanunda 
belirtilen yasal sürelere uygun olarak 
yapılmaktadır. Çalıştığı bölgenin 
değiştirilmesi, çalıştığı pozisyonun 
değiştirilmesi durumlarında; 
çalışandan kendisine yazılı olarak 
yapılan görev teklifine 6 iş günü içinde 
yanıt vermesi beklenmektedir.  

Sağlık ve 
güvenlik 
komitelerinde 
temsil edilen 
toplam işgücü 
yüzdesi

LA6 / Kısmi 6.4

6.4.6

İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi 62

İş Güvenliği Kurulu Genel Müdürlük 
kapsamında kurulmuştur ve Genel 
Müdürlük çalışan sayısına oranı 
%0.01’dir. 

Yaralanma, 
meslek hastalığı, 
kayıp günler ve 
işe gelmeme

LA7 / Tam 6.4

6.4.6

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 62

Ciddi 
hastalıklarla 
ilgili 
danışmanlık, 
önlem ve risk 
kontrolü

LA8 / Tam 6.4

6.4.6

6.8

6.8.3

6.8.4

6.8.8

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 61-62
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Sendikalarla 
anlaşmalarda 
yer alan sağlık 
ve güvenlik 
konuları

LA9 / Tam 6.4

6.4.6

TEB’de sendika bulunmamaktadır.  

Çalışan başına 
yıllık ortalama 
eğitim saati

LA10 / Kısmi 6.4

6.4.7

Çalışan Eğitimleri 71

Çalışanların 
eğitimi

LA11 / Tam 6.4

6.4.7

6.8.5

Yetenek Yönetim Uygulamaları 66-71

Düzenli 
performans ve 
gelişim izleme

LA12 / Tam 6.4

6.4.7

TEB’de Performans Yönetimi 64-65

Çalışanların yaş, 
cinsiyet, azınlık 
grubu dökümü

LA13 / Tam 6.3.7

6.3.10

6.4

6.4.3

Cinsiyet ve Yaş Kırılımlı Çalışan Verileri 89

Çalışan 
kategorisine 
göre erkek-
kadın maaş 
oranları

LA14 / Kısmi 6.3.7

6.3.10

6.4

6.4.3

6.4.4

Kadın Çalışanların Maaşının, Erkek 
Çalışanların Maaşına Oranı

88

Cinsiyet kırılımlı 
olarak doğum 
izni sonrası işe 
dönüş oranı

LA15 / Tam 6.4

6.4.4

Anne-Bebek Politikası 74

Yönetim 
Yaklaşımı

İnsan Hakları 
Performansı /
Tam

6.2

6.3

6.3.3

6.3.4

6.3.6

6.6.6

İnsan Hakları Politikası 88

İnsan hakları 
hükümlerini 
içeren ve 
insan hakları 
taramasından 
geçen önemli 
yatırım 
anlaşmalarının 
yüzdesi ve 
toplam sayısı

HR1 / Kısmi 6.3

6.3.3

6.3.5

6.6.6

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

İnsan Hakları Politikası

43-44

88

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar



106 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

İnsan haklarıyla 
ilgili taramadan 
geçen tedarikçi 
ve yüklenicilerin 
sayısı 

HR2 / Tam 6.3

6.3.3

6.3.5

6.4.3

6.6.6

Tedarik Zinciri Yönetimi

İnsan Hakları Politikası

33-35

88

İnsan hakları 
ile ilgili verilen 
eğitimlerin 
toplam saati

HR3 / Kısmi 6.3

6.3.5

Güvenlik Personeli İnsan Hakları 
Eğitimi

89

Ayrımcılıkla 
ilgili toplam 
vakaların 
sayısı ve alınan 
önlemler

HR4 / Tam 6.3

6.3.6

6.3.7

6.3.10

6.4.3

Çeşitlilik 88

Raporlama dönemi süresince TEB’de 
ayrımcılıkla ilgili herhangi bir vaka 
yaşanmamıştır. 

Örgütlenme ve 
toplu sözleşme 
özgürlüğü

HR5 / Tam 6.3

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.8

6.3.10

6.4.3

6.4.5

TEB T.C. Anayasası ile korunan tüm 
haklara saygılıdır.

TEB bünyesinde sendika 
bulunmamaktadır.  

Çocuk işçi 
çalıştırma ve 
alınan önlemler

HR6 / Tam 6.3

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.7

6.3.10

6.6.6

Tedarikçi Seçimi

Çalışan Hakları Prensiplerimiz

İnsan Hakları Politikası

33-35

55-56

88

Zorla çalıştırma 
riski taşıyan 
operasyonlar ve 
alınan önlemler

HR7 / Tam 6.3

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.7

6.3.10

6.6.6

Tedarikçi Seçimi

Çalışan Hakları Prensiplerimiz

İnsan Hakları Politikası

33-35

55-56

88
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Kurumun insan 
hakları unsurları 
ile ilgili 
politikaları veya 
prosedürleri 
hakkında 
eğitilen güvenlik 
personeli oranı

HR8 / Tam 6.3

6.3.5

6.4.3

6.6.6

Güvenlik Personeli İnsan Hakları 
Eğitimi

89

Yerli halkın 
haklarının 
ihlaliyle 
sonuçlanan 
vakaların 
toplam sayısı ve 
alınan önlemler

HR9 / Tam 6.3

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.6.7

TEB insan haklarına aykırı herhangi 
bir durumla karşılaşmamış, bu 
konuda herhangi bir cezaya maruz 
kalmamıştır.  

Resmi şikâyet 
mekanizmaları 
aracılığıyla 
insan hakları 
ihlaline ilişkin 
şikâyetlerin 
sayısı 

HR11 / Tam 6.3

6.3.6

TEB raporlama dönemi içinde resmi 
şikâyet mekanizmaları aracılığıyla 
insan hakları ihlaline ilişkin şikâyette 
bulunulmamıştır.

Yönetim 
Yaklaşımı

Ürün ve Hizmet 
Sorumluluğu 
Performansı /
Tam

6.2

6.6

6.7

Ürün ve Hizmet Sorumluluğu Politikası 43

Ürün ve 
hizmetlerin 
yaşam döngüsü 
içinde sağlık ve 
güvenlik

PR1 / Tam 6.3.9

6.6.6

6.7

6.7.4

6.7.5

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

Ürünlerin Güvenli ve Sağlıklı Kullanımı

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

42-43

43

43-44

Ürünlerin ve 
hizmetlerin 
sağlık ve 
güvenlik 
etkileri ile ilgili 
yönetmeliklere 
ve gönüllü 
kurallara uyum 
sağlanmadığı 
görülen vaka 
sayısı

PR2 / Tam 6.3.9

6.6.6

6.7

6.7.4

6.7.5

TEB ürün ve hizmetlerinden 
kaynaklanan herhangi bir sağlık ve 
güvenlik sorunu ya da riski nedeniyle 
yasa ve yönetmeliklere uymamaktan 
kaynaklanan hiçbir ayni ya da nakdi 
cezayla karşılaşmamıştır. 

Etiketleme PR3 / Tam 6.7

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.9

Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi 41-42
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Etiketleme 
ile ilgili 
yönetmeliklere 
ve gönüllü 
kurallara 
uyulmadığını 
gösteren toplam 
vaka sayısı

PR4 / Tam 6.7

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.9

Müşterilerin Doğru Bilgilendirilmesi 41-42

TEB  ürün ve hizmetleriyle ilgili tüm 
yasa ve yönetmeliklere uymaktadır. 
Ürün etiketleme ve bilgilendirme 
konusunda yasa ve yönetmeliklere 
uyumsuzluktan kaynaklanan bir vaka 
yaşanmamıştır. 

Müşteri 
memnuniyeti

PR5 / Tam 6.7

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.8

6.7.9

Müşteri Memnuniyeti Yönetimi 
Politikası 

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Öneri ve Şikâyetleri

39

 
39-40

40

Hedef kitlesine 
göre finansal 
okuryazarlığı 
geliştirmeye 
yönelik 
inisiyatifler

FS16/Tam Toplumsal Katılım Politikası

TEB Aile Akademisi

83

85-87

Pazarlama 
iletişimi 
ile yasa ve 
yönetmeliklere 
uyum

PR6 / Tam 6.7

6.7.3

6.7.6

6.7.9

TEB pazarlama iletişimi ile ilgili tüm 
yasa,  yönetmelik ve gönüllü kodlara 
tam olarak uymaktadır.

Müşteri 
gizliliği ile ilgili 
doğrulanan 
şikâyetler

PR8 / Tam 6.7

6.7.7

Müşteri Bilgi Gizliliği 41-42

TEB müşteri bilgi gizliliği ile ilgili 
tüm yasa,  yönetmelik ve gönüllü 
kodlara tam olarak uymaktadır; 
müşteri bilgilerinin gizliliğini 
korumak için uluslararası standartları 
uygulamaktadır. Raporlama dönemi 
içinde müşteri bilgi gizliliğinin 
ihlalinden kaynaklanan herhangi bir 
şikâyet alınmamıştır. 

Ürün 
hizmetlerin 
tedarik ve 
kullanımıyla 
ilgili yasa ve 
yönetmeliklere 
uyum

PR9 / Tam 6.7

6.7.6

Raporlama dönemi içinde 
ürün ve hizmetlerin tedariği 
ve kullanımıyla ilgili yasa ve 
yönetmeliklere uymamaktan 
kaynaklanan sonuçlanmış bir dava 
bulunmamaktadır.

Yönetim 
Yaklaşımı

Toplumsal 
Performans /
Tam 

6.2

6.6

6.8

Toplumsal Katılım Politikası 83

Faaliyetlerimizin 
yerel halk 
üzerindeki etkisi

SO1 / Tam 6.3.9

6.8

6.8.3

6.8.9

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi

Toplumsal Katılım Programları

43-44

84-87
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Az nüfuslu veya 
ekonomik olarak 
gelişmemis 
bölgelerdeki 
hizmet noktaları

FS13/Kısmi TEB şubeleri Türkiye’nin çok sayıda 
az gelişmiş ya da gelişmekte olan 
bölgelerinde hizmet vermektedir. 

Engellilerin 
finansal 
hizmetlere 
erişimini 
geliştirmeye 
yönelik 
inisiyatifler

FS14/Tam Müşteri Sağlığı ve Güvenliği 42-43

Yolsuzlukla ilgili 
risk analizleri

SO2 / Tam 6.6

6.6.3

Komiteler

Yolsuzlukla Mücadele ve Risk Yönetimi

Şube Denetimleri

Operasyonel Risk 

16-17

18

18

19

Kurumun 
yolsuzluk karşıtı 
politikaları ve 
bu konudaki 
eğitimler

SO3 / Tam 6.6

6.6.3

Yolsuzlukla Mücadele ve Risk Yönetimi 18

Yolsuzluk 
vakalarında 
karşı alınan 
önlemler

SO4 / Tam 6.6

6.6.3

Komiteler

Yolsuzlukla Mücadele ve Risk Yönetimi

Şube Denetimleri

Operasyonel Risk 

16-17

18

18

19

Kamu 
politikalarına 
karşı tutum 
ve kamu 
politikalarına 
destek 
faaliyetleri

SO5 / Tam Sektördeki İşbirliklerimiz

Toplumsal Katılım Politikası

3

83

Siyasi partilere, 
politikacılara ve 
ilgili kuruluşlara 
yapılan mali ve 
ayni katkılar

SO6 / Tam 6.6

6.6.4

6.8.3

TEB, herhangi bir siyasi parti, politikacı 
ya da ilgili kurumlara ayni ya da nakdi 
destekte bulunmamaktadır. 

Rekabet dışı 
davranışlar 
ve tekelcilikle 
ilgili hukuksal 
davaların sayısı

SO7 /  Tam 6.6

6.6.5

6.6.7

Rekabet dışı davranış ve/veya 
tekelcilik uygulamalarından 
kaynaklanan; TEB aleyhine kesinleşmiş 
bir idari para cezası ya da yargı kararı 
bulunmamaktadır.

Performans       
Başlığı	 GRI	G3.1	 ISO26000	 Açıklama	 	 Referans	Sayfalar



110 - Türk Ekonomi Bankası
2012-2013 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

Yasa ve 
yönetmeliklere 
uyulmaması 
nedeniyle 
kesilen cezalar

SO8 / Tam 6.6

6.6.3

6.6.7

6.8.7

Türkiye’de faaliyet gösteren 12 
bankanın mevduat, kredi ve kredi 
kartı hizmetleri alanında anlaşma ve 
uyumlu eylem içerisinde bulunmak 
suretiyle 4054 sayılı Rekabetin 
Korunması Hakkında Kanun’un 4. 
maddesini ihlal edip etmediğinin 
tespiti amacıyla yürütülen soruşturma 
Rekabet Kurulu tarafından 8 Mart 
2013 tarihinde tamamlanmıştır. 
Soruşturma sonucunda TEB 
aleyhine 10,669 TL idari para cezası 
verilmesine oyçokluğu ile, Ankara 
İdare Mahkemelerinde yargı yolu 
açık olmak üzere karar verilmiştir. 
İdari para cezası, 22 Temmuz 2013’te 
gerekçeli kararın tebliğinden sonra 
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 
17. Maddesi uyarınca dörtte üçü 
nispetinde 8,002 TL olarak 16 Ağustos 
2013 tarihinde ödenmiştir. 19 Eylül 
2013 tarihinde Rekabet Kurulu’nun, 
Banka’ya idari para cezası ödenmesini 
öngören söz konusu kararına karşı, 
Ankara İdare Mahkemesi nezdinde 
iptal davası açılmış olup; bağlantı 
kararı üzerine yetkili kılınan Ankara 2. 
İdare Mahkemesi’nin 2014/74 E. sayılı 
dosyası üzerinden dava süreci devam 
etmektedir.

Yerel halk 
üzerinde önemli 
ya da potansiyel 
olumsuz 
etkileri olan 
operasyonlar

SO9/ Tam 6.3.9

6.5.3

6.5.6

6.8

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi 43-44

TEB’in faaliyetlerinin yerel halk 
üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi 
bulunmamaktadır. Kredilendirilen 
projelerin yerel halk üzerindeki 
etkisi ÇED Raporları çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. TEB Çevresel ve 
Sosyal Risk Yönetim Modeli çalışmaları 
Yerel Halk etkisini de içerecek şekilde 
geliştirilmektedir.  

Yerel halk 
üzerinde önemli 
veya potansiyel 
olumsuz 
etkileri olan 
operasyonların 
önlenmesi ve 
azaltılmasına 
yönelik alınan 
önlemler 

SO10 / Tam 6.3.9

6.5.3

6.5.6

6.8

Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi 43-44

TEB’in faaliyetlerinin yerel halk 
üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi 
bulunmamaktadır.
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Künye
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürlük:
TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.  
Sokullu Cad. No:7A - 7B 
Ümraniye 34768 / İSTANBUL
T: +90 (216) 635 35 35
www.teb.com.tr

Kurumsal Sorumluluk Danışmanlığı:
FCS Finansal İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
www.finansaliletisim.com
info@finansaliletisim.com
T +90 (212) 283 41 46

Tasarım:
Çağlar Yücealp
cyucealp@gmail.com

Geribildirimleriniz, görüş ve
önerileriniz için:

Zeynep Demirkol  
TEB Marka ve İletişim Direktörü
E-posta: zeynep.demirkol@teb.com.tr
Tel: +90 (216) 635 35 35
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