
 
 

 

Dünyanın en prestijli halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’tan TEB’e 

kurumsal sorumluluk ödülü… 

 

IPRA’nın Kurumsal Sorumluluk ödülü  

TEB Aile Akademisi’nin oldu 
 

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 

verilen IPRA Golden World Awards 2016'da "Kurumsal Sorumluluk” kategorisinde 

ödül aldı. 

 

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Aile Akademisi kapsamında finansal okuryazarlık alanında 

hayata geçirdiği çalışmalarla uluslararası alanda ödüllendirilmeye devam ediyor. Uluslararası 

Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 25.’si düzenlenen ve global anlamda halkla ilişkiler 

sektörünün en prestijli  ödülü olarak kabul edilen IPRA Golden World Awards, 5 Kasım 

Cumartesi günü  Doha Marriott Hotel’de sahiplerini buldu. TEB Aile Akademisi, finansal 

okuryazarlık alanında hayata geçirdiği çalışmalarla “Kurumsal Sorumluluk” kategorisinde 

ödüle layık görüldü. 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ‘tasarruf oranlarının yükseltilmesi’ önemli gündem 

maddeleri arasında öne çıkıyor. Ülkemizin yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi 

gerçekleştirebilmesi için toplum genelinde tasarruf bilincinin gelişmesi için 2012 yılından beri 

TEB Aile Akademisi ile çalışmalar yürüten TEB, bu ödülle sadece TEB Aile Akademisi’nin 

başarısını tescil etmekle kalmıyor; aynı zamanda benimsenen sorumlu bankacılık anlayışının 

da başarısını gösteriyor. 

 

TEB Aile Akademisi ile ülkemizin tasarruf bilincini arttırmayı hedefliyor 

 

TEB müşterisi olsun olmasın herkese açık ve ücretsiz olan TEB Aile Akademisi eğitimlerinde 

katılımcılara bütçe yönetimi, tasarruf, kredi ve kartlarının doğru kullanımı, yatırımların 

değerlendirilmesi ana başlıkları altında temel finansal okuryazarlık terimlerine dair 

bilgilendirme yapılıyor. Eğitimlerde genel içeriklerin yanı sıra çocuklar, gençler, kadınlar ve 

emekliler için oluşturulan içerikler de kullanılıyor. Türkiye genelinde dileyen kamu ve özel 

sektör firmaları,  odalar, üniversiteler ve okullarda verilen birebir eğitimler ile 210 binden fazla 

kişiye ulaşan TEB Aile Akademisi, gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde de 2019 yılı itibariyle 

20 milyon bireye, yani nüfusun dörtte birine ulaşmayı hedefliyor.  

 

 

 

 

 

 

http://www.haberler.com/halkla-iliskiler/


TEB Aile Akademisi’ne 4 yılda 9 ödül  

TEB Aile Akademisi çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok ödül alarak 

başarılarını kanıtlamaya devam ediyor. 4 yılda 9 ödül almaya hak kazanan TEB Aile 

Akademisi 2016 yılında 4 ödül birden almayı başardı.  

IPRA dışında, Euromoney Mükemmellik Ödülleri’nde “Orta ve Doğu Avrupa’nın Sosyal 

Sorumluluk Alanındaki En İyi Bankası”, Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Mükemmellik Ödülleri (International CSR Excellence Awards) kapsamında “Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Projesi Ödülü” ve “Toplum Gelişimi Ödülü” alan TEB, çalışmalarıyla toplumun 

finansal okuryazarlık bilincini artırmaya devam ediyor. 

 

 


