
 

 

TEB ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu hazırladı 

‘Sorumlu Bankacılık’ anlayışını bir iş yapış biçimi olarak kabul eden Türk Ekonomi 

Bankası (TEB), 2012-2013 yıllarını kapsayan ilk “Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Raporu”nu paydaşlarının bilgisine sundu. Paydaşlarının önceliklerini ve temel 

değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören TEB, şeffaf ve hesapverebilir bir banka 

olma misyonuyla hareket ediyor. Sürdürülebilir bir çevre ve toplum için katkı 

sağlamaya devam eden TEB, bu anlayışını tüm iş süreçlerine de yansıtıyor.  

Türk Ekonomi Bankası (TEB), benimsediği ‘Sorumlu Bankacılık’ anlayışı doğrultusunda 

hayata geçirdiği çalışmaları, GRI G3.1 B başvuru düzeyinde hazırladığı 2012-2013 Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk Raporu’na taşıdı. FCS Finansal İletişim Hizmetleri danışmanlığında 

hazırlanan Rapor, bankanın kurumsal stratejisiyle entegre hale gelen sürdürülebilirlik politika 

ve ilkelerini de içeriyor. TEB’in ana stratejisi, bankanın genişleyen sosyal, çevresel ve 

ekonomik etki alanı doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirerek paydaşlarının 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; istikrarlı büyümeye odaklı ve çalışanlarına yatırım yapan bir kurum olmaktan 

oluşuyor. 

 

TEB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi ve TEB Genel Müdürü Ümit 

Leblebici’nin mesajlarıyla başlayan Rapor’da sorumlu bankacılık, ekonomik kalkınma, 

sürdürülebilir bankacılık ve toplumsal katılım konu başlıklarında TEB’in attığı adımlar yer 

alıyor.  

 

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, banka olarak 2012 yılından bu yana büyük bir ciddiyetle 

ele aldıkları Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları 

raporlaştırarak, ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nu yayınlamanın haklı gururunu ve 

mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “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” 

dedi. 

 

TEB ve Sorumlu Bankacılık 

Danışman ve inovatif banka kimliğiyle sektörde birçok yeniliğe öncülük eden TEB, ülke 

genelinde bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine ve tasarruf bilincinin 



gelişmesine katkı sağlamak hedefiyle TEB Aile Akademisi’ni Ekim 2012’de hayata geçirdi. 

Herkese açık ve ücretsiz olan TEB Aile Akademisi eğitimlerinde katılımcılara bütçe yönetimi, 

tasarruf, kredi ve kartların doğru kullanımı, yatırımların değerlendirilmesi ana başlıkları 

altında temel finansal okuryazarlık terimlerine dair bilgi veriliyor. Boğaziçi Üniversitesi ile 

birlikte TEB Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi’ni oluşturan TEB, düzenli olarak bu 

konudaki gelişimin ölçümlenmesini sağlıyor. Finansal bilincin küçük yaşlardan edinilmesi 

gerektiğinden yola çıkan TEB, www.tebcocuk.com üzerinden hayata geçirdiği TEB Çocuk ile 

6-12 yaş çocukların finansal terimleri eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor, bu sayede tasarruf ve 

birikim bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca TEB, 

MEB ve UNICEF ile işbirliği kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik 'Sanat Yoluyla 

Sosyal ve Finansal Eğitim' projesini hayata geçirerek finansal okuryazarlığın 2014-2015 

eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Türkiye’de ilk kez müfredata girmesini sağladı. Bugüne kadar 

TEB Aile Akademisi eğitimlerini 11,3 milyondan fazla kişiye ulaştıran TEB, bu sayıyı 

artırmaya devam ediyor. 

 

‘Danışman Banka’ anlayışıyla TEB, 10 yıldan bu yana KOBİ Bankacılığı ile KOBİ’lerin 

gelişimine ve rekabette güçlenmelerine destek veriyor, sürdürülebilir büyüme hedefleri 

doğrultusunda orta ve uzun vadeli yatırımlarında daha dengeli bir yol izlemeleri konusunda 

destek oluyor. TEB, ‘Danışman Banka’ anlayışıyla TEB KOBİ Akademi, TEB KOBİ 

Danışmanları, TEB KOBİ TV gibi finansal olmayan ve sektörde fark yaratan hizmetlerle 

KOBİ’lere sahip oldukları finansmanı nasıl kullanabilecekleri konusunda yol gösteriyor. 

 

Girişim Bankacılığı alanında Türkiye’nin en kapsamlı hizmetini sunan TEB, girişimcilere 

yenilikçi fikirlerinin işe dönüştürülmesinden sermaye bulunması aşamasına kadar her türlü 

desteği veriyor. Kadın KOBİ ve işletme patronlarını desteklemek ve iş hayatındaki varlıklarını 

güçlendirmek amacıyla sektörde bir ilke imza atarak bu yıl içinde hayata geçirdiği Kadın 

Bankacılığı ile TEB, KOBİ Bankacılığı’nda ve Girişim Bankacılığı’nda benimsediği ‘Danışman 

Banka’ anlayışını bu alana da taşıdı. Kadın Bankacılığı ile TEB, geleceğin KOBİ patronları 

olmaya aday girişimci kadınların ekonomiye tüketici kimliğiyle değil, üretici kimliğiyle daha 

fazla dahil olmasına, liderleri kadın olan KOBİ ve işletmelerin  dünya ile rekabet edebilecek 

seviyeye gelerek istikrarlı bir büyümeyle varlıklarını sürdürebilmesine katkı sağlamayı 

hedefliyor. 

 


