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TEB’de inovasyon 10 yaşında! 
 

10 yıldan bu yana hem kurum içinde hem de ülke genelinde farklı platformlarda 

inovasyonu geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik çalışan Türk Ekonomi Bankası 

(TEB), ‘Hedefe giden yolda önüne engeller çıkar o zaman icat çıkar’ sloganıyla 

başladığı inovasyon yolculuğunun 10. yılını kutluyor.  

  

Sadece ürün ve hizmetlerinde hayata geçirdiği inovatif çalışmalarla değil, inovasyonu 

kurum kültürü haline getirmeyi başaran TEB, Gartner tarafından da bankacılık 

sektöründe dünyaya örnek gösterilmeyi başardı. Yenilikçi fikirlerin iletebildiği Kıvılcım 

Portal ve Kurum İçi İcat Çıkar yarışmaları ile 10 yıl önce başladığı inovasyon odaklı 

çalışmalarında bu güne kadar TEB’lilerden 67 bin yenilikçi fikir alan TEB, inovasyon 

çalışmalarını kurum dışına da taşıdı. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 10.su 

gerçekleştirilen TEB Akıl Fikir Buluşmaları ile 50 bine yakın öğrenci, 30 bin müşteri ve 

7 bin girişimciye ulaşmayı başaran TEB, inovasyon yolculuğunu bu kez BETA’ya 

taşıyor.  

 

Altıntaş, “TEB’de deneyimi BETA’ya taşıyor; süreçleri devamlı geliştiriyoruz” 
 

TEB’de değişimi temel aldıklarını, bütün süreçlerinin devamlı iyileştirmeye açık 

olduğunu ve çalışan deneyimini BETA’ya taşıdıklarını söyleyen TEB İnsan Kaynakları 

ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş, “BETA, 

yazılım geliştirmede kullanılan kavramlardan birisi. Yazılımın, kullanıcılar tarafından 

deneyimlenip artılarının, eksilerinin, eksikliklerinin ya da fazlalıklarının belirlenip 

geliştirmelerin yapıldığı aşamaya BETA deniyor. Bu geliştirme süreci günümüzde 

hiçbir zaman bitmiyor.  

 

BETA olmak, BETA’da kalmak; değişimi anlamak, içselleştirmek, çalışma 

arkadaşlarımızla, müşterilerimizle, girişimcilerle, öğrencilerle her zamankinden daha 

fazla temas etmek, onların ihtiyaçları, görüşleri ile ürünlerimizi, hizmetlerimizi sürekli 

yenilemek, geliştirmek anlamına geliyor. Biz de TEB olarak, bütün süreçlerimize bu 

şekilde bakıyoruz. Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, iş modellerimizin tamamı BETA 

versiyonunda, kendimize ve işimize her zamankinden daha fazla yeniden başlama 

fırsatı veriyoruz” dedi. 

 

 

 



 

 

TEB’de Kariyer BETA’da  

Günümüzde nanodegreeler, mini üniversite diplomaları ile varolan yetkinliklerin 

üzerine yeni yetkinlikler koyma trendi her geçen gün artıyor. Bilgi sistemlerinde 

yazılımcı olarak görev yapan bir kişinin, yapay zeka yazılımı yapabilmek için farklı bir 

eğitim alması gerekiyor. İnovatif bakış açısıyla çalışan deneyimini de BETA’ya 

taşıyan TEB,  kurum içinde ‘Hayat boyu öğrenme’ yaklaşımı ile sürekli bir gelişimi 

destekliyor.   

 

TEB’de yeni yetenekler de alışılagelmiş yollarla işe başlamıyor. Shortcut uygulaması 

ile staj döneminde gençlere sıradan bir staj dönemi yerine bir TEB’li gibi projelerde 

aktif rol alabilecekleri ortamlar sunuluyor ve gençler gerçek bir deneme sürüşü 

yapıyor. Bu süreçte projelerini TEB yönetimine birebir sunmaktan, part time 

çalışmaya, mezun olduklarında TEB’de çalışma garantisine kadar bir çok fırsat 

yakalıyorlar.  

 

Kurum içi Girişimcilik Programı ile girişimci liderler yetişiyor 
 

‘Kurum içi Girişimcilik Programı’ ile TEB’liler kendi projelerini kurum içinde bir 

girişimci gibi insiyatif alarak hayata geçiriyorlar. Ekiplerini aynı bir girişimci gibi kuran 

çalışanların yatırım için yönetimi ikna etmeleri, kaynak sıkıntısı çektiklerinde çözüm 

bulmaları gerekiyor. Program kapsamında katılımcılara girişimci kaslarını 

güçlendirmek için süreç boyunca çok özel eğitimler ve koçluk fırsatları veriliyor. 

Girişimci liderler, bankanın tüm bölümlerinden takımı için ideal arkadaşlarını seçiyor 

ve kendi takımlarını kuruyor ve projeyi hızlıca hayata geçiriyorlar.  

 

Yeni nesil liderler ile ustalar bir arada 
 

Yeni nesil liderlerle mevcut liderlerin bir araya gelmesi ve birbirlerinden beslenmeleri 

amacıyla oluşturulan ‘Fikirbazlar’ platformunda, ustalar genç liderlerle birlikte 

bankanın öncelikleri doğrultusunda seçilen konularda birlikte proje gelşitiriyor. 

‘Fikirbazlar’ platformunda, herkes tersine mentorluk yapabiliyor. TEB Tasarım 

Atölyesi’nde ise ustalar ile genç liderler birlikte ‘design thinking’ eğitimleri alıp, proje 

geliştiriyorlar.  8 Usta Fikirbaz ve 24 Genç Fikirbaz proje içeriisnde yer alıyor. 

 

 


