
       
 

 

TEB Aile Akademisi yeni projeler için çalışıyor 
 

TEB Aile Akademisi gerçekleştirdiği iş birlikleri, projeler ve kurum, üniversite 

eğitimleri ile 2018 yılı sonuna kadar 20 milyona yakın kişiyi finansal okuryazarlık 

eğitimi vererek nüfusumuzun %25’ine ulaşmayı hedefliyor. 

 

Her yıl mart ayında düzenlenen Küresel Para Haftası; çocuklara ve gençlere, doğru, bilinçli 

harcama ve tüketim yaparak, mevcut kaynakların etkin ve doğru kullanılması, tasarruf 

edebilmeyi hedef ve alışkanlık haline getirebilmeyi, genel olarak finansal okuryazar bireyler 

olmaları için farkındalık uyandırmak amacıyla dünya çapında 130’dan fazla ülkede etkinlik ve 

aktivitelerle kutlanıyor. Toplumun finansal okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi ve tasarruf 

bilincini artırmayı amaçlayan TEB Aile Akademisi de, bu yıl “Öğren, Tasarruf et, Kazan” 

temasıyla 27 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Küresel Para Haftası 

kapsamında çalışmalarına devam ediyor.  

 

Finansal okuryazarlık eğitimleri ile 2.2 milyon çiftçiye ulaşılacak 

 

81 illimizde 2,2 milyon çiftçiye ulaşmayı planlayan proje kapsamında, ülkemizin yüksek ve 

sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için çalışmalar hayata geçirilecek. Formatör 

eğitimleri yoluyla ülke genelinde yaygınlaştırılacak proje ile İl Müdürlükleri’nden seçilecek 

formatörlere “eğitici eğitimi” verilerek tüm çiftçilere ulaşılması amaçlanıyor. 

Mendi, “Tarım sektöründe finansal okuryazarlık bilinci oluşturuyoruz” 

TEB olarak ‘Sorumlu Bankacılık’ anlayışı doğrultusunda ülke genelinde toplumun finansal 

okuryazarlık düzeyini yükseltmeye ve tasarruf bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yaptıklarını belirten TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı 

Gökhan Mendi, “Bu kapsamda, 2012 yılında ‘Ekonomi ailede başlar’ düşüncesiyle TEB Aile 

Akademisi’ni hayata geçirdik. Çalışanlarımızdan oluşan gönüllü eğitmen kadromuz ile 

çıktığımız yolculukta herkese açık ve ücretsiz eğitimlerle 225.000 den fazla bireye ulaştık. 

Devam eden iş birliklerimiz ve yeni projelerle birlikte Türkiye’deki bireylerin bütçe, tasarruf, 

birikim, bankacılık ürünlerinin doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalarını, aile ve ülke 

ekonomilerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz.” dedi. 

 Bu kapsamda, ülke nüfusumuzun dörtte biri kadarını istihdam eden tarım sektöründe 

finansal okuryazarlık konusunda bilinç oluşturulması bizim için çok büyük önem taşıyor. Bu 

inançla çiftçilerimize özel bir müfredatla tasarruf bilinçlerini geliştirmek için eğitimler vermeye 

başlayacağız. Ülkemizin tasarruf oranlarının yükseltilmesi noktasında, hayata geçirdiğimiz 

eğitimlerin çok büyük bir önem taşıdığına inanıyoruz” dedi. 

Gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde 2018 yılı sonuna kadar nüfusumuzun %25’ine 

ulaşmayı hedefliyor. 



 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 2015 yılında hayata 

geçirilen “Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde yer alan 

Halk Eğitim Merkezleri’nde Finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor. TEB, ‘Bütçemi 

Yönetebiliyorum’ Projesi ile 3 yılın sonunda, 5 milyon bireyi finansal okuryazar yapmayı 

hedefliyor. 

 

2016 Mayıs ayında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile 

Mesleki ve Teknik liselerde muhasebe ve finansman ile sigortacılık dersleri kapsamında 1,2 

milyon öğrencinin ücretsiz finansal okuryazarlık alması sağlanıyor.  

 

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 sağlayan TEB 

Aile Akademisi, bu projeyle 6-14 yaş aralığındaki 11 milyon çocuğun finansal konularla 

tanışmasına katkı sağladı. 

“TEB Aile Akademisi ile 5 yılda 9 ödül aldık” 

Mendi, sözlerine şu şekilde devam etti: “5 senedir sürdürülen TEB Aile Akademisi 

çalışmalarının başarısıyla uluslararası alanda da adından söz ettiren bankamız, ulusal ve 

uluslararası alanda 9 ödül almayı başardı. Son olarak global anlamda finans ve bankacılık 

dünyasının en prestijli dergilerinden Euromoney Dergisi tarafından düzenlenen “Euromoney 

Mükemmellik Ödülleri’nde, “Orta ve Doğu Avrupa’nın Sosyal Sorumluluk Alanındaki En İyi 

Bankası” ödülüne layık görüldük. Aldığımız ödüller, bizi daha büyük hedefler için çalışmak 

adına daha da güçlendiriyor.”  

 


