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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
 
Kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde bir 
kurum olan TEB, içinde bulunduğu toplumun 
temel değerlerini ve mirasını koruyan bir banka 
olma misyonuyla hareket etmektedir.  
 
TEB, bu düşünceyi hayata geçirmek için; gelecek 
nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir çevre 
ve toplum yaratmaya katkı sağlayan projeler 
yürütmektedir. 
 
Faaliyetleri ile paralel kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri hayata geçiren TEB, tüm süreçlerde 
çalışanlarının gönüllü katılımlarını teşvik etmiştir. 
  
Eğitime Katkı 
Topluma destek olmayı ve toplumsal sorunların 
çözümüne katkıda bulunmayı her zaman 
önceliklerinden biri olarak kabul eden TEB, Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte okul öncesi 
eğitimine yönelik kurumsal sosyal sorumluluk 
projesini yürütüyor. 
 
“Ben de ben de” projesi ile hem erken çocukluk 
eğitimi konusunda bilinç oluşturmak hem de 
ülkemizdeki tüm çocukların kaliteli bir okul öncesi 
eğitim hizmetinden yararlanabilmesini hedefliyor. 
Proje iki bölümden oluşuyor: Milli Eğitim Bakanlığı 
desteği ile yürütülen “Ev Okulum”un temel amacı, 
fiziki ya da maddi koşullar yüzünden okul öncesi 
eğitimine ulaşamayan çocukları sisteme dahil 
etmek, onlara kurumsal eğitime alternatif bir 
model sunarak anneleri yolu ile gelişimlerini 
desteklemek ve okula hazır hale getirmek. “Güzel 
Sınıfım”ın temel amacı ise kaliteli okul öncesi 
eğitim deneyerek öğrenmeyi içerdiğinden ihtiyaç 
sahibi devlet okullarının ana sınıflarının tam 
donanımlı olmalarını sağlamak.  
 
İstanbul’un yoğun göç alan ilçelerinde 2009-2010 
öğretim yılında başlayan proje ile ilk iki yılın 
sonunda 4.000 anne ve 4.000 çocuğa ulaşıldı. 
“Ben de ben de”, ihtiyaç sahibi bölgelerde fırsat 
eşitliğini sağlamak üzere 2011-2012 eğitim 
öğretim yılı süresince de devam edecek. 
 
“Eğitim herkesin hakkı” ilkesinin savunucuları 
arasında yer alan TEB, bu amaç doğrultusunda 
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan 
Koç Üniversitesi’nin Anadolu Bursiyerleri 

Programı’nı 4 öğrenciyle desteklemektedir. 
Öğrencilerinin çoğunun ücretli olarak okudukları 
dünyanın lider üniversiteleri, sosyo-ekonomik 
eşitsizliklerden dolayı geride kalan az sayıda 
öğrenciye de kendileri burs vererek en başarılı 
öğrencileri bünyelerine alabilmekte ve üstün 
vasıflara sahip dünya vatandaşları mezun 
etmektedirler. TEB de Koç Üniversitesi’nin 
geliştirdiği bu programa destek vererek ülkenin en 
parlak gençlerinin en iyi şekilde eğitim almalarına 
aracı olmaktadır. Ülke genelinde ihtiyaç sahibi 
öğrencilere erişebilen bu program sayesinde üstün 
öğrenciler üniversitenin sağladığı ayrıcalıklardan 
faydalanabilmekte, üniversite de ülkenin parlak 
gençleriyle bilime daha fazla katkı sağlamaktadır. 
2011-2012 yılında başlayan bu işbirliği sayesinde 4 
öğrencimizin tüm eğitim masrafları 5 yıl boyunca 
karşılıksız olarak TEB tarafından karşılanacaktır.  
 
Çevreye Katkı 
TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının 
farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin 
çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için 
etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı 
geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.  
 
ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Belgesi 
almaya hak kazanan ilk mevduat bankası olan TEB, 
2011 yılında da çevreye duyarlı iyileştirme 
çalışmalarına devam etmiştir. TEB, Çevre Yönetim 
Sistemi’nin ilk 15 ayında 3.7 milyon KW saat 
elektrik, 16,261 ton su ve 3,726 ağaca karşılık 
gelen kağıt tasarruf etmiştir.  
 
Topluma Katkı 
İçinde bulunduğu topluma katkıda bulunmaya 
çalışan TEB, dünyanın en önemli tenis 
turnuvalarından WTA Championships’in 
Türkiye’de düzenlenmesine de katkıda bulundu. 
Turnuva, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu’nun 
girişimi ve TEB’in desteğiyle 25-30 Ekim’de 
İstanbul’da düzenlendi. Dünya genelinde yaklaşık 
800 milyon kişinin ekranlardan, 70 bin kişinin de 
stadtan izlediği etkinlik ile ülke tanıtımına büyük 
katkıda bulunuldu. Tenis otoriteleri ve 
tenisseverler tarafından tam puan alan bu prestijli 
spor etkinliğinin düzenleyicisi olarak TEB, WTA 
tarafından da Billie Jean King Ödülü’ne layık 
görüldü. 2012 ve 2013 yıllarında da düzenlenecek 
olan turnuva ile ülkemizde tenise olan ilgisinin 
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artması ve birçok profesyonel tenisçinin yetişmesi 
için de önemli bir motivasyon kaynağı olması 
hedefleniyor. 
 
Çalışanları arasında sosyal sorumluluk bilincini 
güçlendirmeye çalışan TEB, her yıl gönüllülük 
projelerini çoğaltmaya devam ediyor. Bu 
doğrultuda, 70 TEB çalışanı Uluslararası Avrasya 
Maratonu’nda koşarak Türkiye Omurilik Felçlileri 
Derneği için bağış topladı. Boğaziçi 
Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Görme 
Engelliler Teknoloji ve Eğitim (GETEM) 
Laboratuvarı için de kitap okuyan TEB Gönüllüleri, 
en son Kadın Emeğini Güçlendirme Vakfı’nın 
Anadolu’da açtığı oyuncak kütüphaneleri için 
oyuncak topladı. 
 


