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DenizBank ve Şişli Meslek Yüksekokulu’ndan
Eğitimde Güç Birliği
 T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık
Programı öğrencilerine eğitim ve iş hayatlarında destek olması
hedefiyle, DenizBank ile “İşbirliği Protokolü” anlaşması imzaladı.
 Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Sarıgül,
“DenizBank ile imzaladığımız 'İşbirliği Protokolü' anlaşmasıyla çok
önemli bir adım atmış oluyoruz. Öğrencilerimize stajdan başlayıp
burs ve istihdam olanağı sağlayarak gençlerimize, geleceğimize
yatırım yapıyoruz” dedi.
 DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise “Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü’nde öğrenim gören tüm öğrencilerimize burs, staj ve iş
olanağı sağlamayı taahhüt ediyor; onların potansiyeli ve enerjisini
eğitim yoluyla toplumsal ve ekonomik yaşantıya kazandırıyoruz” diye
konuştu.
Türkiye’nin aydınlık geleceğinin sahipleri olacak gençlere eğitim konusunda destek vermek
üzere pek çok projeye imza atan DenizBank, önemli bir işbirliğine daha gitti. Türk eğitim
dünyasına hızlı ve başarılı bir giriş yapan T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu,
Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerine eğitim ve iş hayatlarında destek olması
hedefiyle, 22 Mart 2013 tarihinde DenizBank ile DenizAkademi’de “İşbirliği Protokolü”
anlaşması imzaladı. İmza törenine Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa
Sarıgül, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.
Dr. Aynur Aydın katıldı.

Gençlere Yatırım, Ülkeye Yatırım
Şişli Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Sarıgül, toplantında yaptığı
konuşmada, “Türkiye, bankacılık sektörünün büyük ivme kazandığı ülkelerin başında geliyor.
Bu yüzden kalifiye elemana ihtiyaç var. Bankacılık ve sigortacılık alanında sirkülasyon çok
fazla, sürekli yeni şubeler açılıyor. Bu açıdan istihdam yaratacak personel ihtiyacı var.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu o personelleri yetiştirmeye çalışıyor. Okulumuz Bankacılık
ve Sigortacılık alanında yetişmek isteyen öğrencilere destek veriyor, teori ve pratiği bir arada
öğretiyor; önemli firmalarda staj ve iş olanakları sunuyor. DenizBank ile imzaladığımız
‘İşbirliği Protokolü' anlaşmasıyla bunun önemli bir adımını atmış oluyoruz. Öğrencilerimize
stajdan başlayıp burs ve istihdam olanağı sağlarken, biz de bir eğitim kurumu olarak
markamızla DenizBank’ın yanında, eğitim alanında durmuş olacağız. Onların personelini
eğitmekle başlayarak her alanda işbirliğine gideceğiz. Bundan böyle DenizBank- Şişli Meslek
Yüksekokulu elele diyoruz. Hâlihazırda Bankacılık ve Sigortacılık programında okuyan 46
öğrencimiz var. Kırk altı öğrencimizi staj olanaklarıyla okul sınırlarından çıkartmak, uygulamalı
ders yaptırmak çok istediğimiz bir şeydi. Bunu sağladığı için de DenizBank’a çok teşekkür
ederiz. Öğrendiklerini uygulayarak ve yerinde görerek ders yapacaklar. Bu şimdiden onları
çok motive etmiş durumda. DenizBank, Şişli Meslek Yüksekokulu ile gençlere yatırım yaparak
çok büyük bir ortaklığa iştirak ediyor. Gençlerimize yatırım, ülkeye yatırım demektir.

Türkiye’ye gönül vermiş büyük girişimcilerimiz ile gençlerimize yatırım yapmaya devam
edeceğiz” dedi.

Sadece DenizBank adına değil ülkemiz adına da büyük önem taşıyor
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise toplantıda yaptığı konuşmada mesleki eğitimin,
Türkiye’de ekonomik ve sosyal kalkınma politikaları açısından ele alınması gereken stratejik
konulardan biri olduğuna dikkat çekti.
Hakan Ateş, “Bugün küresel ölçekte yaşanan değişime yön vermek, yeni dünya düzeninin
getirdiği ihtiyaçları hızla karşılamak istiyorsak, atmamız gereken öncelikli adımlardan biri
insan kaynağımızı doğru kullanmaktır. Zira günümüzde ürünler, şirketler ve ekonomilerin
yanında, ülkelerin beşeri sermayelerini nasıl değerlendirdikleri de rekabet ölçütü olmaktadır.
Biz DenizBank olarak tam da bu sebeple kurulduğumuz günden bu yana en değerli varlığımızı
insan kaynağımız olarak niteliyor; şirketimiz içinde çalışanlarımız, toplumumuzda ise
bireylerimiz için fark yaratmaya odaklanıyoruz. Bu yolda ise nüfusumuzun yarısını temsil eden
genç nüfusumuza odaklanarak, onların potansiyeli ve enerjisini eğitim yoluyla toplumsal ve
ekonomik yaşantıya kazandırmaya önem veriyoruz. Şişli Meslek Yüksekokulu ile imza
atacağımız işbirliği protokolüne, sadece kurumumuz değil, ülkemiz ve ekonomimizin
sürdürülebilir geleceği adına da büyük önem atfediyoruz. Gerçekleştireceğimiz protokol
çerçevesinde, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nde öğrenim gören tüm öğrencilerimize burs,
staj ve iş olanağı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu işbirliğiyle ilgili beni en çok heyecanlandıran
nokta, pırıl pırıl öğrencilerimizin eğitimlerini başarıyla tamamlayıp, Bankamızın bugün sayıları
12 bine yaklaşan Denizcileri arasına katılacak olmaları. İşbirliğimizin en başta öğrencilerimize,
ardından kurumlarımıza, sektörümüze ve eğitim camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum”
diye konuştu.

Gençleri iş hayatına hazırlıyoruz
Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın, gençleri mesleğe hazırlayan
okulların staj, uygulamalı eğitim ve burs imkanları için özel sektör ile yapacağı işbirliklerinin
büyük önem taşıdığını söyledi. Eğitim alanına desteğinin artmasının, firma ve eğitim
kurumlarının bilgi, birikim ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarının karşılıklı değerine
değinen Aydın, gençlerin iş hayatına atılmadan önce tecrübe edinmelerinin gelecekleri için
gerekliliğinin altını çizdi. Prof. Dr. Aynur Aydın, eğitim kurumu-sanayi işbirliğinin Moda
Tasarımı, Yerel Yönetimler, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Mimari Restorasyon, Büro Yönetimi
ve Yönetici Asistanlığı, Yaşlı Bakımı ve Çocuk Gelişimi bölümleri için de sektörün önde gelen
isimleriyle devam edeceğini belirtti.

7 bölüm daha özel sektörden destek bekliyor
“Mesleğin Olacak, Geleceğin Olacak” sloganı ile 9 ayrı bölümle öğretime başlayan ve Türk
eğitim dünyasına hızlı ve başarılı öğrencilerine burs, okurken deneyim, mezuniyet sonrası iş
imkanı sağlamak temel hedefiyle yoluna devam eden İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, şu
ana kadar “Turizm ve Otel İşletmeciliği” ile "Bankacılık ve Sigortacılık” bölümleri için özel
sektörle işbirliği protokolü anlaşması imzaladı. Şişli Vakfı tarafından kurulan Şişli Meslek
Yüksekokulu, daha ilk yılından öğrencilerinin yüzde 96'sına burs imkanı sağlayarak eğitim
alanında önemli bir sorumluluğu üstlendi. Şişli Meslek Yüksekokulu şimdi kalan 7 ayrı
bölümünü daha emanet edeceği çözüm ortaklarını bekliyor. www.sisli.edu.tr

DenizBank Hakkında
DenizBank, gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlama hedefi ile bir kamu iktisadi
teşebbüsü olarak 1938 yılında kurulmuştur. 1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding
tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan DenizBank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından
Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren
DenizBank, 28 Eylül 2012 itibariyle Rusya’nın en büyük ve köklü bankası Sberbank çatısı altında hizmet
vermeye devam etmektedir. DenizBank, kısa süre içerisinde Türkiye’nin sayılı bankalarından biri haline
gelmiştir. 2003 yılında çeşitli finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket”
oluşturmak amacıyla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmuştur. DenizBank Finansal Hizmetler
Grubu’nda DenizBank’ın Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışındakilerle toplam 614 şubesi ve 11.382 kişilik
kadrosu bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank'ın yanı sıra altı yerli ve üç
uluslararası finansal iştirak, dört yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn'de bir şube bulunmaktadır.
DenizYatırım, EkspresYatırım, DenizYatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring,
Intertech, DenizKültür, Bantaş ve Pupa grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise
uluslararası iştirakleridir.
Sberbank hakkında
Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank, Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini
elinde bulundurmaktadır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka
hisselerinin %50’si ile bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, 245.000’den fazla
gerçek ve tüzel kişiye aittir. Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan bankanın yaklaşık 19.000
şubesi ve yapısal iç birimleri bulunmaktadır. Bankanın uluslararası ağı, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta ve
Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye dahil olmak üzere 20 ülkede yer alan iştirakler, şubeler ve temsilciliklerden
oluşmaktadır. Eylül 2012’de Sberbank, konsolide aktif bazında Türkiye’nin 6. büyük özel bankası ve 9. büyük
bankası konumunda olan DenizBank’ın hisselerinin satın alınması işlemini tamamladı. Sberbank, Rusya
Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir. Resmi web sitesi :
www.sberbank.ru
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