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Basın Bülteni

DenizBank ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)
Bankacılık Alanında Kuruma Özel İlk MBA
Programını Başlatıyor
DenizBank

ile

Bahçeşehir

Üniversitesi

(BAU)

işbirliği

neticesinde

tasarlanan ‘kuruma özel yüksek lisans eğitimi’ kapsamında yöneticilere
özel üniversite eğitimi programı hayata geçiriliyor.
Türkiye’nin 5. büyük özel bankası unvanlı DenizBank ve Türkiye’de eğitime yaptığı katkılar
ile dünya standartlarını yakalayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 2014 yılından itibaren
kurumsal eğitim programı kapsamını dizayn etmek ve birlikte yürütmek amacıyla işbirliği
kararı aldı. Yapılan işbirliği neticesinde içeriği DenizBank yöneticilerine özel hazırlanan eğitim
programı çerçevesinde yöneticiler MBA derecesi alma imkânına sahip olacak.
Profesyonel iş hayatında eğitimin ilk planda olduğunu savunan alanında öncü iki kurumun bir
araya gelerek gerçekleştirdiği bu işbirliği ile hem katılımcıların hem de kurumların hedeflerini
bir üst noktaya taşıması amaçlanıyor.
MBA programının imza töreninde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank
Genel Müdürü Hakan Ateş, kurum olarak insan odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini, buna
paralel olarak da çalışanlarının sürekli gelişiminin kendileri için öncelikli amaçlar arasında yer
aldığının altını çizdi.
Ateş şöyle sözlerine şöyle devam etti ; “Bugün, kurulduğu günden bu yana faaliyetlerinin
merkezine “insan” olgusunu yerleştiren ve bu yönde hayata geçirdiği çalışmalar ile
sektöründe örnek olmayı başarmış Bankamız için heyecan verici günlerden birisini daha
yaşıyoruz. Bilindiği üzere Bankacılık sektörü gelişimin ve değişimin yoğun yaşandığı
sektörlerin başında geliyor. Değişime ayak uydurmanın ve günceli yakalamanın temelinde ise

“sürekli eğitim” olduğuna inanıyoruz. DenizBank olarak bu noktada hep titizlendik, her zaman
öncü çalışmalar yürüttük. Dışarıdan yıldızlar aramak yerine, her zaman kendi yıldızlarımızı
kendi içimizden parlatmaya özen gösterdik. 17 yıllık başarı öykümüzün ve sürekli yükselen
performans grafiğimizin altında yatan temel etkenlerden birinin de bu yöndeki ısrarlı
çabalarımız olduğunu düşünüyorum. Bir kurumun sürdürülebilir başarısında en kritik rolü
oynayan, sahip olduğu insan kıymetlerinin başarısıdır. Dolayısıyla, çalışanlarımız için
kariyerlerindeki eğitimlerin süreklilik göstermesi, kritik başarı faktörlerimiz arasında yer alıyor.
DenizBank olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz MBA programımızın tüm
Denizcilerimiz için verimli ve güzel bir dönemi de beraberinde getireceğine inanıyoruz”.
Bahçeşehir Üniversitesi ve DenizBank işbirliği ile hayata geçirilen MBA programının imza
töreninde bir konuşma yapan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, dünyadaki gelişim,
değişim ve dönüşümlere bağlı olarak ortaya çıkan talep ve ihtiyaçların yeni eğitim
programlarının tasarlanmasını zorunlu kıldığını belirterek, bu zorunluluğun sürekli ve hızlı
değişimler yaşayan küresel âlemde, iş dünyası ile üniversiteleri tamamıyla iç içe girmiş eğitim
modelleri geliştirmeye yönelttiğinin altını çizdi.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları ile iş
birliği yaparak mevcut olanaklarını sanayinin ve iş dünyasının olanakları ile birleştirerek
"ihtiyaçlara göre özel dizayn edilmiş" eğitimler geliştirdiğini belirten Prof. Dr. Şenay Yalçın
sözlerine şöyle devam etti; “Mevcut bilgi birikimimizi ve yetişmiş insan gücümüzü; sanayi ve
iş dünyasının tecrübesi ve finansal gücü ile bir sistem dahilinde birleştirmek üzere programlar
tasarlamaktayız. Bugün burada tanıtımı için toplandığımız; bankacılık sektörünün liderlerinden
DenizBank’a verdiğimiz MBA programı ile bu yöndeki hizmet ağımıza çok önemli bir halka
daha eklemiş olduğumuzu ifade etmeliyim. DenizBank gibi sektöründe öncü kuruluşlarla
eğitimde iş birliği yapmak, üniversitemizin çok önem verdiği konuların başında gelmektedir.
Bu nedenle, gerçekleştirdiğimiz bu eğitim iş birliğinden mutluluk duyuyoruz”
Bahçeşehir Üniversitesi hakkında
1998 yılında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları tarafından kurulan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), kurulduğu günden bu yana
eğitim alanında Kampüsüm Dünya anlayışı ile sınırlarını ülke dışına taşımış ve bugün dünya üzerinde sekiz ayrı kampüsü ve
birçok merkezi bulunan bir üniversite haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Silikon Vadisi ve Başkent Washington
DC’de, Kanada’nın en büyük şehri olan Toronto’da, Almanya’da Berlin ve Köln’de, İtalya’da Roma’da ve Hong Kong’da bulunan
kampüsleri ile öğrencilerini birer dünya vatandaşı olarak yetiştiren Bahçeşehir Üniversitesi, bugün17 bin öğrenciye eğitim
vermektedir. Dokuz fakülte, iki meslek yüksek okulu, dört enstitüsü ile Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasına giren
Bahçeşehir Üniversitesi’nde bini aşkın akademisyen görev yapmaktadır.
www.bahcesehir.edu.tr, www.facebook.com/bahcesehir.edu.tr, twitter.com/bahcesehir

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’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin
şubeleri dâhil toplam 725 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı bulunmaktadır. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında;
DenizBank'ın yanı sıra altı yerli, üç yerli finansal olmayan iştirak, üç uluslararası finansal iştirak ve Bahreyn'de bir şube faaliyet
göstermektedir. DenizYatırım, Deniz GYO, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetimi;
Intertech, DenizKültür, Bantaş grubun yerli; Eurodeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
www.denizbank.com, www.facebook.com/DenizBank, twitter.com/DenizBank
Sberbank Hakkında
Sberbank of Russia, Rusya’nın en büyük bankası ve önde gelen global bir finans kurumudur. Sberbank Rusya’daki bankacılık
sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde bulundurmakta olup ulusal ekonominin ana kreditörü ve Rusya’nın en fazla
mevduat toplayan bankasıdır. Sberbank’ın kurucusu ve ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile
bir adet oy imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri, yerli ve yabancı yatırımcılara aittir. Sberbank’ın 20 ülkede 110
milyondan fazla bireysel müşterisi ve 1 milyon kurumsal müşterisi bulunmaktadır. 18.000’den fazla şubesi ile Rusya’daki en
geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları İngiltere, ABD, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta
ve Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen
1481 no’lu genel bankacılık lisansına sahiptir.
Resmi web sitesi: www.sberbank.ru
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