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DenizBank ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile
KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri başladı
DenizBank ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile, 26 Kasım–11 Aralık 2015
tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri’ başladı.
Program kapsamında ‘İş Kurma Süreci’, ‘İş Planı oluşturma’, ‘KOSGEB Yeni
Girişimci Desteğinden Yararlanmak İçin İzlenmesi Gereken Yol Haritası’ ve
‘Yeni Girişimci Desteği’ başlıkları altında eğitimler veriliyor.
Hayata geçirdiği işbirlikleri ile sektöründe farklılaşan DenizBank ve Türkiye’de eğitime
yaptığı katkılar ile dünya standartlarını yakalayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliği ile
gerçekleşecek olan KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri 26 Kasım – 11 Aralık tarihlerinde
düzenlenmeye başladı. Alanında öncü kurumların bir araya gelerek gerçekleştirdiği bu
anlaşma ile katılımcıların girişimcilik alanındaki bilgilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak kurum
olarak insan odaklı bir yaklaşımı benimsediklerini, bu doğrultuda sürekli gelişimin kendileri
için öncelikli amaçlar arasında yer aldığını vurgularken sözlerine şöyle devam etti;
“Girişimciler, pazardaki ihtiyaçları en iyi şekilde anlayarak, yeni fikirler ve iş alanlarının hayata
geçmesinde önemli rol oynuyorlar. KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması, inovatif
faaliyetlerin desteklenmesi ve rekabet güçlerini geliştirmeye yönelik projelerin hayata
geçirilebilmesi yönünde biz de DenizBank olarak girişimcilere destek veriyor; bu çerçevede
Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri’ne katkıda bulunmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Banka olarak, geleceğin dünyasını şekillendirecek genç fikirlere
sahip olan teknoloji girişimcileriyle bir arada olmamız ve bunu fırsata dönüştürmemiz
gerektiğini düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bu tür programlar ile birlikte girişimciler iş dünyasına
daha donanımlı bir şekilde katılarak, daha hızlı yol alacaklar ve Türkiye’nin ekonomik
büyümesine katkı sağlayacaklar” dedi.
Bahçeşehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşecek programın son gün eğitimleri ise
DenizBank Akademi’de verilecek ve program burada düzenlenecek sertifika töreni ile son bulacak.

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 757 şubesi ile 15 bine yakın çalışanı bulunmaktadır.DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nda DenizBank’ın
yanı sıra yedi yerli ve üç uluslararası finansal iştirak, beş yerli finansal olmayan iştirak ve Bahreyn’de bir şube
bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing,
DenizFaktoring, Destek Varlık Yönetim, Intertech, DenizKültür, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz RadyoTV ve 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, Rusya’nın en büyük bankasıdır ve Rusya’daki bankacılık sektörü aktiflerinin yaklaşık üçte birini elinde
bulundurmaktadır. Sberbank’ın ana hissedarı olan Rusya Merkez Bankası, banka hisselerinin %50’si ile bir adet oy
imtiyazlı hissesine sahiptir. Bankanın diğer hisseleri 244,000’den fazla gerçek ve tüzel kişiye aittir. 17.000’e yakın
şubesi ile Rusya’daki en geniş şube ağlarından birine sahip olan Sberbank’ın uluslararası operasyonları Kazakistan,
Ukrayna ve Belarus’u kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesinin ötesinde Sberbank Europe AG ile Orta ve
Doğu Avrupa’da sekiz ülkeye, DenizBank ile de Türkiye’ye kadar uzanmaktadır. Almanya ve Çin’de temsilcilikleri,
Hindistan’da bir şubesi bulunan Banka, Sberbank (Switzerland) AG ile İsviçre’de de faaliyetlerini yürütmektedir.
Sberbank ayrıca, Sberbank CIB ile yatırım bankacılığı, finansal danışmanlık ve global piyasalarda işlem yapma
hizmetleri de sunmaktadır. Sberbank, Rusya Merkez Bankası tarafından verilen 1481 no’lu genel bankacılık
lisansına sahiptir. Bankanın resmi web siteleri:
www.sberbank.ru, www.sberbank.com
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