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Deniz Akademi ‘3D - Dalgalı Denizlerin Denizcisi’ eğitim
programı ile Stevie Ödülleri’nde ‘hat-trick’ yaptı
Deniz Akademi, tasarladığı ‘3D - Dalgalı Denizlerin Denizcisi’ eğitim programı ile
Stevie for Great Employers Awards 2019 yarışmasında 3 dalda ödülün sahibi oldu.
Akademi, New York’ta gerçekleşen törende; eğitim programı kapsamında 7
haftada, 144 seansta düzenlediği sınıf ve online eğitimler ile Türkiye çapında 5
bin 500 çalışanına ulaştığı uygulamaları ve çalışan deneyiminde yarattığı
farklılıklar ile “Yılın En İyi Profesyonel Eğitim Kategorisi”nde Altın, “Yılın En İyi
Eğitim Gelişim Stratejisi Kategorisi”nde Gümüş ve “Yılın En İyi İş Gücü Eğitim ve
Gelişim Başarısı Kategorisi”nde Bronz ödülü kazandı.
4 yıldır düzenlenen ve uluslararası iş dünyasının saygın platformları arasında yer alan Stevie for
Great Employers Awards 2019 yarışmasında 3 ödülün sahibi olan Deniz Akademi, başarılı
performansını kazandığı prestijli ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.
Banka 2019 yılında ana stratejisinde yer alan hedefleri çalışanlarına aktarmak ve bu becerileri
geliştirmek amacıyla tasarladığı ‘3D Dalgalı Denizlerin Denizcisi’ programı ile 7 haftalık süre içinde
144 seansta 54 eğitmen ile düzenlediği sınıf ve online eğitimler aracılığıyla Türkiye çapında 5 bin 500
çalışanına ulaşarak eğitimlerini başarıyla tamamladı.
Bu program ile çalışan deneyiminde farklılaşan Deniz Akademi, Stevie for Great Employers Awards
2019 yarışmasında “Yılın En İyi Profesyonel Eğitim Kategorisi”nde Altın, “Yılın En İyi Eğitim
Gelişim Stretjisi Kategorisi”nde Gümüş ve “Yılın En İyi İş Gücü Eğitim ve Gelişim Başarısı
Kategorisi”nde Bronz ödülü kazanarak yenilikçi yaklaşımı sayesinde elde ettiği ödüllere yenilerini
ekledi.
“Ödüllerimiz, daha büyük hedeflere ulaşma çabalarımızın anlamlı birer karşılığı”
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan DenizBank İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi
Grubu-Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Elkin hayata geçirdikleri yenilikçi iş modelinin başarısının
uluslararası saygın bir platformda tescillenmiş olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti; “DenizBank
olarak sektörün her alnında öncü olmanın ve başarıyı yakalamanın sürekli gelişim ve öğrenmeyle
mümkün olduğunu biliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda şirketleri rekabette farklılaştıracak en
önemli iki unsurun insana ve teknolojiye yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Bu yaklaşımla bizi ileriye
taşıyacak tüm bilgi alışverişini dijital bir zeminde, çeşitli projelerimizle hayata geçiriyoruz. Bu
dönüşüm, işlerimizin daha optimize olmasını sağlarken, aynı zamanda daha etkin ve verimli çalışmalar
üretmemize olanak tanıyor. Ödül alan projemizde olduğu gibi, 7 hafta gibi kısa bir sürede, 81 ilimizdeki
5 bini aşkın çalışanımıza ulaşarak eğitim programımızı tamamladık. Aldığımız ödüllerin motivasyonu
ile yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz”.

DenizBank Hakkında
DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın
alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan
bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise
yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye devroldu.
Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen DenizBank
Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 749 şubesi ile 14 bine
yakın çalışanı; beş yerli ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn’de bir
şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing,
DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz
Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.
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