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Fibabanka’dan bir ilk daha: “Ailece Fibabankalıyız” staj programı 

Gençler iş hayatına ilk adımı ailelerinin yanında 

atıyor 

Fibabanka, “Ailece Fibabankalıyız” staj programıyla, gençlere özgün 

bir kariyer deneyimi sunuyor. Fibabanka çalışanlarının çocukları, 

anne ve babalarının yanında staj yapma ve banka departmanlarını 

yakından tanıma imkanı elde ediyor. 

Sürdürülebilir insan kaynağına yaptığı yatırımları her geçen gün artıran Fibabanka, aileler için 

kurumsal bir gelenek başlatarak “Ailece Fibabankalıyız” staj programını hayata geçirdi. İnsan 

Kaynakları alanında öncü olan bu uygulamayla, Fibabanka çalışanlarının çocukları, SGK 

işlemleri tamamlandıktan sonra Genel Müdürlük departmanları ve Fibabanka şubelerinde, 

profesyonel iş hayatını ilk kez ailelerinin yanında deneyimleme fırsatı buluyor. 

“Ailece Fibabankalıyız” staj programı hakkında bilgi veren Fibabanka İnsan Kaynakları 

Direktörü Yavuz Çelik, “Hepimizin bildiği üzere, annelerimiz ve babalarımız bu dünyadaki ilk rol 

modellerimiz. Dolayısıyla meslek seçimlerimizde ve kariyer yolculuğumuzda onların vizyonu 

büyük ölçüde belirleyici oluyor. Biz de Fibabanka olarak ailelerimiz için kurumsal bir gelenek 

başlatmak ve sürdürülebilir insan kaynağına yatırım yapmak istedik. “Ailece Fibabankalıyız” 

staj programıyla gençler, anne ve babalarının çalıştığı departmanları yakından gözlemleyerek 

iş hayatına samimi ve sıcak bir giriş yapıyorlar. Böylelikle çalışanlarımız ve çocuklarımız için 

unutulmaz bir anı ortaya çıkıyor. Şu ana kadar 136 çalışanımızın çocuğunu Bankamızda 

ağırladık. İlerleyen dönemlerde bu sayıyı artırmak ve bu programın kapsamını genişletmek 

istiyoruz” ifadelerinde bulundu. 

“Ailece Fibabankalıyız” staj programından, 1 Ocak 1996 ve 20 Ocak 2004 yılları arasında doğan 

Fibabanka çalışan çocukları faydalanabiliyor. Program, en az 2, en fazla 5 iş gününü kapsıyor.  
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Fibabanka Hakkında: 

Fiba Grup bünyesine 27 Ekim 2010 tarihinde katılan Fibabanka, “Anlarız hızla, çözeriz hızla” yaklaşımı ve 

müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya 

başta olmak üzere Türkiye’de toplam 71 şubesi ve yaklaşık 1.600 çalışanı ile Kurumsal, Ticari, KOBİ ve İşletme, 

Tarım, Bireysel ve Özel Bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.  
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