
Sayın Türkiye Ekonomi Bankası yetkilileri,  

Değerli program katılımcılarımız,  

Sayın öğretim üyelerimiz ve sevgili öğrenciler, 

 

Geleceğine yön verecek insan kıymetlerini geliştirirken Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliğini 

tercih eden Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile bankacılık ve finans sektörüne yeni değerler 

katacağını ümit ettiğimiz, eğitim projesinin mutluluğunu paylaşmak üzere üniversitemiz çatısı 

altında bir araya gelmiş bulunuyoruz.  

 

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Türk Ekonomi Bankası’nın ‘Kurumsal 

Gelişim Akademisi’ projesinin başlangıcı için düzenlemiş olduğumuz toplantıya hoş geldiniz. 

 

3. nesil üniversite kavramının ülkemizdeki öncü temsilcilerinden biri olan Bahçeşehir 

Üniversitesi olarak, kurulduğumuz günden bu yana; bilgiyi üreten, işleyen, hayattan aldığı 

ilhamla dönüştüren bir kurum kültürünün temsilcisi olmaya son derece özen göstermekteyiz. 

Bu kültürü ve ürettiğimizi bilgiyi yalnızca Üniversitemiz öğrencileri ile değil, yolu Bahçeşehir 

Üniversitesi ile kesişen her birey ve kurumla, büyük bir keyifle paylaşıyoruz. Paylaşmayı 

sürdüreceğiz. 

 

İçe dönük, yalnızca teorik bilgi ile yol alan üniversite anlayışını kırarak, iş dünyası ve sektörün 

önde gelen temsilcileri ile çeşitli projelerde bir araya geliyor olmak; Üniversitemizin parçası 

olmaktan gurur duyduğu bir eğitim anlayışını temsil etmektedir. Türk Ekonomi Bankası, 

Bahçeşehir Üniversitesi’nin bilgi birikimini, hayata taşıyarak yalnızca kurum adına değil, 

toplum adına da faydalı bir aktarım sürecine hizmet etmektedir. 

 

Dünya baş döndürücü bir hızla gelişmeyi ve dönüşmeyi sürdürürken, iş yapış biçimleri ve 

mesleki formasyonlar bu gelişimi yakalamak, hatta gelişime yön vermeyi başararak öncü 

olmaktadır. Özellikle ekonominin dinamiklerine hakim olmak; daha çok bilgiye, daha çok 

beceriye, kendini daha çok geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, 

sektörün sürekli bilgi akışı ihtiyacı; Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne ve 

kurumların eğitim birimlerine önemli görevler yüklüyor. Üniversite – sektör iş birlikleri, tıpkı 



TEB ‘Kurumsal Gelişim Akademisi’ gibi, ülkemizin  değerlerini daha da yükseğe taşıyacak bir 

işleve işaret diyor. 

 

Gelecekte yol almanın stratejik önemini kavrayan her kurum gibi insan kıymetlerine özen 

gösteren, bireylerin kişisel bilgi ve birikimlerinin yanı sıra, takım ruhunu paylaşarak aldıkları 

her eğitimin bir başarı olarak kuruma yansıyacağının bilince olan Türk Ekonomi Bankası’nın; 

Üniversitemiz’in hayatın içinde, reel dinamikleri takip ederek yetişkin eğitimine açılan yüzü 

olan BAU SEM ile yürüteceği bu proje, Bahçeşehir Üniversitesi olarak hepimizin iş dünyasının 

gelişime olan inancını tazelemektedir. 

 

Kişisel hayat deneyimimden yola çıkarak şunu aktarabilirim ki, bugüne kadar gerek kendi 

hayatımda gerekse Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev yapmaya başladığım süreç boyunca 

kişisel gelişimimde kat ettiğim yolu, öğrenme merakıma ve koşullar ne olursa olsun bilgiye 

giden yolda ilerlemekten asla vazgeçmeyişime borçluyum. Dünyanın küreselleştiği, yalnızca 

bilgiye erişimin yeterli gelmeyip, birikimle şekillendirerek yeni fikirlere dönüştürmenin önem 

kazandığı bir zamanda yaşıyoruz. Bu bağlamda uzun soluklu, güzel fikirlerin ortaya çıkmasını 

ümit ettiğim, aldığınız bilgileri kurumunuz adına katma değere dönüştürebileceğiniz, 

üniversitemizin genç ve dinamik ortamının size ilham vereceği bir eğitim süreci ve 

amaçlarınızda muvaffakiyet temenni ediyorum. 

 

Öyle ümit ediyorum ki, Üniversitemiz’de katıldığınız her bir ders, burada tanışmanıza vesile 

olunan her yeni bir bilgi; sizler için geleceği aydınlatan bir ışığa dönüşecek; ilerlediğiniz yolda 

aracılık edeceğiniz dönüşümlere kuvvetli bir zemin hazırlayacaktır. Öğrenme sevgisi ilk günkü 

gibi taze, siz yetişkin öğrencilerimizle bir arada geçireceğimiz; bir anlamda Türk Ekonomi 

Bankası’nın eğitim – öğretim yılının hepinize ‘öğrenmenin mutluluğunu’ yaşatmasını dilerim. 

 

 

 

 

 

 

 



Lansman Akışı: 

19:00 - 19:10  Katılımcıların etkinlik alanında toplanması 

19:10 -19:15  Büsem Direktörü Sn. Elif ÇETİN 

Karşılama ve lansman hakkında kısa brief  

19:15 - 19:20 TEB Genel Müdür Vekili Turgut BOZ 

  Kurumun bakış açısı ve çalışanların eğitimine verilen önem 

19:20 - 19:30  Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Şenay YALÇIN 

  Bahçeşehir Üniversitesi’nin BAU SEM – TEB iş birliğine yaklaşımı 

19:30 – 20:30  Kokteyl 

 


