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TEB Kurumsal Bankacılık Akademisi
Bahçeşehir Üniversitesi’nde başladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem) ile
işbirliği ile “TEB Kurumsal Bankacılık Akademisi”ni hayata geçirdi.
Türk Ekonomi Bankası yenilikçi yapısı ve kurum kültürünü çalışanlarına aktardığı vizyoner bakış
açısı ile Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle, iki yıla yakın süre devam edecek bir eğitim programına
imza attı. Program, TEB Kurumsal Bankacılık Grubu, yönetici ve üzeri unvandaki, çalışanlarına
yönelik tasarlandı. Sözkonusu sertifika programı; teorik ve teknik bilginin yanı sıra atölye
çalışmaları ve simülasyon eğitimleriyle de desteklenerek, TEB Kurumsal Bankacılık yöneticilerinin
yenilikçi bakış açısını destekleyerek yeni bankacılık ürünlerine ilham verecek şekilde tasarlandı. 20
Ocak 2014 Perşembe günü açılış lansmanı düzenlenen “TEB Kurumsal Bankacılık Akademisi”,
Bahçeşehir Üniversitesi ve TEB yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Bahçeşehir’den yurtdışında yeni üniversite müjdesi
TEB Kurumsal Bankacılık Akademisi lansmanının açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, 9 fakültesi, 17 bin öğrencisi ile dünya üniversitesi olmanın
mutluluğu Türk Ekonomi Bankası ile paylaştıklarını belirtti ve üniversitenin yurtdışı kampuslarının
yanı sıra, hayata geçmek üzere olan yurtdışında açılacak beş yeni üniversitenin müjdesini ilk kez
lansmanda paylaştı.
İçe dönük, yalnızca teorik bilgi ile yol alan üniversite anlayışını kırarak, iş dünyası ve sektörün önde
gelen temsilcileri ile çeşitli projelerde bir araya gelmekten duyduğu mutluluğun altını çizen Yalçın,
“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 Bankacılık Akademisi gibi,
ülkemizin değerlerini daha da yükseğe taşıyacak bir işleve işaret diyor” dedi.

Bugüne kadar hayata geçen en kapsamlı eğitim
TEB Kurumsal Bankacılık Akademisi’nin açılış lansmanında konuşma yapan TEB Kurumsal
Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde
başlatılacak uzun soluklu ve bir yılı aşkın süredir görüşmeleri devam eden eğitim fikrini hayata
geçirmekten dolayı duydukları memnuniyeti belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğimize yön
verecek çalışanlarımız için bir eğitim düzenlemeyi uzun süredir istiyorduk ancak bu sıradan bir
eğitim olmamalıydı. Türk Ekonomi Bankası olarak yeniliği, amatör ruhu ve heyecanı seven bir
kurumuz. Bu nedenle eğitim partneri arayımışızda, kurum kültürümüzle uyuşan bir üniversite ile
çalışmak bizim için çok önemliydi. Bu nedenle hem Bahçeşehir Üniversitesi ile bu ortaklığı hayata
geçirmekten, hem de Dale Carnegie Training’in katılımıyla üç iyi kurumu bir araya getiren bir
projede çalışanlarımızın yeni ufuklara yol alacağını bilmekten mutluluk duyuyoruz.”
Eğitime başlamak kadar sürdürmenin de önemli olduğunun altını çizen Çelebioğlu: “TEB Kurumsal
Bankacılık Akademisi eğitimlerini bir yılı aşkın süre devam edecek şekilde tasarladık. Her bir
modülde bankacılık açısından farklı bir mihenk taşının, çalışanlarımızın nezdinde yerini bulması,
uzun vadede bir yol haritasına dönüşmesini amaçladık. Eğitimi alacak tüm çalışma arkadaşlarımın
edindikleri tüm bu bilgilerle güzel işler ortaya koyacağını umuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmacılar, TEB eğitim katılımcılarına eğitim süresi boyunca başarılar dileyerek gece
sonlandırıldı. Yaklaşık iki yıl sürecek olan TEB Kurumsal Bankacılık Akademisi programında,
Bahçeşehir Üniversitesi bankacılık ile ilgili teknik eğitimleri veriyor olacak.

