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Akademi ve sektör
eğitim için EDUCORP’ta buluştu
Yeni nesil davranış örüntüleri ve teknolojiyle büyük değişiklikler yaşaması
öngörülen kurumsal hayat ve kurumsal eğitimin dünü, bugünü ve geleceği
Bahçeşehir Üniversitesi’nde tartışıldı. Yetişkinlerin kurumsal hayatta gelişiminin
sağlanması ve öğrenmeye dönüşen eğitimlerin kurgulanabilmesi için akademi ve
sektör buluşması 25 Mayıs’ta EDUCORP - Kurumsal Eğitim ve Gelişim Akademileri
Zirvesi’nde bir araya gerçekleşti.
Sınırların ötesinde eğitim mottosu ile eğitimde yeniliklerin öncüsü Bahçeşehir
Üniversitesi’nin (BAU) yaşam boyu öğrenimi konu edinen ve profesyonellerin örgün
öğrenim süresinin devamında da tüm eğitim imkanlarıyla buluşmalarına öncülük eden
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ve işletmelere, kurumlara insan
kaynakları hizmetleri ve çözümleri sunan Indense Eğitim ve Danışmanlık iş birliğiyle,
kurumsal eğitimin süregiden dinamiklerini değiştirmek üzere EDUCORP - Kurumsal Eğitim
ve Gelişim Akademileri Zirvesi, 25 Mayıs 2016 tarihinde BAU’da düzenlendi.
BAUSEM öncülüğünde kurumsal eğitimleri değerlendirmek, eğitim süreçlerinde yer alan
tarafların tamamı tarafından, eğitim tasarımını 360 derece yeniden ele almak ve
şekillendirmek üzere bir platform ve referans merkezi olarak hayat bulan EDUCORP,
zengin ve geniş konuşmacı ve katılımcı grubuyla sektöre taze kan getirecek fikirlerin
buluşmasına ev sahipliği yaptı.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın:
“Yaşamboyu öğrenim için yepyeni bir platform yaratıldı”
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın Bahçeşehir Üniversitesi’nde
yetişkin yaşamının önemli bir parçası olan kurumsal eğitimlerle ilgili olarak şunları söyledi:
“Kurumların çalışanlarını bilgiyle beslemeleri ve bu amaçla kurum içinde kurdukları
akademilerle düzenli olarak gelişime önayak olmaları çok doğru ama eksik bir adım. Bilgi
üretiminin yeterli olmadığı, eğitim tasarımının yenilikçi olmadığı noktalarda ise iş
üniversiteler düşüyor. Eğitim tasarım süreçlerinin tarafları olarak bir araya geldiğimiz
EDUCORP Zirvesi ile kurumsal akademilerin çok daha verimli yerlere nasıl taşınabileceğini
tartışabilecek, geleceğe bakarak hangi adımları atmamız gerektiğine dair paylaşımda
bulunabileceğiz. Bir gelenek haline gelmesinde büyük yarar gördüğüm EDUCORP,
kurumsal akademilerin ve yetişkinlerin yaşamboyu öğreniminin gelişimine katkıda
bulunduğu kadar, toplumu da bilginin ışığıyla daha iyiye doğru dönüştürecektir.”

Bir gelenek olması planlanıyor
25 Mayıs’ta Bahçeşehir Üniversitesi’nde ilki gerçekleştirilen EDUCORP, kurumlar ve
akademilerin bir araya gelerek, eğitim tasarımında meydana gelen boşlukların giderilmesi,
kurumların eğitim departmanlarının daha etkin ve proaktif hale getirilebilmesi için bir güç
birliği oluşturma fikriyle hayata geçti. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bir gelenek
haline getirilmesi planlanan zirvenin önümüzdeki yıllarda da kurumlardaki sürekli ve
stratejik öğrenmeye rehberlik ve öncülük etmesi öngörülüyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve BAUSEM Direktörü Dr. F. Elif
Çetin’in açılış konuşmalarıyla başlayan EDUCORP’un ilk oturumu “Akademik Bakış”,
Sunucu ve Spiker Melih Şendil moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ali Baykal, Doç. Dr. Tunç
Bozbura, Dr. Habibe Akşit ve Mehmet Arslantunalı’nın sunumlarıyla katılımcılara aktarıldı.
“Yılın Öne Çıkan İşleri” oturumunda ise Türkiye’nin önde gelen eğitim departmanlarıyla
dikkat çeken ve geçtiğimiz yılın en dikkat çeken işlerine imza atan kurumlar olarak ATÜ
Duty Free İnsan Kaynakları Koordinatörü Zeynep Derya Levent, Doğuş Otomotiv İnsan
Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü Ela Kulunyar, Ford Otosan Mesleki Eğitim
Akademi Yöneticisi Sabahattin Gücin, LC Waikiki Kurumsal Akademi Direktörü Gülperi
Tandar, Türk Telekom Çevik Stüdyo, Eğitim Tekn. ve Gelişim Destek Grup Müdürü Selçuk
Alimdar, AXA Sigorta Eğitim Gelişim ve İç İletişim Müdürü Erdal Serbest, Garanti Bankası
Eğitim Müdürü Aylin Obalı, Bilim İlaç İnsan Kaynakları Direktörü Dilek Mete, Cem Özüak
moderatörlüğünde sahne aldı ve yılın en önemli işlerini izleyicilerle paylaştı.
Öğleden sonra katılımcılarla buluşturulan “Yurtdışı Uygulamaları” oturumunda ise
Bahçeşehir Üniversitesi, Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Direktörü Dr. Sean Michael
Cox ve sonrasında Elephants Don't Forget, İş Geliştirme ve Operasyonlar Direktörü ve
CTO Dan Gray ile Tuna Çelik konuşmalarını gerçekleştirdi. “Future Talks – Gelecek
Konuşmaları” adı verilen, İK Bloggerı / Oyun Tabanlı Eğitim Danışmanı Ali Cevat Ünsal
moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda ise; VR First BAU – Sanal Gerçeklik Laboratuarı
Direktörü Sami Hamid, Blippar Türkiye CEO’su Zehra Öney, Codemodeon Innovative
Digital Works Kurucu Ortağı Yağız Hatay ve GamFed Türkiye Temsilcisi ve Yum! Dijital
İçerik Geliştirme Uzmanı Ercan Altuğ Yılmaz, gelecekte kurumların mutlaka tanışacağı
uygulama ve teknolojilerle katılımcıları buluşturdu. Yoğun bilgi paylaşımının
gerçekleştirildiği EDUCORP, kapanışı ise “Disiplin Dışı Bakış” oturumunda Yaşam Atölyesi
Kurucusu ve Yazar Aret Vartanyan’ın konuşması ve Yeşim Pekiner Quintet Caz Dinletisi ile
son buldu.
“İstanbul’un kalbinde bir dünya üniversitesi” mottosuyla, eğitimde yeniliklerin öncüsü
olan Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen ve önümüzdeki yıl
tekrar gerçekleştirilmesi planlanan EDUCORP hakkında daha detaylı bilgiye
educorp.bahcesehir.edu.tr veya bausem@cec.bau.edu.tr adresinden ulaşmak mümkün.

