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Doğuş Oto yetkilileri,
Bahçeşehir Üniversitesi mezun ailesine katıldı
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile insan kaynaklarına
gösterdiği önemi akademik platforma taşıyan Doğuş Oto, satış ve servis yetkilileri
için düzenlenen ‘Doğuş Oto Gelişim Akademisi’ ile iki yıllık süreci başarıyla
tamamlayan katılımcılar Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın
elinden sertifikalarını teslim aldı.
Doğuş Oto, satış ve servis yetkililerinin gelişimleri ve hizmet çıtasını daha yukarı
taşımak amacıyla planlanan “Doğuş Oto Gelişim Akademisi Programı” 2012 Eylül
ayında Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ile imzalanan
protokol ile kurumsal eğitimleri akademik platforma taşımıştı. Geçen iki yıl zarfında
tüm Doğuş Oto yetkilileri Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik kadrosu ve
içeriğiyle bir araya gelerek, hizmet sürecinde gerçekleştirebilecekleri yenilikler ve
standartlar hakkında bilgilenerek mezun olmaya ve sertifika almaya hak
kazandılar.
Kapanış lansmanında katılımcılar BAU sertifikalarını aldı
2012 yılı Eylül ayında açılışını Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan
Acar’ın yaptığı “Doğuş Oto Gelişim Akademisi Programı” lansmanında, Doğuş
Oto’nun insan kaynaklarına verdiği önem ve Doğuş Oto yetkililerini yönetici
olmaya hazırlayacak bir eğitim fikriyle çıktıkları yolda, Bahçeşehir Üniversitesi
yetkinliği ve akademik platformda kurumsal eğitim sürecini başlattıkları belirttiler.
BAUSEM ile oluşturulan “Doğuş Oto Gelişim Akademisi Programı” çatısı altında
“Değişim Yönetimi, Ekip Yönetimi, Etkin Liderlik, Pazarlama Yönetimi, Müşteri
İlişkileri, Kurumsal Algı Yönetimi, İnovasyon Ve Yaratıcılık, Hukuk, Temel Finans,
Yalın Felsefesi, Müzakere Becerileri ve Mülakat Teknikleri” modüllerini

tamamlayan Doğuş Oto satış ve servis yetkilileri, 17 Haziran Salı günü Bahçeşehir
Üniversitesi’nde düzenlenen kapanış töreni ile, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Şenay Yalçın’ın elinden aldıkları sertifikalarla, iki yıllık eğitim sürecinin
ardından mezun oldular.
“Doğuş Oto Gelişi Akademisi Programı örnek bir proje”
“Doğuş Oto Gelişim Akademisi Programı” lansmanının açılış konuşmasını yapan
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, 9 fakültesi, 17 bin öğrencisi
ile dünya üniversitesi olmanın mutluluğunu Doğuş Oto yetkilileriyle paylaştıklarını
belirtti ve üniversitenin yurtdışı kampuslarının yanı sıra, Washington’da ve
Berlin’de 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda eğitime başlayacak olan yeni iki
üniversiteyi faaliyete geçirdiklerini iletti. Yalçın, Amerikan yasalarıyla diploma
verecek BAU International Washington ve Alman yasalarıyla diploma verecek BAU
International Berlin’in yanı sıra, Gürcistan’da ve Afrika’da açılması planlanan yeni
üniversitelerin müjdesini verdi.
İçe dönük, yalnızca teorik bilgi ile yol alan ve yerel üniversite anlayışını kırarak, iş
dünyası ve sektörün önde gelen temsilcileriyle çeşitli projelerde bir araya
gelmekten duyduğu mutluluğun altını çizen Yalçın, “Bahçeşehir Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi’nin akademi ile sektörü bir araya getiren çalışmaları, bugün
bir kez daha anlaşılıyor ki gelişme ve büyüme yolunda atılan önemli bir adımdır.
Bahçeşehir Üniversitesi olarak, Washington’da açmış olduğumuz yeni
üniversitemiz, yurtdışı yerleşkelerimiz ve güçlü akademik kadromuzla;
sağladığımız imkanlardan gençlerimiz kadar yetişkinlerin yaşam boyu öğreniminde
de yararlanmaları amacını taşımaktayız. Bu çerçeveden bakıldığında, sektörün
sürekli bilgi akışı ihtiyacı; Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Doğuş
Oto gibi üniversite - sektör iş birliğine örnek teşkil edecek projelerin sayısı mutlaka
artmalıdır. Geleceğine yön verirken bilimin ışığından yararlanan Doğuş Oto’yu ve
iki yıl boyunca süren eğitimleri başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak
kazanan katılımcıları kutluyorum” dedi.
İnsana değer veren kurumsal olgunluk
“Doğuş Oto Gelişim Akademisi Programı”nın lansmanında konuşma yapan Doğuş
Oto Genel Müdürü Zafer Başar konuşmasında, kurumlarını çok daha ileri düzeye
taşıyacak bir eğitim programını başlatmış olmanın, öncü rolleri bakımından büyük
önem arz ettiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerine hizmet
etmekten mutlu olan bir şirketin mensupları olduğumuzu bilmek, aynı heyecanı

paylaştığımızı bilerek üretmek motivasyonumuzu her daim canlı kılıyor. Yönetim
gücümüz artıyor, davranışsal özelliklerimiz her geçen gün gelişiyor. Bir adım daha
ilerleyerek, değişime olan inancımızı hayata geçirmek, Doğuş Oto’nun yer aldığı
her noktadaki temsilini siz kanaat önderleriyle gerçekleştirmek adına Bahçeşehir
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile ‘Doğuş Oto Gelişim Akademisi’ adını
verdiğimiz bu uzun soluklu eğitim sürecini başlattık. Başarıya ‘öğrenmeyi
öğrenmek’ ile ulaşmanın mümkün olduğu bilinciyle, her bir çalışanımızın özverisini
ortaya koyarak katıldığı eğitim sürecini takip etmekten büyük mutluluk
duyuyorum.”
Doğuş Oto’yu binlerce şirketten farklı ve önde kılan yönlerinin uzun vadeli
planlama olduğunun altını çizen Başar: “Uzun vadeli yatırımlar içinde en önem
verdiğimiz konu eğitim. Zira stratejik planlamanın bir gereği olarak, iyi ekiple ve
eğitimli bireylerle yol almak kurumumuz için vazgeçilmez ihtiyaçlardan birini
oluşturuyor. Doğruyu arayan, gerektiğinde eleştirilerini yapıcı bir biçimde ortaya
koyabilen, yarı yönetim felsefesini benimsemiş ve müşteriyi, müşteriden ziyade bir
misafir gibi gören bir kurum olma yolundaki adımlarımız büyüyerek atılmaya
devam edecektir. Eğitmenlere ve şirketimizin tüm katılımcılarına bu projenin bir
parçası oldukları için tekrar teşekkür ediyorum” dedi. Lansman, Bahçeşehir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Doğuş Oto Genel Müdürü Zafer Başar
ve BAUSEM Direktörü Elif Çetin’in programı başarıyla tamamlayan katılımcılara
sertifikalarını teslim etmesiyle sona erdi.

