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Drucker Yönetim Yolu ilk mezunlarını verdi
Dünyaca ünlü yönetim bilimci Peter F. Drucker’ın 95 yıllık birikimiyle ortaya
koyduğu öğretiler doğrultusunda hazırlanan Drucker Yönetim Yolu Sertifika
Programı ilk mezunlarını verdi. Programın ikincisi 26 Mayıs’ta Bahçeşehir
Üniversitesi’nde başlıyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ve Türkiye’nin önde
gelen danışmanlık şirketlerinden HumanGroup, “Yönetim ve Liderlik Akademisi”
ile Türkiye’de bir ilki hayata geçirdi. Akademide ilk olarak yönetim anlayışında
değişiklik ve farklılık yaratmak, etkin yönetim teorilerine ve uygulamalarına hakim
olmak isteyen yönetici ve yönetici adayları için “Drucker Yönetim Yolu Sertifika
Programı” 15 Şubat 2014’te başladı. Yönetici ve yönetici adaylarının yoğun ilgisiyle
karşılaşan programın ikincisi 24 Mayıs 2014’te açılacak.
Etkin yöneticilerin eğitim adresi olmayı hedefleyen Akademi, yöneticilerin yerel ve
küresel platformlarda fark yaratacak yönetim anlayışına kavuşmalarını, bireysel ve
kurumsal olarak başarılı sonuçlara imza atmalarını amaçlıyor. Akademide yer alan
programlar, dünyaca ünlü şirketler tarafından yönetim politikası olarak kabul
edilen Peter F. Drucker öğretilerini temel alıyor.
BAUSEM Direktörü Elif Çetin, iş dünyasının yönetici geliştirme ve liderlik
konularındaki eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere HumanGroup’la birlikte
Yönetim ve Liderlik Akademisi’ni hayata geçirdiklerini söylüyor: “Yöneticilerin
yeterliliği; günümüz iş dünyasının en önemli önceliklerinden biri olan çalışan
bağlılığı, verimliliği ve motivasyonu için çok önemli. Oysa dünyada ve Türkiye’de
yapılan pek çok araştırma yöneticilerin insan yönetimi açısından yeterli donanıma
sahip olmadığını gösteriyor. Bahçeşehir Üniversitesi, iş dünyasının eksiklerini
gözlemleyen, üniversite olmanın getirdiği teorik donanımın yanı sıra, hayattan
kopmayan bir kurum. Bu yüzden Türkiye’de yönetici geliştirme konusunda önde
gelen danışmanlık firmalarından HumanGroup ile iş dünyasının yönetici geliştirme
ihtiyacına yanıt vermek üzere bir araya geldik.”

HumanGroup, The Drucker Institute’un Türkiye temsilcisi olarak, “Drucker
Yönetim Yolu” (Drucker Management Path) programıyla son bir yıldır Türk iş
dünyasıyla Peter Drucker’in felsefe ve öğretilerini buluşturuyor. 2009’dan bu yana
dünyada 20’yi aşkın ülkede 100’den fazla şirket tarafından başarıyla uygulanan
program Türkiye’de de iş dünyası tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.
İkinci program 26 Mayıs’ta başlıyor
Akademi bünyesinde ilk olarak Drucker Yönetim Yolu Sertifika Programı 15 Şubat
2014’te başladı. Programa gösterilen yoğun ilgiye yanıt vermek üzere ikinci
program 24 Mayıs 2014’te açılıyor. Program kapsamında eğitimler Bahçeşehir
Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde veriliyor. Eğitimler, Cumartesi ve Pazar günleri,
saat 09:00-17:30 arası 20 kişilik sınıflarda yapılacak. 4 hafta sürecek program
toplam 60 saatten oluşuyor. Eğitimler, Drucker Management Path Eğitici
Sertifikası’na sahip fasilitatörler tarafından veriliyor. Programı başarıyla bitirenler
sertifika almaya hak kazanıyor. Yönetim ve Liderlik Akademisi ve Drucker Yönetim
Yolu Sertifika Programı ile ilgili detaylar ve kayıt hakkında bilgi için:
Http://bausem.bahcesehir.edu.tr
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Drucker Yönetim Yolu ilk mezunları ne diyor?
“Daha iyi bir işe başladım”
Çağlar Avcıl, Mimar
Programda güçlü yanlarımızı ve birlikte çalışabileceğimiz ekibin özelliklerini
keşfetmemizi sağlayan modüller bulunuyor. Böylece bizden farklı düşünen
insanlarla ortak noktalar yakalayarak etkin yönetimi uygulamayı öğrendiğimiz bir
eğitimden geçtik. 2-3 haftadan sonra işimden istifa ettim, bu istifada biraz kendimi
görüp, bana uygun bir yolda ilerleme kararı aldım. Hemen iki hafta sonrasında yeni
bir inşaat şirketinde çok daha yüksek bir pozisyonda, yönetici konumunda işe
başladım. Şimdi ekibimle birlikte daha iyi bir şekilde, daha büyük bir projede
çalışıyorum.
“Ekibim ve yöneticilerimle diyalogum gelişti”
Gülhan Yelis, Yargıcı Mağaza Müdürü
Eğitimle birlikte yönetim açısından hayatımda çok şey değişti. Ekibimle ve üst
yöneticilerimle aramdaki diyalog gelişti. Daha öncesinde bir eğitimim olmamasına
rağmen Drucker Yönetim Yolu’nda aldığım bir dersten öğrendiğim bilgilerle
arkadaşlarım şirket kuruluşunda birebir danışmanlık yaptım, bütün süreçlerinde
yer aldım. Burası bir yönetim okulu gibi, üniversitenin dışında size katkı sağlayacak
bir eğitim sunuyor.
“Karşılaştırma fırsatı verdi”
Alper Kenber, Zorlu Factoring Finansal Pazarlama Müdürü
Ekip yönetimi yaparken o ekibi daha bilimsel, daha Drucker’a özgü nasıl
yönetebilirim, yöneticilerin yaklaşımı buna ne kadar uygun karşılaştırma fırsatı
buldum. İleriki dönemde kendi adıma bu bilgileri kullanabileceğimi düşünüyorum.

“Farkındalığımı artırdı”
İsmail Dokur, T Bank Bütçe Planlama ve Raporlama Müdürü
Drucker’la tanışmak, yönetim ve yönetim ilkeleriyle ilgili farkındalığı artırdı, birçok
yaşadığımız ama isimlendirmediğimiz detayları isimlendirme fırsatı verdi.
“Tecrübeleri paylaştık”
Ümit Özkarataş, Girişimci
Eğitime katılmadan önce bir dış ticaret şirketinde çalışıyordum. Eğitimdeki Kendini
Tanı, Ekibini Yönet, İşini Yönet modüllerinden sonra işten ayrıldım, şimdi kendi
adıma bir şeyler yapmaya başlıyorum. Eğitimde bildiğimiz şeyler de vardı, yeni
şeyler de öğrendik, dağarcığımıza ekledik. Daha önemlisi başkalarının tecrübelerini
paylaşıp onları dinlemek bile çok faydalı oldu.
Berfu Gürel – İşletme Yönetimi Öğrencisi
BAUSEM’in asistan öğrenci sistemi sayesinde eğitimlere ücretsiz olarak katıldık.
Çalışma hayatına atılmadan önce farklı sektörlerden ve iş alanlarından insanların
tecrübelerini dinleyerek Peter Drucker’a ilişkin bir bakış açısı kazanmış olduk.

