
 

 

Basın Bülteni 

Drucker, Yönetim  
Akademisi ile BAU'da! 

 
Dünyaca ünlü yönetim bilimci Peter F. Drucker’ın 95 yıllık birikimiyle ortaya koyduğu 
öğretiler, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem) ve HumanGroup 
işbirliğiyle, ‘Drucker Yönetim Akdemisi’nde ülkemiz yöneticileri ile buluşmaya 
hazırlanıyor. 
 
'Yönetimi bulan adam', 'iş ve yönetim aleminin en etkili zihni ve en genç  aklı' olarak 
tanımlanan Peter F. Drucker, dünyada yönetim bilimleri ve insan kaynakları alanında saygı ve 
kabul gören bir isim. Bugün dünyanın en önemli şirketlerinin yönetim politikası olarak kabul 
edilen Drucker öğretileri, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem) ve 
HumanGroup işbirliğiyle, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ‘Drucker Yönetim Akademisi’ ismiyle 
hayat buluyor. 
 
Peter F. Drucker’ın öğrencilerinin kurduğu The Drucker Institute tarafından geliştirilen ve 
öğretilerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan ‘Drucker Management Path’ programının, 
ülkemizde de ulaşılabilir olması için bir araya gelen Bahçeşehir Üniversitesi ve HumanGroup, 
‘Drucker Yönetim Akademisi’ni iş dünyası ile buluşturuyor. 
 
AKADEMİ PROJESİ DÜNYADA BİR İLK! 
 
Drucker Yönetim Akademisi, The Drucker Institute kapsamında, bir üniversite ile 
danışmanlık şirketinin hayata geçirdiği ilk akademi projesi olarak dikkat çekiyor. 9 Ocak 
2014’te Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşecek lansmanda, ilk kez 
ülkemizdeki iş adamlarıyla buluşacak olan Drucker Yönetim Akademisi, tüm detayları ile 
katılımcılarla paylaşılacak. Üstelik lansman davetlilerine özel indirimler ve ücretsiz eğitimler 
de misafirleri bekliyor olacak. 
 
BAU, YÖNETİCİLERİN EĞİTİM ADRESİ OLACAK 
 
Drucker Yönetim Akademisi’nin kuruluşu hakkındaki düşüncelerini paylaşan Bahçeşehir 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Bahçeşehir Üniversitesi, bir üniversitenin sahip 
olması gereken teorik donanımın yanı sıra, hayattan kopmayan bir kurum. Hayatın dilini, 
başta öğrencilerimiz olmak üzere Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nda eğitim alan herkese 
aktarmak öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor. Bahçeşehir Üniversitesi’nin yaşam boyu 
eğitime açılan yüzü olan Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BüSem) ve 
HumanGroup iş birliğiyle hayata geçecek Drucker Yönetim Akademisi, gerçek hayattan feyz 



alan bir girişim olması nedeniyle, üniversitemizin vizyonuyla doğrudan örtüşen bir nitelik 
taşıyor” diyor. 
 
Peter F. Drucker gibi dünyanın kabul ettiği kıymetli bir düşünürün hayatı gözlemleyerek 
keşfettiği, ilk kez onun zekasının ortaya koyduğu ‘modern yönetim anlayışı’nı, ülkemiz 
yöneticilerine aktaran üniversite olmaktan gurur duyduklarını belirten Yalçın ekliyor: 
“Drucker Yönetim Akademisi’nde yeni ve insan odaklı bir bakış açısı edinecek yöneticileri iş 
dünyasına kazandırmaktan ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak ‘yöneticilerin eğitim adresi’ 
olmaktan mutluluk duyacağız. Daha sonraki adımlarda yalnızca ülkemizin üst düzey 
yöneticilerini değil, The Drucker Institute’un faaliyet gösterdiği ve kampüslerimizin 
bulunduğu ülkelerdeki yöneticileri de Peter F. Drucker’ın öğretileri ile tanıştırmayı 
hedefliyoruz.” 
 
İLK SERTİFİKA PROGRAMI 15 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR 
 
Drucker Yönetim Akademisi’nin ilk programı olan ‘Drucker Yönetim Yolu Sertifika 
Programı’ 15 Şubat 2014’te başlıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde 
verilecek eğitimler, 20 kişilik sınıflarda, 5 haftasonu boyunca ve toplam 10 günlük süreden 
oluşuyor. Drucker Management Path ‘eğitimci sertifikası’na sahip eğitmenler tarafından 
verilecek eğitimler, 60 saatlik sürede katılımcılara aktarılıyor. Drucker Yönetim Akademisi’ni 
başarıyla tamamlayan katılımcılar, programa katıldıklarını belgeleyen; The Drucker Institute, 
Bahçeşehir Üniversitesi, The Center for Great Management, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (BÜSEM) ve HumanGroup imzalı sertifikaları ile akademiden ayrılıyor. 
 
Türkiye’deki modern yönetim biliminin gelişime yeni bir bakış açısı kazandıracak Drucker 
Yönetim Akademisi’nin ilk sertifika programına kayıt olabilmek için BüSem’e 0 212 381 59 
36 numaralı telefondan ya da busem@bahcesehir.edu.tr adresinden ulaşmak mümkün. 
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