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Kurumsal Eğitim Hizmeti Bireysel Eğitim Hizmeti

Yılda 60 Proje 

Yılda 500 Eğitim Günü

Toplam 600 Kurum

Toplam 8.000 Eğitim Günü

Yılda 50 Eğitim

Yılda 1.000 Katılımcı

Toplam 700 Eğitim

Toplam 12.000 Mezun 



2004 yılında kurulmuş olan, Business Management Institute (BMI),

akademik dünya ile iş dünyası arasında bir bağlantı noktası olarak konumlanan

Türkiye'nin lider iş okuludur. Dünyadaki Business School konseptinin, 

Türkiye'deki öncü kurumu olarak BMI kurulduğu günden bu yana, 

700'den fazla genel katılıma açık eğitim / sertifka programı tasarlamış ve 

uygulamış, böylelikle toplam 12.000'in üzerinde iş dünyası profesyonelinin 

gelişimine katkıda bulunmuştur. 

Genel katılıma açık programların yanı sıra, BMI 15 yıl boyunca Türkiye'nin 

önde gelen bir çok kurumu için özel tasarlanmış eğitim çözümleri sunmuş

ve başarısına katkıda bulunmuştur. Bugüne kadar 600 farklı kurum için, 

toplam 8.000 günün üzerinde eğitim hizmeti sağlamıştır.

We o�er 
world-class management
education for individuals
and organizations.
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Hakkımızda İş dünyasına fark yaratan bireyler kazandıran BMI'ın amacı, 
profesyonel hedeflerin gerçekleştirmesini destekleyen eğitim programları
düzenleyerek, bireylerin ve kurumların gelişimine fayda sağlamaktır.

İş dünyasına dair pratik bilgi birikimi ve deneyimi, akademik bakış açısı ile
buluşturan  özgün konumlanması ile BMI, katılımcıların iş yapış şekillerini ve bakış 
açılarını gözden geçirmelerini sağlayarak profesyonel gelişimlerini beklentilerinin 
ötesinde  gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. 

Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile işbirliklerinin yanı sıra,
sektörün lider kurumları, ilham veren yöneticileri ve eğitmenleri ile birlikte
çalışarak, iş dünyasının gerekisinimlerinin tamamlayacak gelişim programları
düzenlemektedir. 

BMI düzenlemekte olduğu genel katılıma açık ve kuruma özel eğitim
programlarını, farklı uzmanlık alanlarına hitap eden 8 akademik birim altında
gruplandırmıştır. İlgili uzmanlık alanları doğrultusunda, BMI 4 farklı hizmet
alanında eğitim ve gelişim programları sunmaktadır; 

Open Platform (Genel Katılıma Açık / Uzmanlık Eğitim Programları)

Executive Education (Yönetici Gelişim Programları)

Summit & Conferences (Üst Yönetim Zirveleri & Uzmanlık Konferansları)

Custom / Corporate Programs (Kuruma Özel / Kurumsal Eğitim Çözümleri)



Custom / Corporate Programs
(Kuruma Özel / Kurumsal Eğitim Programları)

Summit & Conferences
(Üst Yönetim Zirveleri & Uzmanlık Konferansları)

Executive Education
(Yönetici Gelişim Programları)

Open Platform
(Genel Katılıma Açık / Uzmanlık Eğitim Programları)
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Open Platform
(Genel Katılıma Açık / Uzmanlık Eğitim Programları)

BMI Open Platform, Türkiye'nin önde gelen yönetim danışmanları,
eğitmenleri ve akademisyenleri ile işbirliği içerisinde, farklı konularda
uzmanlaşmaya yönelik kısa süreli eğitim programları düzenlemektedir.

BMI, iş dünyasında sahip olduğu derin bilgi birikimini, işbirliği içinde olduğu
üniversitelerin köklü eğitim geleneği ve akademik yetkinliklerini, ve sektörün lider
kurumlarından gelen pratik uzmanlığı harmanlayarak, bireylerin gelişimine katkı
sağlayan ve kariyerlerinde fark yaratan eğitim programları geliştirmektedir.

Her yıl 50'nin üzerinde genel katılıma açık uzmanlık, seminer ve workshop
programlarıyla, farklı sektörlere ve iş birimlerine yönelik uzmanlık eğitimleri
düzenleyen bir gelişim merkezi olarak hizmet vermektedir.

Uzmanlık Kazandırma Hedefi
Open Platform eğitimleri, sektörde eğitim ihtiyacı hissedilen konulara
odaklanarak, bu alanlarda katılımcılarına yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Kısa Sürede Hedefe Yönelik
Open Platform eğitimleri tek bir alana / konuya  ilişkin uzmanlık seviyesinde
yetkinliği, 1-3 günlük eğitimlerle katılımcılarına kazandırmayı hedeflemektedir.

Sektörde Aranan Yetkinlikler
Open Platform eğitimleri, iş dünyasında gündemde olan ve ihtiyaç duyulan
yetkinliklerin tespit edilmesi doğrultusunda, ilgili alanda uzman eğitmenler
aracılığıyla tasarlanmaktadır.



Executive Education
(Yönetici Gelişim Programları)

BMI Executive Education Center, akademik dünya ile iş dünyasını orta ve üst
düzey yöneticilere yönelik gelişim programları çerçevesinde bir araya getirmektedir.

İşbirliği içerisinde olduğu öncü üniversitelerin bilgi birikimini, uzman danışmanların 
uygulama deneyimleri ve iş dünyası liderlerinin stratejik bakış açısıyla harmanlayarak,
orta ve üst düzey yöneticilerin gelişimini hedefleyen dünya standartlarında eğitim
programları tasarlamaktadır.

Alışılagelmiş eğitim ve gelişim programlarından farklı olarak, iş dünyası
profesyonellerinin öngörülerini, iş yapış biçimlerini ve bakış açılarını gözden
geçirmelerini sağlayarak stratejik vizyon kazandıran ve böylelikle üst düzey yönetici
koltuklarına hazırlanmalarını sağlayan bir gelişim merkezi olarak hizmet vermektedir.

Executive Education
(Yönetici Gelişim Programları)

Yöneticiler için Özel Tasarım
Executive Education eğitimleri, deneyimli iş dünyası profesyonellerini, 
fark yaratan liderler olarak geliştirmek ve kariyerlerine katkıda bulunmak için 
tasarlanmış programlarıdır. 

Üst Düzey Bilgi ve İletişim Ağı
Executive Education eğitimleri, kariyer olarak benzer seviyedeki ve alandaki 
yöneticileri bir araya getirerek, gündemdeki yönetim zorluklarını ve fırsatlarını 
paylaşabilecekleri bir alan oluşturur.

Strateji & Liderlik Odaklı
Executive Education eğitimleri, ekipleri, kurumları ve içinde bulundukları 
toplum için gelişime liderlik edebilecek stratejik ve vizyoner yöneticiler 
kazandırmayı hedeflemektedir.



BMI Conferences, kısa dönemli eğitim ve gelişim platformu olarak ulusal ve
uluslararası uzmanların katılımıyla "Yönetim Konferansları" düzenleyerek,
sektörler arası bilgi ve iletişim ağının genişletilmesine hizmet etmektedir. 

Sektörlerin geleceğine yön veren akademisyenleri, stratejik kararlara imza atan
üst düzey yöneticileri ve konu üzerinde uzman uygulamacıları katılımcılarıyla
buluşturan bu platform, gerçekleşen oturumlarda iş hayatıyla bütünleşmiş
çözümleri, farklı bakış açılarını ve güncel uygulama örneklerini edinme imkanını
bütünsel bir çerçevede sunmaktadır. 

Bunun yanı sıra BMI, Türkiye'nin en prestjili iş dünyası buluşmaları arasında
gösterilen C-Summit zirvelerinde, C-Level yöneticileri bir araya getirmekte ve
finans, pazarlama, insan kaynakları gibi farklı iş fonksiyonlarındaki son gelişmeleri
üst düzey yönetim seviyesinden paylaşılması için eşsiz bir platform sunmaktadır.

Summit & Conferences
(Üst Yönetim Zirveleri & Uzmanlık Konferansları)

Summit & Conferences
(Üst Yönetim Zirveleri & Uzmanlık Konferansları)

Eşsiz Bilgi ve İletişim Ağı
Düzenlediğimiz konferans ve zirveler iş dünyası profesyonelleri için eşsiz bir
networking ortamı sunmakta, aynı zamanda bilginin paylaşılarak gelişmesini
sağlamaktadır.

En Son Trendler ve Gelecek
Düzenlediğimiz konferans ve zirveler, iş dünyasındaki güncel konular ve
trendlere odaklanarak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmelerin takibi
için ortam yaratmaktadır.

İlham Veren Konuşmacılar
Düzenlediğimiz konferans ve zirveler, Türkiye'nin lider yöneticilerinin, yönetim
danışmanlarının, uzman akademisyenlerini buluşturarak iş dünyasının
ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.



Custom / Corporate Programs
(Kuruma Özel / Kurumsal Eğitim Programları)

BMI Custom/Corporate Programs Center, genel katılıma açık programlar, yönetici 
gelişim programları ve konferanslar kapsamında edinmiş olduğu deneyimi, 
üniversitelerle işbirliği halinde, konularında uzman danışmanlar ve üst düzey yönetici 
ağıyla  birleştirerek kurumlara özel gelişim programları düzenlemektedir. 

Danışmanlık hizmeti sunduğu kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut veya
özel tasarlanmış gelişim programlarıyla kurumların vizyonlarını gerçeğe dönüştürecek
ekiplerin oluşmasını sağlamaktadır.

Uzmanlık programları ve kişisel gelişim programlarından, ilham veren liderlik
programlarına kadar çok geniş bir kapsamda hizmet veren BMI Kurumsal Eğitim
programları, sınıf-içi eğitimler, koçluk, konferanslar ve seminerler gibi farklı eğitim
teknikleri kullanarak kurumsal verimliliği arttırmayı hedeflemektedir.

Custom / Corporate Programs
(Kuruma Özel / Kurumsal Eğitim Programları)

Kurumunuza Özel Tasarım 

Sektörel Tasarım
Eğitim programlarımızın içeriğini ve eğitmen tercihlerimizi, kurumunuzun içinde 
bulunduğu sektörün zorluklarına ve fırsatlarına karşılık verecek şekilde düzenliyoruz.

İçerik Tasarımı
Eğitim programlarımızın içeriğini, teknik / teorik bilgi, pratik bilgi, güncel örnekler, 
ilham verici ve vizyon konuşmaları içerecek şekilde özel dizayn ediyoruz.

Öğretim Metodu Tasarımı
Eğitim yöntemini, kurumunuzun ihtiyaçları ve hedefleri uyarınca, koçluk, fasilitasyon, 
workshop, role-play gibi birçok farklı eğitim metodu kullanarak tasarlıyoruz.

Amaç / Hedef Tasarımı
Eğitim programlarımızın içeriğini ve yöntemlerini, katılımcı kitlesinin organizasyondaki 
seviyesi ve görevi açısından ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde hazırlıyoruz.



Danışmanlık Hizmetleri

Business Management Institute (BMI) İnsan Kaynakları alanında 25 yıllık ve 
Eğitim Hizmetleri alanında ise 15 yıllık tecrübe, network ve know-how ile, sektörün
lider eğitmen ve danışmanlarıyla işbirliği içerisinde, kurumsal eğitim & gelişim
danışmanlığı - yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. 

BMI olarak, iş dünyası hakkında derin bilgi birikimi ve eşsiz bir iş ağına sahip olmanın 
yanı sıra, sektörü sürekli yakından takip eden, farklı iş alanlarındaki zorluk ve fırsatları 
sık sık analiz eden, böylelikle kurumların eğitim ihtiyaçları ve beklentileri hakkında 
geniş bilgiye ve perspektife sahip bir kurumuz. 

Buna rağmen, hizmet verdiğimiz kurumların yalnızca eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflemek yerine, ilgili kurumun sektördeki mevcut konumunu, organizasyon 
yapısını, kültürünü, iş yapış biçimlerini, gelecek stratejilerini ve beklentilerini anlamayı 
hedefliyoruz. Böylelikle etkili bir iş ortağı olarak hareket ederek, kurumların 
stratejilerine katkıda bulunmayı, kurumsal eğitim & gelişim süreçlerindeki
beklentilerini  yükseltmeyi ve bu beklentilerin fazlasıyla karşılanması konusunda 
yönlendirmeyi amaçlıyoruz.

Custom / Corporate Programs
(Kuruma Özel / Kurumsal Eğitim Programları)

Referanslarımız

Abalıoğlu Holding

Arçelik

Alarko Holding

Albaraka Türk

Anadolu Hayat Emeklilik

Aselsan

Betek Boya

Bilim İlaç

Bizim Toptan Satış Mağazaları

Borusan Holding

Boyner

Çalık Holding

Defacto

Demirören Medya

Deva Holding

Doğuş Otomotiv

Dünya Medya

Eczacıbaşı

Enerjisa

Eren Holding

ETİ

Four Seasons Hotels

Gamak Makine

Garanti Bankası

Gittigidiyor

Güral Porselen

Halkbank

Hayat Kimya

Henkel

İş Bankası

İpekyol

Koton Mağazacılık

LcWaikiki

Memorial Sağlık Grubu

Mutlu Akü

Nef Yapı

Pirelli

Samsung

Sarten

Şişecam

Tab Gıda

Temsa

THY

Turkcell

Türkiye Ekonomi Bankası

Türk Telekom

TTNET

Ulukartal Holding

UNDP

Ülker

Yaşar Birleşik Pazarlama

Yapı Kredi Bankası

Yünsa

Zorlu Enerji
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Odaklandığımız Sektörler

∞ Bankacılık, Finans ve Finansal Servisler

∞ Bilişim, Telekom, Teknoloji ve Yazılım

∞ Hızlı Tüketim Ürünleri ve Perakende

∞ Sağlık, İlaç ve Medikal Ürünler

∞ Enerji, Enerji Hizmetleri ve Yenilenebilir Enerji

∞ Otomotiv, Ulaşım, Filo ve Yan Sanayi

∞ Üretim, Ağır Sanayi ve Endüstriyel Hizmetler

∞ İnşaat ve Emlak Hizmetleri

∞ Hizmet Sektörü & İş Hizmetleri

∞ Finans & Finansal Yönetim

∞ Satış & Pazarlama

∞ İnsan Kaynakları Yönetimi 

∞ Operasyon, Tedarik Zinciri, Üretim

∞ Genel Yönetim 

∞ Liderlik & Strateji 

∞ Dijital, Teknoloji, İnovasyon 

∞ Kişisel Gelişim

∞ Sektörel & Diğer Eğitim Programları

Akademik Birimler
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