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Doğu 

Marmara ABİGEM 

Kosova ve Arnavutluk ile B2B ikili iş görüşmeleri  
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında, Kosova İş 

Ajansı Prishtina REA ve Arnavutluk Yatırım 

Geliştirme Ajansı ile işbirliğinde, 5 Mayıs 2021 

tarihinde B2B ikili iş görüşmeleri etkinliği 

düzenlenecektir.  

Etkinlik; bilişim ve iletişim teknolojileri, otomotiv 

yan sanayi, makina, otomasyon, metal, plastik ve 

kauçuk sektörlerini kapsamaktadır.  

İkili iş görüşmeleri b2match platformu 

üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Bölgemiz firmaları, bulundukları ortamdan sisteme 

online bağlanarak ilgili sektörlerde faaliyet gösteren Kosovalı ve Arnavut firma temsilcileri ile 

görüşebilecek ve olası işbirliklerini değerlendirebilecektir. 

Etkinliğe katılım ücretsiz olup, aşağıdaki link üzerinden kayıt olunmakta ve katılımcı firma profillerine 

ulaşılabilmektedir.  

Kayıt linki: https://eastmarmarakosovamatch.b2match.io/ 

AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) 
DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU 
E-BÜLTENİ 

https://eastmarmarakosovamatch.b2match.io/


KOU TEKNOPARK 

Stratejik Yönetim Eğitiminin Amacı 

Bu eğitimle, katılımcıların stratejik yönetim 

süreçlerine dair bakış açılarını genişletmek, 

teorik temel ve örneklerden hareketle temel 

işletme stratejileri konularında bilgi seviyelerinin 

artırılması amaçlanmaktadır. Eğitim süresince 

Türkiye’de yaşanmış gerçek işletme vakası örnek 

uygulamasıyla katılımcıların stratejik yönetimin 

pratik uygulamasına hakim olması 

amaçlanmaktadır.  

 

Eğitim Süresi & Tarihi 

(2 yarım gün) 18 Mart 2021 Perşembe 14:00-

18:00 saatleri arasında 19 Mart 2021 Cuma 

14:00-18:00 saatleri arasında  

 

Eğitim Yeri 

Eğitim, Zoom Platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.  

 

Bağlantı bilgileri 

https://us02web.zoom.us/j/6041582284?pwd=dmFNZmdLN3lLSDdOMjdHTFRHTFBl QT09  

Meeting ID: 604 158 2284 & Passcode: 5284800 

 

Eğitim Ücret Bilgileri  

Üyelerimize ücretsiz olarak verilmektedir. 

 

Eğitmen  

Dr. Kamil Bayar (Via Danışmanlık Ltd. Şti. kurucusu)  

 

Kimler Katılabilir  

Şirket sahipleri, şirket üst ve orta düzey yöneticileri. Stratejik planlama birim çalışanları veya 

kariyerini strateji yönetim alanında planlamak isteyenler. 

 

Eğitim Konu Başlıkları ve Akış  

Kavramsal Çerçeve 

 Stratejik yönetimin iş dünyasındaki önemi  

 Strateji, stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramları  

 Yönetim, yönetim fonksiyonları ve stratejik yönetim 

Stratejinin Formülasyonu ve Planlanması  

 Stratejik yönetim süreci ve adımları  

 Stratejik bilinç ve strajik düşünce  

 Stratejistler ve stratejistlerin seçimi  



 Stratejik analiz yöntemleri  

 Stratejik planlama piramidi  

 Strateji belirleme yöntemleri  

 Misyon, vizyon ve kurum değerleri belirleme 

  Temel ve alt stratejiler belirleme  

 Stratejik amaç ve hedefler belirleme  

 Stratejik faaliyet ve aksiyon planları yapma  

 Etkin stratejik planlama için gereklilikler 

 

Stratejilerin Uygulanması  

 Stratejilerin etkin uygulanması ve gereklilikler  

 Stratejilerin uygulanmasında kullanılan teknikler 

 Strateji haritaları ve temel yaklaşımları  

 Stratejik liderlik ve özellikleri  

Stratejilerin Değerlendirmesi ve Kontrol 

 Stratejik değerleme ve kontrol teknikleri  

 Balance Score Card ile kurumsal performans izleme sistemi  

 Kurumsal hedef belirleme ve performans (KPI) yaklaşımları 

 

Eğitim Uygulaması ve Pekiştirme  

 Teorik temel ve genel stratejik yönetim yaklaşımları detaylı olarak anlatılır.  

 Stratejik yönetim işletme vakası analizi ve yorumu yapılır.  

 1,5 saat birebir online stratejik danışmanlık kişiye özel planlanır. 

 Soru-cevap ile akılda kalan sorulara cevap aranır. 

 Okuma tavsiyeleri ve öneriler paylaşılır. 

 

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI  

Avrupa İşletmeler Ağı ve BTSO Akademi işbirliği ile  KOBİ’lerimize yönelik olarak Sınır Ötesi 

Ticaret Eğitimi gerçekleştirildi.  

 

Bursa Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doç Dr. Hilal Yıldırım Keser tarafından çevrimiçi 

olarak gerçekleştirilen eğitim kapsamında; firmalarımız pandemi sonrası artan gereksinimler 

doğrulturu-sunda E-Ticaretin Kapsamı, E-Ticaret Altyapısı, Dijital Pazarlama, E-İhracatta Dijital 

Gereklilikler ve Entegrasyon, E-İhracat ve Uluslararası Online Pazaryerleri konularında 

bilgilendirildi. 

 

 

 

 

 

 

 



BTSO, Tekstil Sektöründe faaliyet gösteren üyelerine  

yönelik olarak  Almanya EEN ofisi ile Fashion Match  

Supply kapsamında çalışmalara başladı. 

 

"Fashion Match Supply 2021" (Moda - Tedarik B2B  

Eşleştirme 2021) etkinliği 26 – 30 Nisan 2021 tarihlerinde 

Almanya ile  Düsseldorf EEN  Ofisi organizatörlüğünde;  

sanal ortamda düzenlenecektir. 5 gün sürecek olan  

program kapsamında çalıştay, konferans ve ikili iş görüşmeler gerçekleştirilecektir. 20’den 

fazla ülkeden 300’e yakın uluslararası tasarımcı, tedarikçi, üretici, danışman, lojistik firması ile 

teknoloji sağlayıcı şirket ve uzmanın bir araya gelmesi beklenen etkinliğe; BTSO organizasyonu 

ile, Juniokids Bursa Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Kümesi ve BURTEX Tekstil Kümelenmesi Giysilik 

Kumaş üreticileri katılım sağlayacaktır. 

 

 


