
 

STRATEJİYE GİRİŞ 
Strateji serisi (Birinci modül) 

Eğitmen: Esra KİPER 
 

 

Eğitimin amacı: 

 

Katılımcılara stratejik planlama, strateji belirlerken dikkat edilmesi gerekenler, genel 

yöntemler kullanımında temel bilgi ve beceriler kazandırmak. 

 

Eğitim içeriği: 

 

• Strateji ne Değildir? 

• Vizyon, Misyon ve Değerlerin Strateji için Önemi 

• Strateji Belirleme için Kullanılan Genel Metodolojiler (SWOT, Çevre Analizi, 

BCG Matriks) 

• Limancılık Strateji Belirleme Sürecinde Kullanılan Analizler (Hinterlant Analizi, 

Ticaret Analizi vb.) 

• Senaryo Planlamasının Önemi 

• Stratejinin İletişimi ve Paylaşımı 

• Örnek Bir Strateji Geliştirme Süreci (Vaka çalışması – Öğrenimler) 

 

Katılımcıların eğitim sonunda edineceği yetkinlikler: 

 

• Stratejiyi tanımlar, vizyon, misyon ve değerlerin arasındaki farkı bilir. 

• Stratejiyi başarılı kılan öğeleri tanımlar. 

• Kullanılacak yöntemler ve analizlerin uygunluklarını bilir. 

 

Eğitmenin bu eğitim için tercih ettiği katılımcı profili: 

• Yöneticiler, 

• Departman sorumluları, 

• Strateji oluşturabilecek sorumlulukta olan kişiler, 

• Planlama ve strateji konularında bilgi sahibi olmak isteyenler. 

Eğitimin toplam süresi: Dört saat (Her bir eğitim saati 45 dakika olarak hesaplanır). 

 

Eğitimin takvimi: 16 Şubat 2023 Perşembe / 13.00-17.00 

 

Eğitim ortamı: Çevrimiçi (Zoom) 

 

Eğitimin ücreti: 2 000 TL (ikibin) + %18 KDV 

./. 

  



 

Eğitmenin özgeçmişi: 

 

Esra KİPER 

 

Strateji yönetimi konusunda 17 yıllık tecrübesi vardır. Hitit 

Bilgisayar Hizmetleri, Deloitte Yönetim Danışmanlığı, PwC Strateji 

Danışmanlığı ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Toros Tarım’da 

strateji, iş geliştirme ve yatırımcı ilişkileri direktörü olarak görev 

almıştır. Halen bağımsız danışman olarak görev yapmaktadır.  

 

Esra KİPER İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Endüstri 

Mühendisliği lisans derecesi almıştır. Yüksek lisanslarını ise 

Manchester Business School’dan işletme (MBA) ve Boğaziçi 

Üniversitesi’nden Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanında 

almıştır. 

 

 

Süreç, Başvuru ve Ödeme Bilgileri: 

• Eğitime katılım talebiniz için ön kayıt formunu doldurunuz. 

• Kesin kayıt için talep edilecekler ve ödeme bilgileri iletilecektir. 

• Kesin kayıt sonrası katılımcılara Zoom bilgileri iletilecektir. 

• Ödeme: 

1. TÜRKLİM üyesi limanlardan yapılan başvurularla ilgili ödeme muhasebe birimi 

tarafından yürütülür. 

2. Diğer tüm başvurularda kesin kayıt için ödemenin eğitimden önce yapılması 

zorunludur. 

3. Tahsil edilen ücretler hiçbir şekilde iade edilmez. Ancak belgelendirilmiş geçerli 

bir mazeret durumunda katılımcı sonraki kurs döneminde aynı eğitime kabul edilir. 

• Eğitim süresinin en az %70’ine katılan ve eğitim sonrası ankete cevap verenlere 

elektronik katılım sertifikası düzenlenir. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUbwIOpZruhyPv9bDXjPozEbJ-3fv9L_kXtaRoaH94n9e8wQ/viewform

