
BISTEP’in farkı nedir? BISTEP program yeri 
ve ücreti

BISTEP’e 
kimler katılabilir?

BISTEP’e başvuru

2018 Program ücreti: 
19.000 TL + KDV’dir.

BISTEP; strateji, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, 
büyümenin finansmanı, şirket değeri gibi konuların 
birbirinden bağımsız olmadığının bilinciyle iş hayatının 
tüm bileşenlerini kapsayan bütüncül ve interaktif bir 
gelişim programıdır.

• Her şirketin kendine özgü bir hikâyesi olduğu göz 
önüne alınır ve seminerlerin yanı sıra özel çözümler için 
her şirkete bire bir zaman ayrılır.

• Sermaye piyasalarının misyonunun, finansman 
sağlamanın ötesinde şirketlerin dönüşümüne katkı 
sağlamak olduğuna inanılır. Sermaye piyasalarının 
sunduğu imkânlar, şirketlerin gelişim alanları ile bir arada 
aktarılır.

• Katılımcı şirketlere Borsa İstanbul, Koç Üniversitesi, 
bağımsız denetim şirketleri, yatırım kuruluşları, hukuk 
şirketleri ve sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da 
işlem gören şirketlerden oluşan geniş bir iletişim ve 
etkileşim ağına dahil olma fırsatı sunulur.

Programın seminer ve panelleri genel olarak Koç 
Üniversitesi İstinye Kampüsünde gerçekleştirilir. Seminer 
konusuna göre Borsa İstanbul Kampüsü veya başka 
bir mekân da kullanılabilir.  İstanbul dışından programa 
katılacak yöneticilerimiz konaklama hizmetinden de 
yararlanabilir. Seminerler süresince çay, kahve ve diğer 
ikramlar ile öğle yemeği sunulur.

Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü ile ilgili detaylı bilgiyi 
aşağıdaki adresten alınabilir:

istinye.ku.edu.tr/tr

Program interaktif olduğu ve şirketlere özel çözümler 
ürettiği için katılım sınırlıdır.

BISTEP’e sadece
Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş ve son 
hesap dönemine ait finansal tablolarına göre en az 10 
milyon TL aktif büyüklüğü ya da net satış hasılatı olan 
şirketler başvurabilir. Programa kabul edilen şirketlerin üst 
düzey yöneticilerinden programa aktif katılım konusunda 
taahhüt alınır.

Programa katılım için gerekli şartları taşımanız halinde 
aşağıdaki iletişim adreslerinden bilgi alabilir ve başvuruda 
bulunabilirsiniz.

borsaistanbul.com/bistep

2018 Programı için son başvuru tarihi: 2 Şubat 2018 

BISTEP İLETİŞİM BİLGİLERİ
bistep@borsaistanbul.com
0 212 298 2402

executive@ku.edu.tr
0 549 562 7066

borsaistanbul.com/bistep



BISTEP, şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmak amacıyla 
Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi tarafından tasarlanmış bir 
programdır. Program, şirketlerin kurumsallaşma basamaklarını 
hızla tırmanmalarına ve sürdürülebilir büyümeyi sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirmelerine çok yönlü katkıda bulunur. 

Sermaye piyasalarının ve şirketlerin kurumsal yapılarının 
birbirlerinden ayrılamaz, birbirlerini tamamlayan bir bütün 
olmasından yola çıkılarak hazırlanan bu program, Borsa İstanbul’un 
iş dünyası hakkındaki bilgi birikiminin ve Koç Üniversitesi’nin 
akademik deneyiminin harmanlanmasıyla geliştirildi.

Sınırlı sayıda şirketin kabul edileceği ve katılabileceği BISTEP:

• Kurumsallaşma ve şirket ömrünün uzatılması, sürdürülebilir 
büyüme, ulusal ve uluslararası tanınırlık gibi günümüzde şirketlerin 
önceliği olan alanlarda şirketlerin fark yaratmalarına katkıda 
bulunur. Bir yıl süreli program ile büyüme potansiyeline sahip 
şirketlere kurumsallaşma ve strateji geliştirme yolunda destek 
verir.

• Büyüme potansiyeline sahip şirketlerin kurumsallaşma 
süreçlerine destek vermenin yanı sıra, şirketlerin sermaye 
piyasaları ile tanışıklıklarının artırılmasını ve bilgilendirilmesini 
sağlar. 

• Her şirketin ihtiyaçlarının farklı olmasından hareketle, sektördeki 
en iyi uygulamalardan gelen bilgi ve tecrübeyi network imkânları 
ile birleştirerek üst düzey yönetici seviyesinde sunar.

• Katılımcı şirketlerin gelişim alanlarını belirleyip, bu alanlara 
yönelik olarak uzmanlardan rehberlik hizmeti alma ve sermaye 
piyasalarının ana aktörlerine doğrudan erişebilme imkânı sağlar.

BISTEP nedir?

BISTEP ne yapar?

BISTEP program ortakları 
kimlerden oluşur?
BISTEP ailesi yalnızca Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi’nden 
oluşmuyor. Sermaye piyasaları işleyişinde Borsa İstanbul’un 
doğal ve sürekli iş ortakları olan aracı kurumlar, bağımsız denetim 
kuruluşları ve hukuk şirketleri de program ortakları arasında yer 
alıp bilgi ve tecrübelerini şirketler ile paylaşıyor.

* Seminerlerden sonra Program Ortağı aracı kurumların, bağımsız 
denetim kuruluşlarının ve hukuk şirketlerinin katılacağı paneller 
düzenlenecektir.
** Seminerlerden sonra katılımcı şirketlerin içinde bulundukları 
sektörlerin önde gelen temsilcilerinin de katılacağı 3 adet 
network yemeği düzenlenecektir.
*** Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi, programda değişlik 
yapma hakkını saklı tutar. Güncel bilgiler borsaistanbul.com/
bistep adresinde yer almaktadır.
****Program bitiminde katılımcı şirketler Dr. Hakan Tetik ve Ekibi 
tarafından verilecek strateji danışmanlığından Programa özel 
koşullarla yararlanabilecektir. 

Güncel konularda sohbetler, iş dünyası ile toplantılar, 
çalışma ziyaretleri, sosyal faaliyetler, program ortakları ile 
gerçekleştirilecek eğitim, seminer ve toplantılar, her bir şirkete 
özel danışmanlık faaliyetleri

Program takvimi

Programa kısa bakış

21 SEMİNER

3 PANEL

3 NETWORK YEMEĞİ

BISTEP 2018

EĞİTİM / SEMİNER EĞİTMEN TARİH

Startejik Düşünce Dr. Hakan Tetik 19 Şubat 2018

Sürdürülebilir Büyüme & Kurumsal Yönetişim Dr. Yılmaz Argüden 19 Şubat 2018

Aile Şirketleri & Kurumsallaşmanın Önemi
Aile Şirketlerinde Büyüme & Başarılı Olma Stratejileri

Dr. Melike Mermercioğlu 20 Şubat 2018

Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmak
Dijital Çağda Yeni Nesil Pazarlama

Mustafa İçil 26 Şubat 2018

Emsalsiz Müşteri Deneyimi Bora Özkent 26 Şubat 2018

Global Ekonomiye Bakış
Değişen Dünyada Global Trendler

Erda Gerçek 5 Mart 2018

Liderlik Sanatı Cem Özen 12 Mart 2018

Yöneticiler için Finans Dr. Cüneyt Demirgüreş 19 Mart 2018

Finansal Risk & Risk Yönetimi Dr. Cüneyt Demirgüreş 20 Mart 2018

Değişim Liderliği & Pozitif Yönetim Örpen İstanbullu 29 Mart 2018

Kurumların Dönüşüm Geni Dr. Hakan Tetik 5 Nisan 2018

Yöneticiler için Hukuk Farkındalığı Doç. Dr. Derya Tarman 16 Nisan 2018

Raporlama ve Bağımsız Denetim 
Büyümenin Finansmanında Sermaye Piyasaları

Bağımsız Denetim Firması 
Borsa İstanbul

3 Mayıs 2018

Büyümenin Finansmanında Sermaye Piyasaları
Yatırımcı İlişkileri Yönetimi

Borsa İstanbul 
TÜYİD

4 Mayıs 2018

Yaratıcılık, Yenilikçilik & İş Dünyası Prof. Dr. İrşadi Aksun 11 Mayıs 2018

İnovasyon Kültürü Bora Özkent 11 Mayıs 2018

Yaşarken Farkında Olmadıklarımız Doç. Dr. Azmi Varan 25 Mayıs 2018
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BISTEP’in farkı nedir? BISTEP program yeri 
ve ücreti

BISTEP’e 
kimler katılabilir?

BISTEP’e başvuru

2018 Program ücreti: 
19.000 TL + KDV’dir.

BISTEP; strateji, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, 
büyümenin finansmanı, şirket değeri gibi konuların 
birbirinden bağımsız olmadığının bilinciyle iş hayatının 
tüm bileşenlerini kapsayan bütüncül ve interaktif bir 
gelişim programıdır.

• Her şirketin kendine özgü bir hikâyesi olduğu göz 
önüne alınır ve seminerlerin yanı sıra özel çözümler için 
her şirkete bire bir zaman ayrılır.

• Sermaye piyasalarının misyonunun, finansman 
sağlamanın ötesinde şirketlerin dönüşümüne katkı 
sağlamak olduğuna inanılır. Sermaye piyasalarının 
sunduğu imkânlar, şirketlerin gelişim alanları ile bir arada 
aktarılır.

• Katılımcı şirketlere Borsa İstanbul, Koç Üniversitesi, 
bağımsız denetim şirketleri, yatırım kuruluşları, hukuk 
şirketleri ve sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da 
işlem gören şirketlerden oluşan geniş bir iletişim ve 
etkileşim ağına dahil olma fırsatı sunulur.

Programın seminer ve panelleri genel olarak Koç 
Üniversitesi İstinye Kampüsünde gerçekleştirilir. Seminer 
konusuna göre Borsa İstanbul Kampüsü veya başka 
bir mekân da kullanılabilir.  İstanbul dışından programa 
katılacak yöneticilerimiz konaklama hizmetinden de 
yararlanabilir. Seminerler süresince çay, kahve ve diğer 
ikramlar ile öğle yemeği sunulur.

Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü ile ilgili detaylı bilgiyi 
aşağıdaki adresten alınabilir:

istinye.ku.edu.tr/tr

Program interaktif olduğu ve şirketlere özel çözümler 
ürettiği için katılım sınırlıdır.

BISTEP’e sadece
Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş ve son 
hesap dönemine ait finansal tablolarına göre en az 10 
milyon TL aktif büyüklüğü ya da net satış hasılatı olan 
şirketler başvurabilir. Programa kabul edilen şirketlerin üst 
düzey yöneticilerinden programa aktif katılım konusunda 
taahhüt alınır.

Programa katılım için gerekli şartları taşımanız halinde 
aşağıdaki iletişim adreslerinden bilgi alabilir ve başvuruda 
bulunabilirsiniz.

borsaistanbul.com/bistep

2018 Programı için son başvuru tarihi: 2 Şubat 2018 

BISTEP İLETİŞİM BİLGİLERİ
bistep@borsaistanbul.com
0 212 298 2402

executive@ku.edu.tr
0 549 562 7066

borsaistanbul.com/bistep
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