TRT Spikeri İsmet Topaloğlu ile Konuşmayı Bilmek ile Konuşabilmek Arasındaki Fark
02-03 Eylül 2020, Çarşamba-Perşembe, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu
Eğitim İçeriği:
Eğitim verilen gruplara;
•
•

•
•
•

Anlatımların ezbere yönelik değil, konuyu hayal edip tasarlanan hayali anlatmaya
yönelik bir eğitim verilir.
Katılımcılara metinler okutularak telaffuz yanlışlıkları, üst dudak tembelliği, isteksiz ve
ruhu olmayan seslerin çıkarıldığı burun seslerinden uzaklaştırılır. Diğer aşamada
harflerin ağızdan çıkış biçimleri öğretilir.
Toplum karşısına çıkıldığında ya da zengin, alımlı, gösterişli bir müşteri ile yapılan
diyaloglarda, akılda oluşturulan cümlelerin heyecandan kaybolup gitmesini engelleyen
teknikler öğretilir.
Ezbere konuşmanın yerini duygusal zekâ aldığında özgüven oluşturan ve iknaya yönelik
anlatım teknikleri öğretilir.
Telefonla konuşmada randevu alma, ikna etme, satış ve sunum yapmadaki kalıcı etkiler,
ses renklerinin doğru kullanımı öğretilir.

Eğitmen Özgeçmişi – İsmet TOPALOĞLU:
Eğitmen İsmet Topaloğlu 1957 yılında Bursa’da doğmuştur. School of Finearts Leeds
İngiltere’den mezun olmuştur. 1989-1992 yılları arasında TRT Haber Spikerliği, editörlük,
muhabirlik, röportaj, diksiyon ve fonetik eğitimi almıştır. Ayrıca 1993-1995 yılları arasında
Reuters London konuşma terapisi, insan seslerinin davranış biçimine etkisi, melodik konuşma
ikna teknikleri, satış ve pazarlamada sunum teknikleri, sorgulama teknikleri, konuşmadan
davranış psikolojisi, kürsü ve hitabet teknikleri, uluslararası görgü ve nezaket kuralları, fonetik
ve diyafram kullanımı ve kekeme konuşturma teknikleri eğitimlerini almıştır.
Topaloğlu TRT’de haber spikerliği, canlı yayınlar spikerliği, HBB TV’de editör haber
spikerliği, canlı yayınlar spor spikerliği, CNBC-E canlı yayınlar ve haber spikerliği, Kanal 6
gece haberleri editörlüğü-yapımcı spikerliği ve TGRT’de haber spikerliği yapmıştır. VIP’ler
için diksiyon ve davranış eğitimi, siyaset ve iş adamlarına diksiyon ve davranış eğitimi, haber
spikeri ve sunucu eğitimi, reklam metin yazarlığı, belgesel ve film seslendirme konularında
çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaman Koç ile Ticari İleri Düzey Ticari İstihbarat Eğitimi
7-9 Eylül 2020, Pazartesi-Çarşamba, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu
Eğitim İçeriği:
Katılımcıları kendi ürünleri bazında “nokta atışı ihracat” için yapılması gereken araştırmaları
gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Bu şekilde çalışmanın sonucunda herkesin elinde hedef
pazarları ve bu pazarlardaki hedef müşterileri ve operasyon planları taslak halinde hazır olması
öngörülmektedir. Katılımcılar çalışma sonrasında bu taslak programı gerçek bir araştırmaya
dönüştürecek çalışmaları yapmalıdırlar.

Eğitim Programı
14:00

7 Eylül Pazartesi
Açılış
HEDEF PAZARLARIN TESPİTİ UYGULAMALARI

14:00

Hedef Pazar anlayışı neden gereklidir?
14:00-14:45

14:45-15:00

15:00-15:45

15:45-16:00

Hedef Pazarın tespiti ilkeleri ve uygulama
Firmaların bazında canlı uygulamalar ve hedef pazar
tespiti
Kahve Arası
HEDEF PAZARLARIN TESPİTİ UYGULAMALARI
GTİP tespiti
Dünya ölçeğinde ithalatçı ülkelerin tespiti
İhracatçı ülkelerin tespiti
İthalat pazarlarının miktar ve değer olarak
büyümelerinin tespiti
Tabloların yorumlanma ilkeleri
Kahve Arası

14:00-14:45

Hedef Bölgelerin tespiti - Hedef ürünlerin tespiti
14:45-15:00

15:00-15:45

16:00 – 17:00

Kahve Arası
FİRMA İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI
Hedef rakiplerin istihbaratı
Hedef müşterilerin istihbaratı
Hedef müşterilerin süzülmesi
Hedef müşterilerin yöneticilerinin belirlenmesi

15:45-16:00

HEDEF PAZARLARIN TESPİTİ UYGULAMALARI
İstatistiklerin yorumlanması
Büyüyen pazarların ayrışması
Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti
Rekabet şansımızın değerlendirilmesi
Hedef pazarlarla ilgili daha geniş bilgiye erişim ve
istihbarata dönüştürme

9 Eylül Çarşamba
Açılış
SEÇİLEN PAZARLARDA ARAŞTIRMA TEKNİĞİ
Seçilen hedef pazarın içyapısının analizi için araştırmaların tespiti ve
bulunması - Bunlar içinden işe yarayanların tespiti
Bu araştırmaların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi yöntemleri

16:00 – 17:00

Hedef müşterilerin finansal ve risk analizlerinin yapılması
Kahve Arası
HEDEF PAZARDA KULLANILACAK ARAÇLARIN VE VERİ
KAYNAKLARININ SEÇİLMESİ
Aktif Araçlar - Pasif Araçlar
Firma konşimentoları
Rehberler
Birincil-İkincil Veri Kaynakları
Diğer bilgi kaynakları

Eğitmen Özgeçmişi – Yaman Koç:
1956 Ankara doğumludur. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1982 yılında
Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tiyatro Bölümünü bitirdi.
Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Koç
“Rekabet Bilgi Sistemleri ve Ticari İstihbarat”, “Uluslararası Hedef Pazar Araştırmaları” ve
“Uluslararası Pazarlama İletişimi” derslerini vermektedir.
2011 Yılında “Ticari istihbarat ve Çağdaş İhracatın Stratejisi” adlı kitabı Gazi
Kitapevinden yayınlandı.
Gazi Kitapevinden Mart 2014’te çıkan “Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları” kitabının “Dış
Ticarette Rekabet İstihbaratı” adlı bölümü tarafından yazıldı.

İstanbul Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağından “Dış Ticaret istihbarat Kanalları” adlı kitabı Mayıs
2014’te yayınlandı.
“Yeni Nesil Dış Ticaret İstihbaratı” isimli Kitabı Kuzgun Yayınlarından Kasım 2016’da çıktı.
“Dış Ticaret Rekabet İstihbaratı” isimli yayını Gazi Kitapevinden 2018 ‘de çıkan “Dış Ticaret
İşlemleri ve Uygulamaları” kitabının bir bölümü olarak yayınlandı.
25 civarında yayınlanmış hedef pazar araştırması bulunan Koç’un “Uluslararası pazarlama mı?
İhracat pazarlaması mı? (Porter ve Kotler’in yaklaşımlarına eleştirel bir giriş)” isimli makalesi
ihracat pazarlaması ve uluslararası pazarlama konusundaki bulanıklığı netleştirmek üzere 2015 yılında
kaleme alındı.
“Dış Ticaret İstihbaratında Strateji-İstihbarat-İletişim,” Eylül-Ekim 2018 Home&Tex Fuarı Özel
Sayısında yayınlandı.
“Uluslararası pazarlama mı? İhracat pazarlaması mı?” 2018 Home&Tex Dergisinde yayınlandı.
“Yeni nesil Dış Ticaret istihbaratı nedir?”, Haziran 2017’de Juniokids” dergisinde yayınlandı.

Patent-Marka-Tasarım Konusunda Bilinmesi Gerekenler
14-15-16 Eylül, Pazartesi-Salı-Çarşamba, 14:00-16:00, ZOOM Online Platformu
Eğitim İçeriği:
14 Eylül Pazartesi
PATENT
Bir fikrim var nasıl patent
alabilirim?

15 Eylül Salı
MARKA
Marka nedir?

16 Eylül Çarşamba
TASARIM
Tasarım tescili nedir?

Şirketimin ismi marka mıdır?

Hangi çalışmaları tasarım
tescili alarak koruyabilirim?

Patent nedir,
patentlenebilirlik kriterleri
nelerdir?

Marka tescilinin sağladığı
avantajlar nelerdir?

Neden patent tescili
almalıyım?

Markamı taklitlerine karşı
nasıl korurum?

Yurtdışından getirdiğim bir
ürüne Türkiye'de patent
tescili alabilir miyim?

Korumanın kapsamı nelerdir?

Faydalı model ile patent
arasında ne gibi farklar
vardır?

Yurtdışında tescil almalı
mıyım?

Tasarımlarımı taklitlerine
karşı nasıl korurum?
Yurtdışında tescil almalı
mıyım?
Yenilik kriterinin önemi
nelerdir?
Korumanın kapsamı nelerdir?

Yenilik kriterinin önemi
nelerdir?
Korumanın kapsamı nelerdir?
Yurtdışında tescil almalı
mıyım?
Eğitmen Özgeçmişi
A. FURKAN ÖZDEMİR - Süreç Yönetimi Birimi Yöneticisi / Marka & Patent Vekili
Patent vekili olan ÖZDEMİR, 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Maliye
Bölümünden mezun olmuş, 2009 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye
Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Destek Patent A.Ş.’de 2008 yılında göreve başlamış olup, halen Süreç Yönetimi Birimi
Yöneticiliği görevini sürdürmektedir. Geçen süre içerisinde birçok firmanın yurtiçi ve yurtdışı
marka başvuru ve tescil süreçlerinin takibi, bülten analizi, özellikle yurtdışında ret / itiraz ve
ihtarlara karşı cevap ve savunma hazırlanması, yurtdışı ekseninde markalaşma ile ilgili hukuki
danışmanlık işlemlerini gerçekleştirmiştir. Sınai mülkiyet alanında yurtiçi ve yurtdışında pek
çok organizasyona katılmış, yurtiçi ve yurtdışı markalaşma ile etkin marka koruma konularında,
İhracatçı Birlikleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları başta olmak üzere, pek çok resmi ve özel
platformlarda eğitim vermiş, seminer ve sunumlar gerçekleştirmiştir.

BURAK OYLUDAĞ - Patent Uzmanı / Elek. Elk. Müh.
Destek Patent A.Ş.'de patent uzmanı ve patent eğitim personeli olarak görev yapmaktadır.
Patent haklarının tescili ve korunması, işletme bünyesinde patent uzmanları yetiştirme, patent
departmanı oluşturma ve işlerliğini sağlama, Ar-Ge mühendislerine ve faaliyetlerine patent
odaklı yaklaşım ve başarımlar, patent ihtilafları konularında danışmanlık vermektedir.
Handan Hayrettin Yelkikanat A.T.L elektronik bölümünden 2007, İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektronik Haberleşme Bölümünden 2009, Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
bölümünden 2013 yılında mezun olan Oyludağ, Destek Patent A.Ş.’de göreve başladığı 2015
yılı itibarıyla patent uzmanlığına yönelmiş, 2017 yılında ise patent uzman yardımcılığı
görevinden patent uzmanlığı görevine yükselmiştir. 2015-2020 yılları arasında Ar-Ge
Merkezleri, Üniversiteler ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) danışmanlık ve eğitim
faaliyetlerini yürütmüştür.
Geçen süre içerisinde birçok firmanın ar-ge birimlerine patent sistemlerinin kurulması, patent
eğitimlerinin verilmesi, patent ve f.model dosyalarının yazılması, patent/f.model
araştırmalarının yapılması, patent/f.model ihlal analizi ve yorum yapılması, patent bülten takibi,
patent görüş/itiraz ve ihtara karşı cevap hazırlanması gibi işlemleri gerçekleştirmektedir.
ÖZGÜR ULAŞ TÜRKYILMAZ - Marka Vekili / Takım Lideri (Süreç Yönetimi)
Patent A.Ş.'de Süreç Yönetimi BirimindeTakım Lideri olarak görev yapmaktadır. Yurtiçi ve
yurtdışında gerçekleştirilen tasarım ve marka başvurularının süreçlerini takip etmekle birlikte
şirket içi ve şirket dışı tasarım eğitimleri vermektedir.
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden 2004 yılında
mezun olan Türkyılmaz, Destek Patent A.Ş.’de 2012 yılında tasarım ve itirazlar bölümünde
göreve başlamıştır. 2013 yılında TÜRKPATENT marka vekilliğine hak kazanmış olup, 2018
yılından bu yana süreç yönetimi biriminde takım liderliği yapmaktadır. Geçen süre içerisinde
birçok kuruma tasarım eğitimlerinin verilmesi, tasarım başvurularının gerçekleştirilmesi,
tasarım ve marka itiraz/savunma dosyalarının hazırlanması, yurtiçi ve yurtdışı marka ve tasarım
dosyalarının sürecinin takip edilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmektedir.

Bora Önalan ile etsy.com'da Satış Teknikleri
22 Eylül 2020, Salı, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu
Eğitim İçeriği:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etsy ve işleyişi hakkında genel bilgi
Hesap Açılışı
Tahsilat ve Ödeme Sistemleri
Ürün Girişi
Ürün girişinde dikkat edilmesi gerekenler ve Etsy Seo
Pazarlama ve Kuponlar
Reklam türleri
Ürün gönderimi ve gümrük
Vergi ve Muhasebe

Eğitmen Özgeçmişi – Bora Önalan:
MART 2018 – KURUCU, RUBASH DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Dış ticaretin yanı sıra bayi ağı kurulumu, pazara yeni giriş ve pazarlama, marka yönetimi, sosyal medya
ve dijital pazarlama konularında danışmanlık.
AĞUSTOS 2016 – TEMMUZ 2018 ORTAK, MESSE BANYO MUTFAK MOBİLYA VE EV GEREÇLERİ
SAN. A.Ş.
Mutfak mobilyaları ithalatı ve satış süreçleri yönetimi konusunda danışmanlık.
AĞUSTOS 2008 – OCAK 2011 YÖNETİCİ ORTAK, ARES BİLGİ İŞLEM LTD. ŞTİ.
Satış ve ürün geliştirmeden sorumlu ortak olarak, müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümlerin planlaması,
yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması.
KASIM 2007 – ORTAK, SEDA TEKSTİL TURİZM DIŞ TICARET VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Tekstil ürünleri ithalatı ve perakende mağazacılık ile satışı.
AĞUSTOS 1997 – KURUCU ORTAK, ARTEMİS A.Ş.
Akrilik küvet, duş tekneleri, kabinler ve hamam sistemleri konularında üretim ve dağıtımı yapılan
firmamızda 2006 – 2010 yılları aradında bayi ağı yönetimi.
AĞUSTOS 1994 – TEMMUZ 2018 YÖNETİCİ, ÖNALANLAR A.Ş.
Yapı malzemeleri sektöründe hizmet veren aile firmamızda depo teslimat sorumlusunda başlayarak
çeşitli kademelerde yöneticilik, bilgi işlem ve dijital varlık yönetimi, toplu işler yönetimi, operasyon
yöneticisi.

Prof. Dr. Ceyhun Elgin ile Covid-19'un Türkiye ve Dünya Ekonomisine Etkileri
25 Eylül 2020, Cuma, 14:00-16:00, ZOOM Online Platformu
Eğitim İçeriği:
•
•
•
•

Pandeminin Türkiye ve Dünya Ekonomisi’ne Etkileri
Piyasaların Bugünü ve Yarını
TCMB Kararları Ne Anlama Geliyor?
Döviz-Emtia’nın Yolculuğu

Eğitmen Özgeçmişi – Prof. Dr. Ceyhun Elgin:
2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesini aldıktan sonra,
2009 ve 2010 yıllarında Minnesota Üniversitesi’nden (ABD) sırasıyla yüksek lisans (MA) ve
doktora (PhD) derecelerini almaya hak kazanmıştır.
2013 yılında Üniversitelerarası Kurul, 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi nezdinde doçent
ünvanını alan Ceyhun Elgin, 2019 Mayıs ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde profesör kadrosuna
atanmıştır. 2018-2019 akademik yılını sabatik izni çerçevesinde ABD'de Boston
Üniversitesi'nde ve akabinde eşinin yurtdışı görevlendirmesi nedeniyle 2019-2020 akademik
yılını ise New York'ta Columbia Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde sürdüren Ceyhun Elgin,
söz konusu sürenin bitiminde yeniden Boğaziçi Üniversitesi'ne geri dönmüştür.
Kamu maliyesi, kayıt dışı ekonomi, ekonomik büyüme ve kalkınma üzerine çok sayıda yayını
bulunmaktadır.

Atıl Samancıoğlu ile Blockchain ve Kripto Para Teknolojilerine Giriş
29 Eylül 2020, Salı, 14:00-16:00, ZOOM Online Platformu
Eğitim İçeriği:
•
•
•

Blockchain nedir, nasıl çalışır? Teknik detayları nelerdir?
Kripto paralar nedir, nasıl ortaya çıktı, Bitcoin temelleri
Kripto para alımı ve satımı nasıl yapılır?

Eğitmen Özgeçmişi – Atıl Samancıoğlu:
Atıl Samancıoğlu 1987 yılında İzmir, Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. 2005 yılına kadar
İzmir’de yaşayan Samancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamak üzere
İstanbul’a taşınmıştır. 2010 yılından itibaren yıllarca hem özel sektörde yöneticilik yapmış hem
de binlerce öğrenciye yazılım eğitimi vermiştir.
Internet üzerinden eğitim alanında dünyanın en büyük platformlarında dünyanın 170
ülkesinden 250.000’den fazla öğrenciye programlama ve siber güvenlik konularında eğitim
veren Samancıoğlu aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi
olarak Mobil Geliştirme Eğitmenliği görevini sürdürmektedir.
2019 yılında kurulan Kolektif Academy eğitim girişiminde kurucu ortak ve CEO görevini
sürdürmektedir.
Bugüne kadar eğitim verdiği binlerce öğrenci kendi işini kurmuş, kendi uygulamalarını
yayınlamış, yazılım ve siber güvenlik alanında iş edinmiş ve önemli projelere imza atmıştır.
Python, Kotlin, Swift, Java programlama dillerinde eğitimleri mevcuttur.

