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Eğitimin Amacı 
  

 

İş planının önemli bir parçasını oluşturan pazarlama planının hazırlanması yatırım kararları 
alınırken ve mevcut işletmelerde genellikle ihmal edilen bir bölümdür. İyi bir pazarlama 
planı için kağıt üzerine dökülen yoğun düşüncelerdir” ya da “daha etkin hareket 
edebilmek için düşüncelerimizi sistematik hale getirmektir” denilebilir. 

Pazarlama planı; şirketler, ürünler, pazarlama amaçları, uygulamalar ve başarı ölçütleri 
hakkında bilgileri içerir. Kurumun yol haritasıdır. 

İyi oluşturulmuş bir pazarlama planı süreci ile; olası sorunların önlenmesi, zaman ve 

paradan tasarruf sağlanması ve bilinmezlik karşısındaki korkularının bir parça da olsa 

ortadan kaldırılması mümkün olabilmektedir. 
  

 

Eğitimin İçeriği 

 

 Pazarlama Kavramı 
 Pazarlama Çevresi 
 Pazarlama Planı 
 Durum Analizi 
 Ürün Analizi 
 Talep Analizi 
 Amaçlar ve Stratejiler 
 Pazarlama Planının Uygulanması ve Kontrol 

 
 

Eğitime Kimler Katılmalı 

 

Eğitime satış, pazarlama ilgili kilit personel ve yöneticiler katılmalıdır. 

 

 



 

 

Bireysel & Kurumsal Kazanımlar 

 

Katılımcılar eğitim sonunda genel pazarlama kavramına hakim, pazarlama çevresinin 

analizini yapabiliyor ve pazarlama planını; durum analizi, ürün ve talep analizlerini yaparak 

çıkaracak duruma geleceklerdir.  

Son olarak ise, uygulamalı pazarlama planı ve kontrolü yapılacaktır. 

 

 

 

Eğitimin Tarihi, Yeri ve Saati 

 

25 Ocak 2020 Cumartesi,  

KTTO,  

09:30- 16:30 

 

Katılımcı Sayısı 

Katılımcı sayısı 30 kişi olarak sınırlandırılmıştır. Her işletmeden en fazla beş katılımcı 

olacaktır. 

 

Eğitim Ücreti 

Eğitim ücreti kişi başı 200 TL dir.  

Eğitimin sonunda katılımcılara KREDO Academy ve KTTO Eğitim sertifikaları verilecektir. 

 

 

 



 

 

 

Eğitmen Özgeçmişi ve Referanslar 

 

1976'da Lefkoşa'da doğan Niyal Öztürk, kariyerine 1998’de, Sabancı Grubu’nda başladı; Pilsa 
Elektronik ve Teknosa’da teknoloji ürünleri müdürü olarak görev yaptı, firmayı Japonya ve 
Avrupa’da temsil etti. 2003’te İstanbul'da Univera’yı kurdu ve elektronik sektöründe lider 
yöneticilerden biri oldu. Kıbrıs'a geri döndükten sonra, 2008 yılında Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
İş Geliştirme Bölümünü kurarak danışmanlık kariyerine başladı. USAID EDGE Projesi 
kapsamında USA Chamber Institute for Organization Management’te Oda ve Birliklerin 
yönetilmesi konusunda eğitim aldı ve New Orleans St. Tammany Ticaret Odası’nda çalıştı. 
Son 10 yılda, Avrupa Birliği’nin, 6 farklı programında uzman olarak çalıştı. AB SECOND 
Projesi kapsamında bölgenin yeniden canlanması amacıyla ‘Lefkoşa Surlariçi Çarşı İnsiyatifi’ 
Projesini geliştirdi ve yürüttü. AB PMU Ofisinde proje döngüsü konusunda eğitimler verdi. 
AB TAPS Projesi kapsamında Büyükkonuk’ta zeytin, Mehmetcik’te üzüm ve Lefke’de 
bölgesel turizm kümelenmesi projelerinin geliştirilmesi konusunda kıdemli uzman olarak 
çalıştı, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Esnaf Zanaatkarlar Odası’na yönetişim ve hizmetlerinin 
geliştirilmesi amacıyla danışmanlık verdi ve 400’ün üzerinde katılımcıya eğitimler 
verilmesinden sorumlu oldu. Halen, iş geliştirme ve yönetim danışmanlığından sorumlu 
ortak olarak Kredo Management Consultancy’de, strateji geliştirme, yönetişim, pazarlama 
ve finansmana erişim konularında danışmanlık vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi siyaset 
bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunu Niyal Öztürk, halen İngiltere Manchester Salford 
Üniversitesi'nde pazarlama üzerine yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

 


