KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Etkin Sunum Yapma Teknikleri
16 Nisan 2016
Eğitmen: İdil Şeytanoğlu

Eğitimin Amacı
Katılımcıların etkin bir sunum yapabilmelerini amaçlayan eğitim katılımcılara mesajlarını en
etkin bir şekilde sunabilmeleri için yaptıkları sunumlarda iyi bir taslak kullanmalarını ve
içeriklerini dinleyicilerine göre adapte edebilmelerini sağlayacaktır.

Hedefler
Bu eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konularda bilgi ve yetkinlik kazanması
beklenmektedir:
• Değişik sunum çeşitlerini ve özelliklerini tanımlayabilecek
• Sunumlarını yapacakları dinleyicileri analiz edebilecek ve sunumlarını değişik dinleyici
kitlerine göre tasarlayabilecek
• Sunumlarının içeriklerini etkili bir şekilde hazırlamak için değişik teknikler kullanabilecek
• Her bir katılımcı en az 3 defa sunum yapıp, en son bir sunum hazırlayacak, sunacak ve
bunun ile ilgili yapıcı geribildirim alacaktır.

Eğitim Konu Başlıkları
•
•
•
•
•
•

Dinleyici Analizi
Sunumda vücut dili ve ses kullanımı
Sunum Taslağı
Sunum İçeriği
Görsel materyal
Sorularla başa çıkma

Eğitime Kimler Katılmalı
Çalıştıkları kurumda iç ve dış müşteriye sunum yapan herkes, sunum becerilerini geliştirmek
isteyen kişiler

Eğitimin Tarihi, Yeri ve Saati
16 Nisan 2016 Cumartesi, KTTO, 09:30 - 17:00

Katılımcı Sayısı
Katılımcı sayısı 15 kişi olarak sınırlandırılmıştır. Her işletmeden en fazla iki katılımcı olacaktır.

Eğitim Ücreti
Eğitim ücreti 150 TL dir. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ
1. İDİL ŞEYTANOĞLU
Özel sektör başta olmak üzere sivil toplum ve kamu
kuruluşlarına eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri
sunan İdil Şeytanoğlu Liderlik ve Yönetim, Organizasyon
Gelişimi, Strateji ve Etki ve Kişisel Gelişim ve Öğrenme
konularında uzmanlaşmıştır.
Şimdiye kadar 34 ülkede 1000 saatten fazla eğitim veren
İdil, son 4 yıldır uluslararası bir danışmanlık ve strateji
uygulama şirketi olan BTS ile işbirliği yapmaktadır.
Dünyanın en büyük 100 şirketinden 46’sına hizmet
sunan BTS’de İdil, Unilever, Coca Cola, Philip Morris
International, GlaxoSmithKline, Merk, UCB ve Coats gibi global şirketlerde
çalışan yöneticilere ve liderlere Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Amerika’da
eğitimler vermektedir. 2009 yılında JCI Turkiye'nin En İyi Eğitmen ödülünü
kazanan İdil. Kıbrıs’ta Management Centre of Mediterranean’da 4 yıl yöneticilik
yaptı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından finanse edilen ada
çapındaki Kapasite Geliştirme Programını yönetti. Kıbrıs’ta birçok sivil toplum

kuruluşunun kurulmasına yardımcı olup ayni zamanda yerel ve uluslararası sivil
toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında yer almaktadır.
İdil, işine tutku ile bağlıdır; eğitimlerde teoriye ek olarak katılımcıların
birbirlerinin deneyimlerinden faydalanabilecekleri ortamlar yaratarak davranış
değişikliğine ve kuruluşların başarılı sonuçlar elde etmelerine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
İnsanın potansiyeline inanan İdil Şeytanoğlu; kurumları ve toplumları oluşturan
bireyleri güçlendirmek için çalışmaktadır.

