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Sunum Teknikleri -- Program

• Erhan’dan öneriler

• Katılımcılardan sunumlar

___________________________________

• Önerilen kaynaklar:
– Powerful Presentations  (Melodye Kunnas) 18 pp.

– Secrets of Power Presentations (Peter Urs Bender) 243 pp.

• http://www.peterursbender.com/spp/index.htm

– Visual Displays with Excel  (Erhan Erkut) 44 pp.

– Ted Talks (Chris Anderson) 269 pp.

http://www.peterursbender.com/spp/index.htm


Sunumun İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

Güncel herhangi bir konu hakkında herhangi bir grup ya da topluluğa

bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliklerin tümüne verilen addır.

Sunum zamanımızda gruplara ve topluluklara hitap edebilmek için

kullanılan en önemli sözlü anlatım türleri arasında yer alır. Aslında

yapılan bütün etkinlikler, törenler veya toplantılar sunumun içerisine

girer. O halde konferanslar, sempozyumlar, dini ve resmi

bayramlardaki kutlamalar vs. birer sunumdur.

Sunum önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konunun etkili ve

anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdır. Teknolojik gelişmelerle

bir hayli çeşitlenen sunumlarda amaç bir meseleyi anlatmak ve konu

hakkında dinleyicileri ve izleyicileri bilgilendirmektir. Bu yüzden

sunum hazırlanırken ve sunulurken şu noktalara dikkat etmek gerekir.

http://internetbudur.blogcu.com/sunumun-insan-hayatindaki-yeri-ve-onemi-nedir/11217404

http://internetbudur.blogcu.com/sunumun-insan-hayatindaki-yeri-ve-onemi-nedir/11217404


Yeter!

• Bu muhteşem sunumda kac hata var?



Yapmaya çalıştığım hatalar

• Sunuma başladığı belli bile olmadı

• Çok isteksiz…ses, beden dili, sözler…

• Bize kendimizi önemsiz hissettirdi

• Göz teması yok

• Arkasını dönüyor

• Kafasını, kulağını kaşıyor

• Cebinde telefon var

• Diğer cebindeki bozuk paralarla oynuyor



Yapmaya çalıştığım hatalar

• Kemeri yamuk

• Beyaz üzeri siyah—fazla kontrast?

• Sunum tarihini değiştirmemiş

• Logolar asimetrik

• “Teknikleri” yanlış yazılmış

• Kendini tanıtmadı

• Bolca “aaa,” “ıııı” kullandı

• Kaynakları çok kısa geçti



Yapmaya çalıştığım hatalar

• Görsellerden okuyor

• Kendi kendine konuşuyor

• Üçüncü görsel tam bir sanat harikası

– Kontrast

– Fontlar

– Ses

– Giriş

– Tam cümleler

– …ama referans var…



Öneri 1

• Tüm sunucuları kritik bir gözle izleyin

• Sizi rahatsız eden öğeleri not alın

• Bu öğeleri kullanmayın/tekrarlamayın

• Bundan sonra ağız tadı ile sunum izleyemeyeceksiniz—

çünkü ortalık kötü sunucu dolu



Take 2

• Nasıl başlayalım?  



Sunum Becerilerini

Geliştirmek

Erhan Erkut, MEF Üniversitesi

28.4.2018



To Sell is Human (Daniel Pink)

• We’re all in sales and 

selling isn’t just selling

– persuading, influencing 

and convincing others

– People spend %40 of 

their work time selling 

something 
https://tech.co/summary-dan-pink-to-

sell-is-human-2013-01



…years ago

2.5M Evolution of the genus Homo in Africa. First stone tools.

300,000 Daily usage of fire

70,000 The Cognitive Revolution. Emergence of language.

10,000 The Agricultural Revolution. (Domestication of plants and 

animals; permanent settlements)

5,000 First kingdoms, script, and money. Polytheistic religions.

500 Scientific revolution. Rise of capitalism.

200 Industrial revolution.

Sapiens (Harari)



Sunum becerileri önemli değil…

• Proje, fikir, prototip, teklif…

– Sunamıyorsan yoksun

• İK uzmanlarına göre …

• Bir sonraki işin?

ÇOK ÖNEMLİ



Farklı sunumlar

• Ekibe proje sunumu

• Müşteriye satış

• Yönetime öneri

• Üniversitede konuşma

• Günün anlam ve önemi

• TEDx konuşması

• Siyasi nutuk

• Asansör konuşması

• …



Sunuş Öncesi Sorular

• Dinleyiciler kim?
– Kaç kişi, bilgi düzeyleri, beklentileri, tavırları, …

• Amacınız ne?
– Bilgilendirme, ikna etme, eğlendirme, duygulandırma

• Nerede sunacaksınız?
– Oda büyüklüğü, düzeni, görüş açıları

• Ne kadar zamanınız var?
– Sert-yumuşak, sorular

• Ne türlü ekipman mevcut?
– Mikrofon, projektör, bilgisayar, harita, beyaz tahta …



Değişik sunuş içeriği planları

• Kronolojik: Geçmiş, Bugün, Gelecek

• Sıralı: Birinci, İkinci, Üçüncü

• Coğrafi: Kuzey, Güney, Doğu, Batı

• Kategorik: Elma, Armut, Portakal

• Karşılaştırmalı: Negatif/Pozitif, Tamam/Devam

• Hiyerarşik: Tepe, Orta, Alt

• Seçenekler: Seçenek 1, 2, 3, Öneri

• Büyüyen daire: Kişisel, Aile, Mahalle, Şehir, Ülke



Hazırlanma

• Giriş (ne söyleyeceğinizi söyleyin)  10% (kanca)

• Gelişme (söyleyin) 80%

• Sonuç (ne söylediğinizi söyleyin) 10%

• Hikaye, komedi OK (iletişim, ilişki…)

• İçeriği hazırlayın, görsel medyayı hazırlayın

• Sunun, sunun, sunun (eşe dosta, dağa taşa, …)

• Sunuşu hayalinizde canlandırın (visualization)



No typos!



Ezberlesem mi?

• Ezberleyeceksen…çok iyi ezberlemelisin

– çok zaman/efor ister

– yapmacık gelebilir

– otopilot sunum = ruhsuz

– takılırsan panik (beyin boşta)

– ancak çok önemli bir sunum için … belki

• EE: Açılışı ezberle (stresi at)

– sonra görsellerden kopya/improvise



Hazırlık

• Hedef: sürenin %90’i

• 5-25 defa tekrarla

– İlk 5 sunum yatak odasında

– Kritik bir gruba

– Konuyu bilmeyenlere

– Meslektaşlarına

• Açılış çok önemli

– İlk 30 saniye

– Heyecan



Açılış…

• Yapma

– Teşekkürler, selamlar

– Konuşmamın konusu…

• Yap

– Drama

– Merak uyandır

– Slide, video, obje

– Çıtlat



Açılışlar

• https://www.youtube.com/watch?v=6orxAQmCz4Y

• https://www.youtube.com/watch?v=CVw6F0vug_o

• https://www.youtube.com/watch?v=0nT7IBPB2cg

• https://www.youtube.com/watch?v=iHZ41WCOWKU

• https://www.youtube.com/watch?v=cgVjf-7h8Q4

• https://www.youtube.com/watch?v=y-pr96zATOA

https://www.youtube.com/watch?v=6orxAQmCz4Y&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=CVw6F0vug_o
https://www.youtube.com/watch?v=0nT7IBPB2cg&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=iHZ41WCOWKU&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=cgVjf-7h8Q4
https://www.youtube.com/watch?v=y-pr96zATOA


Haydi bir açılış yapın..



Bitirişler

KÖTÜ

• Sürem doldu, sunumuma

son veriyorum

• Daha derine girecek vakit

yok maalesef

• Proje arkadaşlarıma, 

sponsorlara teşekkür

• Şimdi bir video izleyelim

• Sunum bitti, soru var mı?

İYİ

• Büyük resim (zoom-out)

• Haydi, hep birlikte…

• Ben bu projeyi hayata

geçirmeye gönüllüyüm

• Değerler, vizyon

• Açılışa referans (çember)



Giyim

• Dress code?

• Video kayıt?

• Önceden seç

• İyi/rahat hissetmelisin

• Özgüven veren…

• Ütülü olsun

• Cepler boş

• Mikrofon cinsi?

• Aksesuar-mikrofon

• Pil kutusu nereye? 

• Kostümlü sunum yap

• Koltukaltı teri?

• Podyum? 

• Sunuşa göre giyim



Giyim…Hazırlanma

• http://www.haberturk.tv/programlar/video/n

edir-ne-degildir--29-eylul-2017-1-bolum-

turkiyede-egitim-durumu/318996

• 11:45

http://www.haberturk.tv/programlar/video/nedir-ne-degildir--29-eylul-2017-1-bolum-turkiyede-egitim-durumu/318996


Showtime! 

• “Yavaşça, fakat vakur adımlarla, odanın ön 
tarafına yürüdü, sağlam bir duruşa geçti, 
derin bir nefes aldı, ve konuşmaya başladı.”

• Korkma!
– Malzemeyi senden iyi bilen yok.

– Kontrol sende.

– Dinleyiciler senin başarını istiyor.

• Çok rahat, biraz heyecanlı, çok korkulu?



Heyecan, korku

• Fear … freeze, flight, fight

• Korku … motivasyon kaynağı (hazırlık)

• 3 derin nefes

• Fiziksel aktivite

• Su (5 dk. önce)

• Yemek (1 saat önce)

• Dost dinleyici bul

• Can simidi hazırla (masada notlar)



Mekanik

• Ellerinizi ne yapacaksınız?
– Kullanın

• Dolgu malzemesi? (Mmm, Aaa, falan,…)
– Kullanmayın   (Sükut ALTINDIR)

• Sesiniz?
– Kullanın (hız, tiz/bas, seviye, vurgu, melodi)   -- yavaşlayın

• Notlarınız?
– Kullanmayın

• Gözleriniz?
– Kullanın



Mekanik

• Notlar

– Yazılı konuşma

– Kopya kartları

– Tek kart

– Tablet

– Free form

• EE: Görseller = uyarıcı, hatırlatıcı

– Podyumsuz



Biraz daha…

• Beden dili

– Mesajın yarısı

• Çelişkili, tutarlı

• Konuşmadan verilen mesajlar

– Eller

• Stres, defans, otorite

– Güleryüz, heyecan

• Duruş

– İleri-geri adım, sağlam duruş, yaklaş-uzaklaş

– Yapma: sallanma, nobetci asker (pacing)



Soru - Cevap

• Soru soran dinleyiciyi kesmeyin

• Soruyu tekrarlayın (mümkünse basitleştirin)

• Komplike soruları parçalara bölün

• Cevapları kısa tutun

• Düşmanca soruları pasifize edin

• Alakasız sorulara cevap vermeyi uygun bir

dille reddedin

• Soru sormak da bir beceri…



Herşey yolunda gitmeyecek…

• Neler olabilir, ne yaparım?

– Program sarkabilir

– Süreni kısaltabilirler

– Ekipman bozulabilir

– Zamanını iyi kullanmadığını farkedebilirsin

– Düşünce zincirini kaybedebilirsin

– Dinleyiciler rahatsız edebilir (ses, hareket vs.)

– Dinleyiciler dinlemeyebilir, cevap vermeyebilir

– Bir dinleyici sabote etmeye çalışabilir

– …



Görseller

• İyi görsel > Görselsiz > Kötü görsel

• Video (max 30 sn., min 5 dk. ara)

• PowerPoint, Keynote, Google Slides, Prezi

• 4:3 vs 16:9

• Template kullanma

• Türkçe fontlara dikkat

• Projektörü, makinayı dene (Mac)

• Fotoğraflara dikkat (full bleed, 1 per page)



Birçoğunuz 90’ı görecek…



Birçoğunuz 90’ı görecek…



Birçoğunuz 90’ı görecek…



PowerPoint

• En fazla 7 satır/slayt

• En fazla 7 kelime/satır

• En fazla bir grafik/slayt

• Kontrast

• Sade fontlar, yeterli boy (min 24)

• Az renk

• Sadelik (gereksiz sesler, geçişler, vs.)



Acaba neden?



DEMOKRASİ

DİKTATÖRLÜK



Aletleriniz

• Ses

• Gözler

• Mimikler

• Eller

• Vücut

• Görsel

• Azıcık not (belki)

• …ve tabii beyin.



Gurup Sunuşu

• İş gücü dağılımı

• Geçişler

• Duruş (konuşan önde)

• Bilgisayar kontrolü

• İletişim

• Hazırlık sunuşu

• İnce ayarlar

• Sorulara cevaplar



Bender’s No-No List

1. Talking too rapidly

2. Speaking in a monotone

3. Using too high a vocal pitch

4. Not smiling enough while talking

5. Talking and not saying much

6. Presenting without enough 
emotion or passion

7. Using too many "big" words

8. Using abstractions without giving 
concrete examples

9. Not explaining the meaning of 
words and expressions

10.Using unfamiliar technical jargon

11.Not introducing the message and 
its relevance clearly

12.Using poor grammar

13.Talking so quietly that people 
cannot hear

14.Using slang or profanity

15.Talking without preparation or 
knowledge of the topic

16.Disorganized and rambling 
performance

17.Not making proper eye contact with 
listeners

18.Fidgety behavior that distracts the 
listeners

19.Talking down to the audience

20. Indirect communication i.e. beating 
around the bush

21.Not summarizing and concluding the 
message clearly

22.Failing to use visual aids to illustrate 
points

23. Insulting the audience’s intelligence

24.Not asking for action



Etkili Sunucu Olmak İçin…

• Başka sunucuları dikkatle izleyin

– Ama taklit etmeye çalışmayın

– Sizin için çalışan teknikleri bulun

• Kendiniz olun

• Sunuşta her türlü monotoniden kaçının

– Enerji, heyecan, keyif

– Algısal/zihinsel yükü sabit tutmayın

• Tempo değişikliği, medya değişikliği, espri, hikaye



Etkili Sunucu Olmak İçin…

• Dinleyicilerinizin nabzını tutun

– Reaksiyona göre rota belirleyin/değiştirin

• Dinleyicileri sunuşa bulaştırın

– Zihinsel tembelliğe izin vermeyin

• Gözünüz saatte olsun

– Gerekirse bazı şeyleri atlayın

• Olmayacak şeyleri bekleyin (B Planı, …)


