


Tam isabet 

Fena değil 

Daha çok çalışmalısın   



İnsanlar sizi ve 
düşüncelerinizi iletişim 
kurabilme yeteneğinize  

göre 
değerlendirecektir. 

 

Sunumun toplam etkisinin  
%60-90’ı iletişim kurabilme 

yeteneğinize bağlıdır. 



Soruna odaklıdır 

Gerçek yaşam-somut örnekler 

Önceki deneyimlerine uygunluk 

Eğitim konusunda söz sahibi olmak ister 

Farklı hızda ve tarzda öğrenir 

Takım çalışmasına daha yatkındır 

Konsantrasyonu ancak 8-10 dakikadır 

Eğitimin kısa sürede yararlı olmasını bekler 



Görsel 

Duygusal 

İşitsel 



Duyduklarımız , Gördüklerimiz ve Denediklerimiz   

% 90 

Duyduklarımız ve Gördüklerimiz %50 

Gördüklerimiz %30 

Duyduklarımız  %20 



Sunum Öncesinde Yapılması Gerekenler 

 
 Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler 



Sunum  

Öncesinde 

Yapılması 

Gerekenler 
 





Konuyu başka yerlere çekmeye çalışanlara dikkat! 

Mümkün olduğunca interaktif olun 

Daima bir B planınız olsun  

Odaklanacağınız konular nedir. 

Onlara ne öğretebilirsiniz 

Onlar için ilginç olabilecek şeyler nelerdir 

Sizden beklentileri nelerdir 

Onlara aktarmanız gerekenler nelerdir 

Konu hakkında ne biliyorlar 





Kardeşinin feragat etmesiyle gönülsüz bir şekilde tahta 

geçen Kral VI. George’un halka yapmış olduğu konuşma 





Ne olacak, 

Kontrolü kaybeder miyim? 

Yedek planım var mı? 

Konu ilginç mi? 

Herkes beni seyrediyor? 



Kural 1  
Dinleyicileri 

tanıyın 

Onlar 
DÜŞMAN 

değil sadece 
MERAK 
ediyor 

Kural 2  
Olası 

sorulara 
karşı hazırlık 

yapın 

Prova 
Yapın 



Kural 3  
Gözünüzde 
başarılı bir 

sunuş 
yaptığınızı 
canlandırın 

Başarılıyım, 

Güçlüyüm, 

Kendime güven 
duymaktayım, 

Çok sakinim, 

Kural 4   
Fiziksel ve 

zihinsel olarak 
kendinizi 
hazırlayın 

Ağır yemek 
yemeyin 

Gazlı içecek 
içmeyin, 

Erken gelin, 
ortama alışın, 



Amaç belirleyin, 

Dinleyiciler hakkında bilginiz olsun, 

Taslak planı hazırlayın, 

Kaynak malzemeleri seçin, 

Sunumu düzene koyun, 

PRATİK YAPIN VE KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİN 



Sunum  

Sırasında 

Yapılması 

Gerekenler 
 



Çok derin bir nefes alın ve ciğerlerinizi patlayacak gibi 
olana kadar oksijenle doldurun, tutun ve salona adımınızı 
atın. Salonun ortasına kadar yürüyün 

Yüzünüze kan gelir ve daha canlı daha ışıltılı gözükürsünüz 

Kürsüye giriş yönünüzün tersi yönde sahneden tüm salona 
başınızı çevirerek göz gezdirin 





Erken gelin ve tüm salonu gezin 

Oturma düzenini inceleyin 

Projektör ve diğer materyallerini provasını ve 
düzenlemesini yapın 

Işık açısını ve ışık yoğunluğunu kontrol edin 



Kürsünün önünde durun, arkasında değil. 

Aksi taktirde salondakiler sadece bedeninizin üstünü 
görür. 

Kendinizi arkada savunmada hissedebilirsiniz, 
notlarınıza bakar ellerinizi yaslarsınız. 

Ancak kürsü arkasında kalmak sizi “güçsüz” gösterir ve 
kendinize güveniniz olmadığı mesajını yansıtır 



Canlı ses tonu ile dinleyiciler arasında dolaşırken Beden dili kullanın 



Göz teması sağlamak  

Dik durmak ve nefesi ayarlamak   

Pointer kullanın 

Yüzünüz dinleyicilere dönük konuşun 



Beden Duruşu 

Mimikler 

Başın Kullanımı 

Oturmak için Seçilen Yer 

Giyim 

Bakım ve Makyaj 

Jestler 

Göz Teması 

Ayakların Kullanımı 

Oturma Biçimi 

Mesafe 

Kullanılan Aksesuarlar 



Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya 
iradeli hareket.  

Verilen mesajı renklendiren özelliklerden birisidir. 

Uygun ölçüde ve şiddette yapılan jestler bir konuşmaya                                        
güç katar 

Jestleri konuşmadaki  eksik kelimeleri tamamlayacak bir                                       
araç olarak kullanmamak demektir. 

Sinirli jestlerden kaçınmalıdır. 

Rahat sakin, yumuşak jestler konuşmacının kendine                                                
güvenini, konuştuğu konuya hakimiyetini gösterir 



Sunum yaparken ve bir hiçbir şey belki yüz ifadesi kadar önemli ve anlamlı değildir. 

İnsan üzüntü veya kızgınlığını gülümseyen bir ifade ile, sevincini çatık kaşlarla ifade etmez 



Tane tane konuşun, 

Ses tonlamanızı ve sesinizin 
yüksekliğini değiştirin, 

Önemli noktaları vurgulamak için kısa 
süreli duraklayın 



Kendisini konuşmaya dahil edilmiş hisseder 

Sunucuya güven ve destek sağlar ve dinleyiciye güven uyandırır 

İlgiyi sürekli istim üstünde tutar 

Doğal reaksiyonları izleyebilme ve sunumu sağlıklı  
yönlendirebilme imkanı sağlar 

Her dinleyici ile göz teması kurun 



Teşekkürler 


