
ETKİLİ  SUNUM 
TEKNİKLERİ & 
RESMİN ÖNEMİ

Sunumlar eğitimin her düzeyinde 
ve mesleki hayatta önemlidir. 
Okuma, yazma, dinleme, 

konuşma ve araştırma becerilerinin 
tümünü içererek, belirli bir amaca 
yönelik, sözel ve görsel etkileşimin 
önemini belirtirler.
Amaç, eğitimde yeni veya sentez 
halinde birikimli bilgi sunumu 
olabileceği gibi, iş hayatında kar 
amaçlı yeni ürün veya hizmet tanıtımı, 
veya satışların hızlandırılması 
yöntemleri olabilir. Etkin sunum 
becerileri, özenle kullanılan bir sözel/ 
yazılı ifade, anlamlı beden dili ve 
teknolojik görsel- işitsel araçların 
desteği ile izleyicilerinizi kendinden 
emin, saygın ve ikna edici biçimde 
bilgilendirmek, yönlendirmek veya 
etkilemek adına çağımızda önem 
kazanmıştır.
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Sunumların hazırlanışında sorulması 
gereken ana sorular şunlardır: 

NeTürBilgi? Neden? Kimlere? Nerede? 
Ne Zaman? Hangi Destek Araçlarla? 
NASIL? 

Sunumlar üç aşamalı bir çalışmadır: 

•• Hazırlanma/ Planlama 

•• Sunuş/ Etkileşim 

•• Özetleme// Geri Besleme 

Planlananların tümünün 
etkin kullanımı. 
Artık sahnede dikkat odağı 
olan sunucunun uygulaması ve 
benimsemesi gereken yöntemler: 

•• Ruh Hali: Sunumun başında 
heyecanlı olabilirsiniz. Bu durumda 
herkes heyecanlıdır. İlk birkaç dakika 
çok hızlı konuşmamaya dikkat edin. 
Yumuşak kararlı bir ses tonuyla, 
katılımcılarla iyi etkileşimde “ilk 
izlenim”in çok önemli olduğunun 
bilincinde, güven veren bir açılış yapın. 

•• Göz Teması: Tavan, yer 

ve sunum kartlarınıza göz gezdirmenizden önemli olan, katılımcıların 
sunumunuzdan ne kadar etkilendiklerini ve içeriği takip ettiklerini anlamak 
için onlara samimiyetle bakışınızdır. Direkt göz temasıyla iyi bir iletişim 
kurabileceğiniz gibi,, katılımcıların duyarlılığını fark edip sunumunuzda kısa 
özetleme veya kısaltmalar yapabilirsiniz. 

•• Ses Kullanımı : Dinleyicilerin sizi sunumunuz süresince açık 
şekilde duyabilmeleri gerekir. Sesiniz, cümleler sonunda alçalmamalıdır. 
Sesinizin müzikalite değerini yakalayıp, vurgulama, inişli çıkışlı bir tonlama 
ve hız ayarlarını iyi yapmanız durumunda izleyici/ katılımcılara içeriği daha 
etkin biçimde verebilirsiniz. 

•• Duru Dil Kullanımı: Sunumlarda akademik içerikte, duru, 
düzgün, fakat yalın bir dil kullanın. Abartılı ve yapay dil kullanımının etkinlik 
sağlamadığını unutmayın. Edilgen yüklemler yerine etken’lerini seçin. Ancak 
izleyicilerin anlayabileceğinden eminseniz jargon kullanın. 

•• Yumuşak Geçişler // Vurgular: Sunumunuzda bir konuyu/ 
bölümü bitirip diğerine geçerken katılımcıların sunum akışını takiplerini 
kolaylaştıracak belirgin sinyaller verin. [Sinyal Sözcükleri ve Dikkat İrdeleyici 
Sözcükler Listeleri için lütfen Atölye Çalışması’na katılın.] 

•• Vücut Dili: Sunumunuz 
süresince 
kendinden emin 
bir şekilde ayakta 
durun, dinleyiciyi 
rahatsız edebilecek, 

hoş görünmeyen, belki sürekli yaptığınız el 
hareketleri ve tavırlarınızı kontrol etmeye 
çalışın. Özellikle soruların ve görüşlerin size 
yönlendirilmesinde mimik ve davranışlarınıza 
dikkat edin. Tahta kullanımı veya diğer nedenlerle 
sırtınızı izleyicilere dönmekten kaçının. 

•• Sunucunun Yeri// Hareketi// 
Katıılımcılara Yakınlığı: Tüm 
katılımcılara eşit uzaklıkta, rahat hareket 
edebileceğiniz bir konumda durup, sakince, 
yanlara veya ekrana yönelebilir, katılımcılara 
1metre mesafeyi koruyarak yaklaşabilirsiniz. 
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•• Görsel // işitsel 
Araçların izleyici  önünde 
Kullanıımı: Görsel malzemelerinizi 
güvenli bir şekilde kullanarak, 
dinleyicilerinize tablolarda, slaytlarda 
veya saydamlardaki bilgileri kavramaları 
için zaman tanıyın. Sunumunuzda gerekli 
olduğunu düşünerek işitsel malzeme ya 
da video kasetlerden yararlandığınızda, 
kullanım sırasında zaman kaybetmemeye 
dikkat edin. 

•• İzleyici/Katılımcı ile 
İletişim: Sunucu olarak coşkunuz ve 
konunuza olan ilginiz, katılımcıların da 
konuya ilgi duymalarını sağlayacaktır. 
Sunumun bir paylaşım olduğunu 
hissettirmeli, dinamik bir tonla sorulan 
özetleyici sorular, eş/ grup çalışmalarıyla 
izleyicileri aktif katılımcılar olarak canlı 
tutmalısınız. 

SUNUMLARDA RESMİN 
ÖNEMİ
Bir resmin bin sözcüğe bedel olduğu 
söylenir. Bir düşünün, bir sunum 
dinledikten sonra hangisi daha fazla 
aklınızda kalıyor? Resimler mi yoksa 
sözcükler mi? Birçok kişi bu soruya 
resimler yanıtını verecektir. Çünkü 
gerçekten de insan beyni resimlere 
seslerden daha fazla tepki verir. Bu 
yüzden bir sunum yaparken resimlerin 
günücü mesajınızı destekleyecek şekilde 
kullanmalısınız.

Birçok konuşmacı sunumundaki grafikleri 
parlak logolarla süslemekten hoşlanır. 
Grafiklerde tekrarlanan ortak bir motif 
sunuma bütünlük katabilirken fazla parlak 

Faydasız resim 
Resimlerin, dinleyicinin gözünü olduğu kadar aklını da meşgul edecek cinsten seçilmesi 
gerekir. Eğer bir resmin, güzel olmak dışında bir orada bulunma sebebi veya amacı 
yoksa bu resmin sunumdan çıkarılması en iyisi olacaktır. 

Fazlasıyla karmaşık resim 
Birçok fikri tek bir resme yüklemek yerine her bir fikri 
tek tek açıklayan basit resimler kullanmak daha iyi bir 
fikir olacaktır. Belirli bir sıra içinde ilerleyen fikirlerin 
tümünü tek bir resimde toplayıp konu boyunca onu 
ekranda bırakmak izleyicileri bir süre sonra sıkar. 
Oysa ki konuşmacının hızına göre ayarlanmış, metnin 
içindeki fikirleri simgeleyen bir resim serisi dinleyici 
üzerinde çok büyük, akılda kalıcı bir etki yaratır. 
Bilimsel araştırmalar, insanların baktıkları şeye olan 

logolar ve dikkat dağıtıcı nesneler bu 
etkiyi sağlamaktan çok uzaktır. Bunlar 
dinleyiciyi mesajdan uzaklaştırır. 

Mesajınızdan uzak, dikkat dağıtıcı 
resimler ise kesinlikle mesajınızı çiğneyip 
öne geçer ve izleyicilerinizi bir boşluk ve 
karmaşa hissiyle baş başa bırakır. İşte 
bu boşluk hissini yaratan sekiz sunum 
hatası... Bunlardan kesinlikle kaçının! 

Görülemeyen resim 
Dinleyicilerin tümü tarafından 
görülemeyen görseller, kafa karıştırır 
ve dikkat dağıtır. Eğer konuşmanızın 
arasında Bunu göremediğinizi biliyorum 
ama... diyecekseniz, bu görseli oraya 
koymanızın hiçbir anlamı yoktur. Sadece 
dinleyiciler arasında gözleri şahin gibi 
keskin olanların diğerlerinden ayrılmasını 
sağlayabilir. Ancak her iki tür de 
dikkatlerini okuma eylemine yoğunlaştırıp 
söylenmekte olanı dinlemeyecektir. 

Bir resmin görülüp görülmeyeceğini 
anlamak için en yaygın yöntem x 8 
yöntemidir. Bir resmin yüksekliğini 
8’le çarpıp o kadar mesafe uzaklıktan 
baktığınızda resmi görebiliyorsanız, 
dinleyicileriniz de görebilecek demektir. 
Örneğin eğer projektörünüzün yansıttığı 
ekranın yüksekliği 1 metre ise, 8 metre 
uzaklıktan siz bunun içindeki yazıları 
okuyabiliyorsanız, normal sunum 
şartlarında bu yazı dinleyiciler tarafından 
okunabilir demektir. Ölçümü şöyle de 
yapabilirsiniz: Bir slayt yaklaşık 10 cm 
yüksekliğindedir. Eğer siz bu slaydı 
80 santim geriden okuyabiliyorsanız, 
projektörle duvara yansıtıldığında da 
okunabilir olacaktır. 

http://www.bilisimdergisi.org/s136



2011 EYLÜL106 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 107

ilgilerini kaybetmelerinin 7 ile 10 saniye 
arasında olduğunu söylüyor. Multimedya 
çağını yaşadığımız bugünlerde bu sürenin 
daha da kısalacağını unutmayın. 

Grafik çöpleri 
Grafik çöpleri de yukarıda anlatılan 
karmaşık resimler durumuyla yakın 
ilişkili bir hatadır. Grafik çöpü, aslında 
gösterilen resimle ilgisi olmasa da 
resmin üzerinde bulunan kafa karıştırıcı 
görüntülerdir. 

Clip art çöpleri 
Grafik çöplerinin çok yakın akrabası 
olan clip art çöpleri, adından da 
anlaşılabileceği gibi bir sunumu 
şirinleştrmek amacıyla eklenmiş bir takım 
clip art sembolleridir. Çoğu zaman metinle 
hiçbir anlamsal ilişkileri bulunmadığından 
son derece dikkat dağıtıcıdırlar. Bu 
semboller genellikle amatör bir 
konuşmacının bir clip art kütüphanesini 
keşfetmesinden sonra ortaya çıkar. 

Rasgele font kullanımı 
Bilgisayarınızın 35 font sağlaması, 
bunların hepsini kullanmanız gerektiği 
anlamına gelmez. Sunum boyunca sadece 
tek bir font kullanmak çoğu zaman son 
derece tatmin edicidir. Önemli noktaları 
ve anahtar sözcükleri görsel anlamda 
vurgulamak için farklı bir font yerine 
alt çizme, bold karakter kullanma ve 
hatta renk değiştirme gibi teknikleri 
kullanabilirsiniz. Font değiştirmek 
aklınıza gelen en son şey olmalı. 

Renk cümbüşü 
Sunumunuzda kullandığınız renkleri en 
azda tutmaya gayret etmelisiniz. Sunum 

boyunca tek bir fon rengi kullanmak 
devamlılık hissini pekiştirecektir. 
Fonun rengini sadece bölüm değişikliği 
gibi önemli ayraçları vurgulamak 
için kullanmalısınız. Eğer amacınız 
dinleyicileri şok etmek değilse, parlak, 
canlı renklerden özellikle kaçınmalısınız. 
Eğer kendinizi farklı renkler kullanmak 
zorunda hissediyorsanız da en azından 
aynı renk ailesini seçebilirsiniz. 

Yanlış çağrışımlar 
Sunumunuzda bir klimanın soğutucu 
özelliğinden bahsettiğinizi düşünün. 
Siz klimanın ne kadar iyi soğuttuğunu 
anlatırken ekranda sarı, turuncu, 
kırmızı gibi sıcak renkler bulunuyorsa 
bilinçaltında kimse klimanın 
soğuttuğuna gerçekten inanmayacaktır. 
Çünkü gördükleri renkler nedeniyle 
bilinçaltından sürekli bir sıcak mesajı 
almaktadırlar. Nasıl konuşmanız 
sırasında yanlış sözcükleri kullanmaktan 
kaçınıyorsanız, yanlış çağrışımlara 
sahip görseller kullanmaktan da özenle 
kaçınmalısınız. 

Eğer tüm bu hatalardan kaçınır ve 
sunumunuzun görsellerini hazırlarken 
bir bütünlük içinde davranmaya dikkat 
ederseniz, resimlerin gücünü yanınıza 
almış olacaksınız. Bu güçle sunumlarınızın 
başarısının inanılmaz derecede arttığına 
şahit olabilirsiniz. 
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