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SUNUM

☛

HAZIRLIK
XXI. yüzy›l bir iletiflim ça¤›d›r. ‹letiflimin göstergelerinden biri olan sunumla çok s›k
karfl›lafl›r›z.
Siz de diledi¤iniz bir konuda bir sunum haz›rlay›n›z.
24 KASIM Ö⁄RETMENLER GÜNÜ

Ö⁄RENC‹
Henüz çocu¤um.
Gidece¤im yol uzun.
Büyümek için zamana ihtiyac›m var.
En çok da sana…
Sana ö¤retmenim…

Ö⁄RETMEN (KADIN)
Sorumlulu¤umun bilincindeyim.
Bu nedenle ö¤retmenim.
Gelece¤i flekillendiririm ben.
Yar›n› bugünde haz›r ederim.

ALT SES (ERKEK)
Bu önemli görevinizde beraberiz ö¤retmenim.

Slogan›m›z: Her fleyin en iyisine lay›kt›r,
Ö¤rencimiz, ö¤retmenimiz…

‹flte o yüzden “E¤itime %100 Destek Kampanyas›” dedik…
Kampanyayla çeflitli imkânlara sahip çok say›da derslik
kazand› Türkiye.
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Ayr›ca “Gelenekten Gelece¤e” dedik…
Ekonomik, estetik, güvenli ve kullan›fll›
E¤itim ortamlar›yla okullar›m›z›n çehresi
De¤iflti k›sa sürede…

Beraberinde ö¤retmenimizin çal›flma koflullar›…

Ö⁄RETMEN (KADIN)
Ben ö¤retmenim…
De¤iflen dünya koflullar›na karfl› kendimi
Gelifltirmeli, yenilemeliyim…

ALT SES (ERKEK)
De¤iflik konularda kurslar aç›l›yor, seminerler düzenleniyor…
Yap›lanlar; çabalar›n›za destek olup, yolunuza ›fl›k tutmak….

Ö⁄RETMEN (KADIN)
Ben ö¤retmenim…
K›z›, erke¤i Türkiye’nin tüm çocuklar›n›
Kucaklamak isterim.

ALT SES (ERKEK)
Ülkenin büyük bir sorunu var…
Okula gitmeyen k›zlar›m›z…
“Haydi K›zlar Okula” kampanyas›yla çok say›da k›z›m›z
Okulla bulufltu.
Art›k onlar› da kucakl›yor ö¤retmenim…
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Ö⁄RETMEN (KADIN)
Ben ö¤retmenim…
Teknolojinin imkanlar›n› dersime yans›tmak isterim.
ALT SES (ERKEK)
Yap›lan tüm çal›flmalar; ö¤rencimiz,
Ö¤retmenimiz ve elbette ki Türkiye için…
Ö¤retmen olmazsa e¤itim, e¤itim olmazsa
Gelecek olmaz…
Böylesi önemli bir sorumlulu¤u olan
Ö¤retmenlerimizin önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
24 Kas›m Ö¤retmenler Gününüz kutlu olsun…

ALT SES (EKOLU)
“Milletleri kurtaranlar yaln›z ve ancak ö¤retmenlerdir.”
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AÇIKLAMALAR
Yaflad›¤›m›z XXI. yüzy›l›n bir iletiflim ça¤› olarak adland›r›ld›¤›n› hepiniz
biliyorsunuz.
‹flte sözlü iletiflimin en baflta gelenlerinden biri olan sunum; her türlü iletiflimde,
bir konudaki birikimi ve haz›rl›¤› al›c›ya sunarken bilgisayar, CD, disket, data-show,
slayt makineleri, mikrofon, kürsü gibi araçlardan öncelikle yararlan›r›z.
Sunum bir kiflinin bir gruba karfl› bir ürün, de¤iflen flirket politikas› veya e¤itim
program›n›n bir yönü hakk›nda bilgi vermek amac›yla yapt›¤› konuflma ve gösterimdir.
Sunum modern ifl ortam›n›n bir iletiflim prensibidir. Oldukça dikkatli bir flekilde
haz›rlan›p sunulmal›d›r.
Öncelikle sunumu yap›lacak konu çok ayr›nt›l› bir biçimde haz›rlanmal›d›r.
Özellikle kaynak kitaplara, uzmanlara ve di¤er bilgi kaynaklar›na baflvurulduktan sonra
konuya yaklafl›m tarz› belirlenmelidir. Düflüncelerin gelifltirilmesi için notlar
al›nmal›d›r. Sunum zaman› yaklafl›rken konuflma s›ras›nda sunumu yapana yol gösterecek
düzgün notlar oluflturulmas› oldukça önemlidir. Bu notlar, tam dökülmüfl bir metinden
çok, ana bafll›klar› içermelidir. ‹zleyici ile kiflisel iletiflimi kaybetmemek sunumun
vazgeçilmez ögelerinin bafl›nda gelir.
Sunumda haz›rl›¤›n bir baflka boyutu da hitap edilecek izleyici hakk›nda bilgi
toplanmas›d›r. Sunumda kaç kifli olaca¤›, kat›l›mc›lar›n ne kadar özel bilgiye sahip
olduklar›, deneyimlerinin derecesi gözden uzak tutulmamas› gerekenlerdendir.
Araflt›rmalar sonucunda izleyici konusunda edinilen bilgiyle, tam olarak
dinleyicinin beklentisine yönelik bir sunum üretmek mümkündür.
Sunum süresinde da¤›t›lacak belgelerin de haz›rlanmas› gerekir. Bunlar sunumun
ana hatlar›n› gösterir bir liste, ilgilenenler için bir kaynakça veya sunumun özeti olabilir. ‹çerikleri ne olursa olsun, bildiriler iyi sunulmal› ve okunakl› olmal›d›r.
‹yi bir sunumda görsel-iflitsel gereçler de kullan›lmal›d›r. Bu gereçler
haz›rlan›rken özen gösterilmelidir.
Unutulmamas› gereken önemli bir nokta da sunumlarda dinleyici kitlesinin
konuya ilgi duyan kiflilerden olufltu¤udur. Sunum yap›l›rken eldeki teknik imkanlardan
sonuna kadar yararlanmaya özen gösterilmelidir:
Yaz› tahtas›: En eski ö¤retim gereçlerinden olan yaz› tahtas›na h›zl› bir flekilde
anahtar sözcükler ve kavramlar yaz›labilir. Kullan›ld›¤›nda büyükçe ve okunakl›
yazmaya ve s›rt›n dinleyiciye dönülmemesine özen gösterilmelidir. Plastik yüzeyi üzerine çabuk ve tozsuz, silinebilen gazl› kalemle yazabilme kolayl›¤› yaz› tahtas›n›n
küçük gruplara yap›lan sunumlarda kullan›lmas› önerilmektedir.
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Çok yaprakl› pano: Bir taban destek üzerine ilifltirilmifl büyük boyutlu not defteri görünümündedir. Sayfalar üzerine gazl› kalemle yaz›l›r, sayfa doldu¤unda geriye
do¤ru k›vr›larak yeni sayfa aç›l›r. Bunlar›n üzerine daha önceden aktar›lacak bilgi
yaz›labilece¤inden, sunumda haz›r belge olarak ifllev görebilme özelli¤i vard›r. Daha
çok 15 – 20 kiflilik gruplar için kullan›mda yararl›d›r.
P rojeksiyon aletleri: Bunlar fleffaf bir asetat ka¤›t üzerine çizilmifl bir flekli,
görüntü olarak bir perde veya duvara yans›t›rlar. Çeflitli üstünlükleri vard›r. Asetat
kâ¤›tlar önceden haz›rlanabilir. Yans›t›lacak listenin bir bölümü gizlenebilir, sunarken
ilgili bölümler yavafl yavafl aç›labilir ve sunumda görsel bir paralellik sa¤lanabilir.
Projeksiyon aletlerine görüntü iyi yerlefltirilmezse çarp›k görünebilir.
Dia projeksiyon aletleri: Bunlar›n iyi çal›fl›p çal›flmad›¤›na bakmak ve dialar›n
do¤ru yerlefltirilip yerlefltirilmediklerinin en az bir kere deneyerek görmek gereklidir.
Video: E¤itimin aflamalar›n› ve brifingleri sunmak için kullan›l›rlar. Uzun süren
bir sunumun bir bölümünde kullan›labilirler. Fakat videoya kaydedilmifl programla
sunum metninin içeriklerinin uyumlu olmalar›na dikkat edilmelidir. ‹zleyicinin dikkatini kaybetmemesine ve video band›n› bir televizyon program› gibi alg›lanmamas›na
özen gösterilmelidir.
Ses düzeni: ‹nsanlar›n sese görüntüden daha az uyum gösterme e¤ilimleri
olmalar› nedeniyle sunumlarda ses düzeninin kullan›m› s›n›rl›d›r. Ses-dia gösterisi
kaydedilmifl sesin dia eflli¤inde kullan›ld›¤› bir sunum fleklidir.
Sunumlarda bilgisayar, ›fl›k ve görüntü sa¤layan aletler ö¤renmede büyük boyutlarda kolayl›klar sa¤lamaktad›r.

☛

Sunumda kullan›lan çeflitli aletlerin ö¤renmeye getirdi¤i kolayl›klar nelerdir?
En önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de sunumu yapacak
kiflinin önceden sunum yerini görmesi ve prova yapmas›d›r. Kullanaca¤› malzemenin
kontrolünü kendisinin yapmas› da sunum s›ras›nda karfl›lafl›labilecek bir aksili¤in
önlenmesi aç›s›ndan hayati önem tafl›r. Çünkü sunum s›ras›nda ciddi, a¤›rbafll›, temiz
ve derli toplu bir görünüm sergilenmesi izleyicilerde olumlu etki yapar.
Sunuma bafllaman›n birkaç yolu vard›r. Bir espriyle veya sunulacak konuyla
ilgisizmifl gibi görünen ama bitti¤inde konuyla ba¤lant›l› bir f›krayla bafllanabilir.
Sunufl süresinde cevaplar› birer birer verilebilecek, haz›rlama amaçl› ön sorular sorulabilir ya
da sunumu yapacak kifliye ayr›lan zaman içinde söz edilecekler anlat›labilir. Hangi yöntem seçilirse seçilsin söylenecek her fleyden kesinlikle emin olunmal›d›r.

8

D‹L VE ANLATIM 3

E¤er toplum önünde konuflmaya al›fl›k de¤ilsek önceden pratik yapmal›y›z.
Yüksek sesle ve kendimizden emin bir flekilde konuflmal›y›z. Sunuma iyi bir bafllang›ç
yapmak için bir aç›fl cümlesi haz›rlaman›n her zaman iyi sonuçlar verdi¤ini de
unutmamal›y›z.
Sunumda izleyiciyle ba¤lant› kurmak da baflar›l› bir sunumun vazgeçilmezlerindendir.
‹nsanlara dik dik bakmamal›, herkesle göz temas› kurmak için çevreye genifl bir aç›dan
bakmaya gayret edilmelidir. Bu hareket insanlar›n kiflisel kat›lma hislerini art›racak ve
ilgilerini yüksek düzeyde tutmalar›n› sa¤layacakt›r.
Sunum yapacak kiflinin konuflma an›nda ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi
veya kürsüyü rahat kullanmaya, seyircilerle vücut diliyle iletiflim kurmaya, sözcükleri
do¤ru söylemeye mutlaka özen göstermesi gerekti¤i hiçbir zaman unutulmamal›d›r.
Ayr›ca sorulara hakim olunmas›, gereksiz ayr›nt›lara ve tart›flmalara girmeden cevap
verilmesi, ilgisiz sorulara konu d›fl› olduklar›n›n belirtilmesi, cevab› bilinmeyen
sorular için yetkililerin düflüncesine baflvurulmas›n›n çok önem tafl›d›¤›n› da hiç
akl›m›zdan ç›kartmamam›z gerekti¤inin alt›n› çiziyoruz.

❂

Son olarak sunumu flöyle tan›mlayabiliriz: Bilgileri yenileyen, pekifltiren, bir
çal›flma sonucunu aç›klayan, laboratuvar ve anket araflt›rmalar›n› sunan, önemli olay ve
olgular› dile getirmek üzere yap›lan konuflmalara sunum diyoruz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
1. Sunumun amac› nedir?
2. Sunumda teknik imkanlar›n önemini bir örnekle aç›klay›n›z.
3. Konuflmada slaytlar›n önemini belirtiniz.
4. Sunum öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
5. Sunum sonucunda sorulan sorular karfl›s›nda konuflmac› nas›l davranmal›d›r?
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