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1

Dinleyicilerime, “Bir tavuğu yıkamak, zor bir görev de-
ğildir,” dedim. Bunu herkes yapabilir. Kuşunuzu kanatlıların 
değerlendirildiği bir gösteriye götüreceksiniz, en iyi şekilde 
göründüğünden emin olmak için onu gösteriden önce güzel-
ce yıkamalısınız. Tabii kuşunuzu kontrol altında tutmanız ge-
rektiğini de unutmayın. Nazikçe sabunlayın ve soğuk almasın 
diye iyice kurutun.”

1973 Mart’ının soğuk bir günüydü. On sekiz yaşındaydım 
ve 4-H* tarafından desteklenen gençlere yönelik bir organizas-
yonda, daha doğrusu bir yarışmada ilk resmi sunumumu ya-
pıyordum. Jüri, her katılımcıyı dikkatlice dinledi ve her sunu-
mu, her iletiyi, her yapıyı dikkate alarak değerlendirdi. Günün 
sonunda jüri, her katılımcıya geribildirim ve puan verdi. Neler 
iyiydi? Nelerin üzerinde daha çok durulmalıydı? Panelin so-
nunda zayıf katılımcılara beyaz kurdele, vasat olanlara kırmızı 
ve en iyilere de mavi kurdele ödülü verildi. 

* EN: Amerika’daki gençlerin, en iyi potansiyellerine ulaşmaları konusunda çalışma-
lar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. 
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Posterimi herkesin görebileceği şekidle göstererek tavuk yı-
kama sürecini detaylarıyla anlattım. Adım adım dinleyicilere 
yaklaştıktan sonra eğildim ve odanın ön tarafında bulunan 
masanın arkasındaki, büyük plastik sandığı çıkardım. “Şimdi 
size tam olarak nasıl yapıldığını göstereceğim,” diye devam et-
tim. 

Sandığı açtım ve içine uzandım. Hareketli beyaz Leghorn 
tavuk, kutunun en köşesine, ulaşamayacağım bir yere koştur-
du. Kafam ve omuzlarım kutunun içine girecek şekilde eğilip 
tavuğa ulaşmaya çalıştım ancak ona yalnızca dokunabildim. 
Endişelenmiş olacak ki tavuk, sandığın arka kısmında, öne ve 
arkaya doğru koşturmaya başladı. Yaşanılanlara bozulmuş gi-
biydi. Bir tavuk besliyorsanız, onu tutmak için doğru ve yanlış 
yollar olduğunu bilirsiniz. Doğru yöntem, ellerinizi tavuğun 
kanatlarının üzerine koymanız ve onu nazikçe yukarı doğru 
kaldırmanızdır. Böylece tavuk, kanat çırpamayacağını anlaya-
cak ve birkaç dakika içinde çabalamayı bırakacaktır. Sonrasın-
da tavuğu incelemek için döndürebilirsiniz ya da benim yaptı-
ğım gibi yıkayabilirsiniz. Diğer metotların hepsineyse tavuğu 
yanlış tutmak diyebiliriz. Sadece bir ayağını, kuyruğunu ya 
da tek kanadını tutarsanız, durum kötüye gidecektir. Kanat-
ları kontrol altına almalısınız çünkü tavuklar, doğaları gereği, 
güvenlikleriyle ilgili endişelerinden kaçmak için vahşice kanat 
çırparlar. 

O gün üzerinde yanıma aldığım tavuk, Beyaz Leghorn tü-
ründe, epey gergin ve kaprisli bir hayvandı. Sandığa doğru 
yaklaşırken sunumumla ilgili biraz endişeli ama devam etmek 
için de istekliydim. Her yarışmacının sadece birkaç dakikası 
vardı ve jüri süreye ciddi anlamda uyuyordu. Bu yüzden ta-
vuğu yakaladım ve beyaz kuyruğundan kavrayarak sandıktan 
çıkardım. Bunu yapmamla kaos başladı. Sunum hayatında bir 
çırak olarak Leghorn’un feryatlarıyla karşılaşmam ve çırpınış-
larını yüzümde ve göğsümde hissetmem bir oldu. Her yer be-
yaz tüylerle dolarken, toz ve kir de havada uçuştu. Sunumu-



Tavuk Nasıl Yıkanır 11

mun ortasında, tavuğu elimden kaçırmamak için tek elimle 
kuyruğunu tuttum. Dinleyiciler hafifçe öne doğru eğilmiş, 
heyecanla bu canlı performansın nasıl sonlanacağını bekliyor-
lardı. Çıldırmış tavuğu elimde tutmaya çalışarak ve sakin bir 
şekilde sunumuma devam ettim.  

“Tavuğu elinizde tutmak çok önemlidir. Aksi takdirde ay-
nen bu tavukta olduğu gibi her tavuk panikler ve kanat çır-
par,” dedim. Tavuğun tüylerinin her yere yayıldığını ve stres 
altında bağırdığını fark edince, “Bazen tavuğun durulması bi-
raz zaman alır,” diyerek izleyenlere her şeyin kontrolüm altın-
da olduğunu göstermeye çalıştım. 

Sanki saatlerdir mücadele ediyor, işkence çekiyor gibiydim. 
Sonunda tavuk yoruldu, böylece ben de kollarımı kanatlarına 
sardım ve onu kavradım. Rahatlamış bir şekilde sunumuma 
devam ettim. “Tavuğu kontrol altına aldıktan sonra artık onu 
lavaboya koyabilirsiniz.” 

O an sakinleşen tavuğu, önümdeki ılık sabunlu suyla dolu 
kovaya koydum ve açıklamaya devam ettim. “Hafif bir sabun 
kullanmaya özen gösterin.” 

Sabunu ve tavuğu aldım. Tam o sırada tavuk, tekrar kaç-
mak için bir fırsat daha yakaladı. Bir kanadı elimden kaydı. 
Daha çok kanat çırptı ve bir mücadele daha başladı ancak bu 
defa sular da havada uçuşuyordu. Sırılsıklam oldum. Sonunda 
durumu tekrar kontrol altına aldım. Yıkama işlemini bitirdim 
ve tavuğu, annemin kurutma makinesiyle kuruttum. “Tavu-
ğu tamamen kurutmanız önemlidir ama kurutma makinesini 
kullanırken dikkatli olun,” diye dinleyicilerimi uyardım. “Çok 
sıcak olabilir. İdeali orta sıcaklıktır.” 

Daha sonra nazikçe tavuğu sandığa geri koydum. “Tavuk 
işte böyle yıkanır,” diye özetledim. “Başarılı olmak için üç ba-
samak olduğunu unutmayın: Tavuğu kontrol altında tutun. 
Hafif bir sabun kullanın ve onu iyice kurulayın. Gerçekten de 
kolay bir süreçtir.” 
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Yorulmuştum. Islanmıştım ve her yerim tüylerle kaplıydı. 
Ne var ki sunumumu tamamlaşmıştım ve bunu başarmanın 
heyecanıyla doluydum. Eşyalarımı toplarken insanlar, beni 
coşkuyla alkışlıyorlardı. Sunumum, kesinlikle günün en heye-
can verici sunumlarından biriydi. Bir sonraki sunumu izlemek 
için oturdum. Öğleden sonra jüri ödülleri dağıtırken kendimi 
en yüksek puanla ve mavi kurdeleyle ödüllendirilmiş buldum. 
Yorumlara göre jüri benim sunumumu çılgınca bulmuştu. Su-
numumu, özellikle tavuktan dolayı sevdiklerini söylediler. 

O gün, üç değerli şey öğrendim. İlk olarak sunum yapmak, 
heyecan vericiydi çünkü ilginin merkezinde siz vardınız. İkin-
ci olarak, bazı basit kuralları takip etmek işe yarıyordu. Giriş, 
sonuç, açık bir konu ve basit görseller gerçekten işinize yarı-
yordu. Sunum yapmanın temeli, hiç de karmaşık değildi. So-
nuncusu da iyi bir sunucu, herhangi bir konuyu ilginç kılabili-
yordu ve dinleyicisini sunumuna bağlayabiliyordu. 

İnsanların dikkatini çekmek istiyorsanız, her zaman di-
namik kalmanız gerekiyor. Çırpınan ve cıyaklayan bir tavuk, 
bunu yapabilmek için epey işinize yarar. Hakikaten insanların 
ilgisini uyandırır.

O günden beri beş binden fazla sunum yaptım.1 Tavukla 
yaşadığım deneyim, bazı açılardan kariyer yolculuğumu baş-
lattı. 

Ortaokul ve lisede, çok fazla 4-H sunumu yaptım. Domuz 
ve ördek yetiştirme ya da kelebek koleksiyonları hakkında ko-
nuştum. Tavuk yıkama konusunuysa bir daha açmadım. 

Okuldan sonra sigorta, paketli sanayi ürünleri ve enerji 
alanlarındaki danışanlara proje sunumları hazırlamak ve ilet-
mek için Booz Allen kurumsal danışmanlık firmasında iki yıl 
geçirdim. Daha sonra Harward İşletme Okulu'na, işletme ala-
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nında yüksek lisansımı yapmak için gittim ve sonra da marka 
yönetimi alanında çalıştığım, Kraft Foods’a başladım. Kraft’ta 
geçirdiğim on bir yıl boyunca; Parkay Margarine, A.1. Steak 
Sauce, Miracle Whip, Taco Bell ve Kraft BBQ Sauce gibi fark-
lı işleri yönettim. Aldığım her görevin içinde zamanımı; pazar-
lama planları, proje önerileri, iş güncellemelerini geliştirmek 
ve sunum yapmakla geçirdim.

Kraft’taki beşinci yılımdan sonra DeVry Üniversitesi'n-
de, profesör yardımcısı olarak reklamla ilgili bir ders vermeye 
başladım. Daha sonra Northwestern Üniversitesi'nin Kellogg 
İşletme Okulu’na geçtim. Sonunda öğretmekten, BBQ Sauce 
ve Kraft’ın nakliye kamyonlarıyla uğraşmaktan daha çok zevk 
aldığımı fark ettim. Bu sebeple de kadrolu bir öğretmen olma 
şansı bulduğumda (ki öğretmenlik, bir ofisim ve düzenli bir 
maaşım olacağı anlamına geliyordu) Kraft’ı bıraktım ve Kel-
logg’u asıl işim olarak benimsedim. 

Şu an zamanımı, insanlara iyi işler kurmaları ve harika 
markalar yaratmaları konusunda yardım ederek geçiriyorum. 
Kellogg’ta bir sürü tam zamanlı derse girmenin yanı sıra Pazar-
lama Stratejileri, Stratejik Pazarlama Kararları ve Biomedikal 
Pazarlama gibi yarı zamanlı derslere de girdim. Bir de dünya-
nın dört bir yanındaki şirketlere seminerler verdim. Son yıllar-
da da Eli Lilly, Novartis, AbbVie, HP, Hyatt, PwC ve Textron 
gibi markalarla çalıştım. Çalışmalarım sayesinde Rusya, Avus-
turya, Japonya, Danimarka, Dubai, Ürdün, Almanya, İsviçre, 
Çin ve Türkiye gibi ülkelere gittim. Bu esnada bazı ödüller de 
aldım. Bir kez Sidney J. Levy Öğretim Ödülü, iki kere Kellogg 
Fakülte Etki Ödülü ve dört kere de Kellogg İşletme Yüksek 
Lisansı'ndaki en iyi öğretmen ödüllerini aldım. Bunların yanı 
sıra Kellogg’un en önemli ödülü Yılın En İyi Profesörü Ödü-
lü’nü de farklı yıllarda iki kere aldım ki bu da beni, son kırk 
yılda bunu alabilen beş profesörden biri kıldı. Ayrıca İşletme 
Yüksek Lisansı'yla ilgili bir site olan Poets&Quants beni, “İş-
letme Yüksek Lisans'ında 2016 Yılının Favori Profesörleri” lis-
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tesine dahil etti. Tüm bunlar, iyi bir sunumun gücünü takdir 
etmeme sebep oldu. 

İyi bir güncellemenin ne kadar etkili olduğunu biliyorum. 
Bir grubu tesiri altına alabilir, anlaşma sağlayabilir, onaylan-
mayı garantileyebilir ve ekibi motive edebilir. Dünyanın en 
iyi fikrini bulmuş dahi olsanız fikriniz, sadece onu iyi sunar-
sanız bir fark yaratacaktır. Bazen profesyonel çalışanlara bir 
şey tavsiye etmek, tavuğunuzu bir gösteriye sokmak gibidir. 
Onu tamamen temizlemek istersiniz ki en iyi şekliyle gözük-
sün.
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Tavuk Nasıl Yıkanır kitabıyla tek bir şey hedefliyorum: 
Profesyonel sunumlar oluşturup sunumunuzu etkili şekilde 
iletmeniz için size yardımcı olmak istiyorum. Bu kitabı oku-
yup uygulamaları yaparsanız, daha özgüvenli ve ikna edici su-
numlar yapacaksınız. Grubun karşısında, daha net bir duruş 
sergileyebilecek ve daha kontrollü olacaksınız. İyi bir sunucu 
olmak, aynı zamanda başka faydalar da sağlar. Eğer sunum 
yeteneklerinizi geliştirirseniz, işinizde kesinlikle daha başarılı 
olursunuz. İnsanlar sizin tavsiyelerinizi dinler ki bu da iş haya-
tında, daha etkili biri olmanızı sağlar. İşiniz daha etkileyici bir 
hâle geldiğinde, yönetimdeki kıdeminiz de daha iyi bir nokta-
ya gelecektir. Kişisel markanız güçlenecektir. 

İş hayatında daha başarılı olduğunuzda, daha fazla bonus 
alacaksınız. Yükselişe geçeceksiniz ve sonunda terfi alacaksınız. 
Mertebe atlamanız, daha fazla bonusun ve yükselen maaşın 
yanı sıra hisse alma imkânı da sağlayacaktır. Sonunda da iş ha-
yatında daha etkili olmanızı sağlayacak, daha heyecan verici ve 
büyük fırsatlara erişeceksiniz. 

Hayatınızdaki tüm bu gelişmeler, size bir amaç ve yönlen-
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dirme sağlayacaktır. Sizi, kesinlikle daha özgüvenli, rahat ve 
başarılı yapacaktır. Kısacası bu kitap, daha iyi bir sunucu ol-
manıza yardım ederek hayatınıza katkı sağlayacaktır. 

“İyi akşamlar!” diyerek, DeVry Üniversitesi'ndeki İşletme 
Yüksek Lisansı öğrencilerimi selamladım. Soğuk bir kasım ak-
şamıydı. “Bu akşam grup sunumları yapacağız,” diye devam 
ettim. “Yapılacak çok şey var. O halde hemen başlayalım. Şim-
di size ilk grubu takdim ediyoruz. İşte birinci grup. Evet, işte 
birinci grup!” 

Gruptaki öğrenciler, yavaşça ve gönülsüzce kapının önüne 
geldiler. Sahneye çıktılar ve bilgisayarı projeksiyona bağlamak 
için beceriksizce uğraştılar. Grup, sınıf arkadaşlarının ve be-
nim önümde, potansiyel problemleri tartışırken bağlantıyı ku-
rabilmek için de yaklaşık beş dakika harcadılar. Sonunda ilk 
slayt, ekranı kapladı. 

Gruptaki öğrencilerden biri, sahnenin arkasından ortaya 
geçerek bilgisayara baktı ve başlığı yüksek sesle okudu. Daha 
sonra sayılarla dolu bir sonraki slayta geçti. “Bunlar bölgelere 
göre çeyrek dönem piyasa analizleri,” dedi. Israrla bilgisayara 
odaklanmayı sürdürdü. “Gördüğünüz gibi bu oran %34. En 
önemli kısımdaysa %26 var,” diye devam etti. 

Öğrenci, kafasını salladı ve sonraki sayfaya geçti. Bu sayfa, 
SWOT analizini gösteriyordu: güçlü ve zayıf yanlar, fırsatlar 
ve tehditler. 

“İş hayatında bir sürü güçlü ve zayıf yan vardır,” diye açık-
ladı. “Aynı zamanda fırsatlar ve tehditler de vardır. En temel 
fırsat piyasanın genişliğiyken rekabet de en büyük tehdittir.”

Bir sonraki sayfaya geçti ve sınıftaki öğrenciler de besbelli 
sıkıldılar, oturdukları yerde hareketlenmeye başlamışlardı. 
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Sunucu “Rekabet Analizleri” başlıklı slayta tıkladı. Aşağıya, 
bilgisayara bakarak konuşmaya devam etti. “Burada da göre-
bildiğiniz gibi dört büyük rakip var. Hepsinin birçok farklı 
markası var.” 

“Müşteri Bölümleme”, “Trendleri Ücretlendirme” ve “Ma-
liyet” konularıyla ilgili de bir sürü slayt gösterdi. Dinleyiciyi 
tamamen kaybetmek, çok zamanını almadı. Sınıfa baktım ve 
olanlarla ilgili not aldım. Bazı öğrenciler hayallere daldılar. Sa-
nırım ders arasını düşünenler ya da o sabah sporda gördükleri 
çekici öğrenciyi anımsayanlar vardı. Diğerleri de sunumlarını 
hazırlamak ve slaytlarına çalışmakla meşguldüler. Birkaç öğ-
renci de çaktırmadan e-postalarını kontrol ediyordu. İkinci sı-
radaki çocuk da uyuyakalmıştı. Sunucu ve dinleyiciler için acı 
dolu bir tecrübe oldu. 

Maalesef bu durum, neredeyse herkes için geçerlidir. İnsan-
ların büyük bir çoğunluğu, iyi sunum yapamıyorlar. Genelde 
slaytların darmadağınık olduğu, hiçbir hikâyesi olmayan ya da 
açıkça tavsiye vermeyen, barındırdığı mesajların çok sıkıcı ol-
duğu sunumlar hazırlanır. Kocaman bir problem vardır. Doğ-
ru düzgün sunulmazsa dünyadaki en iyi öneri bile gerçekten 
sıradan olabilir. En zeki yöneticiyse başarısız ve yetersiz görü-
nebilir. 

Öğrenciminki gibi kötü sunumların ortaya çıkması, çabala-
madıkları için değildir aslında. Birçok durumda sunucular, el-
lerinden gelenin en iyisini yapmaya çabalarlar. Örneğin benim 
öğrencilerim zeki ve motivedirler. İşletme okuluna gitmek için 
önemli ölçüde hem zaman hem de para harcarlar. Kendilerin-
den, sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerinden beklentileri 
çok yüksektir. Bu yüzden de çok çalışırlar. Sunum hazırlarken 
akışa ve bilgiye dikkat ederler. Öneriler planlar ve fikirlerini 
desteklerler. Tüm bu çalışmalara rağmen ortaya konan çabalar, 
genellikle karşılığını alamaz çünkü birçok insan, etkili bir su-
numun nasıl yapılacağını bilmez.
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Ben, herkesin iyi sunum yapabileceğine inanıyorum. Su-
numla ilgili bilinmesi gereken bir sır yoktur. Gerekli yetenek-
ler basittir. Başarının anahtarıysa bellidir. Sorunlar, tanımla-
mak ve düzeltmek için nispeten kolaydırlar. 

İyi sunum yapmak için oyunculuk eğitimi almanıza gerek 
yoktur. Taylor Swift’in sahne duruşunun, Brad Pitt’in yakışık-
lılığının ya da Jerry Seinfeld’in mizah anlayışının da sizde ol-
masına gerek yoktur. Basitçe net konuşmaya, iyi hazırlanmaya 
ve mantıklı düşünmeye ihtiyacınız vardır. Özel yeteneklerini-
zin olmasına da gerek yoktur.  

TED, günümüzde halka yapılan konuşmalar için en bili-
nen platformdur. Başkanı Chris Anderson şöyle der: “Toplu-
luk önünde konuşma olanağı, sadece birkaç kişiye doğuştan 
verilmiş bir yetenek değildir. Sunum yapmak, birçok yeteneği-
nizi aynı anda kullanmanızı gerektirir.”1

Birçok insan, İngiliz başbakan Winston Churchill’in, 20. 
yüzyılın en iyi konuşmacısı olduğunu düşünür. Onun yaptı-
ğı konuşmalar, güven ve bağlılık duygusu yaratarak insanları 
motive etti ve onlara ilham verdi fakat Churchill, sunum yete-
neğiyle doğmamıştı. Tam tersine konuşma sırasında aksıyor ve 
kekeliyordu. Zamanla muhteşem bir sunucuya dönüştü çünkü 
kariyeri için bunun çok iyi bir şey olduğunu biliyordu ve iyi 
sunum yapabilmek için de çok çalıştı. 

Bunu aklına koyan herkes başarabilir. Sosyal yönü en zayıf 
insanlar bile bazı mantıklı teknikler uygulayarak etkili ve net 
bir sunum yapabilir. İnsanlar, belki dinleyicilerinin gözyaşları-
na boğulmasını sağlayamayacak ya da saatlerce ayakta alkışlan-
mayacaklardır ama yine de başarılı bir çalışma ortaya koyacak-
lardır.
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Herkes, iyi sunum yapabilir ve daha iyi sunum da yapabilir. 
Sunum yapmak, uzmanlaşacağınız ve sonunda, “Oldu!” diye 
haykırabileceğiniz bir yetenek değildir. Her zaman gelişime 
açıktır. Bu yüzden sunum yapmak, bisiklete binmekten farklı-
dır. Bisiklet sürmeyi öğrendiğinizde, artık sadece alıştırma ya-
parsınız. Size birileri yardımcı olur ve sabit kalırsınız. Bisiklet 
hızlanmaya başladığında, ebeveyniniz de size destek olabilir. 
Sonunda nasıl duracağınızı, hızlanacağınızı ve hareket edece-
ğinizi öğrenirsiniz. Bir kez bisiklete binmeyi öğrendiyseniz, ar-
tık bu yetenek sizinledir. İnsanlar bisiklet sürmeyi unutmazlar. 
Hiç kimse, “Joe, ben birkaç yıldır bisiklete binmiyorum. Bana 
biraz destek olur musun?” demez. Bisiklete bindiği an, hemen 
hatırlarlar. 

Sunum yapmaksa farklıdır.
Sunum, bir insanın öğrenebileceği birtakım kurallar ve 

tekniklerden oluşur. Her sunum, öncekinden daha iyi olabi-
lir. Belki de giriş daha sıkı ve gelişme daha güçlü olmalıdır. İlk 
bölümü aceleyle geçmiş olabilirsiniz ya da zaman yetmemiş 
olabilir ve tüm yazım hatalarını yakalamak zor olabilir. Belki 
de bir soruya cevap verirken tökezlersiniz. Hatalar, her zaman 
gelişim için bir şansınız olduğu anlamına gelir. Her sunum, 
daha etkili iletişim kurmak için bir fırsattır. Hatta en iyi sunu-
cular bile biraz daha iyi olmak için uğraşırlar.

İnsanların sunuma bakış açılarını anlamak için son zaman-
larda Northwestern Üniversitesi'nin Kellogg İşletme Bölü-
mü'ndeki yüksek lisans öğrencilerimle bir sürü araştırma yap-
tım. Toplamda 379 insanla çalıştım. Onlara aşağıdaki sorular 
da dahil olmak üzere bir sürü soru sordum:
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• Sunum yapmaktan hoşlanır mısınız?
• Sunum yaparken gerilir misiniz? 
• Sunum hazırlamak ve yapmak konusunda ne kadar iyisiniz? 
• Bir sunum hazırlamak, sizin için ne kadar kolaydır? 
• Sunum konusunda ne kadar eğitim aldınız?

Aldığım sonuç, dikkat çekici ve kısmen teşvik ediciydi. İlk 
bakışta insanlar, sunumları sevmiyorlardı. “Sunum yapmaktan 
hoşlanır mısınız?” sorusuna 1 ile 10 arasında, ortalama gelen 
cevap; birinci ankette 7, ikinci ankette 6,5 çıktı. 

Aynı zamanda insanlar, sunum konusunda iyi olduklarını 
da düşünmüyorlardı. “Sunum hazırlamak ve yapmak konu-
sunda ne kadar iyisiniz??” sorusunda ortalama skor, 10 üze-
rinden 6,8 ve 6,6 çıktı. Özellikle insanların bu konuda olum-
luolmaya çalışma eğilimini hatırlayınca bunlar, çok da iç açıcı 
rakamlar değildi. 

Çalışmalar her zaman dış görünüm ve zekâ gibi konularda, 
insanların çoğunluğunun ortalamanın üzerinde olduğunu dü-
şündüğünü göstermiştir. Ayrıca öğrenciler, sınıf arkadaşlarının 
da çok etkili olduğunu düşünmüyorlardı. Onlara, sınıf arka-
daşlarının sunum hazırlama konusunda ne kadar etkili oldu-
ğuyla ilgili sorduğum soruya ortalama gelen cevap, 10 üzerin-
den 6,8’di. 

Ortaya çıkan sonuç maalesef şuydu: İnsanlar, sunum yap-
maktan hoşlanmıyorlardı ve sunum konusunda ne kendileri-
nin ne de arkaşlarının iyi olduğunu düşünüyorlardı. Bu, ger-
çekten başlı başlına bir sorundu. 

Araştırmamdan ortaya çıkan en can alıcı sonuç, insanların 
sunumla ilgili farklı hisleri olmasıydı. Ortalamaların arkasında 
farklı gruplar vardı. 
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Üç grubu şöyle tanımlayabilirim:
Birinci grubu, Özgüvenli Sunucular olarak tanımlıyorum. 

Bu, öğrencilerin yaklaşık %30’una denk geliyor. Özgüvenli su-
nucular; sunum yapmaktan hoşlanıyorlar, sunumda iyi olduk-
larını düşünüyorlar ve buna bağlı olarak da sunum yapmayı 
kolay buluyorlar. 

Diğer bir gruba Mücadeleci Sunucular adını verdim. Müca-
deleci sunucuların bakış açısı, epey farklı. Sunum yapmaktan 
hoşlanmıyorlar, sunum yaparken kendilerini iyi hissetmiyorlar, 
sunum yapmayı zor buluyorlar ve sunum sırasında geriliyorlar. 
Bu grupsa öğrencilerin % 25’ini oluşturuyor. 

Ortadaysa Sağlam Sunucular var. Öğrencilerin, yaklaşık 
%45'ini oluşturuyorlar. Gruplar birçok farklı araştırmada kar-
şıma çıktı. Aşağıda ikisinden alıntılar vardır.

Sunucular Sunucular Sunucular
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Sunucular Sunucular Sunucular

Sunum, çabucak güçlendirilebilir. İyi sunum yapan insan-
lar, zamanla daha iyi olurken; kötü sunum yapanlar da zaman-
la daha kötü olur. 

Bu, üç sebepten gerçekleşir. İlk olarak, Özgüvenli Sunucu-
lar bölümüne denk düşen kişiler, daha çok uygulama yapa-
caklardır. Güncelleme fırsatı yakalandığında, parmak kaldı-
rıp gönüllü olurlar. Tüm bunların ardından, bu konuda epey 
iyidirler ve keyif alarak bu işi yaparlar. Mücadeleci Sunucular 
kategorisindeki kişilerse doğal olarak sunumlardan uzak dura-
caklardır çünkü bu deneyimi, zor ve korkutucu bulurlar. Su-
num yapmamak için her yolu denerler. Durum şu ki sunum 
konusunda iyi olduğunu düşünen insanlar, daha fazla uygula-
ma yaparlar ki bu da onları, sunum konusunda daha iyi kı-
lar. Sunum yapmayı sevmeyen kişilerse alıştırma yapmazlar ve 
kendilerini geliştiremezler. 

İkinci sebep, sunum yapmayı seven insanların, hazırlık 
yapmak için de daha fazla zaman harcamalarıdır. Projenin 
içine dalar ve hazırlanmaya başlarlar. Bu, gerçekten heyecan 


