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ÖNSÖZ 
Bu eğitim programı, hitabet konusunda değişim ve gelişimi 
hedefleyen, ancak bunun düzenli bir çalışmayla gerçekleşeceğine 
inanan katılımcılara yönelik tasarlanmıştır.  
Eğitim öncesi yapılacak çalışmalar, eğitim sırasındaki ödevler, 
grup dersleri, danışmanlıklar, sunum saatlerinden oluşan program, 
aktarılan bilgilerin kalıcılığını ve uygulanabilirliğini 
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.  
Veysel Sami Berikan, çeşitli tiyatrolarda ve sanat merkezlerinde 
farklı sorumluluklar üstlendi. 1997’den bu yana ise Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı. Gerek bu 
kurumda gerekse kurum dışında 100’ün üzerinde oyun sahneledi. 
Çalışmalarına devam ediyor. 
Bunun yanısıra, çeşitli yaş gruplarına ve kurumlara yönelik 
eğitmenlikler yaptı. 2014 yılında katıldığı İzgören Akademi 
ailesinde ise yine 100’ün üstünde kurumda danışmanlık ve 
eğitimenlik yaptı. Çalışmalarına devam ediyor. 
İşte bu noktada, tiyatro sanatının zengin ifade araçları, mekan 
kullanımı, beden-ses-söz kullanımları, kurgu-metin oluşturma, 
seyirciyi etkileme gibi unsurlarının, iş hayatında kendi anlatım-
sunum-ifade becerilerini yani hitabetini  geliştirmek isteyen 
profesyonellere büyük destek olacağı göz ardı edilemez bir gerçek 
olarak karşısına çıktı. Söz konusu tekniklerin amaca yönelik 
tasarlanması için de, çok farklı sektörlerdeki gözlemleri ile elde 
edilen beklenti ve ihtiyaçlar listesi ise programa kılavuz niteliği 
taşıdı. 
Bu yaklaşımı uzun yıllardır zihninde geliştiren Berikan, 2018 
yılında bu fikrini kitap haline de getirdi.  



2019 yılında ise bir grup arkadaşıyla birlikte İzmir Tiyatro 
Atölyesi’ni hayata geçirdi. İşte bu yapı içinde kurguladığı “Sunum 
Sahnesini Yönetmek” eğitimi, Türkiye’de ilk kez bu ölçek ve 
yaklaşımda hayata geçirilen bir program niteliği taşımaktadır. 

Yöntem hakkında ayrıntılı bilgi ve kaynak önerilerini, eğitmenin 
“Sunum Sahnenizin Yönetmeni Olmak İster misiniz”? adlı 
kitabından edinebilirsiniz.  

   

   İletişim Bilgileri: 
0 531 371 64 35 
bilgi@iztiyat.com 
www.iztiyat.com  
www.veyselberikan.com 

mailto:bilgi@iztiyat.com
http://www.iztiyat.com
http://www.veyselberikan.com


1. 
HİTABETİN TEMELLERİ 

 

İnsanlığın var oluşundan bu yana değişmeyen iletişim yollarından 
birisi, ‘sunum yapmak’ olmuştur. Yaşananların başka başka 
insanlara da aktarılması için bu eylem, daima vazgeçilmez 
olmuştur. ‘Sunum yapmak’, binlerce yıl boyunca şekil değiştirse 

de, daima süregelmiştir. Bu eylemin zamanla farklılaşan bir diğer 
şekli ise ‘tiyatro sanatı’ olmuştur. Bu sanat ise, estetik kaygıların, 
oynama dürtüsünün ve bir duygu veya düşünceyi en etkileyici 
olarak aktarma arzusunun sonucu ortaya çıkmıştır. İnsanların 
başkalarını etkileme, ikna etme ve yönetme arzuları ise bir başka 
disiplinin ortaya çıkmasına neden olmuştur: ‘Hitabet’. 

Bu çerçevede bakıldığında, ortaya ilginç bir yapı çıkıyor 
aslında: 

‘Hitabet,’ temel olarak ‘Sunum Teknikleri’nin ve ‘Tiyatro 
Sanatı’nın kimi temel özelliklerinden faydalandığında bir doku 
uyuşmazlığı olmayacağı gibi, tam tersi kökenlerinden gelen ortak 
paydalar sayesinde gücüne güç katabilir. Burada önemli nokta, iki 
farklı disiplinden doğru oranlarda faydalanılmasıdır. ‘Sunum 
Teknikleri’ ağırlık kazandığında mekaniklik, ‘Tiyatro Sanatı’ 
ağırlık kazandığında ise yapaylık riski söz konusu olacaktır. 

Ancak her ikisinin ideal / altın oranda kullanılması farklı, 
etkileyici ve güçlü hatipleri yaratacaktır. 



2. 
EĞİTİMİN TEMELLERİ 

 

T üm konuşma, ifade ve sunum becerileri aslında doğduğumuz 
andan itibaren şekilleniyor. Günün birinde bazen bu becerileri 
geliştirmek ihtiyacı duyuyoruz. Çağın getirdiği her şeyi ‘bir 
çırpıda’ halledebilme umuduyla da en hızlı, en çabuk, en ucuz 

yöntemleri bulmaya çabalıyoruz.  

Bizim inandığımız yöntem, ‘bir çırpıda’ yöntemi değil. Biz, 
yaşımız kadar bir süreçte oluşan ve her gün sürekli kullandığımız 
için de kemikleşen bir yapıya sahip olan tüm ifade becerilerinin, 
ancak ‘düzenli, sistemli ve gayretli’ bir planlama ile 
değişebileceğine inanıyoruz. 

Kitabın kapağında da dediği gibi bu eğitim programı, 
Profesyonel Konuşmacılar için Süreç Temelli bir Gelişim Kılavuzu 
niteliği taşımayı hedeflemektedir. 



3. 
EĞİTİM ÖNCESİ ÇALIŞMALAR 

 

Eğitim başlamadan önce, katılımcıların yapmasını beklediğimiz 
üç çalışması olacak: Öncelikle, eğitmenin kitabını size 
ileteceğiz. Eğitime kadar okumanız önemli. Böylece, nasıl bir 
perspektifte ilerleyeceğimiz netlik kazanacaktır.  

İkinci olarak, yazacağınız bir metni bekleyeceğiz sizlerden. 
Bundaki amaç, eğitim bitimindeki söylemlerinizi ilk 
söylemlerinizle karşılaştırabilmeniz. Metin içeriği şu 5 sorunun 
yanıtını kapsayacak:  
1. Böylesi bir eğitim sürecine kendinizi nasıl motive ettiniz? 
2. Bir hatip olarak, en güçlü yönleriniz nelerdir? 
3. Bir hatip olarak en fazla gelişim ihtiyacı olan yönleriniz 

nelerdir? 
4. Neden iyi bir hatip olmak istiyorsunuz? 
5. Hitabet konusunda gelişim sağlamak için daha önce neler 

yaptınız? (Okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz videolar,  
katıldığınız eğitimler…) 

Üçüncüsü ise, 10 dakikalık bir video kaydınızı eğitmene 
iletmeniz. Videonun amacı, sizin belirleyeceğiniz bir hedef kitleyi,  
sizin belirleyeceğiniz bir konu çerçevesinde ikna etmek. 



4. 
EĞİTİM SIRASINDAKİ ÇALIŞMALAR 

 

Eğitim başladıktan sonra aşağıdaki başlıklarda ilerlenmesi 
planlanmakta. Bu başlıkların gerçekleşeceği toplam süre 24 
saat. Haftada bir gün, günde 2 saat. Yani toplam 12 haftalık bir 
program. (Neden haftada bir gün mü? Çünkü her hafta eğitim 

sonrası, diğer haftaya kadar yapacağınız destek çalışmaları - 
ödevler olacak.) Gelelim eğitim programımızın içeriğine: 

1. Sunum hakkında yanlış bilinenler 
2. Hitabet ve tiyatronun ortak çıkış noktaları 
3. Hitabette 4 temel unsur: Büyü, Dans, Eylem ve Topluca 
Katılım 
4. Bedeninizin anlatım olanakları 
5. Sesinizin anlatım olanakları 
6. Uygun kelime tercihi yapılması 
7. Söz ile oynanması (Metafor, kurgulama, destek anlatım 
teknikleri, hikaye anlatımı…) 
8. Metnin yorumlanması 
9. Katılımcıyı anlamanın / keşfetmenin yolları 
10.Hitabeti destekleyici unsurlar (Tasarım, idari işler, teknik 
işler, halkla ilişkiler…) 
11.Doğaçlama konuşmak 
12.Mekan kullanımı 
13.Etkilemek üzerine 
14.Hitabette marka olabilmek 



5. 
EĞİTİM SONRASINDAKİ ÇALIŞMALAR 

 

Eğitimin sonrası birebir danışmanlık çalışmaları başlayacak. Her 
bir katılımcı ile, ortalama 15 günde bir kez olmak üzere toplam 
6 görüşme gerçekleştirilecek. Her görüşme süresi 1 saat 
olacak. Bu süreçtede katılımcılara, kendisine özel destek 

çalışmaları  verilecek.   

Ayrıca her ay bir kez olmak üzere, tüm katılımcıların katılacağı 
toplantılar düzenlenecek. Toplam üç ayda üç kez ekip bir araya 
gelecek böylece. Bu toplantılarda katılımcılar ikişer sunum 
yapacaklar. Birisi önceden hazırlandıkları bir sunum olacak. 
İkincisi ise, kendilerine o gün verilecek bir konuda yapacakları 
doğaçlama bir sunum. 

Böylece  ‘Sunum Sahnesini Yönetmek’ eğitimimiz tamamlanmış 
olacak.  

Sonunda da iki tür katılım belgesinden biri verilecek:  

Bir tanesi kaydını yaptıran herkese verilecek olan ‘Katılım 
Belgesi’.  

Diğeri ise, tüm bu süreçleri, belirtilen zamanlarda ve beklenen 
verimlilikte gerçekleştiren, devamsızlık yapmayan kişilere özel 
olan, ‘ Takdir Belgesi.’  



6. 
EĞİTİMİN RAKAMLARLA İFADESİ 

 

Eğitim sürecinin rakamlarla özeti ise şöyle: Tüm süreç 25 
haftadan oluşmakta. Eğitim öncesi 1 hafta, katılımcının hazırlık 
süreci aslında. Kendisinden beklenen 3 çalışmayı yapması için 
öngörülen zaman. Kalan 24 haftaya gelince: 

Sınıflarda en fazla, 10 kişi olacak. 

Sınıf eğitimleri, 12 hafta sürecek. Haftada 1 gün, günde 2 saat. 
Yani toplam 24 saatlik bir süreç. 

Sınıf eğitimleri sona erince, bu kez katılımcılar ile birebir eğitimler 
başlayacak. Bu eğitimler de 12 hafta sürecek. Her bir katılımcı ile, 
15 günde 1 saat çalışılacak. Yani 1 katılımcı ile toplam 6 saatlik 
birebir çalışma gerçekleştirilecek.  

Yine bu süreçte ekip, 4 haftada bir kez bir araya gelecek. Her 
beraberliğin süresi 2 saat. Yani ekip 3 kez, toplam 6 saat bir araya 
gelerek paylaşımlarda bulunacak.                                            

Bir katılımcı toplam, 36 saatlik bir eğitim sürecinden faydalanarak, 
kendisine özel bir program ve yöntemle eğitimini tamamlamış 
olacak. 



7. 
EĞİTMEN HAKKINDA 

 

Veysel Sami Berikan 



İ lk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk 
Bölümü’nden mezun oldu.  

Tiyatro alanında oyunculuk, yönetmenlik, eğitmenlik ve 
yöneticilikler yaptı. Tiyatronun yanı sıra yerel televizyon ve radyo 
kanallarında program yapımcılığı ve sunuculuk yaptı. Çeşitli ulusal 
televizyon kanallarındaki dizilerde küçük roller üstlendi. 
Anaokulundan itibaren her yaş grubuna yönelik eğitmenlikler 
yaptı. Çeşitli alanlarda eğitimler aldı.  

1997 yılından beri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
sanatçısıdır. 2014 yılından bu yana da İzgören Akademi’de 
eğitmen ve danışman olarak çalışmaktadır. 2019’da kurucularından 
olduğu, İzmir Tiyatro Atölyesi’ni de yürütmektedir.  

“Sunum Sahnenizin Yönetmeni Olmak İster misiniz”?  
adında bir de kitabı vardır.  

Aldığı eğitimlerden bazıları şunlardır:  
Temel Psikoloji Eğitimi, NLP, Certified Coach, Trainer Training, 
Eğitmen Uzmanlık Programı, Ses ve Nefes Teknikleri Sertifika 
Programı, Zihin Haritası Eğitici Eğitimi,  
Hikaye Anlatıcılığı, Paul Ekman ETAC ESAC Mikro İfadeler, 
Transaksiyonel Analiz, Kobi Danışmanlığı, Danışmanlık Okulu, 
Enneagram, Story Thinking… 



8. 
EĞİTİMİN KISA KÜNYESİ 

 

Eğitim Amacı: Temel tiyatro ifade becerileri ve sunum 
tekniklerinin, katılımcıların hitabet becerilerinin 
artırılmasına yönelik olarak kullanılması. Her bir katılımcıya 
özel bir çalışma yöntemi ve üslubu oluşturulması. 

İçerik: Eğitim öncesi çalışmalar, sınıf eğitimleri, uygulama / 
sunum saatleri, birebir danışmanlıklar, ödevler 

Eğitmen: Veysel Sami Berikan (www.veyselberikan.com) 

Eğitim ZOOM üzerinden gerçekleştirilecektir. 

En fazla katılımcı sayısı 10 kişi. 

Toplam süre 6 ay, 36 saat. 

Tarih:  

(İlk aşama) 10.Ocak-28.Mart.2021 arasında,  her Pazar günü  

(İkinci aşama) 29.Mart-14.Haziran.2021 arasında, katılımcılar ile 
birlikte belirlenen günlerde 

Saat: 19.00-21.00 

Ücret: 1200 TL yerine 900 TL                                                     
(Ödeme peşin yapılmaktadır. KDV dahildir.) 

İletişim: bilgi@iztiyat.com                            0 531 371 64 35 

http://www.veyselberikan.com
mailto:bilgi@iztiyat.com


9. 
EĞİTİMİN ÇIKIŞ NOKTASI 

 

Y arın biz olacak mıyız bilemeyiz, ama yarın hep olacak. Şimdi 
tam da eğitim zamanı… Zor günler geçiriyor tüm dünya. 

Ama her zaman öyleydi aslında. Hep bir yerlerde savaşlar 
var, bir yerlerde açlıklar, hastalıklar bir başka yerlerde… Bir 

yerlerde hep kötü bir şeyler oluyordu zaten. Yani aslında ölüm 
hep vardı. Ve de hep var olacak elbette. Bu yıl yeni bir tanesi 
daha eklendi bizi öldürecek unsurlar listesine sadece. Yani 
‘ölüm’ icat edilmedi, bizi ‘öldürecek yeni bir yol’ daha 
keşfedildi…  

Umutsuzluk, ateşin düştüğü yerde yananlarda olabilir elbette. Ama 
biz o yerden uzaksak eğer, belki de biz o yananlar için de hayata 
daha fazla sahip çıkmak zorundayız. 

İşte biz bu düşünceden hareketle, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek 
olan bir eğitim programı tasarladık. O bitmeyen geleceğe hazır 
olma mücadelemiz için, bir adım da beraber atalım istedik. 

Nazım Hikmet’in aşağıdaki dizeleri, duygularımızı öyle güzel 
ifade ediyor ki. Sizlere de aynı duyguyu yaşatması dileğimizle, 
eğitimize bekliyoruz. 

Sağlıkla, umutla kalın… 



Yaşamak şakaya gelmez,  
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın  
bir sincap gibi mesela,  
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,  
yani bütün işin gücün yaşamak olacak.  

Yaşamayı ciddiye alacaksın,  
yani o derecede, öylesine ki,  
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,  
yahut kocaman gözlüklerin,  
beyaz gömleğinle bir laboratuarda  
insanlar için ölebileceksin,  
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,  
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,  
hem de en güzel en gerçek şeyin  
yaşamak olduğunu bildiğin halde.  

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,  
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,  
hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,  
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,  
yaşamak yanı ağır bastığından.  

Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız,  
yani, beyaz masadan,  
bir daha kalkmamak ihtimali de var.  



Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini  
biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına,  
hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden,  
yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz  
en son ajans haberlerini.  

Diyelim ki, dövüşülmeye değer bir şeyler için,  
diyelim ki, cephedeyiz.  
Daha orda ilk hücumda, daha o gün  
yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün.  
Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu,  
fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz  
belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu.  

Diyelim ki hapisteyiz,  
yaşımız da elliye yakın,  
daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının.  
Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız,  
insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla  
yani, duvarın ardındaki dışarıyla.  

Yani, nasıl ve nerede olursak olalım  
hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak...  



Bu dünya soğuyacak,  
yıldızların arasında bir yıldız,  
hem de en ufacıklarından,  
mavi kadifede bir yaldız zerresi yani,  
yani bu koskocaman dünyamız.  

Bu dünya soğuyacak günün birinde,  
hatta bir buz yığını  
yahut ölü bir bulut gibi de değil,  
boş bir ceviz gibi yuvarlanacak  
zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız.  

Şimdiden çekilecek acısı bunun,  
duyulacak mahzunluğu şimdiden.  
Böylesine sevilecek bu dünya  
'Yaşadım' diyebilmen için...  



 


