
SÖZLÜ SUNUM İÇİN İPUÇLARI (Diane Hendrix’ten) 

(Sunumuzdan 5 dakika önce derin derin nefes alın. Sizin önceden çalıştığınız ve organize ettiğiniz 

fikirlerinizle ilgilenen bir dinleyici kitlesi hayal edin.) 

• Başlangıçtı ana fikri söyleyin. 

• İçeriği birkaç temel noktaya indirgeyin ve dinleyiciye bunları söyleyin. 

• Başlangıçta, dinleyiciye ‘kanca’ atın: cevaplayacağınız bir soru, güçlü bir alıntı, ilgiyi 

arttırabilecek herhangi bir unsur. 

• Ellerinizi iyi kullanın (gerginliğinizi göstermesin). Rahat bir duruş bulun; bunu önceden ayna 

veya arkadaşlarınızın karşısında prova edin. 

• Hikayenizi her birisine teker teker anlatıyormuş hissi vermek için, dinleyiciyle göz teması 

kurun. 

• İlgili olduğumuzu varsayın; hızlı konuşmayın. 

• Eğer becerebilirseniz, esprili bir dil kullanmak hem sizi hem de dinleyiciyi rahatlatır. 

• Bir aktör olarak bir rol oynadığınızı unutmayın. Resmi bir ses veya hikaye anlatıcısı olacaksınız. 

İdeal konuşmacınızı taklit etmeye çalışın. Onun güvenini ve canlılığını düşünün. 

• Diğer sunum amaçları: konuşurken haraketli olun, görüşlerinize ve kantılarınıza uygun olarak 

sesinizin tonunu, yüksekliğini ve vurgusunu değiştirin. 

• Eğer dinleyicinin özellikle duymasını istediğiniz bir fikre geldiğinizde, durun, derin bir nefes 

alın.  Sessizlik önemli bir noktalamadır. 

• Tekrarlamaktan veya önemli bir noktadan hemen önceki sessizlikten korkmayın. Vurgu için 

durmak konuşmacı olarak gücünüzü gösterir. Bir noktadan sonra durmak ve retorik bir soru 

sormak etkiyi ve dramatik gücü arttırır. 

• Uygunsa komik bir durumu, kendiniz de yaşamış olabilirsiniz, anlatın. Kişisel bir not 

vurgulamak istediğiniz noktanın altını çizecektir. 

• Fikirlerinizi açıkça belirtmek için, görsel öğeler kullanın. İyi kullanılırlarsa, işe yararlar. 

Bugünlerde sadece kelimeler işe yaramıyor. Güçlü bir görsel öğe, dinleyicinin sizin 

sunumunuzdan sonra hatırlayacağı tek şey olabilir. Görselleri (fotoğraflar, grafikler, haritalar, 

powerpoint – iyi organize edildiğinde) kullanarak prova yapın. Eğer görseller sizi 

gerginleştirecekse, bu sizin gücünüzü alır götürür. Eğer birşeyleri kısaltmanız gerekiyorsa, 

görsellerden kesin. Hiçbirşey yoksa, beyaztahtayı kullanın. Ancak unutmayın: içerik ve 

organizasyon görsellerden önce gelir. 

• Acele etmeyin; söylediğiniz nokta üzerinde düşünmemiz için bize zaman tanıyın. Fikirlerinizin 

dinleyici tarafından sindirilmesi için fazla hızlı olmayın. 

• İçeriği keskinleştirmek ve organize etmek için, arkadaşlarınızla prova yapın. Onların fikirlerini 

sorun. Eleştirilerinden korkmayın. Ne kadar samimi olursanız, bu işte o kadar iyi olursunuz. 

Prova yapmak hayatidir.  

• Özlü ve organize olun. Amacınız, birkaç fikir ve açık delil kullanarak görüşlerinize ilgiyi 

arttırmak (Genelde öğrenciler süreyi aşarlar. Bunun nedeni de az prova yapmış olmalarıdır). 

• Sonuç bölümünü planlayın ve vardığınız sonuçları bir gülümsemeyle anlatın. 

• Sorular için bekleyin – sakin bir sahne duruşu edinerek (en azından böyleymiş gibi yaparak). 

Bu yetenekleri (araba sürme gibi), prova ederek geliştirebilirsiniz.   


