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SUNUŞ TEKNİKLERİ 3

Amaçları Belirlemek 

         Yapılacak konuşmanın dinleyicilerini tanıma aşamasından sonra sıra hedefinize gelmiştir.
Nereye  gittiğinizi,  nereye  varmak istediğinizi  bilmelisiniz.  Başka  bir  deyişle  konuşmanızın  amacı
nedir?  Amacı  belirledikten  sonra  hangi  yoldan  gideceğinizi  seçersiniz,  ancak  nereye  gittiğinizi
bilmiyorsanız, nasıl davranacağınızı da bilemezsiniz.

          Söylemek  istediklerinizi  düşünmeden  önce,  kendinize  “Neden  konuşuyorum?”  diye
sormalısınız.  Nereye  varmak  istiyorsunuz?  Sözünüzü  bitirdiğinizde  dinleyicilerinizin  neler
hissetmesini  istiyorsunuz?  Dinleyicilerinizden  en  fazla  hangi  tepkiyi  göstermelerini  istiyorsunuz?
Kunuşmanızın  sonuçlarına  ilişkin  hayaller  kurun.  Bunun  gerçekleşip  gerçekleşmeyeceği,  hatta
mümkün olup olmadığı knusunda kaygıya kapılmayın; sadece ulaşmak istediğiniz noktayı belirleyin. 

         Bazen, konuşmacılar tam olarak neyi amaçladıklarını belirlemekte zorlanırlar. “Konuşuyorum,
çünkü yıllık pazarlama toplantısı”,  “Konuşma yapmam gerekiyor, çünkü böyle istendi”, “Konuşma
yapacağım,  çünkü  şirket  başkanıyım”,  “Konuşma  yapmam  gerek  çünkü  sıra  bende”  gibi  şeyler
söylerler. Amaçlarınızı belirlemekte zorlanıyorsanız, aşağıdaki önerileri değerlendirin. 

Genel amaçlar şöyle sınıflandırılabilir:

* Bilgilendirme/öğretme/eğitme 

* Harekete geçirme/teşvik etme/ilham verme 

* İkna etme/satma 

* Araştırma/tartışma/görüşme 

* Eğlendirme

          Amaçlar açıkça kağıda dökülürken somut terimler kullanmak genellikle zordur fakat genel
amaçlara  başvurmanız  işinizi  kolaylaştıracaktır.  Amacınızı  yazın.  Unutmayın  amacınız  açık  ve
ulaşılabilir  olmalıdır.  Amacınız  patronunuzu  bir  otomobiliniz  olması  gerektiğine  ikna  etmekse
(ulaşılabilir bir hedeftir bu), kesinlikler Rolls Royce olacak diye ısrar etmeyin (muhtemelen ulaşılamaz
bir  hedeftir  bu).  Hedefinizi belirlerken, neye ulaşmak istediğinizi  muhakkak tam olarak belirleyin,
bununla  birlikte  başarılı  olup  olmadığınızı  nasıl  değerlendireceğinizi  de.  Dinleyicilerinizden
beklediğiniz tepkiyi belirlemenizin, amacınızı tanmlamanızı sağladığını görebilirsiniz. Nasıl bir eylem
beklediğinizi  belirlemek  için  kendinize  konuşmanızdan  sonra  insanların  nasıl  davranmasını
istediğinizi ya da ne yapmasını beklediğinizi sorun. Örneğin, bir büro denetimcisi, beklediği eylemi
“yanlış yönlendirilen telefonların sayısının azalması” olarak tanımlayabilir. Amaçları şunlar olabilir:

* Santral operatörlerini yeni telefon teçhizatı hakkında bilgilendirmek.

* Onların işlerine saygı duymasını sağlamak, böylece yanlış yönlendirilen telefon sayısı düşecektir.

         Hazırlıkların ilk aşamasını tamamladığınızda “Neden konuşuyorum ve bunun sonucunda ne
bekliyorum?” sorusunu yanıtlayan, kaleme alınmış açık ve somut bir hedefiniz olacaktır.

         Ulaşılabilir ve dürüstçe ortaya konmuş bir hedefi sözcüklere döküp kaleme almayı zaman kaybı
gibi  görüp bu aşamayı  atlamak isteyebilirsiniz.  Fakat  hedef  belirlerken harcanan zaman ve emek,
hazırlığınızın  sonraki  evrelerinde  malzeme  seçimini  ve  kilit  noktaların  belirlenmesini
kolaylaştıracaktır.



Zihin Haritası Oluşturmak

         Konuşmanızı hazırlamak için bilgisayar başına oturduğunuzda ya da kağıdı kalemi elinize
aldığınızda, 1 diye başlayabilirsiniz, ama ilginç fikirler sıralı bir biçimde akla gelmez. Aynı zamanda
hem yaratıcı olmak hem de bir yapı kurmak imkansız değilse bile zordur. Bu yüzden yaratıcılığınızı
bir yapı içine oturtmaya çalışmak yerine, kağıdın ortasına bir daire çizip içine konuşmanızın amacını
yazın. Bunu düşünürken aklınıza gelen ilginç düşünceleri de bu daireden çıkardığınız doğrular üzerine
yazın.  Her  yeni  fikirle  birlikte,  aklınıza  başka  fikirler  de  geldiğini,  bunların  üzerine  bir  yapı
kurabileceğinizi göreceksiniz. Aklınıza gelenleri kâğıda geçirmeden, gereksiz bulmaktan kaçının. Bu
sadece kendi kendinize beyin fırtınası yapmanın bir yoludur. Konuşma yapacağınız konuyla ilgili her
şeyi  kağıda  dökmeniz  için,  aklınıza  gelenlerin  mantıklı  ya  da  konuyla  ilgili  olup  olmadığı
değerlendirmesinden  kaçının.  Böylece  bir  zihin  haritası  çıkarmış  olacaksınız.  Haritanıza
yazdıklarınızın  değerlendirmesini  sonra  yapabilirsiniz.  Zihin  haritası  hazırlama  işini  birkaç  güne
yayarak  da  yapabilirsiniz.  Bu  süre  zarfında  aklınıza  yeni  fikirler  geldiğini  ve  yeni  bakış  açıları
belirdiğini göreceksiniz.

Kullanılacak Görsel ve İşitsel Araçlar

         Görsel araçlar fikirleri güçlendirir, berraklaştırır ve açıklığa kavuşturur. Öğrenmeyi kolaylaştırır,
zamandan  tasarruf  sağlar,  insanların  dikkatini  canlı  tutar.  Bunlara  ek  olarak,  görsel  araçlar
dinleyicilerin konu üzerinde yoğunlaşmasına, rahatlamasına ve bilgiyi akılda tutmasına yardımcı olur.
Görsel araçların okunaklı ve yüksek kaliteli olmalarını sağlamak konuşmacının sorumluluğundadır.
Oturma  düzeni  konuşmacının  ve  görsel  araçların  dinleyicilerce  kolaylıkla  görülebileceği  ve
duyulabileceği  şekilde,  aydınlatma  görsel  araçların  görülmesini  zorlaştırmayacak  uygunlukta
olmalıdır.

Sunuşa yardımcı araçlar üç kategoriye ayrılır:

* Sessiz görsel araçlar; yazı tahtaları, yazı levhası, posterler, broşürler, projeksiyonlar, slâytlar, film
kareleri ve bilgisayar çıkışlı şekiller.

* İşitsel araçlar; teypler, makaralı teypler, plaklar 

* Görsel ve işitsel araçlar; rol canlandırmaları, filmler, videoteyp, video diskler gibi.

Projeksiyonlar

         Projeksiyonlar ya da saydam göstericiler ucuz, kullanımı kolay, güvenilir ve özel uygulamalara
ve  koşullara  uyumlu  olduklarından  dolayı  sıkça  kullanılır.  Bunlar  hem  küçük,  hem  de  orta
büyüklükteki dinleyici grupları için elverişlidir. Özel bir aydınlatmaya gerek yoktur.

         Etkili  olması  için
dialar  okunaklı  ve  yazılar
salonun  her  tarafından
okunabilecek  büyüklükte
olmalıdır.  Dialar
kullanılacakları  sıraya göre
düzenlenip
yerleştirilmelidir.



Konuşmacıların  diaların  üzerindeki  belirli  noktaları  göstermek  için  bir  işaret  çubuğu  kullanması
gerekir.

         Sunuşun başlamasından hemen önce makinenin camı,  mercekleri  silinmeli  ve odak ayarı
yapılmalıdır. Sunuş anında projeksiyonun lambasının bozulması ihtimaline karşı her zaman yedek bir
lamba  bulundurmak  gerekir.  Projeksiyon  makinelerinin  dezavantajları  ise;  fan  gürültülü  çalışır,
konuşmacı dinleyicilerin görüşünü kapatabilir, gösteriye renk, grafikler ve çizimler dahil edilmez ise
dinleyiciler sıkılabilir.

Slaytlar

         Slaytlar renk, grafik, fotoğraf ve çizim kullanmak için mükemmel araçlardır ve küçük, orta ya da
büyük  dinleyici  topluluklarında  gayet  iyi  iş  görürler.  Slaytlar  kullanırken  ışıkların  söndürülmesi
gerekir. Dolayısıyla konuşmacı akışı kesmeden sunuşu bu duruma uydurmalıdır. 

         Slayt  göstericisine  alışkın  olmanız  halinde  slaytlar  daha  etkili  olacaktır.  Bazı  slayt
projeksiyonlarında görüntüyü yavaş yavaş yok etme ya da ortaya çıkarma, otomatik ileri alma ve ses
senkronu  yapma  gibi  özellikler  bulunur.  Dinleyiciler  için  kullanacağınız  slayt  projeksiyonunu
deneyerek sunuşun provasını yapmalısınız.

         Işıkların açılıp kapanması sırasında dinleyicilerin dikkati dağıtacağından dolayı, konuşmacı bu
anlarda akışı nasıl koruyacaklarını planlamalıdır. Görsel araçlar dinleyicinin dikkatinin konuşmacı ile
gösterilen  şekil  arasında  böldüğü  için,  her  zamankinden  daha  yüksek  sesle  konuşulmalıdır.  Bu
dinleyicinin dikkatinin mesaj üzerinde toplanmasına yardımcı olur.






