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alka h�tap etmek, �ş ve toplum 
l�derler� olan Rotaryenler olarak 
sıkça karşılaştığımız ve end�şe 
duyduğumuz b�r durumdur. Bu 

öneml� yeteneğ� nasıl gel�şt�reb�l�rs�n�z? Global 
Outlook’un bu sayısını topluma h�tap etmen�n 
çeş�tl� yönler�ne ayırdık. Uluslararası alanda 
TED konuşmaları olarak b�l�nen olayın 
arkasındak� Chr�s Anderson’dan d�kkat çek�c� 
b�r konuşma �ç�n öner�ler�n� gündeme 
get�rd�k. Ana d�l�n�z olmayan b�r l�sanda h�tap 
etmen�n zorluklarını araştırdık ve 
konuşmanızı parlatacak yen� teknoloj�ler� 
�nceled�k. Öneml� konuşmacıları kulübünüze 
get�rmekte zorlanıyor musunuz? Buna da 
cevaplarımız var. Okumaya devam ed�n.
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K enya’nın Na�rob� şehr�ne yaptığımız b�r z�yare� e, R�chard 

Turere adlı Massa� kab�les�nden b�r çocuk b�ze �lg�nç b�r 

h�kaye anlattı. Çok büyük b�r m�ll� parkın kenarında 

hayvancılık yapana a�les�n�n en büyük sorunu, hayvanları 

parkta yaşayan aslanlardan özell�kle gece korumak �m�ş. R�chard, 

alana lambalar yerleşt�rmen�n aslanları etk�lemed�ğ�n�, ancak el�nde 

b�r meşale �le dolaşıldığında aslanların yaklaşmadığını farketm�ş. 

Genç yaşından ber� elektron�ğe meraklı olan R�chard, a�len�n 

radyosunu parçalamakla başladığı elektr�k eğ�t�m�n�, b�r güneş panel�, 

oto aküsü ve b�r motos�klet parçası kullanarak sırayla yanıp sönen b�r 

ışıklandırma s�stem� gel�şt�rm�ş ve hareket algısı yaratan bu ışıkların 

aslanları ürküteceğ�n� düşünmüş. N�tek�m ışıkları yerleşt�rd�kten 

sonra, aslanların saldırmadığını görmüş. Kısa b�r süre sonra Kenya’nın 

başka bölgeler�ndek� köylerde de R�chard’ın “aslan ışıkları” 

yerleşt�r�lmeye başlanmış.

H�kaye oldukça etk�ley�c� �d� ve TED Konferanslarını �zleyenler �ç�n 

uygundu ancak R�chard’ın b�r TED konuşması yapacak b�r aday 

olmadığı da bell� �d�. Herşeyden önce çok çek�ngen �d�. İng�l�zces� akıcı 

değ�ld�. Buluşunu anlatırken kullandığı cümleler tutarsız b�r şek�lde 

oluşuyordu. Doğrusu, 1,400 k�ş�l�k b�r grup önünde bu gencec�k b�r 

çocuğun konuşmasını düşünmek b�le zordu.

Ancak, R�char’dın h�kayes� o kadar çek�c� �d� k� onu davet etmeye 

karar verd�k. Konuşmasını yapmasına aylar kala, onunla beraber 

çalışarak doğru başlangıç noktası bulup, olayların akıcı ve mantıklı 

b�r s�ls�le tak�p etmes�n� sağlayarak h�kayes�n� bell� b�r çerçeveye 

otur� uk. Yaptığı buluş sayes�nde R�chard Kenya’nın en �y� okullarından  

b�r�nde okumak �ç�n burs kazanmıştı ve bu okulda konuşmasını çeş�tl� 

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

VURUCU BİR 
SUNUM NASIL 

YAPILIR
yazan Chris Anderson

Chris Anderson özellikle kısa ve güçlü konuşmalarla fi kirleri 
yaymaya çalışan TED adlı STK’nın küratörüdür.

topluluklar önünde yaparak prat�k kazandı. K�ş�l�ğ�n�n parlayab�leceğ� 

b�r noktaya ulaşab�lmes� �ç�n gerekl� güven� burada kazandı. Sonunda 

Kal�forn�a’nın Long Beach kent�nde yapılan 2013 TED Konferansında 

sahneye çıktı. End�şel� olduğu her hal�nden bell� �d� ama bu onun 

konuşmasına daha fazla odaklanmasını sağladı ve tab� �zley�c�ler�nde 

onu daha d�kkatl� d�nlemes�ne. Güven ortaya çıkmıştı ve R�chard ‘ın 

her gülümsey�ş�nde, topluluk da adeta er�yordu. Konuşması 

b�� �ğ�nde herkes ayakta alkışlamaya başladı.

30 yıldan ber� yapılan TED Konferanslarında, genelde toplum 

karşısında çok rahat davranan pol�t�k şahs�yetler, müz�syenler ve 

telev�zyon yıldızlarının yanı sıra, sunum yapmaktan çek�nen b�r çok 

akadem�syen, b�l�m adamı ve yazarlar konuşmacı olarak bulundular. 

Yıllar �ç�nde tecrübes�z konuşmacılara, çerçeve bel�rleyecek, prat�k 

yapıp konuşmalarına yardımcı olab�lecek ve d�nleyenler� tatm�n 

edecek b�r h�tap şekl� �ç�n b�r s�stem oluşturmaya çalıştık. Bu 

tecrüben�n ışığında, �y� b�r konuşma yapmanın koçluk �le 

yönlend�r�leb�leceğ� kanısına vardık. B�r kaç saat �ç�nde b�r 

konuşmacının �çer�k ve sunumunu, çamur deryasından büyüley�c� 

noktaya get�rmek mümkündü. Ek�b�m, TED’�n 18 dak�ka ve ondan 

daha kısa sürel� formatlar üzer�ne odaklanırken, ed�nd�ğ�m�z 

tecrübeler daha uzun konuşmacılara da yardımcı olacak yapıdaydı.

HİKAYENİZİ BİR ÇERÇEVEYE OTURTUN
Konuşmaya değer b�r şey�n�z olmadığı sürece �y� b�r konuşma 

yapmanız mümkün değ�ld�r. Söylemek �sted�ğ�n�z� kavramsallaştır-

mak ve b�r çerçeveye oturtmak hazırlığınızın can alıcı noktasıdır. İlg� 

uyandıran b�r sunum düşündüğümde, genelde d�nley�c�ler� b�r yol-

culuğa çıkaran konuşmaları düşünürüm. 
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Konuşmanızı b�r seyahat olarak çerçeveled�ğ�n�zde, en öneml� 

karara nerede başlayıp, nerede b�t�receğ�n�zd�r. Doğru başlangıç 

noktasını bulmak �ç�n, d�nley�c�ler�n s�z�n konunuzla �lg�l� neler 

b�ld�kler�n� ve konuya ne kadar önem verd�kler�n� d�kkate alın. Olandan 

fazla b�lg�l� veya �lg�l� olduklarını varsayar, ya da konuya özel kel�meler 

kullanıp, fazla tekn�k alanlara g�rersen�z �zley�c�ler� kaybeders�n�z. En 

�y� konuşmacılar hızlı b�r şek�lde konuya g�r�ş yaparlar, neden önem 

verd�kler�n� anlatırlar ve d�nley�c�ler� de neden önem vermeler� 

konusunda �kna ederler. 

Sunumların �l taslaklarında gördüğüm en büyük sorun çok gen�ş 

kapsamlı olarak hazırlanmalarıdır. Konuşmanızın kapsamını s�ze 

ver�len süre �ç�nde anlatab�l�r  ve örneklerle hayata geç�r�leb�l�r şeylerle 

sınırlayın. Der�ne �n�p, daha fazla detay ver�n. Ama tüm çalışma 

alanınızı anlatmayın, s�z�n yapmış olduğunuz katkıyı vurgulayın.

SUNUMUNUZU PLANLAYIN
Çerçevey� bel�rled�kten sonra sunuma odaklanma zamanı 

gelm�şt�r. B�r konuşmayı yapmanın üç yolu vardır: D�rekt olarak yazılı 

b�r met�n okuyab�l�rs�n�z. Kel�me kel�me yazmaktansa, öneml� noktaları 

bel�rten notlar alarak konuşmanızın bölümler�n� ortaya koyan b�r 

hazırlık yapab�l�rs�n�z. Ya da konuşmanızı 

ezberler ve bunun �ç�n de çok c�dd� prova yaparak 

kel�mes� kel�mes�ne  öğren�rs�n�z.

Ben�m tavs�yem: Okumayın. D�nley�c�ler 

okuduğunuzu fark ett�kler� an, konuşmanızı 

algılamalarında b�r kayma olacaktır. Sam�m� olan 

�l�şk�n�z b�r anda buharlaşacak ve her şey daha 

formel b�r  yapıya bürünecekt�r.

TED Konuşmalarının en �y�ler� ve en popüler 

olanları, kel�mes� kel�mes�ne ezberlenm�ş 

olanlardır. Tab� k� her sunum bu kadar zaman 

ayırmayı gerekt�recek yapıda ve değerde 

değ�ld�r. Ama, şayet konuşmanızı ezberleme kararını ver�rsen�z, 

öğrenme eğr�s�n�n öngörüleb�l�r b�r eğ�m� olduğunun b�l�nc�nde olun.  

B�r çok k�ş�n�n, her şey� ezberlemed�kler� zaman, ben�m “hantallık 

vad�s�”  olarak adlandırdığım evreye g�rd�kler�n� görüyorum. Bu vad�ye 

g�rd�kler�n� d�nley�c�ler hemen farkedeceklerd�r. Kel�meler ezberden 

çıkma olarak yansırken, konuşmacının satırları hatırlamakta 

yaşadıkları zorluk karşısında havada b�r yerlere baktıklarını, gözler�n� 

yukarılara d�kt�ğ�n� görmek mümkün olacaktır. 

Bu noktayı aşmak aslında çok bas�� �r. Sorun, kel�meler�n akışının 

�k�nc�l sıraya düşmes�n� sağlayacak kadar prova yapmaktır. Bu noktaya 

gel�nd�ğ�nde, konuşmanın anlamlı ve gerçekç� olarak aktarılmasına 

odaklanmak mümkün olacaktır.

Fakat, b�r konuşmayı der�nl�ğ�ne öğrenemeyecek ve bu hantallık 

vad�s�n� geçemeyecek kadar vakt�n�z yoksa h�ç denemey�n. Not 

kartlarına öneml� başlıkları yazın. Her başlık �le �lg�l� ne söyleyeceğ�n�z� 

b�ld�ğ�n�z sürece sorun olmayacaktır. B�r başlıktan d�ğer�ne geç�şler� 

hatırlamaya odaklanın.

SAHNEDE MEVCUDİYETİNİZİ GELİŞTİRİN
Sahne mevcud�yet�ne gel�nce, b�raz koçluk almak s�ze epey yol 

kazandıracaktır. İlk provalarda en çok d�kkat çeken, �nsanların 

vücutlarını fazla hareket e� �rmeler�d�r. B�r yandan d�ğer�ne sallanma, 

veya ağırlığı b�r ayaktan d�ğer�ne geç�rme çok rastlanılan b�r şeyd�r. 

B�r k�ş�n�n belden aşağısını oynatmamasını sağlamak b�le, sahne 

mevcud�yet�n� dramat�k b�r şek�lde ar� ırır. Bazı �nsanlar sunumları 

sırasında sahnede yürüler. Bu tab�� olarak yapılırsa sorun yaratmaz. 

Ama çoğunlukla aynı noktada durmak ve vurgu �ç�n el hareketler�n� 

kullanmak daha etk�ley�c�d�r.

Sahnede belk� de en öneml� f�z�k� hareket göz temasını kurmaktır. 

D�nley�c�ler arasında değ�ş�k yerlerde dostane bakışlı 5-6 k�ş�y� tesp�t 

ed�n ve konuşurken onların gözünün �ç�ne bakın. Onları sank� yıllardır 

görmed�ğ�n�z ve çalışmalarınızın güncel durumunu anlattığınız 

arkadaşlarınız g�b� düşünün. Göz teması �nanılmaz güçlüdür ve her 

şeyden önce konuşmanızın oturmasını sağlayacaktır. 

Genelde �nsanlar s�n�rler�nden end�şe ederler. S�n�rler b�r felaket 

değ�ld�r. D�nley�c�ler zaten s�z�n b�raz s�n�rl� olmanızı beklemekted�rler. 

Bu s�z�n performansınızı ar� ırab�lecek b�r tab�� vücut reaks�yonudur. 

S�ze performansınız �ç�n gerekl� enerj�y� ver�p 

z�hn�n�z� net tutmanızı sağlamaktadır. Muntazam 

nefes alın yeterl� olacaktır.

MULTİMEDYA KONUSUNU PLANLAYIN
El�m�z�n altındak� teknoloj�lere bakarsak, en 

azından b�r slayt sunumu yapmanın zorunlu 

olduğu h�ss�ne kapılab�l�r�z. Ş�md�ye kadar herkes 

PowerPo�nt �le �lg�l� tavs�yey� herhalde duymuştur: 

Bas�t tutun; slaytları notların yer�n� tutacak 

şek�lde kullanmayın. (Örneğ�n tartışacağınız 

başlıkları notlarınızda tutmak doğru terc�ht�r.) 

Slaytlardak� yazıları da asla yüksek sesle 

tekrarlamayın. Bu öner�ler�n artık evrensel kabul gördüğünü b�l�yoruz 

ama büyük b�r f�rmaya g�d�n ve kuralları �hlal eden sunucuları her an 

görmen�z mümkün olacaktır.  

TED konuşmacılarının çoğu slayt kullanmazlar, b�r çok konuşma 

da slayt gerekt�rmez. Konuyu canlandıracak fotoğrafl ar, �llüstrasyonlar 

veya v�deonuz varsa, kullanın. Yoksa, en azından sunumun b�r bölümü 

�ç�n kullanmayın. Slayt kullanacaksanız da, PowerPo�nt’e alternat�fl er� 

�nceley�n. 

HER ŞEYİ BİRARAYA GETİRMEK
Sonunda, sunumlar f�k�rler�n kal�tes�, anlatımı ve konuşmacının 

tutkusu �le yüksel�r ya da alçalır. Konuşma st�l� veya mult�medya 

tekn�kler�nden z�yade ana f�k�r öneml�d�r. Konuşmadak� problemler� 

koçlarla çözmek kolaydır ama ana h�kayey� koçlara devredemezs�n�z. 

Sunucunun hammadey� hazırlaması gerek�r. Söyleyecek b�r şey�n�z 

varsa, har�ka b�r konuşma hazırlayab�l�rs�n�z. 

Bu hikayenin uzun versiyonu Haziran 2013 Harvard Business Review’da yayınlanmıştır.

  
Kulübünüzü pazarlayın. Potansiyel 
konuşmacılara kulüübünüzde konuşma 
yapmanın önemli olduğunu, bundan 
kazançlı çıkacaklarını vurgulayın. Geniş bir 

topluluk sözü veremeseniz de, şehrin önemli liderlerinin 
toplantıda olacağına söz verin. Kelimeleri kullanırken 
“kulüp toplantısında program” yerine “yemeğinizde açıılış 
konuşmacısı” olmak isteyip istemeyecekleri sorun. 
Konuşmacılarınızı ciddiye alın ki onlar da sizin kulübünüzü 
ciddiye alsınlar.

Toplantı öncesi, esnasında ve sonrasında 
sosyal medyada hareketlilik yaratın. 
Konuşmacınızdan kısa bir video ve portre 
resmini temin edip, sosyal medyada 

toplantıya ilgi çekmek için kullanın. Program esanasında 
fotoğraf çekilmesi ve tweet atılması için konuşmacının 
iznini isteyin. Sosyal medyanın “anı” yansı� ığını unutmayın. 
Hiçbir konuşmacı bu öneriye hayır demeyecektir. 
Toplantıyı videoya kaydederseniz, daha sonra yayına alın.

Mevcut üyeleriniz ve arzuladığınız üyelere 
hitap edebilen konuşmacıları davet edin. 
Şehirde popüler olan sunucuları 
getirdiğinizde, sunumları için arkadaşlarını 

da toplantıya getirebilirler. Konuşmacıların toplantılara 
misafi r getirmelerini teşvik edin ve onlara potansiyel üye 
olarak bakın. Konuşmacınız. 

Küçük başlayıp, büyük düşünün. 52 ünlü 
konuşmacı bulmak kolay bir şey değildir 
ama neden 12 olmasın? Her ayın ilk 
haftasını bir “konuçmacı gösterisi” olarak 

planlayın ve yıldız konuşmacınız sayesinde katılımınızı iki 
misline çıkarmayı hedefl eyin. Geniş katılımlı bir toplantı 
yapmak, medyanın da ilgisini çekecektir ve başka 
konuşmacılar da kulübünüze gelmek isteyecektir. 
Toplantınıza katı lanların kartlarını  almayı ve 
programlarınız ve kulüp aktivitelerinden onları haberdar 
etmeyi unutmayınız.

Rotary’ye katılmayı planladığınızı düşünün. Kulüp toplantısına katılıyorsunuz ve o günkü konuşmacının sıkıcı 
olduğunu görüyorsunuz. Buna rağmen Rotary’ye katılmayı ister misiniz? Ontario ve Michigan Eyaleltlerini 
kapsayan 6380. bölge guvernör adayı ve halkla ilişkiler komitesi başkanı ve liderler ve satış elemanlarında 
konuşma ve suum teknikleri konusunda danışmanlık yapan Miacheal Angelo Caruso, konuşmacıların kulüp 
başkanlarından da önemli olduklarını vurguluyor. Bugüne kadar dünyada 400’den fazla Rotary kulübüne 
konuşmacı olarak katılan, Avustralya’nın Sydney kentindeki 2014 konvansiyonunda konuşmacı olan Caruso’nun 
düşüncelerinden nasıl faydalanabileceğinizi aşağıda irdeledik.
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başkanlarından da önemli olduklarını vurguluyor. Bugüne kadar dünyada 400’den fazla Rotary kulübüne 
konuşmacı olarak katılan, Avustralya’nın Sydney kentindeki 2014 konvansiyonunda konuşmacı olan Caruso’nun 
düşüncelerinden nasıl faydalanabileceğinizi aşağıda irdeledik.

KULÜP 
TOPLANTINIZA 

İLGİNÇ BİR 
KONUŞMACIYI 

DAVET ETMEK 
(DÖRT BASİT ADIMDA)

1

2

3

4
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LİSAN 

ENGELİNİ AŞMAK
H�tap etmek yeter�nce zordur. B�r de yabancı l��sanda bu �ş� yaptığınızı 
düşünün. Ama doğru b�r yaklaşımla herkes yabancı b�r l�sanda da 
etk�n b�r konuşma yapab�l�r. Mesajınızı �letmede yardımcı olab�lmek 
�ç�n çok l�san konuşan Rotary l�derler�n�n yardımını �sted�k.

ÇOK FAZLA DÜŞÜNMEYİN.  Ana d�l� �sveçce olan 2005-2006 dönem 
başkanı Carl W�lhelm Stenhammar,  “Sadece konuşun, gramer�n�z 
hatalı olsa b�le konuşmaya devam ed�n” d�yor. Uluslararası Rotary 
met�n yazarı Abby Bre�tste�n’a göre, topluluk orada s�z�n l�sanı ne 
kadar �y� konuştuğunuz �ç�n değ�l, ne söyled�ğ�n�z� duymak �ç�n orada 
bulunuyor.  

RAHAT OLDUĞUNUZ ALANI BULUN. İk�nc� b�r l�sanda sunum yapıyorsanız, 
becer� sev�yen�z� �y� öğren�n. L�san b�lg�n�z yeterl� değ�lse, bütün 
konuşmayı yazmanız gerekeb�l�r. Bazıları �se, kısa notlarla konuşmayı 
sürdüreb�l�r. 2002-03 UR Başkanı Bh�cha� Ra� akul, kend�n� duruma 
adapte eder. Ana d�l� Tayland’ca olan ama İng�l�zce ve Ç�nce de 
konuşan Ra� akul, resm� olaylarda yazılı met�n kullanır ama günlük 
olaylarda notlarla yet�n�r.

KUSURSUZ OLUNCAYA KADAR PRATİK YAPIN. Stenhammar, “Yazılı b�r met�n 
dah� olsa, onu adeta ezberley�nceye kadar hazırlanın” d�yor. 
Bre�tste�n, b�r teybe konuşup nasıl duyulduğunuzu, özell�kle yabancı 
l�sanadak�  telaff uzunuzu d�nlemen�z� tavs�ye ed�yor.

ŞAKALARA HIZLI GİRMEYİN. Şaka her zaman kolay tercüme ed�lemez. 
Bu nedenle d�kkatl� kullanın ya da h�ç kullanmayın. D�nley�c�lere 
ulaşmak �ç�n hatırlanan anekdotları kullandığını söyleyen Ra� akul 
“Bazı �nsanlar şaka sever ama ben konuşurken da�ma c�dd�y�md�r. 
Özell�kle Rotary’de d�nley�c�ler�n kalb�ne ulaşacak �y� b�r h�kaye 
bulurum” d�yor.

KANADA 
Quebec’te �sen�z dokümanların İng�l�zce 

ve Fransızca vers�yonlarını sunmayı 
UNUTMAYINIZ. 

ARJANTİN 
Arjant�n’de �ş dostluğu gel�şt�kçe, 

öpüşmek, sarılmak ve sırt sıvazlamak 
el sıkışmadan sonra gel�r. Arjant�nl�ler 

g�b� DAVRANIN.

ENDONEZYA 
S�ze b�r kartv�z�t ver�ld�ğ�nde 

d�kkatle İNCELEYİN. Hemen alıp 
ceb�n�ze koymak saygısızlık olarak 

n�telend�r�l�r.

HİNDİSTAN 
H�nd�stan’da ayağınızı b�r başkasına 
doğru UZATMAYIN. Ayağınız veya 
ayakkabınız b�r başkasına değerse 

özür d�ley�n.

ALMANYA 
İş toplantılarının c�dd� olduğunu 
UNUTMAYIN. Espr�ler� sosyal 

ortamlara saklayın.

KENYA 
Hemen �ş görüşmeye başlamayın. 

Beklent� genel b�r görüşme 
OLMASINDAN yanadır. 
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SUNUMUNUZU YAPMAYA HAZIR MISINIZ?
Herkesin kullanabileceği üç platformu sizin için test ett ik.

PREZI WWW.PREZI.COM
Bu “sanal beyaz tahta” bütün sunumu �çeren tek b�r ekran 
sunuyor ve spes�f�k konulara zum yaparak er�şeb�l�yor. 
Platformun cloud tabanlı olması sayes�nde b�rçok k�ş� su-
num üzer�nde aynı anda çalışab�l�yor.  İng�l�zce, Frans�zca, 
Almanca, Macarca, Japonca, Korece, Portek�zce ve İspan-
yolca’da kullanılab�l�yor.

HAIKU DECK WWW.HAIKUDECK.COM
Ha�ku Deck görsel özel-
l�kler�yle kullanıcılara 
h�tap ed�yor. Arkaplan 
res�mler�n�z� Creat�ve 
Commons adlı d�j�tal l�-
sanslama grubundan 
kullanab�l�yor, kend� re-
s�mler�n�z� yükleyeb�l�yor, 
vaye Ge� y res�mler�n� 
kullanab�lmek �ç�n cüz’� 
b�r ücret ödüyorsunuz. Tasarım ops�yonlarında sunduk-
ları ve entegre formatlama s�stem� �le çek�c� olmayan b�r 
sunum yaratmanız nerede �se �mkansız. H�ku Deck, �OS ve 
web tabanlı olarak sunuluyor. İng�l�zce, Fransızca, Alman-
ca, İtalyanca, Japonca, Portek�zce, İspanyolca ve bas�tleş-
t�r�lm�ş Ç�nce olarak sunuluyor.

FLOWBOARD WWW.FLOWBOARD.COM
Bu �Pad ve Mac uygulaması, v�deolar, res�m galer�ler� ve 
bağlantılar kullanarak sunumunuza yardımcı oluyor. Her 
sunum özgün b�r Flowboard URL’� aldığı �ç�n, çalışmanıza 
onl�ne olarak ulaşmak ve sosyal medyada paylaşmak kolay 
oluyor. Flowboard Dropbox, Instagram, Facebook ve You-
Tube g�b� b�r çok yerden �çer�k almanıza da olanak sağlıyor. 
İng�l�zce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Porte-
k�zce, İspanyolca ve bas�t Ç�nce kullanılab�l�yor.

BİR ÖDÜLÜ NASIL SUNARSINIZ 
•   Ödülün anlamını belirten bir hikaye anlatın.
•   Ödül alanın ismini doğru telaff uz edin.
•   Ödül alanın geçmişiyle ilgili bilgi verin .
•   Ödülü elinizde aygı duyarak tutun ve alan kişiye bir hazine   

devrediyormuş gibi verin .
•   İzleyicilerin sizi, ödül alanı ve ödülü açık olarak göre-

bilmeleri için ayakta durun.

ÖDÜLÜ NASIL KABUL EDERSİNİZ
•   Zaman kazanmak ve sinirlerinizi gevşetmek için önce 

katılımcılara hitap edin.
•   Boşluklardaki sesleri kontrol edin (umm ve ahh gibi).
•   Teşekkür edin, isimleri kısa tutun ve doğru telaff uz etmeyi 

unutmayın.
•   Topluluğun sizi izlediğini unutmayın.

GÖREVE BAŞLARKEN?
Bölge guvernör adayları Uluslararası 
Asamblede h�tap etme konusunda b�r 
oturuma katılıyorlar. Kulüp başkan 
adayları da bölge asambleler�nde h�tabet 
konusunda eğ�t�l�yorlar.

Daha fazla b�lg� �ç�n  www.rotary.org.’da 
D�str�ct Assembly Leader’s Gu�de’a 
başvurun.


