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SEVGİLİ
İNNOVALILAR,
Bu hafta, çevrenizdekilerle sağlıklı, sürdürülebilir, krizlere meydan vermeyecek 
şekilde iletişim kurmak için iyi bir diksiyona sahip olmanın izini sürmeye ne 
dersiniz? Güzel konuşmanın, gündelik ilişkilerimizin sorunsuz sürdürülmesinden, 
okulda yüksek başarı düzeyine ulaşılmasına, iş hayatında kariyer basamaklarının 
daha hızlı tırmanılmasına kadar pek çok açıdan büyük kazanımları olduğunu 
unutmayın! Su gibi akıcı ve etkili konuşabilmek için spiker olmanız gerekmiyor. 
Üstelik güzel konuşmak, doğuştan gelen bir yetenek de olmasa gerek. Eğer sizde 
iyi bir diksiyona sahip olmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız 
gelin birlikte bu sorunun cevabını arayalım. İşte iyi bir diksiyona sahip olmanın 
yol haritası!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Öncelikle işin uzmanına başvurun. 
Diksiyon eğitimi almak için kolları 
sıvayın.

Nereden ne şekilde eğitim 
alacağınıza karar verdikten sonra 
devamsızlık yapmadan eğitimleri 
sürdürün. Bilinçli ve istikrarlı olun.  

Diksiyon eğitimi, size doğru nefes alıp vermeyi, 
topluluk karşısında heyecanınızı kontrol etmeyi, 
kendinize güvenmeyi, tonlama ve vurgu kurallarını 
öğretir. Kitle iletişim becerileri ve hitabet gücünüzü 
geliştirmenizi sağlar. Asla bir sihirli bir değnek değildir. 
Eğitimler sırasında öğrendiklerinizi hemen hayatınızda 
uygulamaya başlayın. Bireysel çalışmalarla eğitiminizi 
destekleyin. Uygulama, eğitimin en büyük parçası, 
unutmayın!

Eğitimi tamamladıktan sonra evde 
deneme çalışmalarını sürdürün. Ne 
kadar çok pratik o kadar çok başarı! 
Çalışmaları bırakırsanız yeniden sıfırdan 
başlamak zorunda kalırsınız. Tıpkı bir 
müzik aleti çalmak gibi…

başlamalı?
Nereden



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Doğru nefes alma

Doğal bir akışta ilerleme

Hece ve sözcük vurgusunu doğru yapma

Sesleri doğru boğumlama

Jest ve mimiklere dikkat etme

Yerinde ve doğru tonlama yapma

Sözcükleri anlam değerine göre doğru anlamlarıyla 
kullanma

Uzun ve kısa hecelerin söylenişine dikkat etme

İşitilebilir bir sesle konuşma

Doğru hitabet üslubuna sahip olma

etkili kullanmanın kuralları 

Sözcükleri



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

destekleyecek hamleler

Diksiyonunuzu

Güzel konuşmayı hayatınızı 
iyileştiren bir altın anahtar olarak 
görün. Bunu mesleki bir gereklilik 
olarak görme klişesinden uzaklaşın. 

Konuşma süresini iyi ayarlayın. 
Karşınızdakinin vaktinden çalmak 
düşüncesiyle hızlı konuşmaktan 
kaçının. Aksine en az kelime 
kullanımıyla daha yavaş bir 
konuşma biçimi benimseyin.

Konuşma esnasında tekrar eden cümlelerden kaçının

İlgi çekici bilgilerle konuyu ilişkilendirin, 
örnekler verin, kısa öyküler anlatın

Beden dilinizi, mimiklerinizi işin içine 
sokun



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Nefes egzersizleri:
Doğru konuşmanın yüzde 60’ını doğru nefes almak 
oluşturur. Yanlış nefes alımı, kelimeleri yanlış ton ve 
vurguda çıkarmanıza neden olabilir. Nefes 
egzersizleri, diğer adıyla diyafram çalışması olarak 
da bilinir. Konuşurken nefesinizi yeterli kullanmanızı 
sağlar. Doğru nefes alımında göğüs kafesinin değil, 
karın bölgesinin şişmesi gerekir. 

Çene egzersizleri: 
Sadece seslerin doğru çıkması yetmez. Sesler 
arasında netlik de sağlamanız gerekli. Konuşma 
esnasında çene kaslarınızın aşırı kasılmaması için bu 
egzersizler önemli!

Dudak egzersizleri:
Diksiyon için önemli çalışmalardan biridir. Dudak 
kaslarını çalıştırarak dudak tembelliğini gidermeye 
yardımcı olur. Seslerin de doğru çıkmasını sağlar.

diksiyon geliştirme çalışmaları
Evde yapılabilecek



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Sesli okuma egzersizleri:
Bu egzersizlerle sesinizi kontrol etmeyi, doğru vurgu 
ve tonlama yapmayı kolaylaştırabilirsiniz. Bir metin 
üzerinden ya da spontane olarak yapacağınız 
egzersizleri kaydedin. Bu sayede her kayıtta vurgu, 
tonlama, tela�uz hatalarınızı görerek iyileştirici 
adımlar atabilirsiniz.

Tekerleme egzersizleri: 
Sanat güneşimiz Zeki Müren’in sıklıkla tekrarladığı 
tekerlemeleri gündelik hayatınıza dahil edin. 
Takatukacıya gidin, berber dükkanına uğrayın, 
kargalara sempatik yaklaşın! Bu egzersizler 
sayesinde dilinizin dönmediği kelimeleri, bir süre 
sonra rahatlıkla tela�uz edebileceğinizi göreceksiniz.

Tekrar etme egzersizleri: 
Tela�uz etmede zorlandığınız kelimelerden 
kaçmayın. Aksine onların üzerine gidin. Sürekli 
alıştırma yaparsanız dil, dudak ve çene kaslarınızı bu 
kelimelere uyumlu hale getirebilirsiniz.

Kalem egzersizi: 
Dudak tembelliği için bire bir olan bu egzersizi düzenli olarak 
uyguladığınızda, kendinize şaşıracaksınız. Bunun için tek bir 
kalem yeterli. Kalemi üst ve alt sıra dişler arasına sıkıştırılarak 
konuşmaya çalışmak ilk başlarda size biraz zor gelebilir. Ancak 
bu egzersizi çeneniz ağrıyana kadar yılmadan düzenli olarak 
tekrar ederseniz, kısa sürede dudak tembelliğini ortadan 
kaldırabilir, sözcükleri yutmadan ifade edebilirsiniz. Dersinize 
iyi çalışın!



HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Udemy tarafından verilen 25 eğitim videosundan oluşan toplam 1,5 
saatlik bu eğitim ile iyi bir diksiyona sahip olmak oldukça kolay! Etkili 
Hitabet ve Hikayeleme Teknikleri, Temel Diksiyon, Akıcı Konuşmanın 
10 Temel Kuralı konularının anlatımının yer aldığı videolar ile 
diksiyon temellerini öğrenebilir, çok daha akıcı ve güzel bir 
konuşmaya sahip olabilirsiniz. Herkese açık olan eğitimler hakkında 
daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın.

Eğer heyecanınızı kontrol altına alabilirseniz, sesi ve görüntüsüyle 
hepimizin içimizi titreten, tiyatronun duayen isimlerinden Can 
Gürzap’tan etkili konuşma dersleri alabilirsiniz. Türkiye'de etkili 
konuşma alanında eğitim veren ilk kurum olan Dialog'un kurucusu, 
"Söz Söyleme ve Diksiyon" kitabının yazarı, yarım asırdır farklı 
platformlarda oyunculuk ve konuşma eğitimi veren Can Gürzap, 
online ortamda canlı olarak gerçekleşen Can Gürzap İle Hitabet 
Sanatı Eğitimi ile sizlerin karşısında!  

Bir dönemin ana haber bültenlerinin tartışmasız bir numarası olan 
Gülgün Feyman’dan güzel ve etkili konuşmanın sırlarını 
öğrenebilirsiniz. TRT’nin yetiştirdiği efsane isimlerden biri olan 
Gülgün Feyman’ın yol göstericiliğinde, çok güzel ve etkileyici 
şekilde konuşabilirsiniz. Toplam 20 video ve sürekli geliştirilen 
içeriklerden oluşan etkili konuşma eğitimi ile Türkçe’yi kurallara 
uygun bir şekilde kullanarak doğru iletişim kurmayı öğrenebilirsiniz. 

diksiyon kursları

Online

https://www.udemy.com/course/diksiyon-ve-guzel-konusma/
https://www.udemy.com/course/gulgun-feyman-ile-guzel-ve-etkili-konusmak/
https://www.dialog.com.tr/form/online-can-gurzap-la-hitabet-sanati-bilgi-formu
https://www.dialog.com.tr/form/online-can-gurzap-la-hitabet-sanati-bilgi-formu


Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Sesiyle yüzlerce karaktere hayat veren, kendini etkili konuşma 
eğitimlerine adamış, Türk tiyatrosunun duayenlerinden Arsen 
Gürzap’dan alacağınız interaktif eğitim ile etkili konuşmanın 
kimyasının formülünü öğrenebilirsiniz. Fark yaratan, dinleten, 
etkileyen, hayran bırakan bir konuşmacı olmak, bu eğitimle hiç de 
zor değil. Arsen Gürzap, Etkili Konuşmanın Kimyası Eğitimi’nde 
bu formülü şaşırtıcı, keyifli, akılda kalıcı yollarla paylaşıyor.

Türkiye’nin ilk TSE belgeli spikeri Mehpare Çelik, Türkçe’yi anlamak 
ve doğru konuşmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri online olarak 
düzenlediği eğitimler aracılığıyla sizinle paylaşıyor. Onun vereceği 
eşsiz bilgiler ve pratik uygulamalar ile Türkçe’yi doğru kullanmayı 
hayatınızın merkezine yerleştirebilirsiniz. 

Boğaziçi Enstitüsü tarafından hazırlanan Diksiyon ve Güzel 
Konuşma Eğitimi ile kişisel gelişiminize yönelik önemli bir adım 
atabilirsiniz. Online olarak alacağınız eğitimler; güzel ve etkili 
konuşmak, hitabetinizi güçlendirmek, kariyer hedefinizi 
yönlendirmek, etkili iletişim kurarak portföyünüzü genişletmek için 
size yeni açılımlar sunuyor. Derslerinize çok iyi çalışırsanız belki de 
kendi alanınızda aranan profesyonel konuşmacı olabilirsiniz!

diksiyon kursları

Online

https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q
https://www.dialog.com.tr/form/arsen-gurzap-la-etkili-konusmanin-kimyasi-bilgi-formu
https://istanbulbogazicienstitu.com/online-egitimler/diksiyon-ve-guzel-konusma-kursu/
https://istanbulbogazicienstitu.com/online-egitimler/diksiyon-ve-guzel-konusma-kursu/
https://www.neoskola.com/kampanya/diksiyon-egitimi?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=diksiyon_egitimi_search&gclid=Cj0KCQiA88X_BRDUARIsACVMYD_YqedNBA1d1j5y9lH3qEMIAwiJ9tpIpUGHRwPOLZhFC5hQJJs0rq0aArf4EALw_wcB
https://www.neoskola.com/kampanya/diksiyon-egitimi?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=diksiyon_egitimi_search&gclid=Cj0KCQiA88X_BRDUARIsACVMYD_YqedNBA1d1j5y9lH3qEMIAwiJ9tpIpUGHRwPOLZhFC5hQJJs0rq0aArf4EALw_wcB



