
SÖZEL İLETİŞİM ve HİTABET DERSİ HİTABET UYGULAMASI BİLGİLENDİRME 

Değerli Çağrı Merkezi 2. Sınıf Öğrencileri, 

Sözel İletişim ve Hitabet dersi kapsamında bildiğiniz üzere dönemin son iki haftası (13-14. Hafta) ders 

kapsamında uygulama çalışması yapılacaktır. Uygulama çalışmasının ders başarısına katkısı % 

50’dir. Vize ve final sınavlarınız katkısı ise % 25 Vize, % 25 final sınavı şeklindedir.  

Aşağıda hitabet uygulaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ilginize sunulmuştur:  

 Hitabet uygulaması aksi öğretim elemanı tarafından belirtilmedikçe dönemin son iki haftası 13 

ve 14. Hafta dersinizin olduğu saatlerde yapılacaktır. Ders saatleriniz haricinde uygulama 

sınavına öğrenci kabul etmem mümkün değildir. Zira uygulamanın sınıf önünde/topluluk önünde 

konuşma şeklinde yapılması gerekmektedir. 

 Hitabet uygulaması esnasında en fazla 3 dakika olacak şekilde istediğiniz bir konu hakkında 

etkileyici bir şekilde konuşmanız beklenmektedir. Kendinizi rahat ifade edebileceğiniz, 

sevdiğiniz bir konu hakkında konuşmanız başarınıza olumlu katkı sağlayacaktır. 

 Uygulama esnasında powerpoint veya yazılı notlardan istifade etmeniz mümkün değildir. 

 Uygulama esnasında değerlendirme yaparken şu üç kriter üzerinden puanlama yapılacaktır.  

1. Sunumun konusu / hikâye    

2. Akılda kalıcılık( Sunum kabiliyeti, ses tonu , beden dili, jest mimik ve sahne kullanımı)  

3. Yenilik ( Sunumunuzda yenilik içeren bilmediğimiz bir şeyler var mı?) 

 Konuşmalarınızın Aristoteles’in iyi bir konuşmada bulunması gereken Ethos (güvenilirlik), 

Logos (Mantık) ve Pathos (Duygusallık) ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmasına özen 

gösteriniz.  

 İlk hafta sunumlarda gönüllülük esası dikkate alınacak ve öncelik gönüllü arkadaşlara 

verilecektir. Ancak ikinci yani son haftaya kalınması durumunda gönüllülük esası aranmayıp 

numara sırasına göre öğretim elemanı tarafından öğrenciler seçilecektir.  

 Bir şekilde hitabet uygulamasına katılmayan öğrencinin hitabet notu doğası gereği sıfır 

olacaktır.  

 Ayrıca sunum notlarınız değerlendirilmesinde kanaat notu olarak dönem boyunca sınıf içi 

uygulamalarda tahtaya kalkıp konuşan öğrencilere artı puan verilecektir.  

 Son hafta heyecan ve stresinizin daha az olması açısından dönem içinde olabildiğince çok 

tahtaya çıkmanızı tavsiye ediyorum.  

 Sunumlarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.  
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