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PANEL

☛

HAZIRLIK
Çeflitli konularda uzmanlar›n dinleyiciler karfl›s›nda görüfllerini a ç › k l a d › k l a r ›
toplant›lara panel diyoruz. Bir paneli televizyondan izleyip, düflüncelerinizi belirtiniz.

TELEV‹ZYONUN TÜRK A‹LES‹NE ETK‹LER‹
GRUP ÜYELER‹:
Belgin ÖZKÖK (Elektrik Y. Müh. ) – Lider
Zülal P‹LTEN (Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Uzman›) – Konuflmac›
Ayflegül ESENER (Çocuk Geliflimi ve E¤itimi Uzman›) – Konuflmac› / Sekreter
Macide ÜNSAL (Ekonomist) – Konuflmac›
Muhammed Zeki MERT (Hukuk Müflaviri) – Konuflmac›
PANEL ÖZET‹:
1. Konunun ve Grup Üyelerinin Takdimi / Ana Girifl :
Panelimizin konusu “ Televizyonun Türk Ailesine Etkileri”. Neden bu konuyu
seçtik ? Çünkü TV bir kitle iletiflim arac› olarak toplumumuzda büyük ilgi görüyor.
Beflinci Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›’na göre 1984’te yurt sath›n›n ve nüfusun %80’ni TV
verici alan›na sokulmufl durumda, 1989’da bu oran %96’ya ç›kar›lacak. TV’nin yarar
ve zararlar› toplumumuzda tart›fl›lan güncel konulardan biri. Bu bak›mdan
panelin ilginizi çekece¤i ve yararl› olaca¤› düflüncesindeyiz.
Evet, evin bafl köflesine, en itibarl› yerine oturttu¤umuz TV’nin e¤lence, haber ve
e¤itim programlar›n›n yarar ve zararlar›n› belirtirken konuflmac› arkadafllar›mdan
bilhassa kiflisel de¤er yarg›lar›n› da serbestçe belirtmelerini rica edece¤im. Sözü
uzatmadan Sn. P‹LTEN’e vereyim ve kendisinden “ TV’nin çocuklar üzerindeki
etkilerini” belirtmesini isteyeyim.
Z.P‹LTEN – Teflekkürler. Fazla TV izleyen çocuklar›n çevre – mekan iliflkilerini
iyi kuramayan, edilgen ve de en önemlisi imgelerle düflünmeyi bilemeyen ve yarat›c›
olamayan çocuklar oldu¤u varsay›l›yor. Bunun bafll›ca nedeni, TV ile imgelerin,
biçimlerin çocu¤a haz›r olarak verilmesinden kaynaklan›yor. Sürekli ve art arda
önünde imgeler ve resimler de¤iflen çocuk, bunlar ars›ndaki iliflkileri tam olarak

17

D‹L VE ANLATIM 3

kavrayamaz, yaln›zca görür, alg›lamaya, imgeler kurmaya vakit bulamadan seyreder
ve edilgenli¤e itilir.
Yap›lan araflt›rmalar sonucu elde edilen bulgular TV izlemenin çocuklar üzerinde
sald›rganl›¤› art›r›c› etkileri oldu¤unu ortaya koymufltur. Vurdulu-k›rd›l›, kavgal›dövüfllü, öldürmeli filmlerin çocuklar› daha sald›rgan yapt›¤›, birçok deneysel
araflt›rma ile gösterilmifltir.
Baflkan – Sn. Pilten, çocuklar›n TV izleme düflkünlükleri ile ilgili veriler var m›?
Vakitlerinin ne kadar›n› TV’ye ay›r›yorlar?
Z.P‹LTEN – Evet, çocuklar›n 3 – 7 yafl grubunda haftada 26 saat TV izledikleri
belirlenmifl. Bu demek oluyor ki liseden mezun oluncaya kadar 15 bin saat TV izliyorlar. Bir di¤er deyiflle, okulda geçirdi¤inden 3000 saat daha fazla.
Baflkan– Bu say›sal veriler, TV’nin çocuk e¤itimi ve geliflmesinde ne derece önemli rol oldu¤unu ya da olabilece¤ini gösteriyor. Çocukluk döneminin kiflilik oluflumundaki
önemi çok fazla. Bu nedenle TV’nin en fazla çocuklar üzerinde etkili olmas› normal.
Z.P‹LTEN – Ayr›ca TV’deki yiyecek reklamlar›n›n yaklafl›k %4’ünün gereksiz
besinlere ayr›lm›fl oldu¤u düflünülürse, TV’nin ne ölçüde dengesiz beslenmeye yol
açt›¤› kestirilebilir. Araflt›rmalar, Türkiye’de annelerin %95’inin çocuklar›n› TV’de
reklam edilen g›da maddelerinin ald›klar›n› ortaya koymufltur.
TV ruhsal ve bedensel rahats›zl›klara, uykusuzluk ve TV epilepsisine yol açabiliyor. Her çocuk geliflim düzeyi, kendi kiflili¤i ( özel tercihleri ve tepkileri ) do¤rultusunda ve yetiflti¤i aile ortam›n›n niteli¤ine ba¤l› olarak TV’den etkilenmektedir.
TV’nin yararlar›na gelince;
- Çocuklar› eve ba¤layarak ailede ortak ilgiler yaratmas›, aile mutlulu¤unu
gerçeklefltirir.
- Çocu¤un kültürünü gelifltirir.
- Çocuklar›n ilgilerini ve yaflam alanlar›n› geniflletir.
- Çocuklar›n estetik zevklerini gelifltirir, rol alma ve taklit yoluyla kahramanlarla
özdeflleflir bu da kiflilik geliflmesini etkiler.
- Toplumsal yap› ve yaflamsal biçimler hakk›nda bilgi edinir.
Baflkan – Çocuklar›n TV’deki yabanc› kahramanlar› taklit etmeleri, onlarla
özdeflleflmelerinin daima yararl› oldu¤u söylenebilir mi? RED KIT gibi dizilerin çocuklara
olumlu davran›fl modelleri sundu¤unu iddia etmek mümkün müdür?
Z.P‹LTEN – Her dizi film için de¤il tabii.
Baflkan – TV’nin çocuklar üzerindeki etkilerini gördük. Di¤er aile bireyleri
üzerindeki etkilerini de Sn. A. ESENER’den dinleyelim.
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A.ESENER – TV günlük yaflam›n büyük bir k›sm›n› dolduruyor. Aile üyeleri
aras›nda özellikle TV’ye ba¤›ml›l›ktan uzaklaflmalar söz konusu oluyor. Paylaflt›klar›
ortak fley TV. Bunun yan› s›ra TV özellikle k›rsal kesimdeki insanlar›m›z› kendilerinin
d›fl›ndaki bir dünyadan haberdar ediyor. Yetiflkinlerin bilgi, görgü, tutumlar›n›
de¤ifltirmek ve genel kültürlerini art›rmak hususunda yarar›, etkileri oluyor. Bu arada
Bat›’n›n kültürünün TV arac›l›¤›yla tafl›nmas› söz konusu. Baz› dizilerde sergilenen
olaylar, erkek – kad›n iliflkileri, toplum ve aile yap›lar›, dünya görüflleri giysileri,
davran›fl modelleri etkili oluyor. Böylece bu durum kültür de¤iflmelerine neden oluyor.
Baflkan – Bat› kültürünün TV gibi etkin bir araç sayesinde Türk aile yap›s›nda
baz› olumsuz ya da olumlu etkiler yapabildi¤ini ya da yapabilece¤ini belirtiyorsunuz.
Peki bofl zamanlar›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan TV neler sa¤l›yor ?
A.ESENER – E¤lence gereksinimi sa¤lamas›, kültürlenmeye katk›da bulunmas›
söz konusu. TV’nin kullan›m›ndan kaynaklanan uykusuzluk vb. rahats›zl›klar› daha
önce belirtmifltik.
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AÇIKLAMALAR
Bir konunun dinleyiciler önünde söylefli havas› içerisinde birkaç kifli taraf›ndan
tart›fl›lmas›na panel denir. Bir bafla deyiflle panel bilim, siyaset vb konularda uzmanlar›n, dinleyiciler karfl›s›nda bilgi ve görüfl bildirdikleri, sonra da dinleyicilerin soru
sorarak ve aç›klamalarla konuflmaya kat›ld›klar› bir toplant›d›r. Ad›, ‹ngilizce bölüm,
parça anlam›na gelen “panel” sözcü¤ünden gelir. Panel terimi, toplant›n›n
konuflmac›lar, dinleyiciler olarak iki bölümden olufltu¤unu anlat›r. Konuflmalar›n halk
karfl›s›nda yap›lmas› nedeniyle bu toplant› dilimizde “aç›k oturum” diye
adland›r›lm›flt›r. Toplum sorunlar›n›n konuflulmas›n›n en s›k uygulanan toplant› seçimi
paneldir. Radyo ve televizyonda da çeflitli sorunlar hakk›nda düzenlenen toplant›lar,
panel türünde yap›lmaktad›r.
Panelde bir yar›flma havas› yoktur. Baflkan konuyu belirtip konuflmac›lar› tan›t›r.
Ele al›nan konu ile ilgili bilgileri verir. Sonra konuflmac›lara s›ra ile sorular yöneltir.
Konuflmac›lar görüfllerini belirtip gerekli bilgileri verirler. Bu s›rada di¤er
konuflmac›lar› özenle dinleyip gerekli notlar› al›rlar. Konuflmalar içtenlikle yap›l›r.
Konuflmalarda elefltiri vard›r fakat suçlama yoktur. Hiçbir zaman k›r›c›, yerici ve
kendini övücü davran›fllar içine girilmez.
Bir grup insan›n aralar›nda gerçeklefltirdi¤i tart›flma biçimi olan panel genifl bir
salonda izleyiciler önünde yap›l›r. Konu önceden tespit edilir. Panelin baflkan›
toplant›n›n baflar› ile bitmesi için özen gösterir. Konuflmac› say›s›n›n alt› kifliyi
geçmemesi tercih edilir. Tart›flmalar›n ve konuflmalar›n uzamas› baflkan taraf›ndan
incelikle hiç kimseyi k›rmadan önlenmelidir.
Bir düflünce al›flverifli çevresinde oluflan panelin topluma, halka, genifl kitlelere
say›s›z faydas› vard›r. Farkl› düflüncelerin dile getirildi¤i panelde kendi bafl›m›za karar
veremedi¤imiz konular, sorunlar gözümüzün önünde tart›fl›ld›¤› zaman bilmedi¤imiz
çok say›da fleyi ö¤reniriz.
Panel dinleyicilerle konuflmac›lar›n bir konu üzerinde birlikte düflünme iste¤i
çevresinde düzenlenir. Bu nedenle de panel, samimi bir atmosferde üzerinde durulan
konu ile ilgili dinleyicilerin bulundu¤u bir tart›flma biçimidir.
Düzenlenen panellerde ortaya at›lan düflüncelerin, bilgilerin, verilen örneklerin
gerçek, do¤ru ve bilimsel geçerli¤i olmal›d›r.
Panelin plan› ise flöyledir:
1. Panelin yap›l›fl nedeni,
2. Panelin konusu ile ilgili olay›n ya da geliflmelerin anlat›m›,
3. Konuflmac›lara sorulacak sorular,
4. Konuflmalar› özetlemek,
5. Paneli sonuca ba¤lamak.
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Panelde konuflmac›lar hangi ölçütler içinde de¤erlendirilmelidir?
Panelde yer alan konuflmac›lar konu ile ilgisi ve bilgisi olan, konuflma yetene¤i
geliflmifl kiflilerden seçilir. Bunlar sab›rl›, uyumlu, olgun, dinlemesini bilen, elefltiriler
karfl›s›nda hoflgörüyü elden b›rakmayan kiflilerdir. Söz hakk› verilmeden
konuflmad›klar› gibi konuflan›n da sözünü kesmezler.
Konuflmalar ak›c›, canl›, herkesin anlayaca¤› bir dille yap›l›r. Do¤al, sayg›l› ve
yerinde bir anlat›m kullan›l›r.
Konuflmac›lar›n söyleyecekleri bitince, dinleyiciler soru sorabilirler. Konunun
baz› yönleri hakk›nda kendi düflüncelerini aç›klayabilirler. Panelde karar de¤il,
aç›klama amaçlan›r.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
1. Panel metinlerinin ortak özellikleri nelerdir?
2. Panelde ele al›nacak konular nas›l belirlenir?
3. Panel yöneticisinin görevleri nelerdir?
4. Yap›lan panele dinleyiciler nas›l katk› yaparlar?
5. ‹deal bir panel için konuflmac› say›s› kaç kifliyi geçmemelidir?
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