D‹L VE ANLATIM 3



ÜN‹TE I

SUNUM – TARTIfiMA – PANEL

1. Sunum
Sunumun özelliklerini belirleme, sunum yapma
2. Tart›flma
Tart›flman›n özelliklerini belirleme ve uygulama
3. Panel
Panelin özelliklerini belirleme

D‹L VE ANLATIM 3

☞

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI

Bu ünitenin sonunda;
* Toplant›lar›n hangi amaçlarla düzenlendi¤ini,
* Toplant›lar›n nas›l yarat›ld›¤›n›,
* Toplant›larda nas›l tart›fl›lmas› gerekti¤ini,
* Toplant›larda sorunlar›n nas›l karar ba¤land›¤›n›,
* Toplant› tutanaklar›n›n nas›l tutuldu¤unu,
* Toplant› türlerinden sunum, tart›flma ve paneli ö¤renecek ve bu ö¤rendi¤iniz
bilgileri uygulayabileceksiniz.

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?

✍

* Bu ünitede ö¤rendi¤iniz tan›mlar› bir kez de siz söyleyiniz.
* Bu ünitedeki sunum, tart›flma ve panel örnekleriyle yetinmeyip daha baflka
örneklerle de bilgilerinizi gelifltiriniz.
* Konu içinde size yöneltilen sorular› cevaplamay› unutmay›n›z.
* ‹lk kez karfl›laflt›¤›n›z, bilmedi¤iniz sözcük ve kavramlar›n anlamlar›n› mutlaka
bulunuz.
* Ö¤rendiklerinizi pekifltirmek için ünite içinde yer alan sorular› cevaplay›n›z.
* Ünitede anlat›lan konular içinde zorluk çekti¤iniz yerler varsa yazarak çal›flmay›
deneyiniz.
* Aç›k Lise TV programlar›n› izlemeyi unutmay›n›z.

2

D‹L VE ANLATIM 3

I. ÜN‹TE
SUNUM – TARTIfiMA – PANEL

❂

AÇIKLAMALAR
Herhangi bir sorunu çözümlemek amac›yla ilgililerin bir araya gelmesine toplant›
diyoruz. Sorunlar› bir toplant› konusu hâline getirmek, böyle bir organizasyonu
gerçeklefltirmek demokratik ve uygar bir çözüm yoludur. Herkesin belirlenen konuda
bilgi, düflünce ve gözlemlerini dile getirmesi sonucu sorun her bak›mdan ayd›nlan›r,
netleflir. Toplant›ya kat›lanlar ortaya koyduklar› sorunu her yönüyle görebildikleri,
anlayabildikleri için daha kapsaml› gerçekçi ve uygun yaklafl›mlar önerirler. Ayr›ca bu
tür toplant›lara kat›lan insanlar kiflisel ve genellikle tek yönlü düflünce çemberinden
kurtulup baflkalar›n›n görüfllerini ve bilgilerini paylaflman›n güzelli¤ini yaflarlar. Bu
toplant›larda ortaya ç›kan en önemli kazan›mlardan biri de çözülemeyen sorunlar›n
birlikte çal›fl›larak ortadan kald›r›labilece¤i ve insanlar aras›ndaki dayan›flma duygusunun
güçlenmesidir.
Bir toplant›da konuflulan sorunlar üzerinde üyeler, çeflitli çözüm yollar›
düflünebilirler. Üyelerden bir ya da birkaç› taraf›ndan bir sorunun çözümü için
baflkanl›¤a bildirilen görüfle önerge denir. Önerge genellikle yaz›l› biçimde verilir.
Önergede ortaya at›lan görüfl olumlu ve olumsuz yönleriyle yeteri kadar ayd›nlan›nca
oylan›r. Görüflmede bulunanlar›n oy ço¤unlu¤u ile kabul ya da reddolunur.

☛

Kat›ld›¤›n›z bir okul-aile birli¤i toplant›s›n›n bölümlerini hat›rlamaya çal›fl›n›z.
Yap›lan her toplant› sonunda istenilen amaca ulafl›l›p ulafl›lmad›¤› izleyicileri ve
kat›l›mc›lar taraf›ndan de¤erlendirilir. De¤erlendirme yap›l›rken dikkat edilmesi
gereken baz› ölçüler vard›r:

☛

-

Ortaya koyulan sorun yeterince aç›kl›¤a kavuflturuldu mu?

-

Konu ile ilintili yararl› kararlar al›nd› m›?

-

Bildiriler bilimsel miydi?

-

Ça¤r›, salon seçimi, salonun yeterli¤i, düzeni gibi ayr›nt›lar dikkate
al›nd›¤›nda toplant› iyi düzenlenmifl miydi?

-

Toplant› iyi yönetildi mi?

“Gerçek, insan›n hayat yolculu¤unda dayand›¤› bastondur.” atasözünü aç›klay›n›z.
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SUNUM

☛

HAZIRLIK
XXI. yüzy›l bir iletiflim ça¤›d›r. ‹letiflimin göstergelerinden biri olan sunumla çok s›k
karfl›lafl›r›z.
Siz de diledi¤iniz bir konuda bir sunum haz›rlay›n›z.
24 KASIM Ö⁄RETMENLER GÜNÜ

Ö⁄RENC‹
Henüz çocu¤um.
Gidece¤im yol uzun.
Büyümek için zamana ihtiyac›m var.
En çok da sana…
Sana ö¤retmenim…

Ö⁄RETMEN (KADIN)
Sorumlulu¤umun bilincindeyim.
Bu nedenle ö¤retmenim.
Gelece¤i flekillendiririm ben.
Yar›n› bugünde haz›r ederim.

ALT SES (ERKEK)
Bu önemli görevinizde beraberiz ö¤retmenim.

Slogan›m›z: Her fleyin en iyisine lay›kt›r,
Ö¤rencimiz, ö¤retmenimiz…

‹flte o yüzden “E¤itime %100 Destek Kampanyas›” dedik…
Kampanyayla çeflitli imkânlara sahip çok say›da derslik
kazand› Türkiye.
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Ayr›ca “Gelenekten Gelece¤e” dedik…
Ekonomik, estetik, güvenli ve kullan›fll›
E¤itim ortamlar›yla okullar›m›z›n çehresi
De¤iflti k›sa sürede…

Beraberinde ö¤retmenimizin çal›flma koflullar›…

Ö⁄RETMEN (KADIN)
Ben ö¤retmenim…
De¤iflen dünya koflullar›na karfl› kendimi
Gelifltirmeli, yenilemeliyim…

ALT SES (ERKEK)
De¤iflik konularda kurslar aç›l›yor, seminerler düzenleniyor…
Yap›lanlar; çabalar›n›za destek olup, yolunuza ›fl›k tutmak….

Ö⁄RETMEN (KADIN)
Ben ö¤retmenim…
K›z›, erke¤i Türkiye’nin tüm çocuklar›n›
Kucaklamak isterim.

ALT SES (ERKEK)
Ülkenin büyük bir sorunu var…
Okula gitmeyen k›zlar›m›z…
“Haydi K›zlar Okula” kampanyas›yla çok say›da k›z›m›z
Okulla bulufltu.
Art›k onlar› da kucakl›yor ö¤retmenim…
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Ö⁄RETMEN (KADIN)
Ben ö¤retmenim…
Teknolojinin imkanlar›n› dersime yans›tmak isterim.
ALT SES (ERKEK)
Yap›lan tüm çal›flmalar; ö¤rencimiz,
Ö¤retmenimiz ve elbette ki Türkiye için…
Ö¤retmen olmazsa e¤itim, e¤itim olmazsa
Gelecek olmaz…
Böylesi önemli bir sorumlulu¤u olan
Ö¤retmenlerimizin önünde sayg›yla e¤iliyoruz.
24 Kas›m Ö¤retmenler Gününüz kutlu olsun…

ALT SES (EKOLU)
“Milletleri kurtaranlar yaln›z ve ancak ö¤retmenlerdir.”
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AÇIKLAMALAR
Yaflad›¤›m›z XXI. yüzy›l›n bir iletiflim ça¤› olarak adland›r›ld›¤›n› hepiniz
biliyorsunuz.
‹flte sözlü iletiflimin en baflta gelenlerinden biri olan sunum; her türlü iletiflimde,
bir konudaki birikimi ve haz›rl›¤› al›c›ya sunarken bilgisayar, CD, disket, data-show,
slayt makineleri, mikrofon, kürsü gibi araçlardan öncelikle yararlan›r›z.
Sunum bir kiflinin bir gruba karfl› bir ürün, de¤iflen flirket politikas› veya e¤itim
program›n›n bir yönü hakk›nda bilgi vermek amac›yla yapt›¤› konuflma ve gösterimdir.
Sunum modern ifl ortam›n›n bir iletiflim prensibidir. Oldukça dikkatli bir flekilde
haz›rlan›p sunulmal›d›r.
Öncelikle sunumu yap›lacak konu çok ayr›nt›l› bir biçimde haz›rlanmal›d›r.
Özellikle kaynak kitaplara, uzmanlara ve di¤er bilgi kaynaklar›na baflvurulduktan sonra
konuya yaklafl›m tarz› belirlenmelidir. Düflüncelerin gelifltirilmesi için notlar
al›nmal›d›r. Sunum zaman› yaklafl›rken konuflma s›ras›nda sunumu yapana yol gösterecek
düzgün notlar oluflturulmas› oldukça önemlidir. Bu notlar, tam dökülmüfl bir metinden
çok, ana bafll›klar› içermelidir. ‹zleyici ile kiflisel iletiflimi kaybetmemek sunumun
vazgeçilmez ögelerinin bafl›nda gelir.
Sunumda haz›rl›¤›n bir baflka boyutu da hitap edilecek izleyici hakk›nda bilgi
toplanmas›d›r. Sunumda kaç kifli olaca¤›, kat›l›mc›lar›n ne kadar özel bilgiye sahip
olduklar›, deneyimlerinin derecesi gözden uzak tutulmamas› gerekenlerdendir.
Araflt›rmalar sonucunda izleyici konusunda edinilen bilgiyle, tam olarak
dinleyicinin beklentisine yönelik bir sunum üretmek mümkündür.
Sunum süresinde da¤›t›lacak belgelerin de haz›rlanmas› gerekir. Bunlar sunumun
ana hatlar›n› gösterir bir liste, ilgilenenler için bir kaynakça veya sunumun özeti olabilir. ‹çerikleri ne olursa olsun, bildiriler iyi sunulmal› ve okunakl› olmal›d›r.
‹yi bir sunumda görsel-iflitsel gereçler de kullan›lmal›d›r. Bu gereçler
haz›rlan›rken özen gösterilmelidir.
Unutulmamas› gereken önemli bir nokta da sunumlarda dinleyici kitlesinin
konuya ilgi duyan kiflilerden olufltu¤udur. Sunum yap›l›rken eldeki teknik imkanlardan
sonuna kadar yararlanmaya özen gösterilmelidir:
Yaz› tahtas›: En eski ö¤retim gereçlerinden olan yaz› tahtas›na h›zl› bir flekilde
anahtar sözcükler ve kavramlar yaz›labilir. Kullan›ld›¤›nda büyükçe ve okunakl›
yazmaya ve s›rt›n dinleyiciye dönülmemesine özen gösterilmelidir. Plastik yüzeyi üzerine çabuk ve tozsuz, silinebilen gazl› kalemle yazabilme kolayl›¤› yaz› tahtas›n›n
küçük gruplara yap›lan sunumlarda kullan›lmas› önerilmektedir.

7

D‹L VE ANLATIM 3

Çok yaprakl› pano: Bir taban destek üzerine ilifltirilmifl büyük boyutlu not defteri görünümündedir. Sayfalar üzerine gazl› kalemle yaz›l›r, sayfa doldu¤unda geriye
do¤ru k›vr›larak yeni sayfa aç›l›r. Bunlar›n üzerine daha önceden aktar›lacak bilgi
yaz›labilece¤inden, sunumda haz›r belge olarak ifllev görebilme özelli¤i vard›r. Daha
çok 15 – 20 kiflilik gruplar için kullan›mda yararl›d›r.
P rojeksiyon aletleri: Bunlar fleffaf bir asetat ka¤›t üzerine çizilmifl bir flekli,
görüntü olarak bir perde veya duvara yans›t›rlar. Çeflitli üstünlükleri vard›r. Asetat
kâ¤›tlar önceden haz›rlanabilir. Yans›t›lacak listenin bir bölümü gizlenebilir, sunarken
ilgili bölümler yavafl yavafl aç›labilir ve sunumda görsel bir paralellik sa¤lanabilir.
Projeksiyon aletlerine görüntü iyi yerlefltirilmezse çarp›k görünebilir.
Dia projeksiyon aletleri: Bunlar›n iyi çal›fl›p çal›flmad›¤›na bakmak ve dialar›n
do¤ru yerlefltirilip yerlefltirilmediklerinin en az bir kere deneyerek görmek gereklidir.
Video: E¤itimin aflamalar›n› ve brifingleri sunmak için kullan›l›rlar. Uzun süren
bir sunumun bir bölümünde kullan›labilirler. Fakat videoya kaydedilmifl programla
sunum metninin içeriklerinin uyumlu olmalar›na dikkat edilmelidir. ‹zleyicinin dikkatini kaybetmemesine ve video band›n› bir televizyon program› gibi alg›lanmamas›na
özen gösterilmelidir.
Ses düzeni: ‹nsanlar›n sese görüntüden daha az uyum gösterme e¤ilimleri
olmalar› nedeniyle sunumlarda ses düzeninin kullan›m› s›n›rl›d›r. Ses-dia gösterisi
kaydedilmifl sesin dia eflli¤inde kullan›ld›¤› bir sunum fleklidir.
Sunumlarda bilgisayar, ›fl›k ve görüntü sa¤layan aletler ö¤renmede büyük boyutlarda kolayl›klar sa¤lamaktad›r.

☛

Sunumda kullan›lan çeflitli aletlerin ö¤renmeye getirdi¤i kolayl›klar nelerdir?
En önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de sunumu yapacak
kiflinin önceden sunum yerini görmesi ve prova yapmas›d›r. Kullanaca¤› malzemenin
kontrolünü kendisinin yapmas› da sunum s›ras›nda karfl›lafl›labilecek bir aksili¤in
önlenmesi aç›s›ndan hayati önem tafl›r. Çünkü sunum s›ras›nda ciddi, a¤›rbafll›, temiz
ve derli toplu bir görünüm sergilenmesi izleyicilerde olumlu etki yapar.
Sunuma bafllaman›n birkaç yolu vard›r. Bir espriyle veya sunulacak konuyla
ilgisizmifl gibi görünen ama bitti¤inde konuyla ba¤lant›l› bir f›krayla bafllanabilir.
Sunufl süresinde cevaplar› birer birer verilebilecek, haz›rlama amaçl› ön sorular sorulabilir ya
da sunumu yapacak kifliye ayr›lan zaman içinde söz edilecekler anlat›labilir. Hangi yöntem seçilirse seçilsin söylenecek her fleyden kesinlikle emin olunmal›d›r.
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E¤er toplum önünde konuflmaya al›fl›k de¤ilsek önceden pratik yapmal›y›z.
Yüksek sesle ve kendimizden emin bir flekilde konuflmal›y›z. Sunuma iyi bir bafllang›ç
yapmak için bir aç›fl cümlesi haz›rlaman›n her zaman iyi sonuçlar verdi¤ini de
unutmamal›y›z.
Sunumda izleyiciyle ba¤lant› kurmak da baflar›l› bir sunumun vazgeçilmezlerindendir.
‹nsanlara dik dik bakmamal›, herkesle göz temas› kurmak için çevreye genifl bir aç›dan
bakmaya gayret edilmelidir. Bu hareket insanlar›n kiflisel kat›lma hislerini art›racak ve
ilgilerini yüksek düzeyde tutmalar›n› sa¤layacakt›r.
Sunum yapacak kiflinin konuflma an›nda ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi
veya kürsüyü rahat kullanmaya, seyircilerle vücut diliyle iletiflim kurmaya, sözcükleri
do¤ru söylemeye mutlaka özen göstermesi gerekti¤i hiçbir zaman unutulmamal›d›r.
Ayr›ca sorulara hakim olunmas›, gereksiz ayr›nt›lara ve tart›flmalara girmeden cevap
verilmesi, ilgisiz sorulara konu d›fl› olduklar›n›n belirtilmesi, cevab› bilinmeyen
sorular için yetkililerin düflüncesine baflvurulmas›n›n çok önem tafl›d›¤›n› da hiç
akl›m›zdan ç›kartmamam›z gerekti¤inin alt›n› çiziyoruz.

❂

Son olarak sunumu flöyle tan›mlayabiliriz: Bilgileri yenileyen, pekifltiren, bir
çal›flma sonucunu aç›klayan, laboratuvar ve anket araflt›rmalar›n› sunan, önemli olay ve
olgular› dile getirmek üzere yap›lan konuflmalara sunum diyoruz.

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME
1. Sunumun amac› nedir?
2. Sunumda teknik imkanlar›n önemini bir örnekle aç›klay›n›z.
3. Konuflmada slaytlar›n önemini belirtiniz.
4. Sunum öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
5. Sunum sonucunda sorulan sorular karfl›s›nda konuflmac› nas›l davranmal›d›r?
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TARTIfiMA

☛

HAZIRLIK
“Gerçe¤in k›v›lc›m›, düflüncelerin çarp›flmas›ndan do¤ar.” özdeyifli sanki “tart›flma”
için söylenmifltir. Tart›flma; karfl›l›kl› sayg›, hoflgörü, sab›r, zaman, konuflma kurallar›na uyma ve tolerans gerektiren bir etkinliktir.
Siz de güncel bir tart›flma konusu bulup arkadafllar›n›zla tart›fl›n›z.

YOKUfiA DO⁄RU
Yafllar› oldukça ilerlemifl üç arkadafl, A’n›n Bebek’teki evinde, genifl taraçadan
ara s›ra denize bakarak, her zamanki gibi has›r koltuklara gömülmüfl, edebiyat üzerine
konufluyorlard›. Söz sözü aç›yordu. Ev sahibi, elinde tuttu¤u kahve fincan›ndan bir
yudum içtikten sonra dedi ki:
- La Bruyere’in ileri sürdü¤ü gibi, dünyaya gelmekte geç mi kal›nd›? Gerçekten
her fley söylenmifl midir?
S›ca¤›n verdi¤i yorgunluktan m›, yoksa bu düflüncenin uyand›rd›¤› a¤›rl›ktan m›
nedir, bir sessizlik oldu, üç arkadafl da uzakta süzülen bir gemiye dalarak, birbirlerini
unuttular.
- Olamaz, diyordu B içinden, bu söz do¤ru olamaz. Söylendi¤i günden bu yana
nice edebiyatç›lar geldi geçti. Her fley söylenmifl olsayd›, XIX, XX. yüzy›l›n büyük
yazarlar› elbette ortaya ç›kmazd›.
C’de usundan flunlar› geçiriyordu:
- Hiç de do¤ru düflünmemifl La Bruyere, her fleyi XVII. yüzy›l›n klasik edebiyat
aç›s›ndan gören kiflinin düflüncesi bu. Romantizm, bu görüfl aç›s›n›n de¤iflmesinden
baflka bir fley de¤il. Aç› de¤iflince, eski büyük eserlere yenileri kat›ld›.
Düflüncesinin bu noktas›nda C’nin gözleri A’ya tak›ld›. Ev sahibi gözlerini, kendisine dikmiflti. C kafas›ndan geçenleri karfl›s›ndakiler duymufl gibi birden sesini yükseltti ve A’ya:
-Bu kötümserlik de niye, dedi. Sahi, her fleyin söylenmifl oldu¤unu, bize art›k
söyleyecek bir fley kalmad›¤›na inan›yor musun?
A da B de buna cevap vermedi. fiimdi ikisi birden C’yi daha belli bir biçimde
süzüyorlard›. C ald›rmad›:
-Olur mu böyle fley? Her köflede bir konu, bir gerçek parças› var. Al onlar›, yo¤ur
yo¤urabildi¤in kadar.
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B söze kar›flt›:
-Her fley varsa, niçin büyük eser yok? ‹lk akl›ma geleni söylüyorum, bir K›z›l ile
Kara’n›n eflini günümüzde gösterebilir misin?
-Zaman meselesi bu. Beklemek gerek. Büyük eserler, beklenmedik anlarla
do¤arlar, diye kestirip att› C.
B devam etti:
-Her köflede bir gerçek parças›, bir olay oldu¤u do¤ru. Ama bunlar, görüldü¤ü
vakit vard›r. Göz görme¤e yetmiyor. ‹nsan düflündü¤ünü, daha do¤rusu yaflad›¤›n›
görür. Bugünün yazarlar› gerçeklere d›fltan bak›yorlar, onlar› kendi içlerinden geçirdikten sonra bize sunuyorlar. Çünkü, onlar, görüfl aç›s›ndan yoksunlar. Oysa, görüfl
aç›lar›n› iç yaflay›fltan çizer. Kendine öz bir aç›s› olmayan büyük bir sanatç› gösterebilir
misin? Kiflinin, toplumun al›nyaz›s› üzerine de düflünmemifl, düflüncesini varl›¤›nda
duygulaflt›rmam›fl bir flairden ya da romanc›dan elbette büyük bir fley beklenemez.
Ev sahibi, misafirinin sözlerini bitirmesini bekliyordu. B sözlerine son verir
vermez o at›ld›:
-Ben ne kötümserim ne de iyimser. Okuduklar›m›n bende uyand›rd›¤› düflünceleri
söylüyorum. Baflka ülkelerden örnek vermek niye? Kendi edebiyat›m›za bakal›m biz.
B, A’n›n sözünü kesti:
-Bizim edebiyat›m›za bakal›m. Peki, nedir o gün afl›r› yay›mlanan fliir kitaplar›n›n
hâli? Nedir, o roman ya da hikaye diye ortaya sürülen?
C lafa kar›flt›:
-Bu kadar sert olma can›m. Son on befl y›l içinde ç›kan edebiyat ürünleri aras›nda
hiç mi de¤er tafl›yan›, umut uyand›ran›, gelece¤i haz›rlayan› yok?
-Yok, diye direndi B.
Bu s›rada saat befli bulmufl, hafif bir meltemle birlikte günefl alçalma¤a
bafllam›flt›. Çaylar geldi, k›z›flmaya bafllam›fl olan tart›flma bu yüzden biraz duraklad›.
Çaylar içilirken, hemen hemen, bir fley konuflmad›lar. Sonunda sessizli¤i B bozdu:
-Evet, yok, yok… Bir sürü flair ad›, bir sürü kitap bafll›¤›. Bir fliir enflasyonudur
gidiyor. San›r›m, beklemekten de yorulduk. Nedir bu ‹kinci Yeni diye adland›r›lan ve
bir ak›m süsü verilen anlay›fls›zl›k?
-Dur, o kadar coflma, diye, sözü ald› A, fliir elbette anlams›z olamaz. Burada
senden yanay›m. Son y›llarda, kelimeleri harman yaparak, fliiri anlams›zl›¤a yöneltmek
çabas›n›, ben de bofluna harcanm›fl emek sayar›m. fiiirin ne oldu¤unu anlamadan, bu
yola sapanlar› kendi hâline b›rakmal›. Zaman, onlar›n hakk›ndan gelir. Ama her kapal›
fliire de kötü fliir diye bakmamak gerek.
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✎

Bir süredir tart›flmaya kar›flmam›fl olan C:
-Bence, dedi, sanatta önemi olan aç›d›r. Yeni yetiflen flairlerimizin ço¤u, gerçe¤i
bilinçalt› süzgecinden geçirmeye çal›flt›klar› için, fliirleri kapal› san›l›yor. Ama, onlar
henüz söyleyifllerini bulmufl de¤iller. Oysa, edebiyatta, hele fliirde, söyleyifl görüfl
aç›s›n›n ta kendisidir. Bilinçalt›n›n besledi¤i, ilk zenginlik, flaire özgü aç›dan, d›fl
gerçe¤i ayd›nlatt› m›, dil de, söyleyifl de yarat›lm›fl olur. Sanatta acelenin yeri yoktur.
Bekleyelim.Yüzy›llar, parmakla say›lacak kadar az say›da büyük eser verir. Bafl›m›z›,
otuz k›rk y›l öncesine çevirirsek, fliirimizin, bugüne dek, ne kadar yol ald›¤›n› daha iyi
görebiliriz. Günümüzün flairleri, fliiri sadece dilin sadeli¤inde ve hece kal›plar›nda
bulan, otuz k›rk y›l önceki anlay›fltan ne kadar uzaktalar.
A sesini ç›karmad›. B ise surat›n› asarak, has›r koltu¤unun içine biraz daha
çekildi. Her üçü de k›m›ldamadan susuyorlard› flimdi. Ama C’nin kafas›n›n içinde, flu
cümleler, soldan sa¤a, sa¤dan sola, gidip geliyordu:
-Yeni bir aç›dan fliiri ele alanlar, çok yazsalar, az yay›mlasalar…fiiiri keçi
boynuzuna çevirmeseler.
O gün söylenmesi gereken fleyler söylenmiflti. Hava kararmak üzereydi. B ile C
ayn› zamanda aya¤a kalkt›lar. A onlar› bahçe kap›s›na kadar geçirdi. Par›lt›lara bo¤ulan
denize bakt›lar, gelecek hafta gene buluflmak üzere, B ile C otobüs dura¤›na do¤ru
yöneldiler.

SUUT KEMAL YETK‹N
(Yokufla Do¤ru)
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AÇIKLAMALAR
Suut Kemal Yetkin taraf›ndan kaleme al›nm›fl okudu¤unuz metin, söylefli
biçiminde yaz›lm›fl bir tart›flma örne¤idir.
Metinden de anlafl›laca¤› gibi daha önceden belirlenmifl bir konuda farkl›
görüfllere sahip kiflilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüfllerini
aç›klamak, kan›tlamak, karfl› taraf›n zay›f noktalar›n› aramak için yapt›klar›
söyleflmeye tart›flma diyoruz.
Bir baflka deyiflle toplant›larda sorunlara çözüm aran›rken birbirine karfl›t
görüfller ortaya ç›kar. Bir konuda karfl›t düflüncelerin savunulmas›na tart›flma denir.
Tart›flma; sorunlar›n çeflitli yönleriyle ayd›nlanmas›, ortaya ç›kar›lmas› için gereklidir.
Tart›flma; demeç, konferans gibi bir konuflma türü de¤il, bir görüflme (müzakere) ve
çözüm yöntemidir. Ancak tart›flmalarda unutulmamas› gereken nokta benlik ve üstün
gelme amaç olmamal›, gerçe¤e varma ön planda tutulmal›d›r.

☛

Bir sorun üzerinde bilgi ya da önerisi olmayan kiflilerin tart›flmaya kat›lmas›n›n
do¤ru olup olmad›¤›n› tart›fl›n›z.
Tart›flma demokrasinin, özgür düflüncenin en önemli sonuçlar›ndan biridir.
‹nsanlar hem konufla konufla anlafl›rlar hem de tart›fla tart›fla birbirlerini tan›ma imkân›
bulurlar. Sonunda bir sonuca var›rlar. Sorunlara ortaklafla çözüm yolu tart›flma ile
bulunur.
Tart›flmada karfl›l›kl› sayg› ve hoflgörünün, nazik, anlay›fll›, sab›rl› olman›n;
konuflma kurallar›na, verilen zamana ve s›raya uyman›n amaca ulaflmada say›s›z
yararlar› vard›r.
Tart›flmada baflar›l› olabilmek için konuyu, konunun olumlu ve olumsuz yönlerini,
tart›flma süresini önceden belirlemek gerekir. Tart›flma ö¤retimi kolaylaflt›ran, konular›n
rahat kavranmas›na yol açan ve tart›flmaya kat›lanlara güven, kiflilik ve görüfl
kazand›ran bir etkinliktir. Bunlar›n yan› s›ra kaynaklara baflvurma, yöntemli çal›flma ve
güzel konuflma al›flkanl›¤› da kazand›r›r.
Tart›flmalar›n gerçe¤i belirtebilmesi, sorunlara uygun, geçerli çözüm yollar›na
ulaflabilmesi için, tart›flanlar›n baz› kurallara uygun davranmalar› gerekir:
-

Gerçe¤i, uygun ve yararl› olan› bulmaya çal›flmak.

-

Toplant›lara sorunlar›n çözümü için öneriler haz›rlayarak gelmek.

-

Günlük hayatta karfl›lafl›lan tart›flmal› sorunlar üzerinde, konuyu iyice kavray›p
sonuçlar›n› görerek konuflmak.

-

Tart›flma konusu d›fl›na ç›kmamak.

-

Düflünceleri anlafl›l›r, aç›k ve k›sa söylemek.
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-

Söylenmifl düflünceleri, daha önceden verilmifl örnekleri tekrarlamamak.

-

Karfl›t görüflleri birlefltirmeye çal›flmak.

-

Tart›flmay› benlik, kiflisel üstünlük sorunu yapmamak.

-

Toplant›larda baflkanl›¤›n uyar›lar›na karfl› gelmemek.

-

Ayn› konuda üst üste söz almamaya çal›flmak.

-

Konuflan› ilgiyle dinlemek.

-

Kendimizi övmemek ve baflkalar›n› yermemek.

-

Ortaya ç›kan sonucu hoflgörüyle karfl›lamak.

Tart›flmada baflkan, konuflmac›lar ve sözcü bulunur. Bazen sözcülü¤ü de baflkan
yapar, ayr›ca bir sözcü bulunmaz.

☛

Oscar Wilde’ ›n “ Herkes benim düflünceme kat›l›rsa yan›lm›fl olmaktan
korkar›m” “sözünü tart›flma konusunda ö¤rendiklerinizi göz önünde bulundurarak
aç›klamaya çal›fl›n›z.

Baflkan›n görevlerini flöyle s›ralayabiliriz:
-

Tart›fl›lan konunun nitelik ve s›n›rlar›n›n dinleyicilerce anlafl›lmas›n› sa¤lamak.

-

Tart›flanlar›n düflüncelerini rahatl›kla söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak.

-

Tart›flman›n konu d›fl›na ç›kmas›n›, gereksiz yere uzamas›n›, kifliselli¤e dökülmesini,
gergin bir durum almas›n› önlemek.

-

Belirtilen yöntem gere¤ince ortaya ç›kan düflünceleri oya sunmak ve rapor
haz›rlamak.

-

Bir sözcü seçilmedi¤i zaman gerekli kurula karfl› raporun aç›klanmas›n›,
ayd›nlat›lmas›n›, gerekirse savunmas›n› yapmak.

Baflkan yerine göre tart›flmaya kat›l›r, soru sorar, söylenenlerin zaman zaman
özetini yapar. Uzun konuflanlara, konunun d›fl›na ç›kanlara uyar›larda bulunur.
Baflkan kendi düflünce ve görüfllerini kabul ettirmeye çal›flmamal›; tart›flan
gruplar›n düflüncelerine önderlik etmeli ve en önemlisi kesinlikle tarafs›z kalmas›n›
bilmelidir.
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Günlük bir olay, bir kitap, s›n›fça bilinen bir roman, fliir veya oyunun
de¤erlendirilmesi, günlük hayat›m›z› etkileyen yeni bir bulufl ya da gün yüzüne
ç›kar›lm›fl eski bir uygarl›k tart›fl›lacak konular olabilir. Konu seçildikten sonra veriler toplanmal›, bilgiler, görüfller düzenlenmeli ve baflkan tart›flma kurallar›n› harfi
harfine uygulamal›d›r.
Tart›flmalarda seçilen konu önemli ve tart›flmaya de¤er olmal›d›r. Seçilen konu
düflünmeye yol açmal›, tart›flmalara uygun olmal› ve istenilen zamana s›¤abilmelidir.
Bu konuda en güzel sözlerden birisini Woodrow Wilson söylemifltir:
“Haklar›m›z› kazanmak için genellikle tuttu¤umuz yol mücadeledir. Bu yolun en k›sa
yol de¤il fakat uzun yol oldu¤unu söyleyebilirim. Çünkü siz, bana s›k›lm›fl yumruklarla
gelirseniz, herhâlde benim yumruklar›m› da iki kat› s›k›lm›fl bulursunuz. Fakat bana
gelir ve “Gel otural›m, tan›flal›m, ayr› düflünürsek niçin ayr› düflündü¤ümüzü
anlayal›m ve aram›zdaki meselenin ne oldu¤unu belirleyelim.” derseniz, araflt›rmam›z
sonucunda aram›zda hiçbir anlaflmazl›k bulunmad›¤›n› veya anlaflamad›¤›m›z
noktalar›n çok az, fakat üzerinde anlaflt›¤›m›z noktalar›n pek çok oldu¤unu, bir araya
gelip anlaflmak isteyince, bunun mümkün oldu¤unu görürüz.”
Birkaç tart›flma konusunu flöyle s›ralayabiliriz:
1. Televizyon, sinemay› olumlu mu olumsuz mu etkilemifltir?
2. E¤itim yoluyla savafllar önlenebilir mi, önlenemez mi?
3. Ormanlar›n korunmas›nda yasalar m›, çevre bilinci mi daha etkili olur?
4. Kitapl›klardan yeterince yararlanabiliyor muyuz?
5. Ö¤rencilere kitap okuma al›flkanl›¤› nas›l verilebilir?
Tart›flmalar›n topluluk karfl›s›nda yap›lanlar› toplu tart›flmalar ad›n› al›r.
Dinleyiciler karfl›s›nda dinleyiciler için yap›lan bu tart›flmalar›n amac› fikir al›flverifli ve
kamuoyu yaratmak; dinleyicilerin konuflulanlardan kendi bilgi, görgü ve deneyimlerine
göre sonuç ç›karmalar›n› sa¤lamakt›r. Münazara; aç›k oturum, panel, sempozyum,
forum toplu tart›flma çeflitleri aras›nda yer al›rlar.
Dinleyicilerin huzurunda dinleyiciler için gerçeklefltirilen tart›flmalarda
konuflmac›lar›n tart›flma konusundaki bilgi, birikim, görgü ve düflünceleri halka iletilir.
Bundan amaç, onlar› bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Bu tip tart›flmalarda kamuoyu
yaratma endiflesi konuflmac›-dinleyici iliflkisini belirleyen önemli bir faktördür.
Aç›k oturum, panel, sempozyum, forum gibi tart›flmalar, bas›n ve halk önünde
gerçekleflir. Münazara ise daha çok e¤itim amac›yla s›n›flarda düzenlenir.
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Tart›flma konumuzu ünlü ‹ngiliz yazar› Oscar Wilde’›n bir sözü ile bitiriyoruz:
“Herkes benim düflünceme kat›l›rsa, yan›lm›fl olmaktan korkar›m”.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME
1. Tart›flman›n amac› nedir?
2. Tart›flmada amaca ulaflmak için nelere dikkat edilmelidir?
3. Tart›flma baflkan›n›n görevleri nelerdir?
4. Tart›flma konular› seçilirken ölçülerimiz nelerdir?
5. Topluma aç›k tart›flmalar›n ortak amac›n› belirtiniz.
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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
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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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ÖZET

Toplant›, bir sorunu çözmek için ilgililerin bir araya gelmesidir. Herkes tart›fl›lan
sorun ile ilgili bilgi ve gözlemlerini ifade eder. Böylece sorun her yönüyle ayd›nlan›r.
Sunum, bilgileri yenileyen, pekifltiren, hat›rlatan, önemli noktalar› öne ç›karan,
çal›flma, laboratuvar ve anket sonuçlar›n› ifade eden, önemli olay ve olgular› dile
getiren konuflmalard›r.
Tart›flma, bir konu çevresinde karfl›l›kl› düflünceleri ortaya koyma, problemlere
çözüm bulma, gerçek, do¤ru , iyi ve güzel olan› birlikte aramad›r. Tart›flmada konunun
güncel olmas› önemlidir.
Panel, bir gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas›n›n amaçland›¤›, seçilen konu üzerinde
farkl› düflüncelerin dile getirildi¤i, herkesi ilgilendiren sosyal problemlerin ele al›nd›¤›
bir tart›flma biçimidir.
Bütün tart›flmalarda amaç gerçe¤i ve en uygun karar› bulmakt›r. Kat›lanlar
birbirine sayg›l› davranmal›, karfl›t görüflleri hoflgörüyle karfl›lamal›d›r.
Toplant›lar›n sonunda, düzenleyenlerin ve kat›lanlar›n bir de¤erlendirme yapmas›
gerekir.
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✎

TEST 1
1. Toplant›lar›n düzenlenifl nedeni afla¤›dakilerin hangisinde en uygun olarak
belirtilmifltir?
A) Tart›flma – bilgi al›flverifli
B) Dinlenme – sorun çözümleme
C) Tan›flma – yönetim kurulunu seçme
D) Sorun çözümleme – bilgi al›flverifli

2. Toplant›da konuflulanlar›n bir tutanakla tespit edilmesi afla¤›dakilerin hangisinde
zorunludur?
A) Sempozyum
B) Dernek toplant›s›
C) Forum
D) Panel

3. Trafik sorununu halka anlatmak için yap›lacak en uygun toplant› türü afla¤›dakilerden
hangisidir?
A) Panel
B) Sempozyum
C) Münazara
D) Forum

4. Bir tart›flmada tart›flan taraflar afla¤›dakilerden hangisini gerçeklefltirmeyi
hedeflememelidirler?
A) Hitabet gücünü gösterme
B. Bilgisini gösterme
C. Dinleyicileri etkileme
D. Karfl›s›ndakini alt etme
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5. Bir toplant›n›n as›l amac› afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Bir araya gelip e¤lenmek
B. Bir sorunu derinlemesine inceleme
C. Sorunlara çözüm bulma
D. Kendi görüflünü karfl›ya kabul ettirme
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