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“SAMSUN LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI” REHBERİ 

 

1. MÜNAZARA YARIŞMASININ AMACI: 

Öğrencilerimizin; kendine güven, sorumluluk, empati kurma duygularının gelişmesine, 

toplum veya topluluk içinde kendini rahat ifade edebilmelerine, fikir ve antitez üretme, çözüm 

bulma yeteneklerinin gelişmesine, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme, mantık yürütüp, 

araştırma yaparak, düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşabilme, tezler ve istatistikî bilgiler 

yoluyla fikirlerini savunma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

 

2. MÜNAZARA YARIŞMASININ KAPSAMI (UYGULANACAĞI 

OKUL/KURUM/İLÇE): 

 

Samsun ili ilçelerinde bulunan tüm Resmi ve Özel Liselere yönelik olarak uygulanacaktır. 

 

3. MÜNAZARA YARIŞMASININ HEDEF KİTLESİ: 

Samsun ili t ü m  i l ç e l e r i n d e  bulunan tüm Resmi ve Özel Liselerde öğrenim gören 

öğrencilerdir. 

 

4. MÜNAZARA YARIŞMASININ YASAL DAYANAKLARI: 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 42, 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 2, 5, 6, 9, 17, 26, 28 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Madde 7,Madde 11. 

Münazara yarışmasının yasal dayanaklarıdır 

 

5. MÜNAZARA YARIŞMASININ HEDEFLERİ: 

 

• Öğrencilerimizin liderlik kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulanmak, 

• Bilgi birikimi ve iletişim becerisi yüksek, toplumun her kesimine empati ile bakabilen, 

sağduyulu ve çözüm odaklı genç liderler yetiştirmek, 

• Konuşma, düşünceler arasında bağ kurabilme, düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile 

getirme becerilerine katkıda bulunmak, 

• Farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikirlerini savunma becerilerine katkıda 

bulunmak. 

• Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, 

bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilmelerine katkıda bulunmak, 

• Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara 

uyabilmelerine katkı sağlamak, 

• Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla 

ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme 

ve uygulayabilmelerine katkıda bulunmak, 

• İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilmelerine katkı sağlamaktır. 

 

6. MÜNAZARA YARIŞMASININ KAZANIMLARI (ÇIKTILARI): 

 

• Münazarayı okullar arasında yaygınlaştırmak, 

• Münazarayı lise öğrencilerine sevdirmek, 

• Bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri bir araya getirmek, 
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• Verimli bir paylaşım ortamı oluşturmak 

• Öğrencilerimizin, ders kitapları dışında başka kitapları okumasını ve incelemesini 

sağlamak, 

• Kendine ve çevresindekilere güven duygularını geliştirmek 

• Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli 

değerlendirebilmelerini sağlamak, 

• Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel 

değerleri hoşgörü ile karşılayabilmelerini sağlamak, 

• Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilmek, 

• Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı 

sorumluluk duyabilmektir. 

 

7. MÜNAZARA YARIŞMASININ ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ: 

 

Münazara yarışmaları Avrupa’daki bütün ülkelerde yaklaşık 200 yıldır düzenlenmektedir. 

Münazara, kişilerin olayları bütün yönleriyle algılanmasını, olaylara küresel bir çerçeveden 

bakmasını ve liderlik, etkili konuşma, ikna yeteneklerini geliştirebilmesini sağlayan bir 

yarışmadır. 

Münazara, iki karşıt düşüncenin, iki takım arasında bir jüri önünde tartışıldığı 

konuşmalardır. Belli kurallar çerçevesinde farklı fikirlerin ortaya konduğu, yapısı gereği 

savunmayı hiçbir zaman düşünmediğiniz bir fikri bile savunmak durumunda kaldığınız ve o 

fikri savunurken tabuların yıkıldığını anladığınız bir tartışma biçimidir. Konusu, 

tartışılabilecek her şey olabilir; ancak ağırlıklı olarak güncel, sosyal meselelerdir. İnsanlar 

arası iletişim eksikliğinin temelinde yatan dinleme ve konuşma becerisi eksikliğini giderme 

açısından önemli etkileşim yollarından birisidir. 

Konuşma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen münazarada, bir tez ve antitez 

vardır. Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkmak amaçlanır. Münazara 

farklı görüşler üzerinde mantık yürütme ve karşıt görüşlere antitez üretilmesidir. Ancak 

münazara, tartışmadan farklıdır. Çünkü tartışmalarda yarışma havası yoktur. Münazaralarda 

ise yarışma havası vardır ve jüri tarafından, birinci olan takım seçilir. 

Münazarada önemli olan "savunma" dır ve bir takım oyunudur. Temel mantık etkileyici 

bir konuşma ya da retorikten (güzel konuşma) çok konuşmaların içeriğiyle jüriyi ikna etmek 

üzerine kuruludur. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından 

takdir edilebilir. 

 

8. MÜNAZARA YARIŞMASININ GEREKÇESİ: 

 

Özgüveni yüksek, milletini, devletini ve insanlığı seven, sorunlarını şiddet diliyle değil, 

konuşarak çözebilen, araştıran, seçenekleri değerlendirip doğru kararlar verebilen gençler 

yetiştirmek hedefimizdir. 

Ayrıca öğrencilerin boş zamanlarını eğitim, sanat, spor ve kültür alanlarında 

değerlendirmeleri de gençlerimizin gelecekleri açısından önem arz etmektedir. 

Öğrencilerimizin kendilerini iyi ifade etmeleri ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak 

amacıyla Samsun Liseler Arası Münazara Yarışması gerçekleştirilecektir. 

 

9. MÜNAZARA YARIŞMASININ ŞEKLİ 

 

Münazara Yarışması Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi ve Samsun İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen yerel bir yarışmadır. Müdürlüğümüz 

verilecek ödülleri arttırma ya da azaltma hakkına sahiptir. 
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10. MÜNAZARA YARIŞMASININ PAYDAŞLARI: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri, Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 

 

11. PROJENİN MALİYETİ: Projenin maliyeti Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri  tarafından sağlanacaktır. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

12. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER: 

 

A. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN: 

 

• Gerekli onayın alınması, 

• Uygulamanın denetlenmesi. 

 

B. SAMSUN İBRAHİM TANRIVERDİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 

TARAFINDAN: 

 

• Samsun Liseler Arası Münazara Yarışması Rehberinin hazırlanması, 

• Makam onayına sunulması, 

 

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE 

İŞLEMLER: 

 

• Yarışmanın tanıtımı, duyurulması, yürütülmesi ve denetlenmesinden İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü sorumludur. 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı 

başkanlığında, iki (2) Lise Müdürü ve üç (3) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeninden 

oluşan Liseler Arası Münazara Yarışması İl Kurulu oluşturulacaktır. 

• Liseler Arası Münazara Yarışmasının konuları Liseler Arası Münazara Yarışması İl 

Kurulu tarafından belirlenecektir 

• Konular internet sitesinde Yarışmanın onayından üç (3) hafta sonra yayınlanacaktır. 

• İlde yapılacak final yarışması için jüri tarafsız, deneyimli Türk Dili ve Edebiyatı dersi 

öğretmenlerinden (3 kişi) oluşacaktır. 

• Jüri üyeleri Valilik Oluru ile görevlendirilecektir. İl jürisi üç (3) kişiden oluşacaktır. 

• Sunuculuk yapmak ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünce bir öğretmen görevlendirilecektir. Konuşma süresi bir jüri üyesi 

tarafından da kontrol edilebilir. 

• Final Yarışması, 18 Nisan  2018 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan 

salonda gerçekleşecektir. 
• Duyurular, daha kolay takip edilebilmesi amacıyla il/ilçe MEM web sayfalarından ve 

katılan okulların web sayfalarından ilan edilecektir. 

 

C. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAPILMASI 

GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER: 

 

• Yarışmanın tanıtımı ve duyurulması ve İlçe içi yarışmaların yürütülmesinden İlçe 
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Milli Eğitim Müdürlüğü sorumludur. 

• Yarışmaya belirtilen hususlara uygun olan  okulların katılımının sağlanması için İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tedbir alınır. Okullar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne karşı sorumludur. 

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 

başkanlığında, İki (2) Lise Müdürü, üç (3) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden 

oluşan Liseler Arası Münazara Yarışması İlçe Kurulu oluşturulacaktır. 

• İl MEM sitesinde yayınlanan Liseler Arası Münazara Yarışması konuları, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe MEM internet sitesinden ve resmi yazı ile İlçedeki 

tüm liselere duyurulacaktır. 

• Münazara Yarışmaları için başvuran okulların öğretmenleri hariç, tarafsız, deneyimli 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden oluşan Jüri Üyelerinin ve Yedek Jüri 

Üyelerinin belirlenmesi. 

• Jüri üyeleri Kaymakamlık Oluru ile görevlendirilecektir. Jüri üç (3) üyeden 

oluşacaktır. 

• Liselerin başvuruları tamamlandıktan sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 

oluşturulan Liseler Arası Münazara Yarışması İlçe Kurulu tarafından, okul sayısına 

göre, yarışmacı okulların ne zaman ve hangi okulla, nerede yarışacağına dair Yarışma 

Takvimi (fikstür) hazırlanacaktır. 

• İlçe birincisi olan Münazara Takımı, İl MEM tarafından düzenlenecek üst tur 

yarışmalarına katılacaktır. 

• Sunuculuk yapmak ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünce bir öğretmen görevlendirilecektir. Konuşma süresi bir jüri üyesi 

tarafından da kontrol edilebilir. 

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, finalde yarışan 2 takımın üyeleri ve okullar 

Yarışmanın sonunda ödüllendirilecektir. 

• İlçe birincisi Takım Üyeleri için İlçe Sonuç Formu (Ek-2) doldurularak İl Milli  

Eğitim Arge Biriminin arge55@meb.gov.tr adresine gönderilmesi. 

• İlçedeki yarışmalar sonucu, ilçe birincisi olan Münazara Takımının ilde yapılacak üst 

tur yarışmalarına katılımının sağlanması. 

 

D. LİSELER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER: 

 

• Yarışmaya belirtilen hususlara uygun olan okulların katılımının sağlanması için İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tedbir alınır. Okullar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne karşı sorumludur. 

• Samsun Liseler Arası Münazara Yarışmasının okul sürecinden Okul Müdürlüğü 

sorumludur. 

• Yarışmanın ana hedefleri, bir toplantı ile Okul Müdürü tarafından okul personeline, 

öğretmenlere, öğrencilere ve velilere duyurulacaktır. 

• Her okul kendi bünyesinde, Okul Müdür Yardımcısı Başkanlığında, okuldaki Türk 

Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden ve diğer branşlardan (Tarih, Felsefe, Coğrafya, 

vb.) oluşan 5 kişilik bir “Münazara Ekibi” oluşturacaktır. 

• Sınıf Öğretmenleri (Danışman Öğretmen, Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni) tarafından 

Münazara çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü öğrencilerin başvuruları alınacaktır. 

• 9., 10., 11.,12. Sınıflardan 3 asil, 1 yedek öğrenciden oluşan Münazara Takımları 

Oluşturulacaktır  (Her okul en fazla iki (2) Münazara Takımı hazırlayabilir). 

• Münazara Takımları adına Katılım Formu (Ek-1) Okul Müdürlüğü tarafından 

doldurulacak ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir (17 Ocak 2018 

tarihine kadar). 

mailto:EğitimArgeBirimininarge55@meb.gov.tr
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• Her takım 3 asil 1 yedek, toplamda 4 konuşmacıdan oluşur. Yarışmalara her takımdan 

3’er kişi çıkacaktır. Öğrencilerden biri Münazara Takım Lideri olacak ve özet 

konuşmasını yapacaktır. 

• Münazara Ekibi tarafından Münazara Takımları çalıştırılacak ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından yapılacak Münazara Yarışmasına hazırlanacaktır. 

• Münazara ekibindeki öğrenciler yarışma sonuna kadar değişmeyecektir. Ancak, 

hastalık ve benzeri mazeretler nedeniyle, mazereti kabul edilen yarışmacı öğrencinin 

yerine yedek öğrenci yarışma ekibinde yer alacaktır. Bu durum Okul Müdürlüğünce 

İlçe Milli Müdürlüğüne bildirecektir. 

. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

13. MÜNAZARA  YARIŞMASI  KATILIM KOŞULLARI: 

 

• Yarışmaya ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel liselerimiz katılabilir. 

• Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Başvuru, Okul Müdürlüğü tarafından (Ek-1) 

doldurularak İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne 17 Ocak 2018 tarihine kadar teslim 

edilerek yapılacaktır. 

• Münazara Takım üyeleri yarışmaya gelirken, okul tarafından onaylanan fotoğraflı 

Öğrenci belgesi, Veli izin belgeleri ve kimlik belgelerini yanlarında getirecekler ve bu 

belgeleri jüri başkanına teslim edeceklerdir. Belgesi teslim edilmeyen takım üyesi, jüri 

tarafından yarışmaya alınmayacaktır. 

• Takımlar ile beraber 1 Takım Öğretmeni ve 1 bir okul idarecisi gelmesi zorunludur. 

Takım öğretmeni ve idareci isteğe bağlı olarak aynı kişi olabilir. İsteyen takımlar 

Yardımcı Takım Öğretmeni getirebilirler. 

• İlde ve İlçelerde yapılacak Münazara yarışmalarına aileler, öğrenciler, öğretmen ve 

okul yöneticileri katılabilecektir. 

• Takımlar Yarışmalara farklı zamanlarda, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 

hazırlanan takvim doğrultusunda girecektir. 

• Yarışmaya son başvuru tarihi 17 Ocak 2018 dir. 

• Okullar için takım kotası iki (2) dir. Aynı okuldan katılan iki takım ilk turda 

karşılaşmaz, ilk turdan sonra kura çekimine göre karşılaşabilirler. 

 

 
14. GENEL MÜNAZARA KURALLARI: 

✓ Her müsabaka öncesinde dinleyicilerin uyması gereken kurallar ile münazara kuralları 

sunucu tarafından okunur. 

✓ Konuşmaya başlandıktan sonra, taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılarının 

moralini bozacak nitelikte gösteride bulunmaları doğru değildir. 

✓ Konuşmacılara, konu ve konumlar Jüri başkanı tarafından kura ile verildikten sonra 20 dk. 

süre verilmelidir. 

✓ Münazarada yazılı metne bakarak okumak uygun değildir. Konuşmacıların, konularını 

bir kâğıda yazıp okumamaları gerekir. Savunulan konu sözlü olarak ifade edilmelidir. 
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✓ Jüri üyeleri, takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, yarışmanın hiçbir 

noktasında takımların çalışmasına yardımcı olamazlar. 

 

✓ Yarışmacılar Milli manevi değerlere uygun olmayan, herhangi bir topluluğu 

aşağılayıcı, genel ahlaka aykırı sözler kullanmamak kaydıyla atasözü, veciz sözlerden 

yararlanabilir. 

✓ Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belirlenen zaman içinde konuşmak 

da önemlidir. 

✓ Münazarada karşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karşı tezlerle bunların 

çürütülmeye çalışılması, temel görevlerden biridir. Çürütülmeyen tezler geçerli sayılır. 

Sonuçta kimin haklı olduğundan çok, kimin konusunu daha iyi savunduğu ortaya 

çıkmaktadır. 

 

15. MÜNAZARA TAKIMLARININ YARIŞMALAR SIRASINDA YAPMASI VE 

YAPMAMASI GEREKENLER: 

 

o Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak. 

o Günlük hayatta karşılaşılan tartışmalı sorunlar üzerinde, konuyu iyice kavrayıp 
sonuçlarını görerek konuşmak. 

o Tartışma konusu dışına çıkmamak. 

o Düşünceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek. 

o Söylenmiş düşünceleri, daha önceden verilmiş örnekleri tekrarlamamak. 

o Münazarayı benlik, kişisel üstünlük konusu yapmamak, 

o Yarışmalarda jürinin uyarılarına karşı gelmemek, 

o Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmamak. 

o Konuşmayı ilgiyle dinlemek, 

o Kendini övmemek, başkalarını yermemek, 

o Ortaya çıkan sonucu  hoşgörüyle karşılamak. 

 
16. MÜNAZARA YARIŞMASI KURALLARI: 

• Her bir münazara karşılaşması bir yarışma olarak adlandırılır. Yarışmalar eleme usulüne 

göre yapılır , kaybeden takım elenir. 

• Her takımın bir lideri vardır ve takımlar liderlerini önceden belirler. 

• Bir yarışmada her takımdan 3 öğrenci olmak üzere, 6 münazaracı karşılıklı yarışır. 

• Yarışmadaki takımlar; konuyu destekleyen takım ”tez”,karşı çıkan takım“antitez” 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

• Takımların isimlerinin, konumlarının ve savundukları konuların gerçek dünyadaki 

benzerleri ile yarışmayı kaybetmeleri veya kazanmaları ile hiçbir ilgisi yoktur. 

• Münazara sırasında, yarışmacı takım üyelerinden önce Takım Lideri daha sonra diğer 

üyeler söz alacaktır. 
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• Konuşmacılar Yarışmaya girdikleri anda, jüri başkanına hangi sırada konuşacaklarını 

belirtirler, Yarışma başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştirilemez.  

• Takımlar Yarışmadan önce telefonlarını öğretmenlerine teslim ederler ve yarışma 

sırasında takımların kürsüde ya da masada otururken telefon kullanması yasaktır. 

Ancak telefon özelliği olmayan kronometre kullanılabilir. 

 
• Takımlar konuyu ve konumlarını (tez veya antitez) yarışmadan 20 dk. önce salonda 

öğrenirler ve takımlara 20 dk. çalışma süresi tanınır. 

• Bu süre zarfında takımın 4 üyesi dışında kimseyle iletişime geçemezler, herhangi bir 

elektronik alet vasıtasıyla yardım alamazlar (İnternet, cep telefonu vs.) fakat basılı 

materyal (gazete, dergi, kitap) kullanabilirler. 

• Takımın yarışmaya çıkan üyeleri dışındaki yedek üyeleri hazırlık sırasında takımla 

birlikte salonda bulunur ancak yarışma sırasında takımdan ayrı olarak izleyici 

konumundadır. 

• Takım üyeleri hazırlık süresi içerisinde, yarışma esnasında aldıkları notlarla son halini 

verecekleri ve sıra kendilerine geldiğinde sunacakları 5 dakikalık konuşmalarının 

taslağını hazırlarlar. Sunum esnasında bu notlardan yararlanmak serbesttir. Sunumlar 

sırasında bilgisayar kullanılamaz, sunum sözlü yapılır. 

• Yarışma başladıktan sonra takım üyelerinin başkalarıyla iletişim kurması yasaktır, 

kalan zamanını göstermek dışında diğer takım üyeleri, öğretmen, izleyici vb. 

kişilerden işaret, bilgi ve belge alamazlar. 

• Üyeler belirlenen sıra ile karşılıklı olarak beşer (5) dakikalık 1.tur konuşmalarını 

yapacaklar, 2. turda ekip başkanları bir defa daha söz alarak beşer (5) dakika içinde 

yapılan eleştirileri cevaplandıracak, eksik bırakılan bilgileri tamamlayacaktır(özet 

konuşmaları). Her bir takım için toplam süre: 3X5=15 dk. + 5 = 20 dk.dır. 

Konuşmacıların Yarışma içerisinde konuşma sıraları şu şekildedir: 

Tez (Lider) 1: Açılış konuşması (3-4 kanıt- sorunu tanımlar/model verir/ kanıt sunar – 5 

dakika) 

Antitez (Lider) 1: Açılış konuşması (3-4 kanıt + çürütme - 5 dakika ) 

Tez 2: (2 kanıt + önceki kanıtlara destek + çürütme – 5 dakika) 

Antitez 2: (2 kanıt + önceki kanıtlara destek + çürütme – 5 dakika ) 

Tez 3: (Kanıtlara destek, karşı kanıtlara çürütme – 5 dakika) 

Antitez 3: (Kanıtlara destek, karşı kanıtlara çürütme – 5 dakika) 

Tezin özet konuşması: (Takımda anlatılanların özetlenmesi- yarışmanın özetini/analizini 

yapar- 5 dakika) 

Antitezin özet konuşması: (Takımda anlatılanların özetlenmesi- yarışmanın 

özetini/analizini yapar - 5 dakika) 
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• Takımlardaki yarışmacıların konuşmalarının her biri 5 dakika sürer, 

• Konuşmaların 1. ve 4. dakikasında 1 zil ile haber verilir, 5. dakikada iki zil ile 

haber verilir, 5.20'dan sonra ise sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir. 

• Takımların 1., 2. ve 3.konuşmalarının 1. dakikasından sonra ve 4. dakikasından 

önce karşı takım üyeleri söz hakkı (itiraz hakkı-soru sorma) isteyebilirler, bu 

sürelerin ve konuşmacıların dışında söz hakkı istenemez. Münazarada söz hakkı 

(itiraz hakkı-soru sorma), ayakta ve bir el havada istenir. Soru  sadece bir 

yarışmacı tarafından sorulur , karşılıklı konuşmaya dönüştürülmez. Soru 

sorulurken ve konuşmacı bu soruya cevap verirken zaman durdurulur.  

• Konuşmaların ilk 1 ve son 1 dakikası “korunan süre”dir. Bu zaman diliminde 

konuşmacıya soru sorulamaz. 

• Kürsüdeki sunucu kontrole sahiptir ve dilediği takdirde soru hakkı verebilir. Soru 

sorma süresi 15 saniyedir. Ancak kürsüdeki sunucu isterse soru soran kişiyi daha 

erken de oturtabilir. 

• Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez. 

• Takımların üçüncü (3.) konuşmacıları çürütme konuşmacısı olurlar ve bu 

konuşmacılar münazaraya daha önce hiç açılmamış tamamen yeni bir konu, kanıt 

getiremezler. Sadece karşı takımın savlarına karşılık verir (çürütme yapar). Daha 

önce tartışılmış konulara yeni bakış açıları, bu konularla ilgili örnekler getirebilir, 

bunlara dair yeni analizler yapabilirler. 

• Her bir taraftan da 3'er konuşma yapıldıktan sonra önce Tez Takımı Takım Lideri 

5 dakikalık özet konuşmasını yapar, daha sonra da Antitez Takımı Takım Lideri 5 

dakikalık özet konuşması ile münazarayı sonlandırır. Özet konuşmaları sırasında 

soru sorulmaz. 

• Takımların özet konuşmalarında yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç 

yapılmamış çürütmeler yapılamaz. Özet konuşmaları tamamen Yarışmanın içinde 

geçen konulardan oluşur. 

• Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Geç gelen takım yarışmadan 

elenir. 

• Valilik tarafından okulların tatil edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep 

veya resmi tatil uygulamasının yarışmalarımızdan birine denk gelmesi halinde 

yarışmalarımız bir sonraki belirlenecek tarihe ertelenir. 

• Yarışma sırasında veya ara sürelerde hiçbir şekilde kişiliklere yönelik saldırılarda 

bulunulmaz (gerekli durumda takım ya da yarışmacı jüri tarafından etkinlikten 

men edilir). 

• Jüri kararları esastır. 

 

• Münazara ekibindeki öğrenciler yarışma sonuna kadar değişmeyecektir. Ancak, 

hastalık ve benzeri mazeretler nedeniyle, mazereti kabul edilen yarışmacı 

öğrencinin yerine yedek öğrenci yarışma ekibinde yer alacaktır. Bu durum okul 

müdürlüğünce İlçe Milli Müdürlüğüne bildirecektir. 
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17. DEĞERLENDİRME: 

MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

• Bütün Yarışmalar, bütün takımlar için aynı sayıda (3 kişilik) jüri tarafından 

değerlendirilir. 

• Her bir jüri takımlara konuşmacı puanlarını verir ve kazanan tarafı belirler. 

• Jürilerin her biri dinledikleri her bir konuşmanın başarısını ve konuşma süresi 

dışında alınan söz haklarının başarısını 100 puan üzerinden değerlendirir. 

• Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda seyirciler 

huzurunda yapacaktır. 3 Jüri üyesi 15 dakikalık jüri tartışması sonrasında 

bağımsız olarak konuşmacı ve yarışma puanlarını belirler. 

• Jürinin değerlendirmesini yaparken öncelikli olarak ele aldığı, yarışmacıların 

kanıtlarını ne kadar etkileyici sundukları değil, bu kanıtların ne kadar sağlam ve 

tutarlı olduklarıdır. 

• Münazaralarda her konuşmacı, jüri tarafından aşağıdaki örnekte olduğu gibi 100 

puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 

Konuşmacıların konuşma puanları verilirken Jürinin değerlendirmede dikkat 

edeceği özellikler: 

Konuya 

hakimiyet 
İçeriği 

açma,genişletme,örnekleme,toparlama, 

içeriği metne bakmadan sunma 

25 puan 

Vurgu ve 

tonlama ile dili 

kullanma 

Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime 

hazinesi, cümle kurma ,içeriğe uygun 

dil ve üslubun seçilmesi 

20 

Puan 

Örnek ve 

kalıplar 

İkna yeteneği düşünceyi etkili 

savunma 

25Puan 

Beden dili Jest ve mimikler 20 

Puan  

Zaman 

Kullanımı 

Zamanı verimli ve verilen süreye 

uygun kullanma 

10 

Puan 

 

a) Grup için en fazla puan 400’ ü geçmeyecektir. Örneğin: 

1. Yarışmacı 70 

2. Yarışmacı 90 

3. Yarışmacı 75 

         Liderin 2. kez konuşması(özet konuşması)  80 
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• Aynı işlemler 2. grup için de yapılacaktır. 

• Takımlar Yarışmaları 3 - 0 veya 2 -1 olmak üzere kazanır veya kaybederler (jüri 

sayısına göre). 

• Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar (beraberlik ilan edemezler). 

• Jüri sonucu açıklamadan önce okul müdürü gerektiğinde yazılı itiraz edilebilir. Jüri 15 

dakika içerisinde itirazı çözüme kavuşturacaktır. 

• Jürinin kararı açıklamasından sonra herhangi bir itiraz yapılamaz. 

• Jürinin münazara değerlendirmesinde verdiği karar kesindir. Münazara sonucunun 

değiştirilmesi amacı ile jüriye ya da ilgili herhangi bir makama kesinlikle itiraz 

edilmeyecek, makamlar fuzuli yere meşgul edilmeyecektir. 

• İlçe yarışma yeri ve ödül töreni tarihi daha sonra bildirilecektir. 

 

 
20. KONULAR VE JÜRİLER 

✓ Takımların yarışmadaki konumları münazaradan 20 dakika önce kura ile 

belirlenecektir. 

✓ Bu süre boyunca (20 dk.) takımlar yalnız çalışacaklardır. Öğretmenlerin yardımına 

izin verilmez. Takımlar hazırlanırken kitap, gazete, dergi vs. her türlü yazılı 

kaynaklardan yararlanabilirler. Hazırlıklar sırasında her türlü teknolojik cihazın 

kullanımı yasaktır. 

✓ Jüriler Yarışmanın düzenli bir şekilde dönmesini sağlar, konuşmacıların 

söylediklerini dikkatlice not ederler. Son konuşmacı sözünü bitirdikten sonra jüri 

üyeleri salonda kimlerin 1. ve 2. olduğuna karar verir. 

✓ Ayrıca konuşmacı puanlarını verir. 

✓ Karar alındıktan sonra sonuçlar açıklanır. Jüri Yarışma ile ilgili geri bildirim verir 

ve kararın gerekçelerini açıklar. Bu geri bildirimler aynı zamanda münazaracıların 

daha sonraki Yarışmalarda kullanacakları tavsiyeler de içerir. 

✓ Karar, bu geri bildirim sürecince veya sonrasında değişmez,kesindir. 

✓ Şikayet ve öneriler sadece jüriye yapılabilir. 

✓ İlçelerde yapılan her bir münazara Yarışması 3 kişilik jüri tarafından ayrı ayrı 

değerlendirecek ve puanlandıracaktır. 
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21. ÖRNEK PROGRAM AKIŞI 

Yarışmalarda uygulama birliği sağlamak üzere programın akışı aşağıdaki biçimde 

düzenlenecektir. 

 

Örnek Program: 

 

1. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

2. Jürinin tanıtımı ve yerini alması 

3. Yarışma(münazara) 

4. Jüri değerlendirilmesi sırasında 15–20 dakikayı geçmeyen bir sosyal etkinlik (müzik, 

tiyatro, folklor, şiir vs.)sergilenebilir. 

5. Sonuçların ilanı 

6. Kapanış. 

 
 

22. ÖDÜLTÖRENİ: 

 

İlde ve ilçelerde yapılacak Yarışmalarda; 

• Tüm katılımcı okullara katılım sertifikası, tüm takımlara katılım belgesi verilecektir. 

• İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından İlçe birinci ve ikincisi okul ve takımlar 

ödüllendirilecektir. 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak yarı final ve final yarışmaları 

neticesinde ilk üçe giren okullar ve takımların öğrencileri ödüllendirilecektir. 

 

Bu şartnamede belirtilen hususları yer, zaman şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) 

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü değiştirme yetkisine sahiptir. 

Bu şartnameyi Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütür. 

 

EKLER: 

Ek-1:  Katılım Formu 

Ek-2:  İlçe Sonuç Formu  

          Ek-3 : Münazara değerlendirme formu 

         Ek-4 : Münazara sonuç formu  

 
 

PROJE İRTİBAT KİŞİSİ: 

 

ÖZGÜR CENGİZ, 

 

 SAMSUN İBRAHİM TANRIVERDİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ MÜDÜR BAŞ YRD. 

 

TEL: 0539 251 79 72 
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2017-2018 

“LİSELER ARASI MÜNAZARA 

YARIŞMASI’’ UYGULAMA TAKVİMİ 

SIRA 

NO 
UYGULAMA BASAMAKLARI SORUMLU BİRİM TARİH 

1 
Münazara yarışması şartnamesinin 
hazırlanarak İlçe ve İl Milli eğitim 
Müdürlüğüne sunulması 

Samsun İbrahim 
Tanrıverdi Sosyal 

Bilimler Lisesi 

11.12.2017 

2 
Liseler Arası Münazara Yarışmasının 
Tanıtılması 

İl-İlçe MEM 
18-29 ARALIK 2017 

3 
Liseler Arası Münazara Yarışması İl 
Kurulunun Oluşturulması 

İl MEM 
25 ARALIK 2017'e kadar 

 
4 

Yarışmanın ana hedefleri, bir toplantı 

ile Okul Müdürü tarafından okul 

personeline, öğretmenlere, öğrencilere 
ve velilere duyurulacaktır. 

 

Lise Müdürlükleri 
 

25 -29 ARALIK 2017 

 
5 

Liseler Arası Münazara Yarışmasının 

konularının Liseler Arası Münazara 

Yarışması İl Kurulu tarafından 
Belirlenmesi ve duyurulması 

 

İl MEM 
 
OCAK AYI İÇERİSİNDE 

 

 

6 

Okul Münazara Ekibinin 

oluşturulması Sınıf Öğretmenleri 

(Danışman Öğretmen, Sınıf/Şube 

Rehber Öğretmeni) tarafından 

Münazara çalışmalarına katılmak 
isteyen gönüllü öğrencilerin 

başvurularının alınması 

 

 
Lise Müdürlükleri 

 

 

3-16 OCAK 2018 

 

7 
Münazara Takımları adına Katılım 

Formu (Ek-1) Okul Müdürlüğü 

tarafından doldurulması ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine teslim 
edilmesi. 

 
Lise Müdürlükleri 

 
 

17 Ocak 2018'e kadar 

 
 

8 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Şube Müdürü 

başkanlığında, İki (2) Lise Müdürü, 

üç (3) Türk Dili ve Edebiyatı 

öğretmeninden oluşan Liseler Arası 

Münazara Yarışması İlçe Kurulu 
oluşturulması. Jüri üyelerinin 
belirlenmesi 

 

 

İlçe MEM 

 

 

 
18 OCAK 2018 

 
 

9 

Münazara Ekibi tarafından Münazara 

Takımları çalıştırılması ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından 

yapılacak Münazara Yarışmasına 
hazırlanması. 

 
Lise Müdürlükleri 

 
 

18 OCAK- 12 ŞUBAT 

2018 
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10 

Duyuruların, daha kolay takip 

edilebilmesi amacıyla il/ilçe MEM 

web sayfalarından ve katılan okulların 

web sayfalarından ilan edilmesi 

 

İl-İlçe MEM 

 

Yarışma süresince 

 
    11 

İl MEM sitesinde yayınlanan Liseler 

Arası Münazara Yarışması konuları, 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından İlçe MEM internet 

sitesinden ve resmi yazı ile İlçedeki 
tüm liselere duyurulması. 

 
 

İlçe MEM 

 

 
22.01.2018-05.02.2018 

 

 

    12 

Sunuculuk yapmak ve konuşma 

süresinin kontrolünü sağlamak üzere, 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince bir 

öğretmen görevlendirilmesi 

 
İlçe MEM 

 
 

5 ŞUBAT 2018 

 

 

 

    13 

Münazara Yarışmaları için başvuran 

okulların öğretmenleri hariç, tarafsız, 

deneyimli Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmenlerinden oluşan Jüri 

Üyelerinin ve Yedek Jüri Üyelerinin 

belirlenmesi. Jüri üyeleri 

Kaymakamlık Oluru ile 

görevlendirilmesi. Jüri (3 üye)ve 
Yedek Jüri (3 üye) oluşacaktır. 

 

 

 
İlçe MEM 

 

 

 

5 ŞUBAT 2018 

 

 
    14 

Liselerin başvuruları tamamlandıktan 

sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

bünyesinde oluşturulan Liseler Arası 

Münazara Yarışması İlçe Kurulu 

tarafından, okul sayısına göre, 

yarışmacı okulların ne zaman ve 

hangi okulla, nerede yarışacağına dair 

Yarışma Takvimi (fikstür) 

hazırlanması. 

 

 

 
İlçe MEM 

 

 

 

8 ŞUBAT 2018 

 
     15 

İlçelerde yarışmaların 

yapılması ve ilçe birincilerinin 

tespiti 

İlçe MEM 

 
 

12 ŞUBAT-8 MART 

2018 

 

 

     16 

İlçe birincisi Takım Üyeleri için İlçe 

Sonuç Formu (Ek-2) doldurularak 

arge55@meb.gov.tr adresine 

gönderilmesi 

 

İlçe MEM 
 

8 MART 2018 

 

 

    17 

Sunuculuk yapmak ve 

konuşma süresinin kontrolünü 

sağlamak üzere, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünce bir öğretmen 

görevlendirilmesi 

 

İl MEM 
 

9 MART 2018 

mailto:arge55@meb.gov.tradresine


14  

 

 

 

   18 

Tarafsız, deneyimli Türk Dili ve 

Edebiyatı Öğretmenlerinden oluşan 

Jüri Üyelerinin ve Yedek Jüri 

Üyelerinin belirlenmesi. Jüri 

üyelerinin Valilik Oluru ile 

görevlendirilmesi. Jüri (3 üye)ve 

Yedek Jüri (3 üye) oluşacaktır. 

 

 

İl MEM 

 
 

9 MART 2018 

    

   

    19 

ilçe birincisi olan Münazara 

Takımları arasında İl MEM 

tarafından belirlenecek fikstüre 

göre 2.tur ,çeyrek final ve yarı 

final müsabakalarının 

düzenlenmesi 

 

İl MEM 

 

19 MART -6 NİSAN  

 

 

 

 

 

 
     

    20 

İlçedeki yarışmalar sonucu, ilçe 

birincisi olan Münazara Takımının 

İldeki 2.tur ,çeyrek final, yarı final ve 

final yarışmasına katılımının 

sağlanması. 

 

İlçe MEM, 

İlgili Okul 

Müdürlükleri 

 
19 MART -6 NİSAN  

 

 

 
    21 

İlde yapılacak üçüncülük ve final 

yarışmaları için jüri üyelerinin 

tarafsız ve deneyimli Türk Dili ve 

Edebiyatı dersi öğretmenlerinin 

belirlenmesi ve Valilik Oluru 
alınması. 

 
İl MEM 

 
 

10 NİSAN 2018 

 

 
    22 

Sunuculuk yapmak ve konuşma 

süresinin kontrolünü sağlamak üzere,  

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir 

öğretmen görevlendirilmesi 

 
 

 İl MEM 

 
 

10 NİSAN 2018 

 

 

    23 

Üçüncülük ve Final 

Yarışmaları, 

 18 Nisan 2018 tarihinde 

İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından 

belirlenecek salonda gerçekleştirilmesi 

 

 

İl MEM 

 
18 Nisan 2018 
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EKLER 

EK-1 
 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

……..LİSESİ 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI 

BAŞVURU FORMU (Ek-1) 

 

TAKIMIN ADI 

TAKIM ÖĞRETMENİ VE/VEYA 1 

TAKIM YÖNETİCİSİ 
ÖĞRETMENİN ADI-SOYAD 

ÖĞRENCİLERİN ADI-SOYADI 

(Takım Lideri 1. Sıraya yazılacaktır.) 

   

   

   

   

 

İKİNCİ TAKIMIN 

ADI 

 

TAKIM ÖĞRETMENİ VE/VEYA 

TAKIM YÖNETİCİSİ 

ÖĞRETMENİN ADI-SOYADI 

ÖĞRENCİLERİN ADI-SOYADI 

(Takım Lideri 1. Sıraya yazılacaktır. 

Yedek Takım Üyesi 4. Sıraya 

yazılacaktır.) 
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Ek-2 
 

……………………………İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI 

İLÇE BİRİNCİSİ SONUÇ FORMU (Ek-2) 

 

TAKIMIN ADI 

TAKIM ÖĞRETMENİ 

VE/VEYA TAKIM 

YÖNETİCİSİ ÖĞRETMENİN 

ADI-SOYADI 

ÖĞRENCİLERİN ADI-SOYADI 

(Takım Lideri 1. Sıraya 

yazılacaktır. Yedek Takım Üyesi 4. 
Sıraya yazılacaktır.) 
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EK-3 

 

MÜNAZARA DEĞERLENDİRME FORMU 

DEĞERLENDİRİLEN TAKIM:  

MÜNAZARA KONUSU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 JÜRİ ÜYESİ 

                                                                                                                                                AD-SOYAD İMZA

SIRA 

NO 

DEĞERLENDİRİLECEK 

HUSUSLAR 

PUAN 1.YARIŞMACI 

 
 

ALDIĞI PUAN 

2.YARIŞMACI 

 
 

ALDIĞI PUAN 

3.YARIŞMACI 

 
 

ALDIĞI PUAN 

4.YARIŞMACI 

 
 

ALDIĞI PUAN 

 

 
GENEL 

TOPLAM 

1 Konuya hakimiyet 

 

25      

2 Vurgu ve tonlama ile 

dili kullanma 
 

20      

3 Örnek ve kalıplar 
 

25      

4 Beden dili 
 

20      

5 Zaman Kullanımı 
 

10      

6 TOPLAM 

 

100      
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EK-4 

 

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE  MÜNAZARA SONUÇ  FORMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takımlar Yarışmaları 3 - 0 veya 2 -1 olmak üzere kazanır veya kaybederler  
 

 

 

 

                                                                                                                                               JÜRİ BAŞKANI 

                                                                                                                                             AD-SOYAD İMZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA 

NO 

DEĞERLENDİRİLEN 

TAKIM 

1.JÜRI 2.JÜRİ 3.JÜRİ SONUÇ 

1  

 

    

2  

 

    


