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"SAMSUN LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI" REHBERi

ı.MÜNAzARA YARtŞMAsIN!N AMAc!:

ÖğrenciIerimizin; kendine güven. sorumluluk, empati kurma duygularının gelişmesine,
toplum veya topluluk içinde kendini raha! ifade edebilmelerine, fikir ve antitez üretme, çözüm
bulma yetenekterinin gelişmesine, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme, manttk yürütüp,
araşttrma yapaİak, düşünçelerini savunacak kanltlara ulaşabilme, tezler ve istatistiki bilgiler
yoluyla fi kirIerini savunma b€cerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktür.

2. MÜNAZARA YARJŞMAsININ KAPSAMI (UYGULAnüAcAĞr
oKUL/KURUM/İLÇE):

Samsun ili ilçelerinde bulunan tüm Resmi ve Özel Liselere yönelik olarak uygulanaçak(ır.

3.MüNAZARA YARrŞMASINıN HEDEF KiTLEsİ:

samsun ili ıum ilçeIerinde bulunan ıüm Resmi ve Özel Liselerde öğrenim 8ören
ogrencIleroIr.

4.MÜNAZARA YAR!ŞMAslNlN YASAL DAYAiıAKLARJl

Türkiye cumhuriyeti Anayasasl Madde 42,
l739 sayllı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 2,5,6,9,17,26,28
Milli Eğitim Bakanlığl Eğitim Kurumlar| SosyaI Etkinlikler Yönetmeliği Madde 7,Madde I I.
Münazara yarışmasının yasal dayanaklarıdır

5.MüNAZARA YARrŞMAstNlN HEDEFLERi:

. Öğıencilerimizin liderlikkabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulanmak,

. Bilgi birikimi ve iletişim becerisi yüksek, toplumun her kesimine empati ile bakabilen,
sağdu}ulu ve çözüm odaklt genç liderler yetiştirmek,

. Konuşma, düşünceler alastnda bağ kurabilme, düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile
getirme becerilerine katkıda bulunmak,

. Farkll konular üzerind€ fikir üretme. kendi fikirlerini savunma becerilerine katklda
l' hulunmak-

. kendini tantyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebiIme, yeteneklerjni geliştirebilme.
bunlan kendisinin ve topIumun yararlna kullanabilmelerine katkıda bulunmak,

. Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum v€ ortamlara
uyabilmelerine katkl sağlamak.

. Bireysel oiarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla
ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkt sağlayacak nitelikte projeIer geliştirebilme
ve ı.-lygulayabilmelerine katk!da bulunmak,

. İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabiImelerine katkı §ağlamaktır.

6.MÜNAzARA YARIŞMAsINrN KAZANIMLARJ (ÇlKTtLARt):

. Münazarayı okullaİ arasında yaygınlaştırrnak,

. Münazarayü lise öğrencileıine sevdirmek,

. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri bir araya getirmek,



. Verimli bir paylaşım ortamı oluşturmak

. Öğrcncilerimizin, ders kitapla.ı dlşünda başka kitaplan okumaslnt ve incelemesini
sağlamak,

. kendine ve çevresindekiIere güven duygularlnı gelişıirmek

. planlı çalışma al|şkanlığt edinebilme, serb€st zamanlarını etkin ve verimli
değerlendirebilmelerini sağlamak,

. Bireysel farklılıklara saygılt olabilme; farklı görüş. düşünce, inanç, anlayış ve kültürel
değerleri hoşgörü iIe karşılayabilmelerini sağlamak,

. Ald]ğl görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilmek,

. Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve grııba karşı
sorumluluk duyabilmektir.

7.MÜNAzARA YARrŞMAstNtN oRTAYA ÇıKlŞ NEDENLERi:

Münazara yanşmalan Avrupa'daki bütün ülkelerde yaklaşlk 200 yıldtİ düzenlenmektedir.
Münazara, kişilerin olayları bütün yönleriyle algılanmasını, olay|ara küresel bir çerçeveden
baknasınl ve liderlik, etkili konuşma, ikna yeteneklerini geliştirebilmesini sağlayan bir
yarışmadlr.

Münazara, iki karşlt düşüncenin, iki takım arasında bir jüri öntlnde tanlşlld|ğı
konuşmalardır. Belli kurallar çerçevesinde farklı fikirlerin ortaya konduğu, yap|sı gereği
savunmayı hiçbir zaman düşünmediğiniz bir fikri bile savunmak durumunda kaldığınız ve o
fikri savunurken tabuların yklld|ğınl anladığınız bir tartışma biçimidir. Konusu,
tartlşllabilecek her şey olabilir; ancak ağırllklt olarak güncel. sosyal meselelerdir, insanlar
arasl iletişim eksikliğinin temelinde yatan dinleme ve konuşma becerisi eksikliğini gide.me
açısündan önemli etkileşim yollarından birisidir.

Konuşma kurallarlna uygun bir şekilde gerçekleştiriIen münazarada, bir tgz ve ıntitez
vardlr. Savunulan düşünceyi kanltlama ve tartışmadan galip çlkmak amaçlanlr. Münazara
farklı görüşler ilzerinde manhk yüriltmc ve karşlt görüşlere antitez üretilmesidir. Ancak
münazara, tarttşmadan farkltdır. Çünkü tarttşmalarda yartşma havası yokfur. Münazaralarda
ise yanşma havas| vardır vejüri tarafından, birinci olan taklm seçilir.

Münazarada önemli olan "savunma" dır ve bir taklm oyınudur. Temel mantık etkil€!,ici
bir konuşma ya da retorikten (güzel konuşma) çok konuşmrlarln içeriğiyl€ jüriyi ikna etmek
üzerine kuruludur. Tamftarı az olan bir düşürıce, iyi §avıınulduğu zaman çok kişi tarafından
takdir edilebilir,

s.MÜNAZARA YARrŞMAStNlN GER"EKÇESi:

Özgüveni yüksek, mil|etini, devletini ve insanltğt seven, sorunlarınl şiddet diliyle değil,
konuşarak çözebilen, araşttran, seçenekleri değerlendirip doğru kararlar verebilen gençler
yetiştirmek hedefimizdir.

A},rıta öğrencilerin boş zamanlarınl egitim, sanat, spor ve kültiir alanlarında
değerlendirmeleri de gençlerimizin gelecekled açlslndan önem arz etmektedil.

Öğrencilerimizin kendilerini iyi ifade etmeleri ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak
amacıyla samsun Liseler Ara§l Münazara Yanşmasl gerçekleştirilecektir.

9.MÜNAZARA YARlŞMAstNtN şEKLi

Mühazam YaItşması Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi ve Samsun il
Mil|i Eğitim Müdorlüğü tarafından koordine edilen yerel bir yarışmadür, Müdürlüğümüz
verilecek ödülleri arttlrma ya da azaltma hakkına sahiptir.



ro.MÜNAzARA YARıŞMASININ PAYDAşLARJ: il Miııi Eğitim Müdürlüğü, ilçe
Milli Eğitim Müdürlükleri, Samsun ibrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi

ıı.PRoJENiN MALiYETi: Projenin maliyeti samsun ll Milli Eğitim Müdürlüğü ve llçe t\.4illi

Eğitim Müdürlükleri taraflndan sağlanacaktır.

BiRiNcİ BöLüM

ır. YAPlLACAK iŞ VE iŞLEMLER:

A. iL MiLLi EĞiTİM MüDüRLüĞü TARAF!NDAN:

. Gereklionaylnalınmas|,

. Uygulamanındenetlenmesi.

B. sAMsUN İBRAHıM TANRt\TRDi sosYAL BiLiMLER LisEsi
TARAFlNDAN:

. samsun Lis€Ier Arası Münazara YaIlşmasl Rehberinin hazlrlanmasl,

. Makam onaylna sunulmasl.

iL MiLLi EĞİTİM MiiDüRLüĞü TARAFINDAN YAPtLMAsr GERİKEN iŞ VE
iŞLEMLERI

Yarışmanln ıanı!|mı, duyurulmast, yürütiilmesi ve d€netlenmesinden İı Miıüi Eğitim
MüdürIüğü sorumludur.
il Miüıi Eğitim Müdürlüğü bünyesinde. il Mili Eğiıim Müdür Yardlmcıst
başkanlığında, iki (2) Lise Müdürü ve üç (3) Türk Dili ve Edebiyat, Öğretmeninden
otuşan Liselef Arasl Münazara Yırışması ll Kurulu oluşturulacakİr,
Lis€]er Arasl Münazara Yartşmastnın konulan Liseler Arasl Münazara Yarışma§ı il
kurulu taraf|ndan belirlenecektir
Konular intemeı sitesinde Yarışmanın onaytndan üç (3) hafta sonra yayınlanacaktır.
ilde yap|lacak final yarışmasl için jüri tarafs|z. deneyimli Türk Dili ve Edebiyatı dersi
öğİetmenlerinden (] kişi) oluşacaktır.
Jüri üyeleri ValiIik oluru ile görevlendirilecektir. iljürisi iiç (J) kişiden oluşacaktlr.
Sunuculuk yapmak ve konuşma süresinin konırolünü sağlamak üZere. il N4illi Eğiıim
MüdürlüğOnce bir öğretmen görevlgndirilecektir. Konuşma süresi bir jüri üyesj
tarafından da kontrol edilebilir.
FinalYarışması. !8Nisan 20 l 8 larihinde il Miüli Eğitim Müd ürlüğü taraf|ndan belirlenecek olan
salonda gerçekleşecektir.

. DuyıJruIar. daha kolay takip edilebilmesi amaclyla il/ilçe MEM web sayfalarından ve
kahlan okulların web sayfalaründan iIan edilecektir,

c. iLÇE MİLLi EĞiTiM MüDüPJüIOERi TARAFINDAN YAPILMASI
GEREloN iŞ l,E İŞLEMLERI

. Yarışmanın lanılımt ve dulı.ırulması ve İlçe içi yarışmaların yürürülmesinden İlçe

3



MilIi Eğitim Müdürlüğü sorumludur.
. Yarüşmaya belirtilen hususlara uygun olan okullann kattlımının sağlanması için İlçe

Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tedbir allnır. okullar ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne karşl sorumludur.

. llçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde. ilçe Milli Eğilim Müdürlüğü Şube Müdürü
başkanlığlnda, İki (2) Lise Müdürü, üç (3) Türk Dili ve Edebiyatt öğremeninden
oluşan Liseler Arası Münızırı Yarışmosı ilçe Kurutu oluşıurulacaktlr.

. iı MEM sitesinde yayınlanan Liseler Arasl Münazara Yarlşmasl konuları, ilçe Mil]i
Eğitjm Müdürlüğü tarafİndan ilçe MEM intemet sitesinden ve resmi yazı ile ilçedeki
tüm liselere du},urulacaktlr,

. Münazara Yarışmaları için başvuran okullann öğretmenleri hariç. tarafsız. deneyimli
Türk Dili ve Edebiyatı Ögretmenlerinden oluşan Jüri Ülelerinin ve Yedek Jüri
Üyelerinin belirlenmesi.

. Jüri üyeIeri Kaymakamlık oluru ile görevlendirilecektir. Jüri İç (3) üyeden
oluşacaktır,

. Liselerin başvuruları tamamlandıktan sonra, llç€ Milli Eğitim Müdürlüğü biinyesinde
oıuşturulan Lisel€r Arası Münozara Yanşması İlçe Kurulu taraflndan, okul sayısına
göre, yarışmacı okulların ne zaman ve hangiokulla, nerede yarışacağına dair Yarışma
Tıkvimi (fi kstür) hazlrlanacaktır.

. ilçe birincisi olan Münazara TakIml, i] MEM taraflndan düzenlenecek üst tur
yanşmalarlna kaİlacaktır.

. Sunuculuk yapmak ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzeİe, ilçe Milti
Eğiıim Müdürlüğünce bir öğİetmen görevlendirilecektir, Konuşma süresi birjüri üyesi
taraflndan da kontrol edilebilir.

. ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, finalde yarışan 2 takımln üyeleri ve okullar
Yarışmanln sonunda ödüllendirilecektir.

. ilçe birincisi Takım ÜyeIeri için İlçe Sonuç Formu (Ek-2) doldurularak İt Milli
Eğitim Arge Biriminin arge55@meb.gov.tr adresine gönderilmesi.

. ilçedeki yarışmalar sonucu, ilçe birincisi olan Münazara Taklmın,n iIde yapIlacak üsı
tur yanşmalanna kattltmlnın sağİanmasl,

D. LisELER TARAF|NDAN YAPILMAsl GEREKEN iŞ vE iŞLEMLER:

Yarüşmaya belirtilen hususlara uygun olan okullarln kanlım|nln sağlanmast
N4illi Eğitim Müdürlükleri taraflndan ıedbir allnır. okullar Ilçe Milli
MüdürIüğüne karşı sorıımludur,
Samsun Liseleİ Arasl Münazara YarlŞmasının okul sürecinden okul Müdürlüğü
sorumludur.
Yarışmanın ana hedefleri. bir toplantl ile okul Müdürü taraflndan okul personeline,
öğretmenlere, öğrcncilere ve velilere du},urulacakt!r.
Her okul kendi bünyesinde. Okul Müdür Yardımcısı Başkanlığında, okuldaki Türk
Dili ve Edebiyal öğretmenlerinden ve diğer branşlardan (Tarih, Felsefe, Coğraf)a,
vb,) oluşan 5 kişilik bir "Münazara Ekibi" oluşturacaktlr.
Sınıf Öğetmenleri (Danlşman Öğretmen. Sınlf/Şube Rehber Ösetmeni.1 tarafından
Münazara çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü öğrencilerin başvurularl allnacakılr,
9., l0., l l.,l2. Stnıflardan 3 asil, l yedek öğrenciden oluşan Münazara Takımlsrl
Oluşturulacakt|r (Her okul en fazla iki (2) Münazara Takımı hazırlayabilir).
Münazara Takım]arı adlna Katl]lm Formu (Ek-ı) okul Müdürlüğü tarafından
doldurulacak ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecelıir (l7 ocak 20l8
tarihine kadar).
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Her taklm 3 asil l yed€k, toplamda 4 konuşmacldan oluşur. Yanşmalara he. takımdan
3'er kişi çıkacaktır. Öğıenci|erden biri Münazara Takım Lideri olacak ve özel
konuşmasını yapacaktır.

N4ünazara Ekibi tarafından Münazara Taklmlarl çallşılrılacak ve ilçe Milli Eğilim
Müdürlüğü tarafından yapılacak Münazara Yar|şmaslna hazlrlanacakt|r.
Münazara ekibindeki öğrenciler yarışma sonuna kadar değişmeyecektjr. Ancak.
hastaltk ve benzeri mazeretler nedeniyle, mazereti kabul edilen yartşmacı öğrencinin
yerine yedek öğrenci yarışma ekibinde yer alacakt|r. Bu durum okul Müdürlüğünce
İlçe Milli Müdürlüğüne bildirecektir,

iKiNcİ BöLüM

ı3. MÜNAZARA YARIŞMASI KATILIM KoŞULLARI:

Yarışmaya ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel liseIerimiz katllabilir.

Bireysel başvuru kabuledilmemektedir. Başvuru, okul Müdürlüğü tarafından ([k-ı)
doldurularak ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne l7 Ocak 20l8 tarihine kadar teslim
edilerek yapılacaktlr.

Münazara Taktm üyeleri yanşmaya gelirken, okul tarafından onaylanan fotoğraflı
Öğrenci belgesi, Veli izin belgeleri v€ kimlik belgelerini yanlarında getirecekler ve bu
belgelerijüri başkanına teslim edeceklerdir. Belgesi teslim edilmeyen taklm üyesi, jüri
taraf!ndan yarışmaya allnmayacaktlr.

Takımlar ile bcraber l Takım Öğretmeni ve l bir okul idarecisi gelmesi zorunludur.
Takım öğretmeni ve idareci isteğe bağlı olarak aynl kişi olabilir. isteyen takımlar
Yardımcl Takım Öğetmeni getirebilirler.

llde ve llçelerde yapülacak Münazara yarışmalarına aileler. öğrenciler. öğretmen ve
okul yöneticileri katılabiIecektir.

Takımlar Yarışmalara farkll zamanlarda, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri taraflndan
ha?ıtlanan üakvim doğruItusunda girecektir.

Yarışmaya son başvuru tarihi l7 Ocak 20l8 dir.

okullar için takım kotası iki (2) dir. Aynı okuIdan katllan iki takım ilk turda
karşılaşmaz, ilk ıurdan sonra kura çekimine göre karşılaşabilirler.

GENEL MÜNAZARA KURALLARJ|

Hel müsabaka öncesinde dinIeyicilerin uymasl geteken kumllar ile münazan kuralIarl
sunucu tarafından okunur.

Konuşmaya başlandıktan sonra, taraf tutan dinleyicilerin, katşı tamf konuşmacıtarının
moralini bozacak nitelikte gösteride bulunmaları doğru değildir.
Konuşmacılam, konu ve konumlar Jüri başkanı tarafından-kura ile verildikten §onra 20 dk,
süre ve.ilmelidir.
Münazarada yazıh metne bakarak okumak uygun değildir. Konuşmacıların, konularınl
bir kiğıda yazıp okumamaları gerekir. SavunJan ko;u sözlü ola;k ifaa" 

"ailrn"İla,..
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r' Jüri üyeleri, takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, yarışmanın hiçbir
noktaslnda taktmların çaltşmasına yardımcl olamazlar.

/ yarışmacllar Milli manevi değerlere uygun olmayan, herhangi bir topluIuğu
aşağıIayıcı, genel ahlaka aykın sözler kullanmamak kaydıyla atasözü, veciz sözlerden
yararlanabilir.

/ Münazarada etkili savunmanIn önemli olması gibi, belirlenen zaman içinde konuşmak
da önemlidir.

/ Mijnaaaüda kafşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karş! tezlerle bunlartn

çürütülmeye çaItşılmasü, temel görevlerden biridir. Çürütülmeyen tezler geçerli sayllır.
Sonuçta kimin haklı olduğundan çok, kimin konusunu dıhı iyi §lvunduğu ortaya

çıkmaktadır,

15. MÜNAZARA TAKIMLARJNIN YARİŞMALAR SIRASINDA YAPMASI VE
YAPMAMASI GERIKENLER:

o Gerçeği, ı.ıygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak.

o Günlük hayatE karşılaşılan tartlşmalı sorunlar üzerinde, kontıyu iyice kavrayıp
sonuçlannı gÖrer€k konuşmak.

o Tartlşma konusu dlşına çıkmamak.

o Düşünceleri anlaşlllr, açık ve kısa söyIemek,

o söylenmiş düşünceleri, daha önceden veİilmiş ömekleri tekfarlamamak.

o Münazarayı benlik, kişisel üstünlük konusu yapmamak,

o YarışmaIarda jürinin uyanlarına karşı gelmemek,

o A},İ!l konuda üst üste söz almaya çaltşmamak.

o Konuşmayı ilgiyle dinlemek,

o Kendini övmemek, başkalarını yermemek,

o odaya çıkan sonucu hoşgörüyle ka.şllamak.

l6. MÜNAZARA YARJŞMASI KURALLARI:
. Her bir münazara karşılaşmasü bir yır§ma ola.ak adlandıİılır. Yaİlşmalar eleme usulüne

göre yapılır, kaybeden takım elenir.

. Her takümın bir lideli vatdıl ve takımlar liderlerini önceden belirler.

. Bir yarışmada her taklmdan 3 öğrcnci olmak üzere, 6 münazaracl karşıllkll yanşır.

. Yarışmadaki takımlarl konu},u destekleyen taktm "tcz",karşt çlkan taküm.ıntitez"
olmak üzere ikiye ayrılır.

. Takımların isimlerinin, konumlarının ve savunduklan konularln gerçek dünyadaki
benzerleri ile yarışmayı kaybetmeleri veya kazanmaları ile hiçbir ilgisi yoktur.

. Münazara slrasmda! yanşmac| taklm üyelerinden önce Taklm Lideri daha sonra diğer
üyeler söz alacakttr.
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. konuşmacllar yartşmaya girdikleri anda, jüri başkanlna hangi slrada konuşacaklarınl
belinirler, Yanşma başladıktan sonra konuşmacl sırası değiştirilemez.

. Takımlar yarışmadan önce telefonlarınü öğretrnenlerine teslim cderler ve yanşma
slraslnda takımlarün kürsüde ya da masada ofururken telefon kullanması yasakhr.
Ancak telefon özelliği olmayan kronometre kuIlanılabilir.

. Taklmlar konuyu ve konumlarını (tez veya antitez) yarışmadan 20 dk. önce salonda
öğrenirlfr ve taktmlara 20 dk. çallşma süresi tanınlr.

. Bu süre zarf|nda takımln 4 üyesi dışında kimseyle iletişime geçem€zler, herhangi bir
elektronik alet vasltaslyla yaldlm alamazlar (lntemet, cep telefonu vs.) fakat basüll

materyal (gazete, dergi, kitap) kulIanabilirler.

. Takımln yarışmaya çlkan üyeleri dışındaki yedek üyeleri hazırllk sırasında takımla
birlikte salonda bulunur ancak yır§ma srıasında takımdan ayı olarak izleyici
konumundadlr.

. Taklm üyeleri hazırlık süresi içerisinde, yarışma esnaslnda aldıkları notlarla son halini
verecekleri ve slra kendilerine geldiğinde sunacakları 5 dakikalık konuşmalarının
taslağtnı hazlrlarlar. sunum esnasında bu notlardan yaraalanmak selbesttir. sunumlar
slrasında bilgisayar kullanllamaz, sunüım sözlü yapılır.

. Yanşma başladıLıan sonra takım üyelerinin başkalanyla iletişim kurmasü yasaktlr,
kalan zamanını göstermek dlşlnda diğer takım üyeleri, öğretmen, izleyici vb.
kişilerden işaret, bilgive belge alam^zlar.

. Üyeler belirlenen sıra ile karşılıkll olarak beşer (5) dakikalık l.tur konuşmalannl
yapacaklar,2. turda ekip başkanlarl bir defa daha söz alarak beşeı (5) dakika içinde
yapılan eleştirileri cevaplandlracak, eksik bııakllan bilgileri tamamlayaçaktir(özet
konuşmala.t). Her bir taküm için toplam süre: 3x5=l5 dk, + 5 = 20 dk.dtr.

Konuşmacılarıı Yarışma içefi§inde konüşma sırılaal şu şekildedir:

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

dakika)

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

Tğz 2: (2 kanlt + önceki kanltlara destek + çürütme - 5 dakika)

Antitez 2: (2 kanlt + önceki kanltlara dest€k + çüriltme - 5 dakika )

T€z 3: (KanıtIara destek, karşl kan|tlara çürütrne - 5 dakika)

Antitez 3: (Kanltla.a dest€k, karşt kan,tlara çürütme - 5 dakika)

Tezin özet konuşması: (Takımda anlatllan|arın özetl€nmesi- yarlşmanln özetini/analizini
yapar- 5 dakika)

Antit€zin özet konuşma§l: (Takümda anlatılanların özetlenmesi- yanşmanln
özetini/analizini yapar - 5 dakika)
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. Takımlardaki yarışmacıların konuşmalarının her biri 5 dakika süreı,

. Konuşmaların l. ve 4, dakikasında l zil ile haber verilir,5. dakikada iki zil ile
haber verilir, 5.20'dan sonra ise sürekIi zi| ile konuşmanın bitiriImesi ist€nir.

. Takımlann t.,2. ve 3.konuŞmalannın l. dakikaslndan sonra ve 4. dakikasından
önce karşı takım üyeleri söz hakkı (itiraz hakkl-soru sorma) isteyebi|irler, bu
sü.elerin ve konuşmaclların düş,nda söz hakkl istenemez, Münazarada söz hakkı
(itiraz hakkFsoru sorma), ayakta ve bir el havada istenir. Soru sadece bir
yar!şmac! tamflndan sorulur , karşılıkll konuşmaya dönüştürülmez. Soru
sorulurken ve konıışmacı bu soruya cevap verirken zaman durdurulur.

. Konuşma|arın ilk l ve son l dakikası "korunan süre"dir. Bu zaman diliminde
konuşmacıya soru sorulamaz,

. Kürsüdeki sunucu kontrole sahiptir ve dilediği takdirde soru hakk| verebilir. Soru
sorna süresi ]5 saniyedir. Ancak kürsüdeki sunucu isterse soru soran kişiyi daha

erken de oturtabilir.

. söz hakkl istenirken konuşmacı rahatsız edilemez.

Takımlartn üçüncü (3.) konuşmaclları çürütme konuşmaclsı olurlar ve bu

konuşmacılar münazaraya daha önce hiç açllmamış tamamen yeni bir konu, kanıt
getiremezler. Sadece karşı taklmın savlarına karşıllk verir (çürütme yapar). Daha
önce tarıışllmış konulara yeni bakış açıla.ı, bu konularIa ilgili ömekler getiİebilir^

bunlara dair yeni analizler yapabilirler.

Her bir taraftan da 3'er konuşma yapü|dıktan sonra önce Tez Takımı Takım Lideri
5 dakikallk özet konuşmaslnı yapar, daha sonra da Antitez Taktml Takım Lideıi 5

dakikalık Ozet konuşması ile münazarayı sonlandırır. Özet konuşmaları sırasında
soru §orulmaz.

Taktmlalln özet konuşmalırındı yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç
yapllmamlş çürütmeler yapllamaz. Özet konuşmaları tamamen Yarlşmanın içinde
geçen konulardan oluşur.

Geç kalan taklmlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Geç gelen taklm yarışmadan
elenir.

Valilik tarafından okulların tatiI edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep

veya resmi tatil uygulamaslnın yanşmalarımızdan birine denk gelmesi halinde
yarışmalarımız bir sonraki belirlenecek tarihe ertelenir.

Yarışma sırasında veya am sürelerde
bulunulmaz (gerekli durumda takım
men edilir).

Jüri kararları esasİr.

hiçbir şekilde kişiliklere yönelik saldırılarda
ya da yarışmacı jüri taraflndan etkintikten

Münazara ekibindeki öğ.€ncil€r 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.



ı7. DEĞERLENDİRME:

MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRiLMESİ:
. Bütün Yar|şmalar, bütün taklmlar için aynl saytda (3 kişilik) jüri taraİndan

değerlendirilir.

. Her birjüri taklmlara konuşmıcı puanlartnt verir ve kazanan taraft belirler.

. Jürilerin her biri dinledikleri her bir konuşmanın başarısını ve konuşma süresi
dlşlnda alınan söz haklarının başarısınl l00 puan üzerinden değerlendirir.

. Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda seyirciIer
huzurunda yapacakhr. 3 Jüri üyesi 15 dakikalık jüri tarttşmas! sonrasında

bq]qEq§E9!9!qk konuşmacı v€ yanşma puanlarını belirler.

, Jürinin değerlendirmesini yaparken öncelikli olarak ele aldığı, yarışmacllarln

'J kan(lannı ne kadar etkileyici sunduklar! değil, bu kınıtların ne krdar sağıaft ve
tutarh olduklarldlr.

. Münazaralaıda her konuşmacı, jüri tarafından aşağıdaki ömekte olduğu gibi l00
püan iizerinden değerlendirilecektir.

Kıınuşmacılaıın konuşma pııaalan verilirken Jütiıin değeılendirııeıle dikkaı
özelIikler:

Konuı-a
hakimi!,€t

içeriği
açma,genişletme,ömekleme,toparlama,
iceriği metne bakmadan sunma

25 puan

Vurgü ve
tonlama ile dili
kullanma

Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime
hazinesi, cümle kurma ,içeriğe uygun
dil ve üslubun seçilmesi

20
Puan

örnek
kallDlar

İkna yeteneği düşünc€yi etkili
savufuna

25Puan

Beden dili Je§t ve mimikler 20
Puan

zAfian
kullanlml

Zamanı verimli ve verilen süreye
uysun kullanma

l0
Puan

a) Grup için en fazla puan 400' ü geçmeyecektir. Ömeğin:

l.Yarışmacı ?0

2.Yaflşmacı 90

3,Yartşmacı 75

Liderin 2. kez konuşmast(özet konuşmast) 80



. Aynı işlemler 2. grup için de yapllacaktür.

. Takımlar Yarışmaları 3 - 0 veya 2 -1 olmak iizere kazarılr veya kaybederleİ (jüri
saylsına gÖre),

. Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanam^z lar (beraberlik ilan edemezler).

. Jüri sonucu açlklamadan önce okul müdü.ü g€rektiğinde yazılı itiraz edilebilir, Jüri l5
dakika içerisinde itirazı çözüme kavuşturacaktır.

. Jürinin kararı açıklamasından sonıa herhangi bir itiraz yapılamaz.

. Jürinin münazAra değerlendirmesinde verdiği karar kesindir. Münazara sonucunun
değiştirilm€si amacü ile jüriye ya da ilgiIi herhangi bir makama kesinlikle itiraz
edilmeyecek, makamlar fuzuli yere meşgul edilmeyecektir.

. ilçe yanşma yeri ve ödül töreni tarihidaha sonra bildirilecektir.

20. KoNULAR l,E JÜRiLER
r' Takımla.ın yanşmadaki konumları münazaradan 20 dakika önce kurı ile

belirlenecekir.

r' Bu süre bo},unca (20 dk.) taktmlar yalnlz çal|şacaklard|r. Öğretmenlerin yardlmlna
izin verilmez. Takımlar hazlrlanırken kitap, gazete, dergi vs. her tiirlü yazılı
kaynaklaıdan yararlanabilirler. HazırIıklar sımsında h€r türlü teknolojik cihazın
kullanıml yasaIdır.

r' Jüriler yaıışmanln düzenli bir şekilde dönmesini sağlaı, konuşmacllarln
söylediklerini dikkatlice not ederler. Son konuşmacı sözünü bitirdikten sonra jüİi
üyeleri salonda kimlerin l. ve 2. olduğuna karar verir.

/ Ayrıca konuşmacı puanlarını verir.

/ karar alındıktan sonra sonuçlar açıklantr. Jüri yanşma ile ilgili geri bildirim verir
ve kararın gerekçelerini açlklar. Bu geri bildirimleİ aynt zamanda mün^zaracllann
daha sonraki Yanşmalarda kullanacakları tavsiyeler de içerir,

r' karar, bıı geri bildirim süreçince veya sonrasında değişmez,kesindir.

r' Şikayet ve öneriler sadecejütiye yapılabilir.

r' ilçeleıde yapılan her bir münazara yarışması 3 kişilik jüri tarafından alrı ayı
değerlendirecek ve puanlandıracaktır.
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2l. ÖRNEK PRoGRAM AKIŞI

Yarışmalarda uygulama birliği sağlamak üzere programln ak|şl aşağtdaki biçimde
düzenlenecektir.

Ömek Program:

l. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2. Jürinin tanüt|mt ve yerinialmast
3. Yanşma(münazara)
4. Jüri değerlendiriImesi §ırasında l5-20 dakikayı geçmeyen bir sosyal etkinlik (müzik,

tiyat.o, folklor, şiir vs.)sergilenebiIir.
5. SonuçIann ilanı
6. Kapanış.

22. öDtIr-TöRENİ:

Ilde ve ilçelerde yapılacak YarışmaIarda;. Tüm kaİlımcı okullara katlllm sertifikası, tüm takımlara kattllm belgesi veri]eceklir,
. llçc MilliEğitim Müdür|ükleri taraflndan llçe birincive ikincisiokulve takımlar

ödüllendirilecektir.. lıMiıliEğitim Müdürlüğü taraflndan yapılacak yarı finalve finalyarışmalarl
neticesinde ilk üçe giren okulla. ve takımlarln öğrencileri ödüllendirilecektir.

Bu şartnam€d€ b€li.tilen hususlan yer, zaman şahıs olarak (gerektiğinde tüm şanlart)
Samsun iı Miüıi Eğitim Müdürlüğü değiştirme yetkisine sahiptir,

Bu şartnameyi samsun il Mi|ıi Eğitim Müdüİlüğü yürtitür,

EKLER:
Ek_lı Katüllm Formu
Ek-2| İlçe Sonuç Formu
Ek-f, : Münazara değerlendirme formu
Ek-4 : Münazam sonuç formu

PROJE İRTiBAT Kişisi:

özGüR cENGiz,

sAMsUN İBRAHİM TANRIVERDi §osYAL BiLiMLER LisEsi MüDÜR BAŞ YRD.

TEL: 0539 25l 79 72

ll



20l7-20l8
"LisELtrR ALAsI MüNAzARA

YARIŞMASI"UYGULAMA TAKViMi
sIRA
N() t]YGl jLAMA BASAMAKl,ARI soRtJMLlJ B|RIM TARİH

l
Münazara yanşması şartnamesinin
haz|rlanatak İlçe ve İl Milli eğitim
Müdürlüğüne sunulması

samsun Ibrahim
Tanrlverdisosyal
Bilimler Lisesi

l].l2.20l7

2
Liseler Arası Mün^zara Yarışmasının
Tan!tılması

l1-Ilçe MEM
I8_29 ARALlK 20]7

Liseler ArasI Münazara Yarışmasl il
Kurulunun olıışturuIması

Il MEM
25 ARALIK 20l7'e kadar

,t

Yarışmanın ana hedefleri, bir toplantl
ile okuI Müdürü tarafündan okul
personel ine, öğTetmenlere, öğrencile.e
ve ve!iler€ duvurulacakttr.

Lise Müdürlükleri 25 _29 ARALIK 20l7

5

[-iseler Arası Münazara Yarışmasının
konularıntn Liscler Ara§ı Münızara
Yarışması İ| Kurulu tarafından
Betirlenmcsi ve du_vurulması

il Mü]N,1 oCAK AYI iÇERiSrNDE

Okul Münazara Ekibinin
oluşturulmasl slnıf Öğİetmenleri
(DanıŞman Öğretmen, stnıf/Şube
Rehber Öğretmeni) tarafından
Münazara çalışmalarına katılmak
isteyen gönüllü öğencilerin
basvurularının alınması

Lise Mijdürlükleri
3_16 ocAK 20l8

7
Münazara Takımları adlna katıllm
Formu (Ek-l) okul Müdürlüğü
tarafından doldurulması ve ilçe Milli
Eğitim Müdürlüklerine teslim
editmesi.

Lise Müdürlüklcri
l7 Ocak 20l8'e kadar

ll

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde. ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Şube Müdürü
başkanl|ğında, İki (2) Lise Müdürü,
üç (3) Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeninden oluşan Liseler Arast
Münazara Yırışması llçe Kurulu
olüşturulmast. Jüri üyelerinin
belirlenmesi

iIçe MEM l8 oCAK 20l8

Münazara Ekibi tarafündan Münazara
Taklmlan çalıştlrılması ve ilçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
yapllacak Münazara Yanşmasüna
hazırlanması.

Lise Müdürlükleri l8 OCAK- ]2 ŞUBAT
20l8

12



l0

Duyurularln. daha kola}, takip
edilebilmesi amacl},la illilçe MEM
web sayfalarından ve kaülan okulların
web sayfalar,ndan ilan edilmesi

il- ilçc Mt]M Yarlşma süresince

l1
il MEM sitesind€ yayınlanan Liseler
Arası Münazara Yarışma§| konularl.
ilçe MiIli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ilçe MEM intemet
sitesinden ve resmi yazı ile İlçedeki
tüm lisel€re duyüırulmasl.

ilçe MEM
22.01,20l 8-05,02,20l 8

|2

Sunucu]uk yapmak v€ konuşma
süresinin kontrolünü sağlamak üzer€,
iIçe MiIli Eğitim Müdürlüklerince bir
öğretmen görevlendiri lmesi

ilçe MEM
5 ŞUBAT 20l8

l3

Münazara Yarışmalarl için başvuran
okuIlarln öğretmenleri hariç, tarafsız,
deneyimli Türk Dili ve Edebiyatl
Öğretrnenlerinden oluŞan Jüri
Uyelerinin ve Yedek Jüri Uyelerinin
belirlenmesi. Jüri üyel€ri
Kaymakamlık Oluru ile
görevlendirilmesi. Jüri (] üye)ve
Yedek Jü.i (J üYe) olusacakttr.

llçe MEM
5 ŞUBAT 20l8

I,1

Liselerin başvuruları tamamlandIktan
sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde oluşturulan Liseler Arası
Münazara Yanşmast İlçe Kurulu
tarafından, okul saylsIna göre,
yanşmacl okulların ne zaman ve
hangi oktılIa, nerede yallşacağına dair
Yarışma Takvimi (fi kstür)
hazırlanması.

İlçe MEM
8 ŞUBAT 20l8

l5
ilçelerde yanşmalann
yapılması ve ilçe birincilerinin
tespiti

llçe MEM
l2 ŞUBAT_8 MART

20l8

l6

llçe birincisi Takım üyeleri için ilçe
sonuç Formu (Ek-2) doldurularak
4!gdl,@9b3Q!JEadr€sine
gönderilmesi

ilçe MEM
8 MART 20l8

|7

Sunuculuk yapmak ve
konuşma süresinin kontrolünü
sağlamak üzere, ilMilli Eğitim
Müdürlüğünce bir öğretmen
qörevlendirilmesi

il MEM 9 MART 20l8
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l8

Tarafsız, deneyimli Türk Dili ve
Edebiyaİ Öğretmenlerinden oluşan
Jüri Üyelerinin ve Yedek Jüri
Üyel€rinin belirlenmesi. Jüri
üyeterinin Va|ilik Oluru ile
gör€vlendirilmesi. Jüri (3 üye)ve
Yedek Jüri (J üYe) oluşacaktlr,

iü MEM 9 MART 20l8

l9

ilçe birincisi olan Münazara
Takımlan arasında il MEM
taraf,ndan b€lirlen€cek fi kstüre
göre 2.tur,çeyrek final ve yarl
final müsabakalarıntn
diDenlenmesi

il MEM l9 MART -6 NiSAN

20

i|çedeki yarışmalar sonucu, ilçe
birincisi olan Münazara Takımınln
ildeki 2.tur,çeyrek final, yarl final ve
fi nal yarlşmaslna katIlımlnün
sağlanmas,.

ilçe MEM.
iıgili okuü

Müdürlükleri

l9 MART _6 NisAN

2l

İlde yapılacak üçüncüIük ve final
yarışmaları için jüri üyelerinin
tarafslz ve deneyimli Türk DiIi ve
Edebiyatl dersi öğretmenlerinin
belirlenmesi ve valilik oluru
alınması.

i] MEM l0 NİsAN 20]8

1,2

sunuculuk yapmak ve konuşma
süresinin kontrolünü sağlamak üzere,
iı Milıi Eğitim Müdürlüğünce bir
öğretmen görevlendirilmesi

il MEM l0 NisAN 20l8

23

Üçüncülük ve Final
Yarlşma]arl,
18 Nisan 20l8 tarihinde
il Miııi eğitim Müdütıüğü taraflndan
belirlenecek salonda qerçekleştirilmesi

iı N1EM
l8 Nisan 20 ı8

1.1


