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"UŞAK LiSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI" REHBERi

l. MIJNAZARA YARIŞMASININ AMACI

Bu yanşmanın amacı, öğrencilerimizde kendine güven, sorumluluk sahibi olma, empati
kurma gibi duygulannın gelişmesine, onlann toplum içinde veya topluluk tinmae
kendilerini düa rahat ifade edebilmelerine, farklı görüşleri bir arada yaşatabiü-e olgun-luğu
kazanmalarına kaynaklık ederek farkındalık oluşfurma ve katılımcıların aıaşüIma yup*ut,
düşiincelerini saıunacak kanrtlara ulaşarak, tez|er ve istatistiki bilgiler yoluyla mantık
yürüterek, fikir|erini saıı.ınmalarının yanı s,.a grup içi liderlik becerilerinin gelişmesi ve
demokrasi bilinci kazaımalarına katkrda bulunmaktır.

2. MÜNAZARA YARIşMASININ KAPSAMI (UYGULANACAĞI OKUL/KURUıı/İı,çE;

uşak ili ve ilçelerinde bulunan tüm resmi ve özel liselere yönelik olarak uygulanacaktır.

3. MüNAZARA YARIşMASININ HEDEF rİrı,nsİ
uşak ili ve ilçelerinde bulunan tüm resmi ve özel liselerde öğrenim gören öğrencilerdir.

4. MİJNAZARA YARJŞMASININ YASAL DAYANAKLARI
Mtirıazara yarlŞmaslnln yasal dayanakları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 42, 1739

sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu maddeler 1,2, 5, 6, g, |7 ,26,28 ve Milli Eğitim Bakanlığı
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Madde 7, Madde l 1' dir.

5. MÜNAZARA YARIŞMASININ HEDEFLERİ:

. Öğrencilerimizin liderlik kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulanmak,, Bilgi birikimi ve iletişim becerisi yiiksek, toplumun her kesimine empati ile bakabilen,
sağduyulu ve çöziim odaklı genç liderler yetiştirmek,

' KonuŞma, düŞiinceler arasında bağ kurabilme, düşi.incelerini kusursuz bir şekilde dile
getirme becerilerine katkıda bulunmak,

' Farklı konular iizerinde fikir iiretme, kendi fikir|erini savunma becerilerine katkıda
bulunmak.

, kendini tanyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme,
bunları kendisinin ve toplumun yararına kuliaıabilmelerine katkıda bulunmak,, Giıişimci olabilme ve bunu başarı ile si.irdiiıebilme, yeni durum ve ortamlara
uyabilmelerine katkr sağlamal<,

, Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla
ilgilenebilme ve bunlarrn çöztııntıne katlo sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme
ve uygulayabilmelerine katkıda bulunmak,

. Insan haklarına ve demokasi ilkelerine saygı duyabiimelerine katkı sağlamaktır.



6. MÜNAZARA YARIŞMASININ KAZANIMLARI

. Miinazarayı okul içinde ve okullar arasında yaygınlaştırmak,. Mtinazaıayı lise öğrencilerine sevdirmek,. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğencileri bir araya get.irmek,. Verimli bir paylaşım ortamı oluştumak, Öğrencilerimizin, ders kitaplaıı dışında başka kitaplan okumasını ve incelemesini
sağlamak,

. Onlann akademik özgüven duygulanru pekiştirmek, Öğrencilerin planlı çalışma alışkanhğı geliştirme ve serbest zamanlannı etkin ve
verimli kullanmaları yöniinde onlaıı motive etmek,, onlann bireysel faıklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düştince, inanç, arılayış ve
kültiirel değerleri hoşgörü ile karşılayabilmelerini sağlamak,, Ögrencilerin aldıkiarı görevi istekle yapabilmeleri için sorumluluk duygulannın
gelişmesine katkıda bulunmak,

, Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı
sorumluluk duygusu kazanmalarını sağlamak.

7. MüNAZARA YARIŞMALARININ TARİHÇESİ VE öNEMİ
Birbirine Zıt görüŞler içeren bir konuda iki farklı grup oluşturulan miinazara tekniğinde her

gruP kendi görüŞiiiıü belli zaman birimleri içerisinde taıafsız bir din|eyici grubuna aılaır.
AmaÇ; kendi tarafının görüşlerini doğru olduğunu kanıtlamak ve karşı tarafın görüşlerini
çiirüterek veriler sunmaktır. Toplantıyı izleyen ve değerlendiren bir de jiiıı-i vaıdır.

uzun yıllardan beri çoğu Avrupa ülkesinde, hem okul içi hem de okul dışında geleneksel
olarak miinazara yarışmalanrun düzenlendiği bilinmektedir. ilk miinazara topluluğu olan
Oxford Union, kendi resmi intemet sitesinde tarihçelerinden bahsederken, 190 yıldan İazla bir
stiredir mtinazara etkinlikleri düzenlediklerini belirtmiştir. Liseler ve bazı kuruluşlar kendi
resmi sitelerinden Planlanan etkinliğin yer ve saatini duyurarak katılımcılarını haberdaı
etrnektedirlel. Ülkemizde de bazı özel liselerde miinazara kulüpleri oldugu bilinmektedir.

Miinazara yarışmalannrn tarihine kısaca değinmek gerekirse, 1830 yılında oxford
üniversitesinde bir öğrenci topluluğu bünyesinde başlayaı bu münazaralar l800'lü yılların
ikinci yarısında da Glasgow Üniversitesinde yapılmaya başlandı. ikinci diinya savaşından
sonra Awstralya, yeni zelanda, ABD' den miinazara yeteneklerini geliştirmek için gelen
iiniversite öğrenci delegasyonları sayesinde iiniversitelerarası platformda yayıldı.
universitelerarası ilk miinazaıa turnuvası |976 yıhnda Londra' da Transatlantik
üniversitelerarası Mtinazara tumuvasr adıyla düzenlendi, bunu 1978 yılında sydney ve
Melboume kentlerinde diizenlenen başka bir tumuva izledi. Bu iki tumuva miinazara
tumuvalarrnrrı gelenekselleşmesinin habercisi oldu ve 198l yılında Glasgow Üniversitesinde
DünYa Üniversitelerarası l . Miinazara Tumuvası düzenlendi. Üııtemizde ise 1998 yılından
itibaren Tiirkiye'de de Boğaziçi Üniversitesinin öncülüğünde minazara tumuvaları
düzenlenmeye başlamıştır.

Avrupa ya da dış ülkelerde konuşma ve tartışmanrn lidertik becerilerini geliştiıdiği
düşiınültir ve bu yönde araştırmalar mevcuttur. Ömeğin Alme ve Achten, konuşma ve
mi,inazara yanşmacılarının eleştirel düştinme, üst düzey aıaştırma yapabilme ve buna benzer
Yeteneklerini geliştirirken liderlik becerilerini de geliştirdiği gerçeğinin altını çizmektedir.
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ortaöğetim ve daha üst seviye okullarda(adına ''mahkeme'' de denilen) mtınazara
YanŞmalarında katılımcılar sadece takrm çalışması yeteneklerini öğrenmekle kalmaz,
çalışkanlığm da değerini öğrenerek etkileyici liderlik rollerine biirtinerek okuldan mezun o]urlar
demiŞtir. Atletik Ya da akadeınik herharıgi bir takımda her zaman takım liderleri vardır.
Genellikle YaŞı daha büYfü öğenciler takım kaptaru olarak daha genç öğrencilere mentorluk
ederler ve böyle yapaıak önemli liderlik özellikleri kazanırlar(2015).

S. MÜNAZARA YARIŞMASININ HEDEF,LERİ
Miinazara yanşmas,ın hedeflerinin iki bolı:tu vardır. Bunların ilki öğrenci diğeri ise

öğretmen boyutuduı.
Bilindiği iizere öğencilerin boş zamanlarıru eğitim, sanat, spol ve kültilr alanlannda

değerlendirmeleri de gençlerimizin ve ülkemizin geleceği açısındarı önem aız etmektedif.
Bundan dolaYı özgüveni ytiksek, milletini, devletini ve insaıılığı seven, sorunlarınr şiddet

diliyle değil, konuşarak çözebilen, alaştrran, seçenekleri değerlendirip doğru kararlar
verebilen gençleri motive etmek hedefi belirlenmiştir.

uşak Liseler Arası Mijnazara yarışması öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade
etmeleri ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilecektir.

son yıllarda diirıyada ve ülkemizde bireyleri nitelikli yetiştirmek amacıyla öğretim
Programlarında köklü değişiktikter yapılmıştır. Yeni programlarda derslerin ezbercilikten
uzak, eğlenceli, hayatın içinde ve kullanılabilir olmasına önem verilmiştir (çelen, Çelik ve
seferoğlu, 20l l ). Çağdaş yakJaşımların benimsediği anlayışın öğetmenlerin iizerine düşen
sorumluluk ve görevin aıtmasına neden olduğu açıkça görülmektedir.

Bu anlayış öğretmenlerin alanlanna daha hAkim olmalarını; farklı yaklaşımları ve yöntem-
teknikleri derslerinde uygulayarak öğIenrrıe-öğretme si.irecini daha verimli bir şekilde
siirdiirmelerini gerekli kılmaktadır (O'Loughlin, 1992).

Buna göre, öğretmenlerin bilgiyi doğrudan aktarmak yerine, öğrencileri bilgiye
yönlendirecek şekilde derslerini diizenlemesinin ve bu süeçte farklı yöntem-teknik ve
yaklaşmlan kullanmasırun oldukça önemli olduğu söylenebilir. Aıcak yapılan araştırmalar,
öğretmenlerin öğrencilerinin derse aktif katılımını sağlayacak farklı yöntem ve teknikler
hakkında yeterli bilgiye sa}ıip olmadığını göstermektedir (Gönen ve Kocakaya, 2006).

Buradan Yola Çıkarak yanşmanın ikinci boyutu öğretmenlerin anlatım tekniğine ek olarak
tartışma tekniği gibi öğenciyi çok boyutlu düşi.inmeye sevk eden teknikleri ders ve konunrın
niteliğine uygun olarai süresi içerisinde daha etkin kullanmaya özendirmektir.

9. MÜNAZARA YARIŞMASININ şEKLİ

Miinazara Yarışması Uşak İl Milli Eğitim Müdürtüğü talafindan koordine edilen yerel bir
yanşmadır. Müdi.irlüğiimtiz verilecek ödülleri artlırma ya da azaltma hakkrna sahiptir.

l0. MÜNAZARA YARIŞMASI PRoJEsİNiN PAYDAŞLARI
İl Miıüi Eğitim Müdiirlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdiirliikleri.

l1. YARIŞMA PROJESİNİN MALİYETi
Pğenin maliyeti Uşak il Milli Eğitim Müdülüğü tarafindan karşılanacaktır.



BİRİNCİ BÖLÜM

12. yApILAcAK iş vE işr,nnır,nn

a. iı, ıvriı,ıi tĞiriu ıvıüoünr,üĞü TARAFINDAN

. Gerekli onayrn alınması,

. Uygulamanındenetlenmesi.

. Uşak Liseler Arası Mitnazara Yarışması Rehberinin hazıılanması,

. Makam onayına sunulması,

iı, ırıiı,ri EĞiTiM MiiDüRLüĞü TARAFINDAN yApILMAsI GEREKEN iş vE
işrnnıı,nn

. Yanşmanrn tanıtmr, duyurulması, yiirütülmesi ve denetlenmesinden İı Milli Eğitim
Müdtirlüğü sorumluduı.

. iı Milıi Eğitim Müdtİrlüğü bİ.inyesinde, Temel Eğitim Şube müdtirii başkarılığınd4 iki
lise müdiirü, üç Ttlrk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve Milli Eğitim Müdülüğii
btinyesinde görevli çalışan en az bir öğretmenin kahlımıyla Liseler Arası Münazara
Yanşması İl Kurulu oluşnırulacaktır.

. Liseler Arası Mi.inazara Yanşmasırun konulan Liseler Arası Münazara Yanşması İl
I(urulu tarafından belirlenecektir

. Konular Uşak Milli Eğitim Müdiirlüğü resmi intemet sitesinde yanşmzının onay
siirecinden sonra yayınlanacak aynca okul yaıışma sorumlusu./katılımcısı Tiirk Dili ve
Edebiyatı öğretmenlerine mail yoluyla ulaştırılacaktır.

, İlde yapılacak final yanşması jiirisi bir Ttirk Dili ve Edebiyatı, bir rehber bir de felsefe
öğretmeni olmak iizere toplam üç kişiden oluşacaktır.

. İl jüri üyeleri valilik olııru ile görevlendirilecektir.

. Sunuculuk yapmak ve miinazaraya başkanlık etmek iizere, İı viııi rgitim
Müdülüğtiırıce bir öğretmen görevlendirilecektir. Konuşma süesi bir jilri üyesi
tarafindarı da kontrol edilebilir.

. Final yiınşması, 20 Nisan 2018 tarihinde İü Milli Eğitim Müditlüğü taıafından
belirlenecek olan salonda gerçekleşecektir.

. Yanşma ile ilgili duüıırular Uşak İl ve İlçe Milli Eğitim müdiirlilkleri resrni intemet
sitesinde ilan edilerek gerektiğinde okul resmi eposta adreslerine ve okul yarışma
sorumlusu Tiiık Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin kişisel eposta adreslerine
gönderilecektir.

1
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iı,çn ıriı,ı,i nĞiriı,ı ı,ıününr,üxı,Bni ıı.narrııDAN yApILMAsı cenı,xıx iş
vn işınıvır-oR:

Yanşmanrn tanıtımı ve duyurulması ve ilçedeki yanşmaların yilrütülmesinden İlçe
Milli Eğitim Müdilrlüğü sorumluduı.
Yarışmaya belirtilen hususlara uygun olan okullanı katılımınrn sağlanması için İlçe
Milli Eğitim Müdiirliıkleri tarafindan tedbir alınır. okullar ilçe Milli Eğitim
Müdilrlüğiine karşı sorumludur.
ilçe Milli Eğitim Müdiirlüğü bi.inyesinde, İlçe Milli Eğitim Müdi,irlüğü Şube Müdiıril
başkanhğınd4 iki lise müdiiırü, üç Tiirk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşan
Liseler Arası Münazara Yarışması İlçe Kurulu oluşturulacaktır.

İt Milli Eğitim Resmi sitesinde yayınlanaı Liseler Aıası Miiünazala Yanşması konulaıı,
İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü tarafindan da aynı şekilde ilçe Milli Eğitim Müdiirlüğü
resmi intemet sitesinde ilan edilerek resmi yazı ile ilçedeki tiim liselere
duyıırulacaktır.
Miinazara yarışmaları için başvuran okulların öğretmenleri hariç, talafsız, deneyimli
Tiirk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşan jiiri üyeleri ve yedek jtiri üyeleri
belirlenecektir.
Jtiri üyeleri kaymakamlık oluru ile görevlendirilecektir. Jüri üç (3) üyeden oluşacakhr.
Liselerin başıuruları tamamlandıktan sorua, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü biiırıyesinde

oluşturulan Liseler Arası Münazara Yarışması İlçe Kurulu taıafindarı, okul sayrsına
göre, yarrşmacı okullann ne zaman ve hangi okulla, nerede yarışacağına dair Yarışma
Takvimi (fikstü) haz ırlanacaktır.
İlçe birincisi olan Münazara Takımı, İl MEM tarafından düzenienecek üst tur

yan şmalarrna katılacaktır.

Sunuculuk yapmak ve miinazaraya başkanlık etmek üzere, Ilçe Milli Eğitim
Müdiidüğü tarafindan bir öğretmen görevlendirilecektir. Konuşma siiresi bir ji.iıi üyesi
tarafından kontrol edi lebilir.

İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü taıafından, finalde yanşan iki takımın üyeleri ve okullar
yartşmanın sonunda ödüllendirilecektir.
Siireç sonunda ise ilçe birincisi takrm üyeleri için İlçe Sonuç Formu (Ek-2)
doldıırularak iı 1,1ilıi ıgitime gönderilecektir.

İlçedeki yaıışmalar sonucu, ilçe birincisi olan miinazara ta.l<rmı.run ilde yapılacak üst

tur yarışmalarına katılımr sağlanacaktır.

İlçe birincileri ildeki ikinci tur yanşmalaıa katılacaktır.

C. LiSELER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İş vn İşr-ııır,on:

Yarışmaya belirtilen hususlara uygun olan okulların katılımınrn sağlanması için İt ve

ilçe Milli Eğitim Müdtilliılderi tarafindan tedbir alınlr. okullar il ve ilçe Milli Eğitim
Müdiirliiklerine karşı sorumludur.

Uşak Liseler Arası Miinazara Yarışmasının okul si.irecinden ise Okul Müdtttüğü
sorumludur.
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yarışmann ana hedefleri, bir toplantı ile okul müdiirü tarafindan okul personeline,
öğıetmenlere, öğencilere ve velilere duyunılacaktır.
Her okul kendi bi.ınyesinde, okul müdi.ir yardrmcısı başkanlığında, okuldaki Tiirk Dili
ve Edebiyatı öğretmenlerinden ve diğer branşlardan (Tarih, Felsefe, Coğrafy4 vb.)
oluşan 5 kişilik bir "Münazara Ekibi'' oluşturacaktıı.
sınf Öğretrnenleri 1Danrşman Ögretrnen, sınıf/şube Rehber ÖFeımeni) tarafından
Miinazara çalışmalanna katılmak isteyen gönüllü öğrencilerin başıuruları alınacaktır.
9., |0., |1.,l2. Sınıflardan 3 asil, l yedek öğrenciden oluşan münazara tal«rmları
oluşturulacaktır. Mtinazara Takımları adına Katılım Formu (Ek-l) Okul Müdiirtüğü
tarafından doldurulacak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdtirliiklerine 16 Mart 2018 tarihine
kadar teslim edilecektir.
Her takım 3 asil l yedek, toplamda 4 konuşmacıdan oluşuı. Yanşmalara her takımdan
3'er kişi çıkacaktır. Öğrencilerden biri münazara takım lideri olacak ve özet
konuşmasını yapacaktır.

MilnazaIa takımlaır mi,inazara ekibi tarafindan çalıştırılacak ve İlçe Milli Eğitim
Müdiirlüğü tarafindan yapılacak miinazara yanşmasma hazırlanacaktır.
Münazaıa ekibindeki öğenciler y,ınşma sonuna kadar değişmeyecektir. Aıcak,
hastalık ve benzeri mazeıetler nedeniyle, mazereti kabul edilen yanşmacı öğrencinin
yerine yedek öğenci yarışma ekibinde yer alacaktır. Bu durum okul müdiirlüğü
tarafından İl veya İlçe Milli Müdtirlüklerine bildirilecektir.

irixci BöLüM

13. MÜNAZARA YARIŞMASI KATILIM KoŞULLARI:

Yanşmaya il ve ilçelerimizdeki ttlm resmi ve özel liselerimiz katılabilir.

Bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Başvuru, Okul Müdürlüğü tarafindan @k-l)
doldurutarak İlçe Milli Eğitim Müdi.lrlilkleri'ne uygulama takviminde itan editen tarihe
kadar teslim edilerek yapılacaktıı.

Mtiuıazara Takım üyeleri yanşmaya gelirken, okul tarafından onaylanan fotogra{lı
Öğrenci belgesi, veli izin belgeleri ve kimlik belgelerini yanlarında getirecekler ve bu
belgeleri jtiri başkaruna teslim edeceklerdir. Belgesi teslim edilmeyen takım üyesi, jüri
tarafindan yarışmaya alınmayacaktır.

Takımlaı ile beraber bir takrm öğretmeni ve bir okul idarecisi gelmesi zorunludur.
Takım öğetmeni ve idareci isteğe bağlı olarak aynı kişi olabilir. İsteyen takrmlar
yaldımcı takrm öğretmeni getirebilirler.

İl ve İlçelerde yapılacak münazara yarışmalarına aileler, öğrenciler, öğretmen ve okul
yöneticileri izleyici olarak katılabilecektir.

Takımlar Yanşmalara farklı zamanlarda, Ilçe Milli Eğitim Müdiirlükleri tarafındaJı
hazırlanan takvim doğrultusunda girecektir.

Yanşmaya son başvuru taıihi l6 Mart 2018' diı.



14. GENEL MÜNAZARA KURALLARI

ı Her müsabaka öncesinde dinleyicilerin uyması gereken kurallar ile miiıazara kurallan
sunucu taıafindarr okunur.

o Konuşmaya başlandıktan sonra, taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılannrn
moralini bozacak nitelikte gösteride bulunmaları doğru değildir.

ı konuşmacılar4 konu ve konumlaı ji.iri başkaıu tarafindarı kura ile verildikten sonra 20
dk. siiıe verilmelidir.

o Mifu:ıazarada yazılr metne bakarak okumak uygun değildir. konuşmacılann, konulannı
bir kAğda yazıp okumamalan gerekir. Saııınulan konu sözlü olarak ifade edilmelidir.

o Jiiri üyeleri, takrmlaıla beraber konulaıa hazlrlanamazlaı, yanşmanın hiçbir noktasında
takrmlann çalışmasına yardımcı olıımazlaı.

. yanşmacılaf milli manevi değerlere uygun olmayan, herharıgi bir topluluğu
aşağılayıcı, genel ülaka aykırı sözler kullanmamak kaydıyla atasözü, veciz sözlerden
yararIanabilir.

o Miinazarada etkili saııınmanın önemli olması gibi, belirlenen zaman içinde konuşmak
da önemlidir.

o Miirıazarada kaışı tarafin tezlerinin cevaplanmasl ve karşı tezlerle bunlann

çiirtitillmeye çahşılması, temel görevlerden biridir. Çiirütülmeyen tezler geçerli sayılır.
Sonuçta kimin haklı olduğundarı çok, kimin konusrınu daha iyi savunduğu ortaya

çıkmaktadır.

15. MÜNAZARA TAKIMLARININ YARIŞMALAR SIRASINDA YAPMASI VE
YAPMAMASI GEREKEI\LER

. Gerçeği, uygun ve yararlı olanı bulmaya çalışmak.

o Gi.inliik hayatta kaışılaşılaıı tartışmalı sorunlar ilzerinde,

konuyu iyice kavrayıp sonuçlannı görerek konuşmak.

ı Tartışma konusu dışına çıkmamak.

ı Düşiinceleri anlaşılır, açık ve kısa söylemek.

. söylenmiş düşiinceleri, düa önceden verilmiş ömekleri

tekrarlamamak.

. Miinazarayı benlik, kişisel üsttinlfü konusu yapmamak,

o yarışmalarda jiirinin uyanlarına karşı gelmemek,

. Aynı konuda üst üste söz almaya çalışmamak.



. Konuşmay! ilgiyle dinlemek,

o Kendini övmemek, başkalarını yermemek,

. Ortaya çıkan sonucu hoşgörüyle karşılamak.

16. MtJNAZARA YARIŞMASI KURALLARI

ı Her bir miinazara karşılaşması bir yarışma olarak adlandınlır. yanşmalar eleme
usulitne göre yapılır , kaybeden takım elenir.

ı Her takımın bir lideri vardır ve takımlar liderlerini önceden belirler.
. Bir yanşmada her takımdan 3 öğrenci olmak tizere, 6 mi.inazaracı karşılıklı yanşır.
ı Yanşmadaki takunlar; konulıı destekleyen takrm ''tez'',karşı çıkan takım.'antitez'

olmak üzere ikiye aynhr.
o Talomlann isimlerinin, konumlannrn ve savunduklan konulann gerçek dtinyadaki

benzerleri ile yarışmayı kaybetmeleri veyakazanmaları ile hiçbir ilgisi yoktur.
. Miirıazara sırasrnd4 yanşmact takım üyelerinden önce Takrm Lideri daha sonra diğer

üyeler söz alacaktır.
. Konuşmacılar yanşmaya girdikleri anda, jiiri başkanına hangi srada konuşacaklannı

belirtirler, yarışma başiadıktaır sonra konuşmact sırasl değiştirilemez.
o Takımlar yanşmadarı önce telefonlarını öğetmenlerine teslim ederler ve yanşma

sırasında takımların kiirsüde ya da masada oturuıken telefon kullanması yasaktır.
Ancak telefon özelliği olmayan kronometre kullanılabilir.

o Takımlar konuyu ve konumlannı (tez veya antitez) yarışmadan 20 dk. önce salonda
öğenirler ve takımlara 20 dk. çalışma siiresi tanınır.

o Bu siire zaıfında takrmın 4 üyesi dışında kimseyle iletişime geçemezler, herhangi bir
elektronik alet vasıtasıyla yardım alamazlaı (intemet, cep telefonu vs.) fakat basılı
materyal (gazete, dergi, kitap) kullanabilirler.

. Takımın yaıışmaya çıkan üyeleri dışındaki yedek üyeleri hazırlık srrasında takımla
birlikte salonda bulunur ancak yarışma sırasında takımdan ayn olarak izleyici
konumundadır.

o Takrm üyeleri hazırl* siiresi içerisinde, yiınşma esnasında aldıklan notlarla son halini
verecekleri ve sra kendilerine geldiğinde sunacakları 5 dakikalık konuşmalarınrı
taslağını hazırlarlar. Sunum esnasında bu notlardan yaıarlanmak serbesttir. Srınumlar
sırasında bilgisayar kullanılamaz, sunum södü yapılır.

o yarrşma başladıktaı sorrra takım üyelerinin başkalarıyla iletişim kurması yasaktu,
kalan zamanını göstermek dışında diğer takım üyeleri, öğIetmen, izleyici vb.
kişilerden işaret, bilgi ve belge alamaz|ar.

. Üyeler belirlenen sıra ile karşılıklı olarak beşer (5) dakikalık l.tur konuşmalarınr
yapacaklar,2. turda ekip başkanları bir defa daha söz alarak beşeı (5) dakika içinde
yapılan eleştirileri cevaplandıracak, eksik bırakılan bilgileri tamamlayacaktır(özot
konuşmaları). Her bir takım için toplam siire: 3X5=15 dk. + 5 = 20 dk.dır.



Konuşmacriarın yarışma içerisinde konuşrıa sıraları şu şekildedir:

Tez (Lider) 1: Açılış konuşması (3-4 kanıt- sorunu tanımlar/model verir/ karut srınar - 5
dakika)

Antitez (Lider) 1: Açılış konuşması (3-4 kant + çi.irütme - 5 dakika )

Tez2ı (2 kant + önceki kaıutlara destek + çiirütme _ 5 dakika)

Antitez 2: (2 kanıt + önceki karutlara destek + çürütme - 5 dakika )

Tez 3: (Karutlara destek, karşı kanıtlara çilriltme - 5 dakika)

Antitez 3: (Kanrtlaıa destek, karşı kanıtlara çiirütme - 5 dakika)
Tezin özet konuşmasr: (Takımda anlaülan|ann özetlenmesi- y,*ışmarun özetini/arıalizini

yapar- 5 dakika)

Antitezin Ezet konuşması: (Takmda anlatılanlann özellenmesi- yanşmann
özetini/analizini yapar - 5 dakika)

a

a

Talıımlardaki yaıışmacıların konuşmalarının her biri 5 dakika sürer,
konuşmalann l. ve 4. dakikasında l zil ile haber verilir, 5. dakikada iki zil ile haber
verilir, 5.20'dan sorrra ise siirekli zit ile konuşmanın bitirilmesi istenir.
Takımların |.,2. ve 3.konuşmalarının l. dakikasından sonıa ve 4. dakikasından önce
kaışı takrm üyeleri söz hakkı (itiraz hakkı-soru sorma) isteyebilirler, bu süelerin ve
konuşmacılann dışında söz hakkı istenemez. Münazarada söz hakiı (itiraz haikı-soru
sorma), ayakta ve bir el havada istenir. soru sadece bir yarışmacı taıafindan sorulur,
karşılıklı konuşmaya dönüşttiriilmez. soru sorulurken ve konuşmacı bu soruya cevap
verirken zamaı durdurulur.
konuşmaların ilk 1ve son 1 dakikası "korunan siire"dir. Bu zaman diliminde
konuşmacıya soru sorulamaz.
ki.irsüdeki sunucu kontrole süiptir ve dilediği takdirde soru hai]<ı verebilir. soru
sorma si.iresi 15 saniyedir. Ancak kürsüdeki sunucu isterse soru soran kişiyi daha
erken de oturtabilir.
Söz hakkı istenirken konuşmacı raiatsız edilemez.
Takımlann üçüncü (3.) konuşmacıları çiirütme konuşmacısı olurlar ve bu
konuşmacılaı mitıazaraya daha önce hiç açıtmamlş tamamen yeni bir konu, kanıt
getiremezler. sadece karşı takımın savlarına kaışılık verir (çürütme yapar). Daha önce
tartışllmış konulara yeni bakış açıları, bu konularla ilgili örnekler getirebilir, bunlara
dair yeni aıalizler yapabilir[er.
Her bir taraftan da 3'er konuşma yapıldlktan sonıa önce tez takıml takım lideri 5
dakikalık özet konuşmasını yapaı, daha sonra da antitez takımı takım lideri 5
dakikalık özet konuşması ile mtinazarayı sonlandırır. Özet konuşmaları sırasında soru
sorulmaz.

a

a
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a

a

a
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Takrmların özet konuşmılarında yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç
yapılmamış çtiriitmeler yapılamaz. Özet konuşmalan tamarnen yanşmanın içinde
geçen konulardan oluşuı.
Geç kalan takrmlar 20 daiikadarı fazla beklenmez. Geç gelen takım yarışmadan elenir.
valilik taıafından okullann tatil edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep
veya resmi tatil uygulamasınıı yanşmalanmızdan birine denk gelmesi halinde
yanşmalarımız bir sonraki belirlenecek taıihe ertelenir.
yanşma srrasında veya .ua siirelerde hiçbir şekilde kişiliktere yönelik saldınla.rda
bulunulmaz (gerekli durumda takım ya da yanşmacr j iiri tarafından etkinlikten men
edilir).
Jilri kaıarlaır esastrr.

Miinazara ekibindeki öğıenciler yıınşma sonuna kadar değişmeyecektir. Ancak,
hastalık ve benzeri mazeretler nedeniyle, mazereti kabul edilen yanşmacı öğrencinin
yerine yedek öğrenci yarışma ekibinde yer alacaktır. Bu durum okul müdülüğ{irıce İi
ve İlçe Milli Müdiirtüği.ine bildirecektir.

17. DEĞERLENDiRME

MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRiLMESi
. Büttln yarışmalar, bütiln takımlaı için aynı sayıda (3 kişilik) jtlri tarafindan

değerlendirilir.

. Her bir jilri takrmlara konuşmacı puanlarrnı verir ve kazanan tarafi belirler.

' Jtirilerin her biri dinledikleri her bir konuşmınrn başarısınr ve konuşma siiresi
dışında alınan söz haklannın başansını l00 puan iizerinden değerlendirir.

. Jiiri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda seyirciler
huzurunda yapacaktır. 3 Jiiri üyesi 15 dakikahk jilri tartışması sonrasında
bağımsız olarak konuşmacı ve yanşma puarılarınr belirler.

. Jiirinin değerlendirmesini yaparken öncelikli olarak ele aldığı, yarışmacılann
kanıtlannı ne kadar etkileyici sunduklan değil, bu kanıtlann ne kadar sağlam ve
tutarlı olduklaııdır.

. Mi.inazaralarda her konuşmacı, jtiri larafindan aşağıdaki ömekle olduğu gibi 100
puan i.izerinden değerlendirilecektir.
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verilirken Jiifinin dikkal

Konuya
hakimiyet Içeriği açma, genişletme,

ömekleme, toparlama, içeriği metne
bakmadan sunma

25 puan

Vurgu ve
tonlama ile dili
kulIanma

Diksiyon, wıgu, tonlama, kelime
hazinesi, cümle kurma. içeriğe uygun

dil ve üslubun seçilmesi

20
Puaı

Örnek ve
KaIıplar

İkna yeteneği, duşiinceyi etkili
salunma

Jest ve mimikler

Zamanı verimli biçimde verilen siireye
uygun kullanma

25Puan

Beden dili 20
Puan

Zaman
KulIanımı

l0
Puan\ r1-,-:^.:_ _, .o.,l \Jl uP rşrlr ğIl rar,ra pua n 4UU' ü geçmeyecektir

özellikler:

l.Yarışmacı 70

2.Yanşmacı 90

3. Yaıışmacı 75

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

' Takımlaı Yanşmaları 3 - 0 veya 2 -l olmak izere kazanır veya kaybederler (i.iri
sayısına göre).

. Jtiriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar (beraberlik ilan edemezler).

' Jİİri sonucu aÇlkiamadan önce okul müdürü gerektiğinde yazılı itiraz edilebilir. Jiiri 15
dakika içerisinde itirazı çöziime kawşturacaktır.

. Jiirinin kararı açıklamasından sonra herhangi bir itiıaz yapılanaz.

' Jürinin mİ,inazara değerlendirmesinde verdiği karar kesindir. Miinazara sonucunrındeğiştirilmesi amacı ile jiiıiye ya da ilgili herhangi bir makama kesinlikle itiraz
edilmeyecektir.

. İl ve ilçe yanşma yeri ve ödül töreni tarihi daha sonra bildirilecektir.
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20. KoıIIJLAR vE JüRi tıynr,nni

o Takrmlann yanşmadaki konuları miinazaradan 20 dakika önce kura ile
belirlenecektir.

ı Bu siire boüıınca (20 dk.) takımlar yalnız çahşacaklardır. Öğretmenlerin yardımrna
izin verilmez. Takrmlar hazırlanrrken kJtap, gazete, dergi vs. her tiirlü yazılı
kaYnaklardan yararlanabilirler. Hazırlıklar sııasında her tiiılü teknolojik cihazın
kullanrmı yasaktır.

o Jfi üyeleri yaırşmanın dtizenli bir şekilde dönmesini sağlar, konuşmacılann
söYlediklerini dikkatlice not edeıler. Son konuşmacı sözi.ınü bitirdikten sonra jtiri
üyeleri salonda kimlerin birinci ve ikinci olduğuna karar verir.

o Brına ek olarak dajüri konuşmacr puanlannı verir.

. Karar alındıktan sorıra sonuçlaı açıklanır. Jiiri yanşma ile ilgili geri bildirim verir
ve kararın gerekçelerini açıklar. Bu geri bildirimler aynı zamanda miinazaracılann
daha sonraki yanşmalarda kullanacaklan tavsiyeleri de içerir.

o Kaıar, bu geri bildirim stlrecince veya sonrasında değişmez, kesindir.

ı Şikayet ve öneriler sadece jtiriye yapılabilir.

' İl ve ilÇelerde yapılan her bir miirıazara yarışması 3 kişilik jtıri tarafından ayn ar.rı
değerlendirecek ve puanlandıracaktır.

2l. ÖRNEK PROGRAM AKIŞI
yanşmalarda uygulama birliği sağlamak üzere programın akışı aşağıdaki biçimde

dilzenlenecektir.

Öıınek Program:

1. Saygı duruşu ve İstik|al Marşı
2. Jiirinin tanıtımı ve yerini alması
3. Yanşma(mtinazara)
4. Jfi değerlendirilmesi srıasında 15-20 dakikayı geçmeyen bir sosyal etkinlik (miizik,

tiyatro, folklor, şiir vs.)sergilenebilir.
5. Sonuçlann ilanr
6. Kapanış.
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22. öDÜLTöRENİ:

İl ve ilçelerde yapılacak yanşmalarda;

' Tilrn katılımcı oku|lara katılrm sertifikası, tilm takımlara katılım belgesi verilecektir.
' İlÇe Milli Eğitim Müdi.lrlilkleri tarafindan ilçe birinci ve ikincisi okul ve takımlar

ödüllendirileceklir.
, İl Milli Eğitim Müdiırlüğü taıaflndarı yapılacak yan final ve final yanşmalan

neticesinde ilk üçe giren okullar ve takımlann öğencileri odüllendirilecekıir.

uşak İl Milli Eğitim Müdtklüğü bu şartnamede belirtilen bazı husus ve şartlan yer,
zaman şahıs olarak değiştirme yetkisine sahiptir. Bu şartnarneyi uşak İl Milli Eğitim
Müdttdüğü yikütiir.

YARIşMA PROJESi iRTİBAT KiŞisi

Başak ÖZGER
Dl.rıed İl Koordinatör Yardrmcısı

TEL: 0507 443 08 29
iL MEM DAHiLiNo: ı63

basakozger@gmaiI.com

EKLER:

Ek-l: KatıIım Formu
Ek-2: İlçe Sonuç Formu
Ek-3 : Miinazara Değerlendirme Formu
Ek-4 : Miinazara Sonuç Formu
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2017-20|8
"LİSELER ARASI MÜNAZARA

,,UYGULAMA TAKVİMi
UYGULAMA BASAMAKLARI

Münazara yaıışmasl şartnamesinin
hazırlanarak İl ve İlçe Mi|li Eğitim
Müdüliiklerine sunulması

19.02.20l8

Liseler Arası Miinazara Yarışmasının
Tanıtılması 20.02.20 1 8 -22.02.20 1 8

Liseler Arası Miinazara Yarışması
23.02. 20|8'ekadar

Yaıışmanrn ana hedeflerinin, bir
toplantı ile okul müdtirü tarafindan
okul personeline, öğIetmeniere,

ve velilere duyurulması

Lise Müdilrliikleri 2,7 .02.201 8- 28.02.20 l 8

Liseler Arası Münazara Y
konularının Liseler Arası Münazara
Yarışması İl Kuruüu tarafından

5.03.2018

Okul Mi.irıazara Ekibinin
oluşturulması Sınıf Öğretmenleri
(Danışmaı Öğretmen, Sınıf/Şube
Rehber Öğretmeni) tarafindaı
Mi.inazara çalışmalarına katılmak
isteyen gönüllü öğencilerin
başvurulannın alınması

Lise Müdiir|ükleri
5.03.2018- l5.03.2018

Mtinazara Takımları adına katılım
Formu (Ek_1) Okul Müdiirlüğü
tarafından doldurulması İl ve İ|çe Milli
Eğitim Müdtiılüklerine tesli m
edilmesi.

Lise Müdiiıliüleri l6.03.20l8'e kadar

çe Milli Eğitim Müdürlüğü
biinyesinde, İlçe Milli Eğitim
Müdiirlüğü Şube Müdürü
başkanhğında, iti 1z; ıise Müdiirü,
üç (3) Tiirk Dili ve Edebiyatı
öğretmeninden oluşan Liseler Arası
Münazara Yarışmasr İlçe Kurulu
oluşturulması. Jtlri üyelerinin
belirlenmesi

16.03.20l8'e kadar

§lRA
No

SORUMLU BİRİM

l Il MEM

2 il-ilçe MEM

3 Il MEM

4

5 ll MEM

6

7

ti

Ilçe MEM
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EK-1

iı,ço ıı
........ı,isBsi

2oı7-20ı8 BĞiriır öĞRnriırı yrr,r
ıisnıBR ını,sı ırüNazeRa vARIşMAsI

BAŞVURU FORMU (Ek-l)

TAKIMINADI
TAKIM yöxpricisi

öĞnrrırnxiN ADI-soyADI
öĞnnNcirrniN ADI-soyADI
(Takım Lideri l. Sıraya
yazılacaktır.)

i«iı,ıci TAKIMIN
ADI

TAKIM yöNpricisi
öĞnrrprnNix ADI_soyADI

öĞnnNciıBniN ını-soyını
(Takım Lideri 1. Sıraya

yazıIacaktrr.
Yedek Takım Üyesi 4. Sıraya

yazılacaktır.)
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Ek-2

Ğü 20ı7-2018 EĞİTİM öĞRETiM
YLI LİSELER ARASI MtJNAZARA YARIŞMASI

iı,çn siRixcisi soxuç FoR}lu (Ek-2)

TAKIMINADI
TAKIM yöxpricisi

öĞnBrvıBNix ADI-soyADI
öĞnnNcirnnİN ADI-SOYADI

(Takım Lideri 1. Sıraya
yazıIacaktır. Yedek Takım Üyesi 4.

Sıraya yazılacaktır.)
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EK-3

MÜNAZARA DEĞERLENDiRME FORMU
DEĞERLENDİRİLEN TAKIM :

nrÜNazeRA roNUSU:

DEĞERLENDiRiLEcEK
HUSUsLAR z

D

ı.
YARIŞMACI

ALDIĞI PUAN

2.

YARIŞMACI

ALDIĞI PUAN

3.

YARIŞMACl

ALDIĞI PUAN

4.

YARIŞMACI

ALDIĞI PUAN

GENEL
ToPLAM

l Konuya hakimiyet 25

2 Vurgu vc tonlama ilc
dili kullanma

20

3 Örnek ve kalıplar 25

4 Beden dili 20

5 zaman kullanımı l0

6 ToPLAM 100
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ruRi ÜYEsi
AD_SOYAD LMZAEK-4

ruRi DEĞERIENDiRMESINE GöRE MüNAZARA SONUÇ FORMU

Tahmlar Yarışmaları 3 - 0 veya 2 -] olmak üzere kazanır veya kaybederler

AD_SOYAD İMZA
JÜRi BAŞKANI
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Ilçe Milli Eğitim Müdifulüğü
tarafından yapılacak Münazara
Yanşmasının gerçekleştirilmesi.

Lise Müdi,irli,ikleri 27 .03 .2018-28.03 .2018-
29.03.2018 tilihleri

silresince

l0

İlçe birincilerinin İlçe Sonuç Formu
(Ek-2) doldurularak Uşak il Mjlli
Eğitim MüdiiIlüğü ortaöğretim
birimine bildirilmesi

İlçe MEM 30.03.20l8

11

Liseler Arası Münazara
Yarışması İlçe Kurulu
taıafindan, yarışmacı okullann
ne zaınan, hangi okulla, nerede
yarışacağına dair Yarışma
Takviminin ilan edilip
okullara gönderilmesi.

iü MEM
02.04_2018

20

Ilçedeki yanşmalar sonucu, ilçe
birincisi oları münazara takımının
ıldeki takımlarla birlikte 2.tur ve

çeyrek final yarışmalanna katı_lımının
sağla.ııması.

İlçe MEM,
iıgiıi okuı

Müdürliikleri

3.04.20l8_ 06.04.2018
(1. Tur Yanşmalar)

l 1.04.20l 8_ l3.04.2018
(2. Tur Yanşmalar)

23

yarı final ve final
yarışmalarının Il Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafındaı belirtilecek yer
ve saatte gerçekleştirilmesi.

Il MEM

19.04.2018
(Yaı Final Yanşması)

20 Nisan 2018
(Final Yanşması)


