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BAKIRKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

LİSELER ARASI MÜNAZARA TURNUVASI 
 

GENEL BAKIŞ                 
8-9 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanan Münazara 

Turnuvası şartnamesidir.  

Turnuva tur ve final etaplarından oluşacaktır. Bu etaplarda yarışmacılardan beklenen 

her etapta kendilerine verilen konunun tez veya antitez takımlarıyla birlikte en iyi 

şekilde savunarak jüriyi ikna etmeye çalışmaları ve puan kazanmalarıdır.      

 

TANIM 
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Münazara Hitabet Derneği işbirliğinde 

çevrimiçi düzenlenecek olan münazara turnuvasına başvuran takımlardan her odada 

dörder takım karşılaşacak, her takım ikişer kişiden oluşacaktır. İngiliz parlamenter stili 

münazara gerçekleştirilecektir. Takımlar tez veya antitezlerini jüriye sunacaklardır. 

Her turda 1. olan takım 3 puan, 2. olan takım 2 puan, 3. olan takım 1 puan ve 4. olan 

takım puansız bir şekilde turu bitirmiş olacaktır. 5 turun sonunda en çok puan 

toplayan takımlar (takım sayısına bağlı olarak) çeyrek finale yükselecektir, ardından 

yarı final ve son olarak da final maçıyla kapanış töreni gerçekleştirilecektir. 

 

AMAÇ 
Öğrencilerin; öz güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, kendilerini etkin bir 

şekilde ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları 

problemlere çözüm bulma yeteneklerini ve mantık üretme becerilerini geliştirmelerini 

sağlamak, karşı tezi çürütmek ve genel kültürlerini ortaya çıkarmaktır. 

 

KAPSAM 
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Münazara Turnuvası Bakırköy’deki resmi liseleri 

ve özel liseleri kapsamaktadır. 
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BAŞVURU 
 Turnuvaya katılım başvurusu https://forms.gle/zY8dqmkuYQXKpUGz6  

münazara adresinden çevrimiçi form ile yapılacaktır. 
 Bir takım 2 kişiden oluşacaktır. 

 Başvuran takım sayısına göre başvurular değerlendirilecek ve kabul durumu 

takım temsilcisine e-posta ile bildirilecektir. 

 Yapılan fazla başvurular yedek listeye aktarılacaktır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Münazara  temsilcileri ile iletişime geçilerek turnuva hakkında sorular iletilebilir. 

 

 Şehval Dilara Akgül: 0535 353 308- 

sehvaldilaraa@gmail.com/Münazara ve Hitabet Derneği 

 Songül Susar İşgüderoğlu: 5323071777/ Bakırköy İlçe MEM/Özel Büro 

 

 

PROGRAM 
 Turnuvamıza 80 takım katılabilecektir. (Her takım 2 kişiden oluşacaktır) 

Katılacak okulların seyirci öğrenci ve öğretmen getirme talebi önceden 

yukarıdaki e-posta adresine bildirilecektir (Koordinatörün e-posta adresleri 

yukarıda belirtilmiştir). 

 Başvuruların alınmaya başlama tarihi: 22 Mart 2021  

 Son başvuru tarihi: 3 Mayıs 2021 Saat 23:59 

 Yarışma öncesi öğrenci veya takım değişikliklerinin 4 Mayıs 2021’e kadar 

bildirilmesi gerekmektedir. 

 Turnuva Tarihi: 8-9 Mayıs 2021 

 Ödül Töreni 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır. 

 

YARIŞMA KURALLARI 
1. Münazarada karşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karşı tezlerle bunların 

çürütülmeye çalışılması, temel görevlerden biridir. Çürütülmeyen tezler 

https://forms.gle/zY8dqmkuYQXKpUGz6
http://www.haydarpasa.k12.tr/munazara
mailto:sehvaldilaraa@gmail.com/Münazara
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geçerli sayılır. Kimin haklı olduğunu bulmaktan çok kimin konusunu daha 

iyi savunduğu ortaya çıkar. 

2. Her salonda 4 takım yarışacaktır. Her takım 2 kişiden oluşacaktır. 

Takımların konumları: Hükümet Açılış, Muhalefet Açılış, Hükümet Kapanış, 

Muhalefet Kapanış isimlerini alır. (Hükümet, Muhalefet temsili amaçlıdır 

siyasi bir içeriği yoktur) Hükümet kanadı tez, Muhalefet kanadı antitez 

sunar. Hükümet, Muhalefet açılış ve kapanış takımları da birbirine rakiptir. 

O tezi ya da antitezi 7 dakika 20 saniye içerisinde en iyi savunan takım 1. 

olur ve 3 puan alır. Diğer takımlarda 2., 3. ve 4. olarak sıralanır. 2. olan 

takım 2 puanla, 3. olan takım 1 puanla, 4. olan takım puansız bir şekilde 

turu bitirir. 5 turun sonunda en çok puanı toplayan takımlar çeyrek finale 

çıkar. Ayrıca her takımın konuşmacısına her maç ayrı puanlama yapılır. En 

çok konuşmacı puanı alan kişide ayrıca ödüllendirilir. 

3. Tartışılacak konu yarışmacılara 15 dakika önceden verilir. Takımlar, verilen 

konuyu belli kurallar çerçevesinde tartışmak zorundadır. Teknolojik 

aletlerden yararlanmak yasaktır. 

4. Maçı değerlendirecek olan bir jüri komitesi bulunmaktadır. Bu komite maçın 

sonunda takımların sıralamasını açıklar ve geri bildirimde bulunur. Geri 

bildirim, jürinin sıralamayı yaparken nelere dikkat ettiğini açıkladığı maçın 

çatışma noktalarını da özetleyen konuşmadır. 

5. Bir münazara maçı ortalama 1 saat sürmektedir. Bu bir saatin sonunda jüri 

heyeti aldığı notlara bakarak maçın galibini açıklar. Jüri heyeti kesinlikle 

münazırların sunumlarını ne kadar etkileyici yaptıklarına değil  

düşüncelerinin ne kadar sağlam ve tutarlı olarak ayakta kaldığına bakarak 

galibi ilan eder. 

6. Konulara hazırlanma esnasında yarışmacıların yanında iletişim aletleri 

bulunmamalıdır. Bu araçları kullandığı tespit edilen yarışmacılar 

yarışmadan men edilecektir. 

 

 

PUANLAMA ESASLARI 
 İçerik %40 

 Stil %20 

 Strateji %40 

 

ÖDÜLLER 
 1. Takım: Kupa, Madalya 

1000 TL para ödülü 

 2., 3. ve 4. Takım: Plaket, Madalya 

Kitap seti  

 En iyi konuşmacı: Kupa 

500 TL para ödülü 
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SEÇİCİ KURUL 
Turnuva maçlarına girecek jüriler maçın galibini belirleyecektir. Ulusal veya 

uluslararası dereceleri olan üniversite münazara kulüplerine başkanlık yapan ve/veya 

üye kişiler oluşturacaktır. Bakırköy İlçe Milli Eğitim ile iş birliği protokolü bulunan 

Münazara Hitabet Derneğinden turnuvaya jüri desteği sağlanacaktır. 

 

 

 

KATILIM ŞARTI 
 Bakırköy’de herhangi bir resmi ya da özel lisede örgün eğitim alıyor olmak. 

 
 

 

TURNUVA  PROGRAMI 
8 Mayıs 2021 Cumartesi 

08.00-09.00 Toplanış 

09.00-09.15 Yoklama 

09.15-09.30 Konu ve Tab 

09.30-11.00 1. Tur 

11.00-11.30 Ara 

11.30-12.00 Tab, Konu 

12.00-13.30 2. Tur 

13.30-14.30 Ara 

14.30-15.00 Tab, Konu 

15.00-16.30 3. Tur 

16.30-17.00 Ara 

17.00-17.30 Tab, Konu 

17.30-18.30 4. Tur (Dönüt yok) 

9 Mayıs 2021 Pazar 

08.00-08.45 Toplanış 

08.45-09.00 Yoklama 

09.00-09.15 Konu ve Tab 

09.15-10.30 5. Tur (Dönüt yok) 
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10.30-11.00 Ara  

11.00-11.30 Çeyrek Finale Çıkanların Açıklanması (son 2 tur dönütleri)    

11.30-11.45 Çeyrek Final Kura Çekimi 

11.45-12.00 Çeyrek Final Konusu 

12.00-13.15 Çeyrek Final (Dönüt yok) 

13.15-14.15 Ara 

14.15-14.30 Yarı Finale Çıkanların Açıklanması 

14.30-14.45 Yarı Final Konusu 

14.45-16.00 Yarı Final 

16.00-16.30 Ara 

16.30-16.45 Finale Çıkanların Açıklanması 

16.45-17.00 Final Konusu 

17.00-18.15 Final 

18.15-18.30 Final Sonuçları 

18.30-19.00 Ödül Töreni-Kapanış 
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MÜNAZARA KONULARI 
Münazara konuları maçlardan 15 dakika önce münazırlara verilecek ve 

yarışmacıların hazırlık yapmadan, öğretmenlerden destek almadan, bilişim 

araçlarını kullanmadan kendi bilgi birikimleri ile konu hakkında münazara 

yapmaları beklenecektir. Bu sebeple konuların önceden açıklanmaması, 

okullara Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gönderilmemesi mühimdir. 

Örnek Münazara Konuları  

• Bütün dünyada yapay zeka çalışmaları durdurulmalıdır / 

durdurulmamalıdır. 

• Evcil hayvan satışı yapan yerler kapatılmalıdır / kapatılmamalıdır. 

• UNESCO arkeolojik eserlerin çıkarıldıkları ülkelere iade edilmesi / 

edilmemesi üzerine çalışmalıdır. 

• Fabrikalardaki robotlaşma düzeyine üst sınır getirilmelidir / 

getirilmemelidir. 

• Özel durumlar haricinde bireysel silahlanma yasaklanmalıdır / 

yasaklanmamalıdır. 

• Sigara tamamen yasaklanmalıdır / yasaklanmamalıdır. 

• AVM’ler şehir dışına taşınmalıdır / taşınmamalıdır. 

• G8 ülkeleri üçüncü dünya ülkelerinin borçlarını silmelidir/silmemelidir.  

• Afrika’daki insani kriz durumlarına yalnızca Afrika Birliği müdahale 

edebilmelidir/edememelidir. 

• Dövüş sporları yasaklanmalıdır / yasaklanmamalıdır. 

• Futbolda katı bir yabancı oyuncu sınırlandırılması getirilmelidir / 

getirilmemelidir. 

• Sosyal medyadaki anonim hesaplar kaldırılmalıdır/kaldırılmamalıdır. 

• Kişiler istedikleri takdirde sosyal güvenlik sisteminden 

çıkabilmelidir/çıkamamalıdır. 

• Sosyal medyaya günlük azami kullanım hakkı 

getirilmeldir/getirilmemelidir. 

• Görselliği ön plana çıkaran sosyal medya uygulamalarının(Instagram, 

Snapchat vbg.) varlığı kötüdür/iyidir. 

• Giyim firmalarına büyük beden kreasyon üretme zorunluluğu 

getirilmelidir/getirilmemelidir. 

• Evcil hayvan beslemek yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 

• BM Güvenlik konseyi daimi üyelerinin veto hakkı kaldırılmalıdır. 

• Okullarda zorunlu kıyafet uygulaması kaldırılmalıdır/kaldırılmamalıdır. 

• Bütün üniversiteler özelleştirilmelidir/özelleştirilmemelidir. 

• Devlet üniversitelerine yapılan destekler bilimsel üretkenliğe 

endekslenmelidir/endekslenmemelidir. 

• Ekonomik kalkınma uğruna çevreye zarar verilebilir/verilemez. 

• 18 yaşından küçüklerin TV’de yayınlanan herhangi bir yarışmaya 

katılması yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 

• Uluslararası pazardaki ürünlere “küreselleşme vergisi” konulmalıdır. 
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• Herhangi bir suçu kamu görevlilerine ihbar edenlere para ödülü 

verilmelidir/verilmemelidir. 

• Hayvanlar hiçbir şekilde eğlence amaçlı 

kullanılamamalıdır/kullanılabilmelidir. 

• Kaçırılma olaylarında fidye verenler 

cezalandırılmalıdır/cezalandırılmamalıdır. 

• İş başvurularında isim, fotoğraf, cinsiyet, doğum yeri gibi bütün kişisel 

bilgiler kaldırılarak sadece iş ile ilgili bilgiler yer almalıdır/almamalıdır. 

• Mobbing suçu işleyenler belirli bir süre iş hayatından men 

edilmelidir/edilmemelidir. 

• Devlet sanatçıların ürettikleri eserlerden elde ettikleri gelirlerden vergi 

almamalıdır/almalıdır. 

• Fast-food şirketlerinin çocuklara yönelik reklam ve kampanyaları 

yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 

• Organ nakillerinde sağlıklı bir hayat yaşamış bireylere öncelik 

verilmelidir/verilmemelidir. 

• Spor organizasyonlarına fast-food şirketlerinin sponsor olması 

yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 

• Gelir vergisi oranı herkes için eşit olmalıdır/olmamalıdır. 

• Spor kulüplerinin başkanları taraftarlar tarafından 

seçilmelidir/seçilmemelidir. 

• Borsada hisseleri olan şirketlerin CEO’ları şirketleri zarar ettiği takdirde 

yargılanmalıdır/yargılanmamalıdır. 

• Reklamlarda rakip firmaları yermek serbest 

bırakılmalıdır/bırakılmamalıdır. 

• Liberal ekonominin varlığı gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler için 

kötüdür/iyidir. 

• Şirketlerin isim, reklam, tabela vbg. tanıtım materyallerinin Türkçe 

olması zorunluluğu getirilmelidir/getirilmemelidir. 

• Youtube’a 15 yaşının altında giriş yasaklanmalıdır. 

• Batılı devletler tüm eski kolonilerine vizesiz geçiş verilmelidir.  

• Avrupa Birliği dağılmalıdır. 

• Batılı devletler yurt dışında hizmet veren şirketlerine kendi ülkelerindeki 

işçi, çevre ve sağlık standartlarına uygun hareket etmeyi zorunlu 

kılmalıdır. (Örn: Şirketler Çin’de asgari ücret verecek, havayı 

kirletmeyecek)  

• Filmlerde dizilerde Moriarty, Dexter, Darth Vader gibi kötü karakterlerin 

övülmesi zararlıdır. 

• Sosyal Sorumlu Film Anlayışı: Dizilere, filmlere toplumda dezavantajlı 

grupları desteklemek adına filmlerde her gruptan insana yer veren bir 

anlayıştır. Sosyal Sorumlu Film Anlayışı kötüdür.  

• Türkiye’deki futbol endüstrisinin gelişmişlik düzeyinden pişmandır. 

• Temel bilimler dışında ders programlarında zorunlu ders olmamalıdır. 

 Okullarda sınıflar öğrencilerin kişilik özelliklerine göre olmalıdır. 


