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2022-2023 DERS YILI BURSA ÖZEL ŞAHİNKAYA OKULLARI             

9. LİSELER ARASI ÖDÜLLÜ MÜNAZARA TURNUVASI 

ŞARTNAMESİ 

Münazara Ön Eleme Tarihi: 26 Nisan 2023 

Yer: Şahinkaya Anadolu-Fen Lisesi 

Münazara Yarı Final Tarihi: 26 Nisan 2023 

Yer: Şahinkaya Anadolu-Fen Lisesi 

Münazara Final Tarihi: 27 Nisan 2023 

Yer: Şahinkaya Anadolu-Fen Lisesi 

Münazara Ödülleri: 

 Birinci: 5000₺ Yıldırım Kırtasiye hediye çeki 

 İkinci: 3500₺ Yıldırım Kırtasiye hediye çeki 

 Üçüncü: 2500₺ Yıldırım Kırtasiye hediye çeki 

 Dördüncü: 1500₺ Yıldırım Kırtasiye hediye çeki 

 

TAKIMLARIN OLUŞUMU: 

1. Bütün takımlar 2 öğrenciden oluşur. 

2. Takımlar ile 1 öğretmen gelebilir. 

3. Takımlar turlarda kendi öğrencisi olmak şartıyla istediği zaman değişiklik yapabilirler. 
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JÜRİLERİN OLUŞUMU VE JÜRİ PANELİ: 

1. Turnuva jürilerinin münazara deneyimli öğretmenlerden oluşması esastır. 

2. Jüri Paneli Okul Yönetimince oluşturulur Jüri atamaları ve konuların belirlenmesi bu panel 

tarafından gerçekleştirilir. 

3. Takımlara verilen konular yüksek derecede teknik bilgi ve uzmanlık gerektiremez. 

4. Konular takımlara 40 dk. önce verilir. 

5. Takımlar 40 dk. önceden verilen konulara hazırlanırken herhangi bir elektronik cihaz 

kullanamazlar ve kimse ile iletişime geçemezler. 

6. Şikayetler ve öneriler de sadece jüri paneline yapılabilir. 

MÜNAZARANIN İŞLEYİŞİ: 

1. Jüriler takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, turnuvanın hiçbir noktasında 

takımların çalışmasına yardımcı olamazlar. 

2. Her bir münazara karşılaması bir amaç olarak adlandırılır. Aynı konu üzerine yapılan 

maçların tamamı aynı anda başlar. Takımların tamamına bütün konular aynı anda açıklanır. 

3. Bir maçta her takımdan 2 öğrenci olmak üzere 8 münazır karşılıklı yarışır: 

Birinci Grup: Tez Açılış 

İkinci Grup: Tez Kapanış 

Üçüncü Grup: Antitez açılış 

Dördüncü Grup : Antitez kapanış 



 

3 
 

 

4. Maçtaki takımlar; konuyu destekleyen takım  “tez “ , karşı çıkan takım “antitez” olmak 

üzere ikiye ayrılı. Takımların isimlerinin, konumlarının ve savundukları konuların gerçek 

dünyadaki benzerleri, kaybetmeleri veya kazanmaları ile hiçbir alakası yoktur. 

5. Her iki takımın ilk iki konuşmacısından biri o takımın özetçisi olarak atanır. 

6. Konuşmacılar maça girdikleri anda jüri başkanın formunda hangi sırada konuşacaklarını 

belirtikleri maç başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştirilemez. 

7. Maç başladıktan sonra takımın dışarısı ile iletişim kurması yasaktır. Kalan zamanını 

göstermek dışında diğer takım üyeleri, koç, izleyici vb. kişilerden işaret, bilgi ve belge 

alamazlar. 

8. Takımlar maçtan önce telefonlarını öğretmenlerine teslim ederler ve maç sırasında 

takımların kürsüde ya da masada otururken telefon kullanması yasaktır. Ancak telefon özelliği 

olmayan kronometre kullanılabilir. 

9. Takımların özet konuşmalarında yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç yapılmamış 

çürütmeler yapılamaz. Özet konuşmaları tamamen maçın içinde geçen konulardan oluşur. 

10. Takımların 1., 2., 3. konuşmaları 7 dakika sürer, özet konuşmaları ise 4 dakika sürer. 
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11. İlk 3 konuşmanın 1. ve 6. dakikasında 1 alkış veya 1 zil ile haber verilir, 7. dakikada iki 

alkış veya zil ile haber verilir, 8.20’den sonra ise sürekli alkış veya sürekli zil ile konuşmanın 

bitirilmesi istenir. 

12. Özet konuşmasının 3. dakikasında 1 alkış veya 1 zil ile verilir, 4. dakika iki alkış veya iki 

zil ile haber verilir, 4.20’den sonra ise sürekli alkış veya sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi 

istenir. 

13. Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Gelmeyen takımların yerine o tur için 

gölge takım sokulur. Geç gelen takım bir sonraki tur için devam etme hakkına sahip olacak, 

ancak girmediği maç için herhangi bir puan almayacaktır. Konuşmacı puanı olarak taban puan 

almış sayılacaktır. 

14. Takımların 1., 2., ve 3. konuşmalarının 1. dakikasından sonra ve 6. dakikasından önce 

karşı takım üyeleri söz hakkı(soru) isteyebilirler, bu sürelerin ve konuşmacıların dışında söz 

hakkı istenemez. 

15. Söz hakkı kürsüdeki konuşmacı tarafından tanınabilir veya reddedilebilir. Ancak her 

konuşmacı en az 1 soru almak zorundadır. 

16. Söz hakkı 15 saniyedir. 

17. Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez. 

18. Valilik tarafından okulların tatil edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep veya 

resmi tatil uygulamasının turnuvalarımızdan birine denk gelmesi halinde turnuvalarımız bir 

sonraki belirlenecek tarihe ertelenir. Bu ertelemenin son dakika gerçekleşmesinden doğan 

maddi yükümlülükten katılımcılar sorumludur.  

MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1. Bütün tur maçları bütün takımlar için aynı sayıda (2-3 profesyonel) jüri tarafından 

değerlendirilir. 

2. Jüriler maçı değerlendiren yalnızca Turnuva Şampiyonası Jüri Değerlendirme Kriterlerine 

bağlı kalırlar. 
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3. Jürilerin her biri maçı değerlendirirken öncelikle kazanan tarafı belirler, her bir jüri 

belirlediği kazanan tarafa oy vermiş olur. 

4. Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar. (Beraberlik ilan edemezler.) 

5. Her bir jüri kazanan tarafım belirledikten sonra Jüri Değerlendirme Kriterlerine göre 

takımlara konuşmacı puanlarını verir. 

6. Konuşmacıların konuşma puanları verilirken %40 içerik, % 40 strateji ve % 20 üslup olarak 

değerlendirilir. 

7. Takımlar kazandıkları her maç için 1 maç puanı alırlar. 

8. Takımlar onlara oy veren her jüri için bir jüri puanı alırlar. 

9. Takımlar her maç için bir toplam konuşmacı puanı alırlar. 

10. Takımların sıralaması öncelikle aldıkları toplam maç puanı ardından aynı maç puanındaki 

takımların aldıkları jüri puanı ardından da aynı maç ve jüri puanındaki takımların aldıkları 

konuşmacı puanı ile belirlenir. 

11. Bu üç puanın da aynı olması durumunda öncelikle takımların ikili averajına bakılır bunun 

olmaması veya eşitliği durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile belirlenir. 

12. Jürilerin her biri dinledikleri her bir konuşmanın başarının ve konuşma süresi dışında 

alman söz haklarının başarının 80 puan üzerinde değerlendirir. 

13.  4 dakika süren özet konuşmasının puanı 80 üzerinden verilir ancak puanlamaya geçerken 

ikiye bölünür. 

14. Bir takımın bir maçtaki konuşma puanı toplam 280 üzerinden verilir. 

15. Konuşmacı puanları 0,5 küsuratlı olarak verilebilir. 0,5 dışında küsuratlı puan verilemez, 

özet konuşmasının son puanı (kayıtlara geçen ikiye bölünmüş puanı) 0,5 küsuratlı olabilir. 
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16. Güncel turnuva şampiyonası sınırları her bir konuşmacı için asgari 60 azamî 80 puandır. 

Bu sınırların dışında puan veren jüriler verdikleri puanların ve kararların resmî açıklamasını 

jüri başkanları paneline yapmak zorundadır. 

17. Turnuva jüri başkan paneli her bir turnuvaya özel olarak kullanılacak asgari ve azami 

puan sınırlarını belirleme hakkına sahiptir. 

18. Gün sonunda en yüksek 4 puanı alan 4 takım Özel Şahinkaya Okulları Yönetiminin 

belirleyeceği gün ve saatte final maçına katılacaklardır. 

 

MÜNAZARA TURNUVASI İÇİN KONULAR: 

 

1. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Hükümet savunur ki siyasetçiler seçim vaatlerinden hukuki 

olarak sorumlu olmalıdır. 

2. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Kadınlara siyasette pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. 

3. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Merkez Bankası’nın özerkliği kaldırılmalıdır. 

4. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: 18 yaşından küçüklerin TV’de yayınlanan herhangi bir 

yarışmaya katılması yasaklanmalıdır. 

5. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Siyasi partilere hazine yardımı yapılmamalıdır. 

6. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: TRT özelleştirilmelidir. 

7. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Geri kalmış bölgelerdeki öğrencilere sınavlarına göre madden 

ödüllendirilmelidir. 

8. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Öğretmenler, eğitim öğretim başarılarına göre madden 

ödüllendirilmelidir. 

9. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Ev hanımlarına devlet tarafından maaş bağlanmalıdır. 
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10. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Güzellik yarışmaları yasaklanmalıdır. 

11. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Okullarda zorunlu kıyafet uygulaması kaldırılmalıdır. 

12. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır. 

13. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Spor organizasyonlarına fastfood şirketlerinin sponsor 

olması yasaklanmalıdır. 

14. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Hükümet savunur ki teşvik primi serbest bırakılmalıdır. 

 

15. HÜKÛMET SAVUNUR Kİ: Büyük şehirlerde tüm şehir halkını ilgilendiren konularda 

referanduma gidilmelidir. 

 

Not:  

a) Okulların Danışman Öğretmen ve Öğrencilerinin belirlenip 10 Nisan 2023 Pazartesi 

günü saat  17.00’ye kadar bildirilmesi,  

b) Şahinkaya Liselerarası Münazara Turnuvası Final günü okulların getirecekleri 

seyirci sayısını bildirmesi, 

c) Tüm katılımcı okul öğrencilerimizin okul formalarıyla gelmeleri önemle rica 

olunur. 

d) Öğrenci ve öğretmenlerimiz gün boyu sürecek turnuvada öğle yemeğinde 

okulumuzun misafiri olacaklardır. 

 

 Detaylı bilgi ve sorularınız için Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Balkaya’ya 

ulaşabilirsiniz. 

 

ADI SOYADI: İsmet BALKAYA 

E-POSTA ADRESİ: ismetbalkaya@sahinkaya.k12.tr 

 

TELEFON NO (0533) 2561311 


