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DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri 
“Tartışa Tartışa ANLATIYORUZ/Tartışa Tartışa ANLIYORUZ”  

Münazara Etkinliği Usul ve Uygulama Esasları 
 

AMAÇ 
Öğrencilerin; okuyan, sorgulayan, yorumlayan, yapıcı, üretken, girişimci ve verimli 

kişiler olarak yetişmelerine katkı sunmak, öz güven ve sorumluluk duygularını artırmak, 
Türkçeyi doğru ve etkin bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmek, toplum içinde 
kendilerini sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme, 
karşılaştıkları problemlere bireysel veya başkalarıyla iş birliği içinde çözüm bulma ve 
projeler geliştirebilme yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri istatistikî bilgilerle 
savunabilme, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusunda 
kabiliyetlerini geliştirmektir. 
 

KAPSAM 
Bu usul ve uygulama esasları, imam hatip ortaokulları, Anadolu imam hatip liseleri 

ve Anadolu imam hatip lisesi programı uygulayan çok programlı Anadolu liselerinde 
öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır. 

 
DAYANAK 
a) MEB Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği, 
b) MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 
c) MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 

KOMİSYONUN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ 
a) Etkinliğin koordine edilmesi ve yürütülmesi amacıyla az üç (3), en fazla beş 

(5) üyeden oluşan “Münazara Komisyonu” kurulur. Üye öğretmenlerden biri koordinatör 
olarak görev yapar. 

b) Komisyonda en az bir (1) Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmeni 
görevlendirilir. 
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c) Komisyonun görevleri: 
i. Okul/sınıf panoları, dijital ortamlar vb. uygun alanlarda afişlere yer vererek 

etkinliğin duyurusunu yapar.  
ii. Etkinliğe katılacak öğrencilerin başvurusunu alır, öğrenci seçimini yapar, 

grupların oluşturulmasını ve etkinliğe hazırlanmalarını koordine eder. 
iii. Yarışma seçici kurulunu belirler ve okul müdürünün onayına sunar. 
iv. Hazırlık sürecinde seçici kurul üyeleri ile münazaraya katılacak grupları 

münazara teknikleri konusunda bilgilendirir. 
v. Etkinliğin sınıf seviyelerine göre belirlenen konular çerçevesinde, verilen 

takvime göre yürütülmesini sağlar. 
vi. Okul müdürlüğüne değerlendirme raporlarını sunar. 

d) Komisyon, çalışmaları itibariyle müdür veya görevlendirdiği müdür 
yardımcısına karşı sorumludur. Müdür/müdür yardımcısı gerektiğinde komisyona 
başkanlık eder. 

UYGULAMA ESASLARI  

a) Etkinliğe İHO’larda 6 ve 7. sınıf,  AİHL’lerde ise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri 
grup hâlinde katılır. Her sınıf seviyesinden dört grup oluşturulur. Buna göre İHO’larda; 6. 
sınıflardan 4 (dört) grup, 7. sınıflardan 4 (dört) grup olmak üzere en fazla 8 (sekiz) grup 
oluşturulur. AİHL’lerde ise 9. sınıflardan 4 (dört) grup, 10. sınıflardan 4 (dört) grup ve 11. 
sınıflardan 4 (dört) grup olmak üzere en fazla 12 grup oluşturulur. Her bir grup, 4 asıl ve 
2 yedek üyeden oluşur. Grup üyeleri aynı sınıf düzeyinde farklı şubelerden seçilebilir.  

b) Grupların eşleştirilmesi ve konuların dağılımı kura yoluyla yapılır.  
c) Gruplar kendi aralarında iş ve konu paylaşımı yapar, münazara gününe 

kadar hazırlıklarını tamamlar. Gruplara, hazırlık için en az 2 hafta süre verilir.  
d) Her grup kendi başkanını seçer. Başkan, aynı zamanda grup sözcülüğü 

görevini de yürütür. 
e) Seçici kurul; Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri öncelikli olmak 

üzere en az üç (3), en fazla beş (5) öğretmenden oluşur.  
f) Etkinlik okul içi aşamasıyla sınırlıdır.  
g) Seçici kurul, münazara öncesinde etkinliğin işleyişi ve puanlama sistemi ile 

ilgili grupları bilgilendirir. 
h) Münazaralar, her sınıf düzeyinde ikişerli gruplar halinde yapılır.  
i) Elemelerde birinci olan gruplar, final turunda aynı konuyu tartışır. 
j) Etkinliklerde kitap, gazete, dergi, belge, istatistikî bilgi, afiş, resim, fotoğraf, 

dijital veri, yazılı ve görsel malzeme, güncel olaylarla örnekleme vb. kullanılabilir. 
k) Etkinlik öncesinde grup başkanlarının, seçici kurul üyelerinin gözetiminde 

çekeceği kura ile ilk sunumcu grup belirlenir. 
l) Grup üyeleri, aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı olarak beşer (5) 

dakikalık birinci tur konuşmalarını yaparlar. Birinci tur sonunda, karşı gruptan gelen 
soruları değerlendirmek için gruplara, 6 dakika süre verilir.  
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m) İkinci turda grup başkanları bir defa daha söz alarak yedi (7) dakika içinde 
yapılan eleştirileri cevaplandırır, eksik bırakılan bilgileri tamamlar. 

n) Toplam etkinlik süresi: 4 x 5 = 20 + 7 = 27 x 2 = 54 + 6 = 60 dakikadır. 
o) Konuşma süresinin kontrolünden sunucu sorumludur. 
p) Konuşma esnasında, zamanla ilgili uyarı, son bir (1) dakika kala yapılır. 
q) Grup üyeleri, seçici kurul tarafından Ek–1 formuna göre değerlendirilir. 
r) Seçici kurul, etkinliğin bitiminde, ara vermeksizin salonda bulunanların 

huzurunda değerlendirmesini yapar ve sonucu açıklar. 
s) Seçici kurulun verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmez. 
t) Okul yönetimi münazara etkinliğine katılan her bir öğrenciye, Münazara 

Komisyonu üyelerine ve görevli öğretmenlere “Katılım Belgesi” verir. 
 

DEĞERLENDİRME 
a) Değerlendirme, her bir grup üyesi için 100 puan üzerinden yapılır.  
b) Grup başkanının ikinci tur konuşması da beşinci (5.) bir kişi gibi kabul 
edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilir. Buna göre her bir grubun toplam 
puanı, 500’ü geçemez. 
c) Seçici kurul üyesi, her bir konuşmacıya verdiği puanları, Ek-1 formunda 
toplayarak konuşmacının toplam puanını tespit eder. 
d) Konuşmacıların puanları toplanarak grup üye sayısı olan beşe (5) bölünür 
ve seçici kurul üyesinin grup puanı tespit edilir. 
e) Her bir seçici kurul üyesinin grup puanı, Ek-2 formunda toplanır, yüksek 
puanı alan grup birinci olarak ilan edilir. Puanların eşit olması durumunda grup 
başkanlarının puanları esas alınır: 

i. İlk olarak grup başkanlarının genel değerlendirme yaptıkları ikinci konuşma 
puanlarına bakılır. Eşitliğin devam etmesi hâlinde grup başkanlarının birinci 
konuşma puanlarına bakılır. Grup başkanı yüksek puan alan ekip, birinci olarak 
ilan edilir. 

ii. Grup başkanlarının puanlarının eşit olması durumunda, kura yoluna 
başvurularak birinci belirlenir. 
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ETKİNLİK KONULARI 
 

İHO ETKİNLİK KONULARI 
Sınıf Konu 

6 
Teknoloji, öğrenci başarısını olumlu yönde etkiler. 
Teknoloji, öğrenci başarısını olumsuz yönde etkiler. 

7 
Öğrencinin başarısında disiplin ve çalışma en önemli etkendir. 
Öğrencinin başarısında doğuştan gelen özellikler (zeka, yetenek vb.) daha 
önemlidir. 

 
AİHL ETKİNLİK KONULARI 

Sınıf Konu 

9 
Bilgiye ulaşmada asıl kaynak kitaplar ve kütüphanelerdir. 
Bilgiye ulaşmada kitap ve kütüphaneler önemini yitirmiştir, bilgi her yerdedir. 

10 
Eğitimin niteliğinin artırılmasında akademik çalışmalar daha önemlidir. 
Eğitimin niteliğinin artırılmasında sosyal-kültürel faaliyetler daha önemlidir. 

11 
Maddi geliri yüksek bir meslek sahibi olmak daha önemlidir. 
Manevi tatmin sağlayan bir meslek sahibi olmak daha önemlidir. 

 
 
ETKİNLİK TAKVİMİ 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ 

S. No Konu Tarih 

1 Komisyonun kurularak etkinliğin duyurulması 
Kasım 2016 

2 
Öğrencilerin seçimi, grupların oluşturulması ve konuların 
dağıtılması 

3 Eleme yarışmaları 1-16 Aralık 2016 

4 Final yarışmaları 19-30 Aralık 2016 
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Ek-1: 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Grubun 
Konusu 

 

S. No Konu 
100 
Puan 

Konuşmacı Puanları 

1.
 

K
on

uş
m

ac
ı 

2.
 

K
on

uş
m

ac
ı 

3.
 

K
on

uş
m

ac
ı 

4.
 

K
on

uş
m

ac
ı 

5.
 

K
on

uş
m

ac
ı*

 

1  Konuya hâkimiyet 15      

2  
İkna ve savunma gücü 
(Tez ile ilgili kaynak, belge, istatistikî 
bilgiler, gazete-dergi haberleri, vb.) 

15      

3  Karşı tezi eleştirme ve çürütme yeteneği 15      

4  
Türkçeyi doğru ve etkili kullanma 
( Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime 
hazinesi, cümle kurma vb. ) 

15      

5  Beden dilini doğru ve etkili kullanma 15      

6  Tartışma kurallarına ve adabına uyma 15      

7  Zamanı etkili kullanma 10      

Konuşmacının 
toplam puanı 

     

Grubun 
puan ortalaması 

 

_____________________ 
Seçici Kurul Üyesi 

*)  Grup başkanının 2. konuşması 
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Ek-2: 
GRUP DEĞERLENDİRME FORMU 

Grubun Konusu  

Et
ki

nl
iğ

in
 Y

ap
ıld

ığ
ı 

İl-İlçe  

Okul  
Sınıf 

Düzeyi 
 

Yer  

Tarih  

Saat  

S. No 
Seçici Kurul Üyesinin 

Adı Soyadı 

1. Grubun 
Ortalama 

Puanı 

2. Grubun 
Ortalama 

Puanı 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Toplam Puan   

Sonuç 
(Toplam puanın seçici kurul üye sayısına bölünmesi) 

  

Seçici Kurul Üyeleri 
(Adı-Soyadı, İmza) 

 
 
 
 

 
 


