
 

 

 

 

 

 

OKYANUS KOLEJİ “7.SINIFLAR ARASI V. MÜNAZARA TURNUVASI” ŞARTNAMESİ 

  

AMAÇ  

Öğrencilerin, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendilerini 

sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamak, özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları 

problemlere çözüm bulma yeteneklerini geliştirmek, farklı görüşleri istatistiki bilgilerle 

savunabilmelerini alışkanlık haline getirmek, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve 

antitezler üretme konusunda becerilerini geliştirmelerine ortam hazırlamaktır.   

  

KAPSAM  

V. Münazara Turnuvası, Okyanus Kolejleri 7. Sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.   

  

DAYANAK  

13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı 

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği  

  

GENEL ESASLAR  

 

 Münazara Turnuvası Okyanus Koleji Türkçe zümresi koordinesinde yürütülecektir. 

 Turnuva, Okyanus Koleji öğrencilerine açık olup Okyanus Kolejine kayıtlı olmayan 

öğrenciler katılamayacaktır.  

 Münazara hakkında teknik bilgilendirmeler Türkçe öğretmenlerince yapılacaktır.  

 Turnuva, belirlenen farklı konular çerçevesinde, verilen takvime göre 

yürütülecektir. 

 Turnuva, Okyanus Koleji 7.sınıfları arasında gerçekleşecektir. 

 Münazaraya katılım grup halinde gerçekleşecektir. 7. sınıflardan 4 yarışmacı ve 1 

grup sözcüsü olmak üzere 5 kişilik bir grup oluşturulacaktır. En az iki 7. sınıfı olan 

kampüsler kendi içlerinde yarışıp şube birincisi olan grup belirlenecektir. Tek yedinci 

sınıfı olan kampüslerin oluşturduğu grup doğrudan bir üst tura yükselecektir. 

Eşleşme sayılarından kaynaklı çeyrek final ön eleme turnuvasında bir grubun tek 

kalmasından dolayı doğrudan çeyrek finale, çeyrek finalde de bir grubun tek 

kalmasından dolayı doğrudan yarı finale yükselme olur. Bu gruplar kura ile 

belirlenecektir.  

 Münazara Turnuvası için öğrenci seçme ve münazara grubunun oluşturulması 

Türkçe öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir.  



 

 

 

 

 

 Okyanus Koleji İstanbul dışı kampüslerinde; bir ilde 2 ve daha fazla kampüs varsa 

turnuva bu kampüsler arasında, bir ilde tek kampüs varsa turnuva 7.sınıflar 

arasında gerçekleşecektir. 

 Hangi iki grubun karşılaşacağı ve konunun tezi ve antitezinin hangi gruba verileceği 

kura ile belirlenecektir. Münazaralar, 5 karşılaşmada aşağıdaki konulardan 

yapılacaktır.  

 

 

JÜRİ ÜYELERİ  

Münazara Turnuvası jüri üyeleri, yarışmanın yapıldığı kampüsün kademe yöneticileri, 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinden oluşur. (üç kişilik)  

  

MÜNAZARA TURNUVASININ UYGULAMA AŞAMALARI  

  

 Münazaralar ikişerli gruplar halinde düzenlenecek. Karşılaşmalarda dereceye giren 

gruplar verilen konuyu tartışacaklar.  

 Münazaraya başlamadan önce Türkçe öğretmenleri tarafından öğrenciler, 

yarışmanın işleyişi ve puanlama ile ilgili bilgilendirilecekler.  

 

Kampüs birincilerinin 

seçimi konusu  

TEZ: Parayı kazanır kazanmaz harcamalıyız.  

ANTİTEZ: Parayı kazanır kazanmaz harcamamalı biriktirmeliyiz. 

TEZ: Cep telefonu aile ve arkadaşlık ilişkilerine zarar veriyor. 

ANTİTEZ: Cep telefonu aile ve arkadaşlık ilişkilerini pekiştiriyor. 

Çeyrek final ön eleme 

konusu  

TEZ: En iyi öğrenme okuyarak yapılan öğrenmedir.  

ANTİTEZ: En iyi öğrenme dinleyerek yapılan öğrenmedir.  

Çeyrek final konusu  
TEZ: Toplumların gelişmesi sanatla olur.  

ANTİTEZ: Toplumların gelişmesi bilimle olur.  

Yarı final konusu  

TEZ: Müstakil evlerde yaşamak bireylerin psikolojisini olumlu etkiler. 

ANTİTEZ: Toplu konutlarda yaşamak bireylerin psikolojisini olumlu 

etkiler.  

Final konusu  

TEZ: Türkçeye yabancı dillerden kelime alınması milli benlik üzerine 

kötü etki yapar.  

ANTİTEZ: Türkçeye yabancı dillerden kelime alınması dilimizi 

zenginleştirir.  



 

 

 

 

 

 Turnuvalarda bilgisayar ile sunum yapılmayacaktır. Ancak görsel malzeme (kitap, 

gazete, afiş, dergi vb.) kullanılabilecektir.  

 Münazaraya hangi grubun önce başlayacağı, yarışma başlamadan hemen önce 

jürinin önünde grup sözcülerinin çekeceği kura ile belirlenecektir.  

 Münazara sırasında, yarışmacılar kendi aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı 

olarak beşer dakikalık 1. tur konuşmalarını yapacaklar. 1. tur sonunda grup 

sorularını değerlendirmek için gruplara 5 dakika süre verilecek. 2. turda grup 

sözcüleri bir defa daha söz alarak yedişer dakika içinde yapılan eleştirileri 

cevaplayıp eksik bırakılan bilgileri tamamlayacaklar.   

 Kampüs kademe yöneticileri tarafından okulda görevli bir öğretmen sunuculuk 

yapmak ve konuşma süresinin kontrolünü sağlamak üzere görevlendirilecektir.   

(Toplam yarışma süresi: 4 x 5=20 +7=27 x 2=54 +5=59 dk.)  

(Not: Konuşma esnasında, zamanla ilgili uyarı son 1 dakika içinde 

yapılacaktır.)  

 Turnuvalarda her konuşmacı, jüri tarafından ekte gönderilen forma göre 

değerlendirilecektir.  

 Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, yarışma salonunda bulunanların 

huzurunda yapacak ve sonucu açıklayacaktır.   

 Jürinin verdiği karar kesindir. İtirazlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.   

 Kademe yöneticileri münazara etkinliğine katılan her bir öğrenciye katılım belgesi 

verecektir.  

 Münazara turnuvası ödülleri aşağıdaki gibidir.  

 

Kampüs birincisi olan takımlara  5 Okyanus Yıldızı  

Çeyrek final ön elemeyi kazanan takımlara  10 Okyanus Yıldızı  

Çeyrek finali kazanan takımlara  15 Okyanus Yıldızı  

Yarı finali kazanan takımlara  20 Okyanus Yıldızı  

Finalde kazanan takıma  30 Okyanus Yıldızı  

Tabloda yazan Okyanus Yıldızları her bir takım üyesi içindir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TURNUVA TAKVİMİ  

 

Kampüs birincileri 

seçimi  

08 -12 Ekim 2018 (herkes kendi kampüsünde)  

Çeyrek final ön 

eleme  

19-23 Kasım 2018 (Beylikdüzü-Avcılar-Sancaktepe-Bahçelievler-

Ataşehir-Beykent-Bayrampaşa)  

Çeyrek final  05 – 08 Şubat 2019 (Çekmeköy-Fatih-Güneşli)  

Yarı final  11 -13 Mart 2019 (Halkalı-Kemerburgaz)  

Final  10 Nisan 2019 (Mimarsinan)  

 

 

TURNUVA EV SAHİPLERİ 

 

Kampüs birincileri 

seçimi  

 Herkes kendi kampüsünde 

Çeyrek final ön 

eleme  

Beylikdüzü-Avcılar-Sancaktepe-Bahçelievler-Ataşehir-Beykent-

Bayrampaşa 

Çeyrek final  Çekmeköy-Fatih-Güneşli  

Yarı final  Halkalı-Kemerburgaz 

Final  Mimarsinan 

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ  

  

Jüri üyelerinin her birinin yarışmacılara verdiği puanlar birleştirilerek, puanların ortalaması 

alınıp, kazanan taraf belirlenecektir. Buna göre her bir grubun puanlarının toplamı 500’ü 

geçmeyecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ek:  

  

JÜRİ DEĞERLENDİRME FORMU  

 

Konu  

    

Tarih ve Saat  

    

Yarışma Yeri  

    

Değerlendirilen Grup No/Adı  

    

     

DEĞERLENDİRME 

MADDELERİ 

TAVAN 

PUAN 
1.YARIŞMACI 2.YARIŞMACI 3.YARIŞMACI 4.YARIŞMACI 

GRUP  

SÖZCÜSÜ 
TOPLAM 

İçeriğe göre dil ve üslubun 

seçilmesi  
10 

      

Karşı düşünceleri çürütecek 

örneklerin ve tezin seçilmesi  
10 

      

İçeriği en iyi biçimde ve etkili 

savunarak ikna etme  
10 

      

İçeriği açma, genişletme, 

örnekleme ve toparlama  
10 

  

  

   

İçeriğe uygun tonlama, 

vurgulamayı seçme  
10 

      

İçeriği metne bakmadan sunma  10 

      

İçeriğe uygun kelime ve 

kavramları doğru bir şekilde 

kullanma  

10 

      

İçeriğe uygun anlatım 

biçimlerinin ve cümlelerin seçimi  
10 

      

Beden dilini doğru ve düzgün bir 

şekilde kullanma  
10 

      

Zamanı verimli ve verilen 

süreye uygun olarak kullanma  
10 

      

GENEL TOPLAM  100 

      

ORTALAMA  

       

GRUP ORTALAMASI  

    

 

1.JÜRİ ÜYESİ            2.JÜRİ ÜYESİ       3.JÜRİ ÜYESİ 
Ad Soyad/İmza                                Ad Soyad/İmza           Ad Soyad/İmza 
 

 


