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kendilerini geli~tirmek amaclyla dort Dilde Miinazara Y an~maSl planlamm~tIr. Munazara 
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Genel Mudurlugumuzce, Anadolu imam hatip liselerinde ogrenim goren 
ogrencilerimizin Arap9a, ingilizce, ispanyolca ve Almanca dillerinde okuma, yazma, 
du~iinme, konu~ma, dinleme, anlama ve temel dil becerilerini; farkh dillerde ozgUn fikir 
iiretebilme ve k~Ila~tIklan problemlere 90ziim bulma yeteneklerini; farkh gOrU~leri 
istatistiki bilgilerle savunabilme, mantlk yfuiitme, tezler ortaya koyma ve antitezler uretme 
yetkinlik1erini; oZgUven duygularlill ve toplum i9inde kendilerini sozlu olarak ifade edebilme 
kabiliyetlerini desteklemek ve geli~tinnek amaclyla "Dort Dilde Mitnazara Yan~masl" 
planiamlll~trr. 

Bunyesinde hazrrhk SIlllfl olan proje Anadolu imam hatip liseleri He uluslararasl 
Anadolu imam hatip liseleri dl~Illdaki Anadolu imam hatip liselerinden de yan§maya katIlma 
konusunda Genel Mudiirlugumuze ge~itli talepler iletilmi~tir. Bu kapsamda Arap9a ve 
ingilizce dillerinde mitnazara yan~malanna katIhnak isteyen okullanllllz, 31 Mart 2017 
tarihine kadar MEBDES Etkinlikler Sistemi itzerinden ba~vurulanm yapabilecektir. 
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A. AMA<; 

Ogrencilerin; 

• 	 Arap~a, ingilizce, ispanyolca ve Almanca dillerinde okuma. yazma. du~unme. 

konu~ma. dinleme, anlama ve dilbilgisi becerilerini, 

• 	 Farklt dillerde ozgun fikir uretebilme ve kaqlla~tlklarl problemlere fozum bulma 

yeteneklerini. 

• 	 Farkh gorO~leri istatistiki bilgiJerle savunabilme, mantlk yurutme, tezler ortaya 

koyma ve antitezler uretme konusunda becerilerini, 

• 	 Ozgoven duygulanm ve toplum ifinde kendilerini soziO olarak ifade edebilme 

kabiJiyetlerini desteklemek ve geli~tirmektir. 

B. KAPSAM 

Yan~malar, bunyesinde hazlrhk Slnlfl olan proje Anadolu imam hatip Iiseleri ile 

uluslararasl Anadolu imam hatip Iiselerini kapsamaktadlr. 

C. DAYANAK 

• 	 Milli Egitim Temel Kanunu 

• 	 MEB Ortaogretim Kurumlan Yonetmenligi 

• 	 MEB ilkogretim ve Orta Ogretim Kurumlarl Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi. 

D. GENEl ESASLAR 

• 	 Yan~malara, bunyesinde hazlrhk slmfl uygulamasl olan proje Anadolu imam hatip 

Jiseleri He uiuslararasl Anadolu imam hatip Iiselerinde orgun egitime devam eden 

ogrenciler katlhr. Ancak ana dili Arap~, ingilizce. Ispanyolca ve Almanca olan 

yabanci uyruklu ogrenciler ile yurt i~i veya yurt dl~lnda egitim dili Arap~a. 

ingilizce, ispanyolca ve Almanca olan okullarda en az bir egitim ogretim ylll 

ogrenim gormu~ olan ogrenciler yarl~malara katllamazlar. 

• 	 Yan~malara katllan ogrencilerde slnlf ~artl aranmaz. 
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• 	 Onceki ytllarda yapllan Arapr;a miinazara yart~malartnda Tiirkiye birincisi olan 

Olrenciler, yan~malara kattlamazlar. 

• 	 Yar1lmaya katlhm grup halinde ger~eklellr. Her bir grup, 3 (ii~) asll 1 (bir) yedek 

toplam 4 (dort) iiyeden olulur. OkuUar dOrt dUde de yar1lmalara kattlabllir. 

Yar1lmalarda her okulu aym dilde bir grup temsil eder. Ancak Almanca miinazara 

yarllmaslOa Almanca hazlrhk simfl uygulamaSI olan okuldan iki (2) grup katlhr. 

• 	 Yarl~ma; Okul i~i. Van Final ve TOrkiye Finali olmak Ozere Or; a~amada 

gerr;ekle~tirilir. 

• 	 Konular 4 (dOrt) ana onerme olarak yart~madan once Din Ogretimi Genel 

MOdOrliigii taraflOdan belirlenir ve itan edilir. 

• 	 MOnazara taklmlan kura yoluyJa kendilerine verilen onermeyi savunan "savunma 

kanadl" ve onermeye muhalefet eden "muhalif kanat" olmak Ozere iki gruptan 

olu~ur. 

• 	 Gruplardan birisi Onermeyi olumlu, digeri ise olumsuz yonden savunur. 

• 	 Taktmlar kendi ir;inde i~ bolOmO yaplp her bir onermenin savunma kanadt ve 

muhalif kanat rolleri i1e iJgili hazlrllklartnt mOnazara gOnOne kadar yaparlar. 

• 	 Yan~malan koordine etmek amaclyla en az 3 (O~), en fazla 5 (bel) ki~iden 

"yanlma yOrOtme kurulu" olu~turulur. 

• 	 Yan~malan degerlendirmek ve yonetmek amactyla en az 3 (ii~), en fazla 7 (yedi) 

ki~iden hakem heyeti olu~turulur. Hakem heyetinin tek saYlda oimasl esastlr. Heyet 

araslndan bir ki~i ba~kan olarak belirlenir. 

• 	 Her taklml r;ah~tlrmak, teknik bilgilendirme ve rehberlik amaclyla dantlman 

Olretmen gorevlendirilir. 

E. 	 UYGULAMA A~AMALARI 

• 	 Hakem heyeti. her yan~ma oncesinde etkinligin i~leyi~i ve puanlama sistemi ile ilgili 

ogrencileri bilgilendirir. 

• 	 Gruplann e~)e~tirilmesi ve savunacagt onermenin belirlenmesi, yart~madan once 

kura yoluyla yaplhr. Kurada ilk ~Ikan taklm savunma kanadl, lkind taklm muhalif 

kanat olarak bellrlenir. 

• 	 Kura r;ekiminden sonra taklmlara, yan~madan once haztrlandtklart her bir 

onermenin savunma kanadt ve muhalif kanat rolleri lIe i1gili son kontrollerini 

yapmalan ir;in 15 dakikahk sOre verilir. 15 dakikahk sOre ir;erisinde yart~macllar, 
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kendilerine verilen goreve ve savunacaklan du~unceye uygun bir strateji 

geli~tirirler. Bu sure zarfmda ogrencilerin yamnda herhangi bir kimse bulunmaz 

ve teknolojik cihaz kullamlmaz. 

• 	 Munazara, hakem heyeti ba~kammn ma~ zilini ~Imasl ile ba~lar. 

• 	 Konu~ma esnasmda, zamanla ilgili uyart, ilk bir dakikanm bitiminde ve son bir (1) 

dakika kala sunucu tarafmdan yaplhr. 

• 	 Konu~maya, savunma kanadmdan biri ba~lar. 

• 	 Konu~maCllar i~in ayrtlan sure 6'lar (altl) dakikadlr. Savunma kanadmm birinci 

konu~maclSlndan sonra soz muhalif kanada verilir ve konu~malar slrayla 6'~ar 

dakika olarak yaplhr. 

• 	 6 dakikahk ana argumanlarln yer aldlgl konu~malar tamamlandlktan sonra son 

sozler i~in oncelik muhalif kanadm konu~maClsma verilir. Son konulmaYI yapacak 

olan kililer normal ak1rtaki taklmm son konulmaClsl olamazlar. Son konu~mada 

sure her bir taklm i~in 4 (dart) dakikadlr. 

• 	 Dort dakikahk son konu~malarda kar~1 tarafm mudahalede bulunmasma izin 

verilmez. Bu konu~ma esnasmda yeni fikirlerin ve delillerin ortaya konulmasl kabul 

edilmez. saz konusu konulma kal11 taklmm bOtlin konulmacllarmm delillerini 

,Onltmeye yanelik bir konulmadlr. 

• 	 Konu~maCllara mOdahale edilmesi belli i1keler dogrultusunda serbesttir. Mudahale 

sadece kar~1 taraftaki taklm uyelerince yapllabilir. Mudahaleler; soru sormak, kar~1 

tarafm fikrini ele~tirmek, yanh~ kullandlgl bir kavraml duzeltmek, muhatabm 

zihnini sarsmak vb. durumlar i~in yapllabilir. 

• 	 Konu~manm ilk ve son dakikalarmda mudahale yapllmasl yasaktlr. Birinci 

dakikanm sonunda sunucu zile bir kere basar ve mudahale yapllabiJecegini gosterir. 

Son dakikaya girince ziJe vine basarak mudahale suresinin bittigini ve son bir 

dakikaya girildigini ifade eder. 6. dakikadan sonra zile iki kez baslhr. Konu~maci 

konu~masml bitirmemi~ ise sunucu tarafmdan 15 saniye sonra zile kesintisiz olarak 

basIlmaya ba~lanir. 

• 	 Mudahalede bulunmak isteyen ki~i belirlenen vakitler i~inde elini kaldtrarak 

munazara dilinde "MOdahale" ~eklinde talepte bulunur. Konu~macl bu mudahaleyi 

kabul edip etmeme konusunda serbesttir. Bir konu~maCl en fazla iki mudahale 

alabilir. Konu~macmm mudahaleyi kabul etmesi halinde, mudahalede bulunan ki~i 
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en fazla 15 saniye konu~abilir. Mudahaleyi kabul etmemesi durumunda 

"mOdahalelere verdigi cevaplar" maddesinden puan alamaz. 

• Munazara ma~lari eleme usulu ile yaplhr. Hakem heyeti her ma~ sonunda 

degerlendirmelerini yaparak galip taklml puam i1e birlikte apklar. Puanlann 'e~it 

olmasl durumunda hakem heyeti, Kendi arasmda hangi tarafm elenmesi gerektigi 

konusunda tek tek goru~ beyan eder ve oylama yapar. Heyet Oyelerinin ~ekimser 

kalmasl veya oylarln e~it oimasl durumunda heyet ba~kanmm oyu belirleyici olur. 

• Galip taklmlar arasmda yeniden kura ile hangi taklmlann ma~ yapacagl belirlenir. 

Saymm tek olmasl durumunda bazl taklmlar pas ge~erek ust tura kalabilir. Bu 

durum kura ile belirlenir. 

• Konu~macllaran rolleri ~u lekildedir: 

• Savunma Kanadman Birinci KonulmaClsl: 6 Dakika 

./ A~lh~ vecumhurun seiamianmasl 

./ Taklm uyelerinin tamtlml ve gorev daglltmlarmm a~lklanmasl 

./ Onermenin tammianmasl (Kim? Ne? Nerede? Ne zaman? NasI!? Ni~in?) 

./ Taklmm temel goru~GnOn a~lklanmasl 

./ Kendi delilini one sGrmesi (smlrlandlrma, a~lklama) 

./ Konu~manm ozetlenmesi 

• Muhalif Kanadm Birind Konulmaclsl: 6 Dakika 

./ Afl"~ ve cumhurun selamlanmasl 

./ Taklm Gyelerinin tamtlml ve gorev dagilimlarmm a~lklanmasl 

./ Taklfl'lIn temel gorG~GnGn a~lklanmasl 

./ Birind konu~macmtn gorG~lerinin ~GrGtGlmesi 

./ Kendi delilini one sGrmesi (slmrlandlrma, a~tklama) 

./ Konu~manm ozetlenmesi 

• Savunma Kanadlnln Ikind Konu~maClsl: 6 Dakika 

./ Selamlama ve giri~ 

./ Muhalif kanadm ilk konu~maclslmn gorG~lerinin ele~tirisi 

./ Kendi delilini one sGrmesi (slmrlandlrma, a~lklama) 

./ Konu~manm ozetlenmesi 

• Muhalif Kanadan Ikind Konulmaclsl: 6 Dakika 

./ Selamlama ve giri~ 

./ Savunma kanadmm ikind konu~maClsmm gorG~lerinin ele~tirisi 

./ Kendi delilini one surmesi (slnlrlandlrma, a~lklama) 
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y" Konu~mamn ozetlenmesi 

• Savunma Kanadtntn O¢ndi Konu~maClsl: 6 Dakika 

y" Selamlama ve giri~ 
y" Muhalif kanadm ilk iki konu~maclsmm gorG~lerinin ele~tirisi 

y" Kendi taklml apsmdan mGnazaradaki temel gorLi~lerin ele allnmasl 

y" Konu~manm ozetlenmesi 

• MuhaUf Kanadm O¢ncO Konu~maclsl: 6 Dakika 

y" Selamlama ve giri~ 
y" Savunma kanadmm bir ve ikinci konu~macllarmm gorG~lerinin 

ele~tirilmesi 

y" Kendi taklml aC;:lSIndan mGnazaradaki temel gorG~lerin ele ahnmasl 

y" Konu~manm ozetlenmesi 

• Muhalif Kanadtn Son Konu~maclSl: 4 Dakika 

Taklmm blrinci veya ikinci konu~macJlarmdan birisi konu~ur. Bu konu~mada 

mGdahale yasaktlr. 

y" Klsa bir giri~ 

y" Muhalif kanadm gGc;:ILi yonlerinin ve savunma kanadmm zaYlf yonlerinin 

belirtilmesi 

y" Kendi taklmmm kazanma gerekc;:elerini vurguiamasl 

• Savunma Kanadmln Son KonuJmaasl: 4 Dakika 

Taklmm birinci veya ikinci konu~macllanndan birisi konu~ur. Bu konu~mada 

mGdahale yasaktlr. 

y" Klsa bir giri~ 

y" Savunma kanadmm gGc;:IG yonlerinin ve muhalif kanadm zaYlf yonlerinin 

belirtilmesi 

y" Kendi taklmmm kazanma gerekc;:elerini vurguiamasl 

• MGnazara yan~malarmda taklmlar; gorG~lerini gGc;:lendirmek ve kar~l fikri c;:GrGtmek 

amaclyla dini nasslan (ayet-hadis) kullanmayacaklardlr. 

• Hakem heyeti hic;:bir ~ekilde yan~macllara i1i~kin yorum yapamaz. Olumlu olumsuz 

degerlendirme beyan edemez. Sadece sGre ve mGnazara konulan ile ilgili 

aC;:lklamalarda bulunur. 

• Yan~ma esnasmda bilgisayar/tab!et/telefon ile sunum yapllamaz. Ancak kitap, 

gazete, dergi, beige, istatistiki bilgi, afif, resim, fotograf, yaztll ve gorse! malzeme, 

gGncel olaylarla ornekleme vb. kullamlabilir. 
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• Konu~malar esnasmda hakaret etmek, muhataba sesi yukseltmek, kotU/argo SOz 

kullanmak yasak olup konu~macmm puanrna olumsuz etki yapar. Konu~an ki~inin 

dinlenilmesi esasttr. 

• Munazaraya kattlacak i.i~ ki~ilik taklm danr~man ogretmen tarafmdan belirlenir. 

Dant~man ogretmen, yart~manrn 4' er dakikahk son konu~ma bolOmOnde yart~macl 

degi~imi yaparak yedek ogrenciyi taklma dahil edebilir. 

• Yan~macllara verilen yaka kartlarmm taklimasl mecburidir. 

• Hakem heyeti. grup uyelerini deAerlendirme ol~eAine gore degerlendirir. 

• Hakem heyeti, etkinligin bitiminde ~ara vermeksizin· salonda bulunanlann 

huzurunda degerlendirmesini yapar ve sonucu a~lklar. 

1) Munazara Yar1fmalarl Okul I~i Elemeleri 

• Etkinlige katlhm her smlf seviyesinden olabilecegi gibi smlflar ve ~ubeler araSI 

karma ekipler de olu~turulabilir. 

• Gruplarm tartl~acagl konular; Din Ogretimi Genel MOdOrlOgO tarafmdan belirlenen 

konular arasmdan, oku! yart~ma yurOtme kurulunca yart~madan en az bir hafta 

once kura ile belirlenir. 

• Etkinlik. kurul tarafmdan belirlenen tarihte ger~ekle~irilir. 

• Okul birincisi olan gruptaki ogrencilerin ba~vurulan Din Ogretimi Genel 

MudOrlugu web sayfasmda yer alan MEBDES Etkinlikler Sistemine girilir. 

• Okul yOrutme kurulu. yart~ma ba~uru sOresi i~erisinde gerekli durumlarda grup 

uyelerinde degi~iklik yapabilir. 

• Okul is:i elemelerde birinci olan grup. yan final elemelerine kattlmaya hak kazanrr. 

• Okul muduriOgu munazara etkinligine katllan her bir ogrenciye "Katlhm Belgesi" 

hakem heyetine ve gorevli ogretmenlere "Te~ekkur Belgesi" verir. 

2) MOnazara Yarlfmalarl Yan Final Elemeleri 

• Genel MudOrli.ik tarafmdan belirlenen tarih ve saatte. tek merkezde 

gers:ekle~tirilir. 

• Yan~manm koordinesinden. Genel MOdOrlOk tarafmdan gorevlendirilen 

koordinator okul mudurlOgu ve yarl~ma yOrOtme kurulu sorumludur. 

• Gruplann tartl~acagl konular; Din Ogretimi Genel MudOrlOgO tarafmdan belirlenen 

konular arasmdan kura yolu He yart~ma gunO belirlenir. 
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• 	 Yarl~malarda galip gelen okullar. bir ust tura ge~er ve galip gelen diger okullarla 

yarl~lr. Elemeler Turkiye finaline katl.lacak iki okulun bellrlenmesiyle tamamlanlr. 

• 	 E~le~meler ve konularln belirlenmesi koordinator okulun rehberligi ve yan~acak 

okuJlarln katJllml He kura yoluyla yinelenir. 

• 	 Her turu gaJip bitiren okul. Turkiye finaline katllmaya hak kazanrr. 

• 	 Turkiye finaline katllmaya hak kazanan okullarln bilgileri. koordinator okul 

taraflndan MEBDES yarl~ma ba~vuru sisteminde yer alan sonu~ bildirme bolUmune 

i~lenir. 

3) MOnazara Yarl~malarl TOrkiye Finali 

• 	 Turkiye finali. takvimde belirlenen tarih ve saatte Arap~a Yan~malarl Turkiye Finali 

ile birlikte ger~ekle~tirilir. 

• 	 Yan~ma; "Uygulama A~amalan"nda belirlenen kurallar ~er~evesinde icra edilir. 

• 	 Final hakem heyeti. Din Ogretimi Genel Mudurlugu taraflndan belirlenen 

uyelerden olu~ur. 

• 	 Turkiye finali konusu. Din Ogretimi Genel MudurlUgu taraflndan belirlenir. On 

elemelerde tartl~r1an konular. Turkiye finalinde yeniden tartl~lImaz. 

F. MONAZARA KONULARI 

• 	 Yan~malarda a~aglda belirtilen konular tartl~llacaktlr: 

• 	 Konular; 

1) Maddi geliri yuksek bir meslek sahibi olmak daha onemlidir. 

Manevi kazanrm saglayan bir meslek sahibi olmak daha onemlidir. 

2) Egitimin niteliginin artlrllmaslnda akademik ~ah~malar daha onemlidir. 

Egitimin niteliginin arttrllmaslnda sosyal·kulturel faaliyetler daha onemlidir. 

3) Teknoloji. ogrenci ba~anslnl olumlu yonde etkiler. 

T eknoloji, ogrenci ba~anslnr olumsuz yonde etkiler. 

4) Ogrencinin ba~anslnda disiplin ve ~h~ma en onemli etkendir. 

Ogrencinin ba~anslnda dogu~tan gelen ozellikler (zek§. yetenek vb.) daha 
onemlidir. 
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G. 

• Arap~a ve ingilizce milnazara yan~masma katllacak gruplar yukanda yer alan dort 
konuya da hazlrlamr. ispanyolca ve Almanca milnazara yarl~masma katllacak 
gruplar ise sadece ilk 2 (iki) konuya hazlrlanarak van finallere katlhrlar. 

• Genel MildOrlOk~e TOrkiye finalleri i~in, onceki a~amalarda tartl~llmayan bir konu 

belirlenir. 

DEGERlENOiRME 

• Degerlendirme, her bir grup Oyesi i~in 100 puan Ozerinden yaplhr. 

• Puanlama: 

• Konu~ma aklClligl ve dilehSkimiyet: 20 Puan 

• Konuya hSkimiyet. ikna gOcO ve deli/Jeri sunma: 15 puan 

• Kar~1 tarafa cevap verme ve deJiIlerini ~OrOtme: 15 Puan 

(Sadece ilk konutmaci. rolande olan yantmaCi i~in. bu madde, "konuya 

hSkimiyet, ikna garu ve delmeri sunma" esaslarma gore puanlamr.) 

• Beden dilini dogru ve etkili kullanma: 15 Puan 

• Konu~mamn i~ bOtlinlOgO (tutarhhk): 10 puan 

• Kendine gOven: 5 Puan 

• MOdahalelere verdigi cevaplar: 5 Puan 

• Tartl~ma kurallarma ve adabma uyma: 5 Puan 

• Zamam etkili kullanma: 5 Puan 

• Taklm i~indekl uyumu: 5 puan 

• Hakem heyeti ayesi, her bir konu~maClya verdigi puanlan, degerlendirme 

ol~eginde toplayarak konu~maClnm toplam puamm tespit eder. 

• Hakem heyeti Oyesinin grup Oyelerine verdigi puanlar toplanarak dorde (4) 

bolOnOr ve grup puam tespit edilir. 

• Hakem heyeti uyeJerinin grup puanlan, grup degerlendirme formunda top/anarak 

heyet Oye saylSlna bolOnOr. Puam yuksek olan grup, birinci olarak ilan edilir. 

• Puanlarm e~it olmasl durumunda hakem heyeti, hangi tarafm elenmesi gerektigi 

konusunda kendi aralarmda tek tek gorO~ beyan eder ve oylama yapar. Heyet 

Oyelerinin ~ekimser kalmasl veya oylann e~it olmasl durumunda heyet ba~kamnm 

oyu belirleyici olur. 

10/16 

.......-.'~~~'--~f-·~'~-~-~~~---- ~~--~-



q 

H. KURULLAR VE GOREVLERI 

1} Koordinator Okul MOdOrIO~O 

• Yan~maya katllan okullar araslnda koordinasyonu saglamak ve yan~malann 

sekretaryastnl yOrUtmek amaclyla koordinator okul mOdOrlilgO belirlenir. 

• Koordinator okul mOdOrIO~; 

• Yan~malara katllan okul mOdOrlOkleri arastnda koordinasyon ve i~birligini 

saglar. 

• Yan~mantn sekretarya gorevini yOrOtOr. 

• Degerlendirme sonu~lan ile i1gili tutanak ve evrakl. hakem heyetinde gorevli 

Oyelerce imzalanmastndan sonra, teslim ahr ve dosyaJayarak muhafaza eder. 

• Yan~ma sonu~lartnt. yan~madan sonraki iki (2) i~ gOnO i~inde Genel 

MQdOrlOgOn web sayfaslndaki "MEBDES Etkinlikler Sistemi"ne i~ler. 

• Yan~malara katllan ogrenciler ile okul mOdOrO ve dant~man ogretmenin ia~e 

ve ibatelerini saglar. Bunun dl~tnda katllacak izleyicilerin konaklama vb. 

giderleri koordinator okulun yOkOmlOlOgOnde degildir. 

• Yan~malara katllan okullann, yan~ma merkezlerinde okul faaliyetlerini tanltlcl 

stantlar a~maslnt koordine eder. 

2} YOrOtme KuruIJarl ve Gorevleri 

• Etkinligin koordine edilmesi ve yOrOtOlmesi amaclyla az O~ (3), en fazla bet (5) 

Oyeden "Yarltma YQriitme Kurulu" olu~turulur. Oyelerden biri kurul ba~kanl olarak 

gorev yapar. 

• Din C>gretimi Genel MOdOrlOgO ihtiya~ duymasl durumunda i~ birligi protokolO 

yaptlgl Akademi Lisan ve ilmi Ara~tJrmalar Dernegi uzmanlanntn danl~manltgtna 

ba~vurabilir. 

• Kurul; 

• Etkinligin yazlh. gorsel ve dijital ortamlar kullantlarak duyurulmastnl saglar. 

• Yan~ma hakem heyetini olu~turur. 

• Yan~ma hakem heyeti ile yan~maya katllacak gruplan sOre~ ile ilgili 

bilgilendirir. 

• Yart~ma evraktnl yan~madan bir hafta once hakem heyetine ula~ttrlr. 

• Yan~malartn yapllacagl salonlan hazlr hale getirir. 
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I. 

• Etkinligin belirlenen konular ~er~evesinde, verilen takvime gore yurUtUlmesini 

saglar. 

• Medya ve sosyal medya kanahyla, tamtlm ve duyurulan yapar. 

• STK ve yerel yonetimlerle i~birligi yaparak yan~malara katlhml saglamak i~in 

gereken tedbirleri ahr. 

• imam hatip ortaokullan ve Anadolu imam hatip liseleri ogrencileri ile velilerin 

yan~malara, izleyici olarak katllmalanm saglar. 

• Yan~malann saghkh ve huzurlu bir ~ekilde yurutOlebilmesi i~in gerekli 

onlemleri ahr. 

3) Hakem Heyeti ve Gorevleri 

• Hakem heyeti, yan~malarm yapllacagl okul mudurlUkleri ve Genel Mudurluk 

tarafmdan takvime riayet edilerek belirlenir. 

• Hakem heyeti, u~ (3), be~ (5) veya yedi (7) uyeden olu~turulur. 

• Okul Yarl~masl Hakem Heyeti; Munazara diIiyJe ilgili derslere giren veya ilgili dilde 

uzman ogretmenlerden olu~ur. Yeterli saYlda ogretmenin bulunmamasl halinde 

diger okullarda gorevli ogretmenler veya diger kurum ve kurulu~larda gorevli iJgiU 

dUde uzman ve yetkin ki~iler heyete dahil edilir. 

• Yarl Final Elemeleri Hakem Heyeti; Oniversite ogretim gorevlileri ba~ta olmak 

uzere. diger kurum ve kurulu~lar ile yan~mada ogrencisi olmayan okullarda gorevli 

i1giJi dilde uzman ve yetkln ki~ilerden olu~turulur. 

• Turkiye Finali Hakem Heyeti; Din Ogretimi Genel Mudurlugu tarafmdan ilgili 

dilde uzman ve yetkin ki~ilerden olu~turulur. 

• Hakem heyeti, yan~macllarl puanlama esaslarmda belirtilen ol~Utler ~er~evesinde 

degerlendirir ve degerlendirme sonu~lan He i1gili tutanak ve evrakl koordinator 

okul mudurlugune teslim eder. 

KURAl iHLALi VE IrfRAZLAR 

• Yan~malarda kural ihlaline tevessUi eden ogrenci/taklmlar, hakem heyeti ba~kam 

tarafmdan uyanhr. rum izah ve uyanlara ragmen yan~ma huzurunu bozan tavlr ve 

hareketlerde bulunan ~ahlslar, salon dl~ma pkanllr ve ilgili okuJ, bir sonraki yll aym 

yanfmaya katllamaz! Soz konusu duruma i1i~kin hazlrlanan tutanaklar koordinator 

okul mudurlugO tarafmdan Genel MudurJuge iletilir. 
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• 	 itirazlar. ilgili hakem heyetine. yarJ~ma sonunda danl~man ogretmen tarafmdan 

yazlh olarak yaplhr. itirazlar. heyet tarafmdan amnda degerlendirilerek 

sonu~landlrlhr ve tutanak altma almarak Han edilir. 

• 	 Heyetin verdigi karar kesindir. Sayasal degerlerin toplamlmasl hususundaki hatalar 

hari~ -hatah oldugu dO~OnUlen bir karar verilmesi durumunda dahi- son karar hakem 

heyetine aittir. Ba~ka bir makama yapllacak itirazlar dikkate ahnmaz. 

• 	 Yarl~malann sonunda okullara, hakem heyetinin verdigi puanlarm toplamml i~eren 

sonu~ formu verilir. Bu nedenle. her bir Oyenin verdigi puanlann aynntisl 

payla~llmaz. 

J. SONU<;LARIN ILANl 

• 	 Sonu~lar. koordinator okul mOdOrlUgO tarafmdan yan~madan sonraki iki i~ gOnO 

i~erjsinde Din Ogretimi Genel MOdOrlUgOnOn MEBDES Etkinlikler Sistemine i~Ienir 

ve https://dogm.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilir. 

K. OOOllER 

• 	 Oku\ ve van final elemelerine katllan ve dereceye giren yarl~maci taklmlar ve 

dam~man ogretmenler i~in yarl~ma yOrOtme kurullan. imkanlar dahilinde abartlya 

ka~madan ~e~itIi odOller belirler. 

• 	 TOrkiye finaJi odOlleri. yan~maya katllan ve dereceye giren taklm ile yan~maya 

hazlrlamakla gorevli ve adl ba~vuru esnasmda belirlenmi~ olan ogretmene takdim 

edilir. Okul idaresi veya herhangi bir ki~i/kurum tarafmdan Din Ogretimi Genel 

MlldOrlOgOnOn onaYI olmadan ogretmen isminde degi~iklik yapllamaz. 

• 	 OdUlO teslim alan ogrenci veya ogretmen; ~almma, bozulma vb. nedenlerle hak 

iddia edemez. Hediye olarak verilen ve bozulan OrOn, garanti kapsammda ise odOIO 

kazanan ki~i garanti belgeleriyle i~Iemini takip eder. Garanti kapsammda uygulanan 

i~Iemler ile i1gili. Din Ogretimi Genel MOdOrlOgO sorumlu tutulamaz. 

• 	 OdOller hi~bir ~ekilde ba~kasma devredilemez. 

• 	 Odllller. yarl~ma odOI toreninden sonra en fazla 1 ay i~erisinde elden veya kargo 

yolu i1e teslim edilir. 

• 	 Derece alan yarl~macllara ba~arl belgesi. diger yan~maCllara katlhm belgesi verilir. 

• 	 Yan§malara kattlan okul mOdOrlOklerine, ogrencileri haztrlayan danl§man 

ogretmenlere. koordinator okul mOdOrlCrklerine, destek veren tOm §ahts, kurum ve 
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kurulu~lara telekkur beJgesi verilir. Belgeler Genel MGdGrlGgumuzce haZlrlanarak il 

milli egitim mudurlukleri/koordinator okul mudurluklerine dijital ortamda 

go nderilir. 

UYGULAMA TAKViMi 

Okul i~i Elemelerinin Son Ger~ekle~tirilme Tarihi 

Okul Taklmlarmm MEBDES'e Girilmesi 13~17.03.2017 

Van Finali Elemelerinin icrasl 15-16.04.2017 

Turkiye Finali ve Odul Toreni 20.05.2017 
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Konuya h§kimiyet, ikna gOcO ve delilleri sunma 

Karfl tarafa cevap verme ve delillerini ~OrOtme 

(Sadece ilk konulmacl rolOnde olan yart1mac1 ifin, bu 
madde, "konuya hakimiyet. ikna guru ve de/illeri sunma" 
esaslarma gtJre puanlamr.) 

Beden dilini do~ru ve etkili kullanma 

Konu~manm i~ bOtOnlO~u (tutarhhk) 

Kendine gOven 

Taklm i~indeki uyumu 

Tartl~ma kurallarma ve adabma uyma 

Zaman! etkili kullanma 

MOdahalelere verdi~i cevaplar 

Se~ici Kurul 
imza, Adl-Soyadl 
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