


 

 

BAŞAKŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ve İLİM YAYMA CEMİYETİ  

HİTABET YARIŞMALARI 

Hitabet yerinde, etkili ve uygun bir şekilde kişinin meramını ifade etmesidir. Her kişi için dili 
doğru kullanma, ifadede anlaşılır ve etkili olma önemli bir haslettir. Bu vesileyle gençlerimizin 
hitabet becerilerini geliştirmek, topluluk karşısında konuşma konusunda özgüven temin etmek 
ve topluma değer katan, yol gösterici şahsiyetleri daha yakından tanıtmak amacıyla “Hitabet 
Yarışmaları” projesi ortaya çıkmıştır. İlim Yayma Cemiyeti Başakşehir Şubesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü olarak liseler arasında düzenlediğimiz bu proje daha önce sırasıyla; Mehmet Akif 
Ersoy (2015-2016), Aliya İzzetbegoviç (2016-2017), Necip Fazıl Kısakürek (2017-2018), II. 
Abdülhamid Han (2018-2019), Sezai Karakoç (2019-2020) ve Cemil Meriç (2021-2022) gibi 
önder şahsiyetleri konu edinmiştir.  

İÇERİK VE KAPSAM 

Sözlerin hem zihinlerde hem de gönüllerde yer bulması kolay değil. Kimi zaman dinlemekten 
zevk aldıklarımızın aslında bizden, kendimizden ne çok şey taşıdığını düşünürüz. Konuşmak 
hepimizin sahip olduğu bir yetenek olsa bile sözlerin tüm dinleyenlerde karşılık bulması başlı 
başına bir sanat. Etkisi bu kadar yüksek olan söyleyişler, herkesin başaramayacağı hitabet 
sanatı ürünleridir. Yeni deyimiyle etkili ve güzel konuşma eski deyimiyle hitabet, tüm 
zamanların en etkili iletişim yöntemlerinden birini oluşturuyor. Her dönem önemini koruyan 
ve büyük toplulukları, kimi zaman yönlendiren, birleştiren bir etkinin aracı konumunda olması 
nedeniyle çoğunlukla aynı amaç için kapalı ya da açık alanda bir arada bulunanlara yapılan 
etkileyici konuşmalar olarak değerlendirmek anlamlı olacaktır. Lise öğrencilerinin hitabet 
yeteneklerinin gelişimi, kimlik ve tarih bilinci elde etmeleri ve sosyal yönden gelişmelerine 
katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlenen hitabet yarışmasının yedincisi yaşadığı 
toplumda ırk, renk ve inanç ayrımcılığına karşı mücadele eden ve insan hakları mücadelesi 
veren “Malcolm X” temasıyla planlanmıştır.   

AMAÇ 

Ortaöğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizi, Türk dilini doğru, etkili ve 
kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek, dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini 
geliştirmek, Malcolm X’i tanıtmak; öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme 
becerisi ve özgüven kazandırmaktır. 

Öğrencilerimizin, dilin en güzel ifade şekillerinden olan hitabet sanatına ilgi duymalarını, 
geçmiş ile gelecek arasında tarihi, millî ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan-millet sevgisi 
ve saygısını geliştirmelerini sağlamaktır. 

DAYANAK: Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 



 

 

PROJE YÖNETİMİ: Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Resmi ve Özel Lise 
Müdürlükleri. 

HEDEF KİTLE: Başakşehir ilçesinde öğrenim gören resmi/özel lise öğrencileri. 

SÜREÇ 

Yarışma Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Başakşehir Şubesi iş 
birliği içinde lise öğrencileri arasında ödüllü yapılacaktır. 

Her okulda yarışmadan sorumlu bir öğretmen, okul müdürlüklerince belirlenecek ve bu 
sorumlu öğretmen ve her okuldan yarışmaya hitabet kabiliyeti yüksek bir öğrenci ismini daha 
sonra belirtilecek süreye kadar Milli Eğitim Müdürlüğümüz ilgili bölümüne resmi yazıyla 
bildirilecektir. 

Hitabet İçeriğinde Malcolm X tüm yönleriyle ele alınacak olup yarışma öncesi Prof. Dr. Recep 
ŞENTÜRK’ün “Malcolm X” kitabı okunarak içerik hazırlanması tavsiye edilmektedir. 

Okul adına yarışmaya katılacak olan öğrencilerin hazırlamış oldukları metinlerin belirlenen 
tarihlere kadar Milli Eğitim Müdürlüğümüz Özel Büroya basaksehirmemozelburo@gmail.com 
adresine e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu tarihe kadar göndermeyen okullar yarışmaya dâhil 
edilmeyecektir. 

Önceki senelerde yapılan yarışmalara katılan öğrenciler tekrar yarışmaya 
katılamayacaklardır.  

Yarışmacı öğrenciler sahnede mikrofon, arkada slayt ve fon müziği dışında bir materyal 
kullanmayacaklardır. 

Son başvuru 1 Kasım 2022 tarihinde olacak şekilde okullardan başvuruların alınması ve  okullar 
arası ön eleme 22-23 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlamaktadır. Bu konuda planlama İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Bölümünce yapılacak, ön elemenin kesinleşen günü, saati ve 
yeri daha sonra okullara bildirilecektir. 

Ön elemede en yüksek puanı alan ilk beş (5) okul finale kalacaktır.  

Final yarışması 13 Aralık 2022 olarak planlanmaktadır. Kesin tarih daha sonra bildirilecektir. 

İlçe elemeleri ve final yarışması için jüri, Müdürlüğümüz Strateji Bölümünce oluşturulacaktır. 

Her öğrenci Malcolm X’i salonda, izleyiciler önünde, şiirsel tarza kaymadan, hitabet kurallarına 
uygun olarak anlatacaktır.  

Her bir konuşmacının kullanacağı süre en az 7, en fazla 10 dakika olacaktır. Asgari ya da azami 
süre ölçüsüne uymamak puanlandırma sırasında jüri tarafından olumsuz bir performans olarak 
değerlendirilecektir 

 

 



 

 

 Performanslar; 

a- İçerik (Tüm yönleriyle Malcolm X) 

b- Türkçeyi güzel kullanma becerisi 

c- Hitabet Sanatı açısından üç kategoride değerlendirilecektir.  

 Yarışmanın sekretaryasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Bölümü; sponsorluğunu 
ise İlim Yayma Cemiyeti Başakşehir Şubesi yapacaktır. 

 Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımı isteğe 
bağlıdır. 

 Hitabet sunumu sırasında slayt, müzik ve görsel kullanılabilir. 

 Yarışmaya her okuldan hitabeti güçlü bir öğrenci danışman öğretmeni ile 
katılabilecektir. 

 Öğrenciyi yarışmaya hazırlayan danışman öğretmenin kayıt formuna isminin 
yazılması gerekmektedir. Aksi durumda öğretmen ödülü verilmeyecektir.  

 

Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama 

 
ADI SOYADI: 

 
PUANI:  

Sıra 
No 

  PERFORMANS KRİTERLERİ PUAN 

TÜRKÇEYİ GÜZEL KULLANMA (30 puan)  

1 Anlamlı ve düzenli cümleler kurmak, konuyu anlaşılır şekilde ifade edebilmek “Öğrenci 
meramını anlaşılır biçimde ifade ediyor mu?” Buna bakılacaktır. (10 puan) 

 

2 Konuşmada akıcılık (10 puan)   

3 Bir metne bağlı kalmadan konuşabilmek (10 puan) (Öğrenci konuşmasının akışını hatırlamak 
için elindeki metne göz atabilir, ancak metni okuması olumsuz değerlendirilir.) Bu kısımda en 
fazla 5 puan kesilebilir. 

 

                                                                                                                                     TOPLAM  

İÇERİK (30 Puan)  

1 Malcolm X’in sözlerinden örnek vermek (6 puan)  

2 Malcolm X’in fikirlerine örnek vermek (6 puan) İki örnek yeterlidir.   

3 Malcolm X’in ahlaki şahsiyetine örnek vermek (6 puan)  



 

 

4 Malcolm X’in medeniyet yaklaşımına değinmek (6 puan)  

5 Konuşma en az 7, en fazla 10 dakika olarak sınırlandırılmıştır. İlave 30 saniyeden sonra puan 
kırılacaktır. (6 puan) 

 

                                                                                                                                           TOPLAM  

HİTABET (40 Puan)  

1 Anlatımla ses tonu arasındaki uyum (20 puan) Bunlar arasındaki her bir uyumsuzluk ve 
sürekli bağırarak konuşmak bu kısımda olumsuz değerlendirilecektir.  

 

2 Öğrencinin sahnede baş, el, kol, ayak ve bedeniyle duruşu, el-kol hareketleri arasındaki uyum, 
sevinç, hüzün, öfke ifadeleriyle yüz ifadesi arasındaki uyum (20 Puan) 

 

TOPLAM  

GENEL TOPLAM  

 

AÇIKLAMALAR:  

1. Yarışmaya katılacak öğrencilerin konuşma metinleri öncelikle kendi okullarındaki komisyon 
tarafından incelenecektir. 

2. Yarışmacılar, yarışmanın başlama saatinden en az 30 dakika önce yarışmanın yapılacağı 
salonda (yarışma yeri daha sonra belirlenecektir) hazır bulunacaktır. Yarışma saatinden sonra 
gelen yarışmacı elenmiş olacaktır. 

3. Yarışma Ortaöğretim Lise şeklinde tek bir kategoride gerçekleşecektir. 

4. Yarışmacı öğrenci; sade, aşırıya kaçmayan, öğrenciye yakışır, okuduğu metnin konusuna 
özgü serbest kıyafet giyebilir. 

5. İtirazlar jüriye yazılı olarak yapılacak ve jüri tarafından değerlendirilecektir.  

6. Yarışmacı mikrofon kullanmalıdır.  

7. Yarışmada ilk beşe giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri ödüllendirilecektir. 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ 

1. ÖĞRENCİ 3000 TL 

2. ÖĞRENCİ 2000 TL 

3. ÖĞRENCİ 1500 TL 

4. ÖĞRENCİ 1000 TL 

5. ÖĞRENCİ 1000 TL 

*Dereceye giren öğrencilerin danışman öğretmenlerine 750’şer TL 


