
Örnek Münazara Konuları 
 

 

• Ev hanımlarına devlet tarafından maaş bağlanmalıdır/bağlanmamalıdır. 
• Bütün dünyada yapay zeka çalışmaları durdurulmalıdır/durdurulmamalıdır. 
• Evcil hayvan satışı yapan yerler kapatılmalıdır/kapatılmamalıdır. 
• UNESCO arkeolojik eserlerin çıkarıldıkları ülkelere iade edilmesi/edilmemesi üzerine 

çalışmalıdır. 
• Güzellik yarışmaları yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
• Fabrikalardaki robotlaşma düzeyine üst sınır getirilmelidir/getirilmemelidir. 
• Televizyonlardaki popüler şarkı yarışmalarının varlığı iyidir/kötüdür. 
• Ünlülere işledikleri suçlar için diğer bireylere göre daha fazla ceza verilmelidir/verilmemelidir. 
• Cezalandırmada bireylerin sosyoekonomik durumu göz önüne alınmalıdır/alınmamalıdır. 
• Özel durumlar haricinde bireysel silahlanma yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
• Sigara tamamen yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
• AVM’ler şehir dışına taşınmalıdır/taşınmamalıdır. 
• G8 ülkeleri üçüncü dünya ülkelerinin borçlarını silmelidir/silmemelidir.  
• Afrika’daki insani kriz durumlarına yalnızca Afrika Birliği müdahale 

edebilmelidir/edememelidir. 
• Spor programlarının yarısına futbol dışındaki sporlara yer verme zorunluluğu 

getirilmeldir/getirilmemelidir. 
• Dövüş sporları yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
• Futbolda katı bir yabancı oyuncu sınırlandırılması getirilmelidir/getirilmemelidir. 
• Sosyal medyadaki anonim hesaplar kaldırılmalıdır/kaldırılmamalıdır. 
• ABD’de yaşayan Afro-Amerikalı sporcular ve oyuncular süresiz boykota 

gitmelidir/gitmemelidir. 
• Kadınlara iş hayatında pozitif ayrımcılık yapılmalıdır/yapılmamalıdır. 
• Kişiler istedikleri takdirde sosyal güvenlik sisteminden çıkabilmelidir/çıkamamalıdır. 
• Sosyal medyaya günlük azami kullanım hakkı getirilmeldir/getirilmemelidir. 
• Görselliği ön plana çıkaran sosyal medya uygulamalarının(Instagram, Snapchat vbg.) varlığı 

kötüdür/iyidir. 
• Giyim firmalarına büyük beden kreasyon üretme zorunluluğu getirilmelidir/getirilmemelidir. 
• Evcil hayvan beslemek yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
• BM Güvenlik konseyi daimi üyelerinin veto hakkı kaldırılmalıdır. 
• Okullarda zorunlu kıyafet uygulaması kaldırılmalıdır/kaldırılmamalıdır. 
• Almanya, Kavgam (Mein Kampf) kitabını yasaklamalıdır/yasaklamamalıdır. 
• Bütün üniversiteler özelleştirilmelidir/özelleştirilmemelidir. 
• Devlet üniversitelerine yapılan destekler bilimsel üretkendiğe 

endekslenmelidir/endekslenmemelidir. 
• Çalışan çiftlerden biri bebek doğduktan sonra 3 yıl hiçbir işte çalışamamalıdır/çalışabilmelidir. 
• Kişiler para karşılığından ölüm riski içeren tıbbi deneylere katılabilmelidir/katılamamalıdır. 
• Ekonomik kalkınma uğruna çevreye zarar verilebilir/verilemez. 
• 18 yaşından küçüklerin TV’de yayınlanan herhangibir yarışmaya katılması 

yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 



• Uluslararası pazardaki ürünlere “küreselleşme vergisi” konulmalıdır. 
• Herhangi bir suçu kamu görevlilllerine ihbar edenlere para ödülü verilmelidir/verilmemelidir. 
• Hayvanlar hiçbir şekilde eğlence amaçlı kullanılamamalıdır/kullanılabilmelidir. 
• Kaçırılma olaylarında fidye verenler cezalandırılmalıdır/cezalandırılmamalıdır. 
• İş başvurularında isim, fotoğraf, cinsiyet, doğum yeri gibi bütün kişisel bilgiler kaldırılarak 

sadece iş ile ilgili bilgiler yer almalıdır/almamalıdır. 
• Mobbing suçu işleyenler belirli bir süre iş hayatından men edilmelidir/edilmemelidir. 
• Devlet sanatçıların ürettikleri eserlerden elde ettikleri gelirlerden vergi almamalıdır/almalıdır. 
• Fast-food şirketlerinin çocuklara yönelik reklam ve kampanyaları 

yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
• Organ nakillerinde sağlıklı bir hayat yaşamış bireylere öncelik verilmelidir/verilmemelidir. 
• Spor organizasyonlarına fast-food şirketlerinin sponsor olması 

yasaklanmalıdır/yasaklanmamalıdır. 
• Gelir vergisi oranı herkes için eşit olmalıdır/olmamalıdır. 
• Spor kulüplerinin başkanları taraftarlar tarafından seçilmelidir/seçilmemelidir. 
• Borsada hisseleri olan şirketlerin CEO’ları şirketleri zarar ettiği takdirde 

yargılanmalıdır/yargılanmamalıdır. 
• Reklamlarda rakip firmaları yermek serbest bırakılmalıdır/bırakılmamalıdır. 
• Liberal ekonominin varlığı gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler için kötüdür/iyidir. 
• Şirketlerin isim, reklam, tabela vbg. tanıtım materyallerinin Türkçe olması zorunluluğu 

getirilmelidir/getirilmemelidir. 

 


