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SUNUŞ

Değerli meslektaşlarımız, 

Staj eğitiminde çok önemli bir yeri olan “Kurgusal Duruşma Yarışması”, TBB Eğitim 
Merkezi tarafından, “Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması” adı 
altında, bütün barolarımızın katılımına açık olarak, 2014 yılından bu yana düzenli olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Her yıl düzenlenen yarışma iki aşamalı olup; birinci aşamada bölge elemeleri; ikinci 
aşamada ise bölge birincilerinin katıldığı final yarışması yapılmaktadır. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 12 Kasım 2017 günlü toplantısında; 
her yıl artan katılımcı sayısıyla artık gelenekselleşme yoluna giren “Avukat Stajyerleri 
Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması”nın 2018 yılında da, Türkiye Barolar Birliği Eğitim 
Merkezi Yürütme Kurulu’nun denetim ve sorumluluğunda yapılmasına karar verilmiştir. 

2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında, yedi coğrafi bölgede, yarışmaya ev sahipliği 
yapan barolarımızın illerinde, eş zamanlı olarak başlayan birinci aşama yarışmaları, 
değerli jüri üyeleri ile katılımcıların hukuki bilgi ve tecrübeleriyle adeta bir hukuk ziyafetine 
dönüşmüştür. 

Bölge birinciliğini kazanan takımların katıldığı ve Ankara’da gerçekleştirilen final 
yarışmaları da heyecanlı bir atmosferde, aynı başarıyla tamamlanmıştır. 

Katılımcı ve ev sahibi barolarımızın etkinliğimize yönetici, katılımcı ve personel işbirliği 
ile verdiği destek bu başarının sağlanmasında en büyük etkendir. Mesleki dayanışmayı en 
üstlere taşıyan bu işbirliğinden mutluluk ve onur duyuyoruz. 

Sahip oldukları bilgi ve deneyim zenginliğiyle bizlere büyük katkı sağlayan, etkinliğimizin 
olmazsa olmazı saygıdeğer jüri üyelerimize, yarışmaya ayırdıkları zaman ve harcadıkları 
emek için sonsuz teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca etkinliğimizin en iyi şekilde gerçekleşmesi için Türkiye Barolar Birliği Eğitim 
Merkezi’ne desteklerini esirgemeyen Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu üyesi değerli meslektaşlarımıza bu güven ve desteklerinden 
ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Bu yıl “Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması”nın birinci aşaması olan 
bölge elemeleri yine yedi coğrafi bölgede eş zamanlı olarak 05-06Mayıs 2018 tarihlerinde, 
ev sahibi barolarımızın illerinde; ikinci aşaması olan final yarışması ise 15-16 Eylül 2018 
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. 

2018 yılı “Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması”nın birinci 
aşamasının konusunu oluşturan “olay metni”, yarışmanın yönetimi, takımların yazılı 
iddia ve savunmalarını TBB Eğitim Merkezi’ne ulaştırma süreleri , yarışmayla ilgili diğer 
tüm kural ve ayrıntılar bu broşür içerisinde bilgilerinize sunulmaktadır. 

Katılımcı avukat stajyeri meslektaşlarımızın, “kendileri için unutamayacakları bir deneyim” 
olacağına inandığımız bu yarışmayı, meslek etiğine uygun olarak gerçekleştireceklerinden 
kuşku duymuyoruz. 

Yarışmanın mesleki dayanışma, mesleki duruş, duruşma tecrübesi, hukuki bilgi 
birikimi gibi bir avukatta olması gereken önemli meziyetlere katkı sağlayacağına yürekten 
inanıyoruz. 

Bu etkinliğin, TBB Eğitim Merkezi Staj Eğitim Çalışmalarının, “mesleğe yeni atılacak 
genç meslektaşlarımız arasında yıllar boyu sürecek mesleki dayanışma ve dostlukların 
temellerinin atılması” hedefine önemli katkı sağlayacağı düşüncesi ile yarışmalara katılacak 
olan takımlarımıza başarılar diliyor ve kendilerini şimdiden kutluyoruz. 

Saygılarımızla. 

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi

Yürütme Kurulu

Av. Sinem HACIEMİNOĞLU
TBB EMYK Üyesi

Av. Turgay DEMİRCİ
TBB EMYK Üyesi

Av. Sema AKSOY
TBB EMYK Üyesi

Av. Ünsal TOKER
TBB EMYK Başkanı            

Av. R. Kadri SEPTİOĞLU
TBB EMYK Üyesi

Av. Atalay AKSAY
TBB EMYK Üyesi

Av. Halit ADVAN
TBB EMYK Üyesi

Av. Refik MORAL
TBB EMYK Üyesi

Av. M. Cumhur ARIKAN
TBB EMYK Başkan Yrd.               

 Av. Reşit DURUKAN
TBB EMYK Üyesi

Av. N.Serpil ÖZOK
TBB EMYK Üyesi

Av. M. Veysel KIRICI
TBB EMYK Genel Skr.                      

Av. Can TEKİN
TBB EMYK Üyesi

Av. Selen Berna ÜNLÜATLI
TBB EMYK Üyesi

Av. Av. Şeref KISACIK
TBB EMYK Saymanı
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASININ

BİRİNCİ AŞAMASI
YARIŞMA TAKVİMİ 

(BÖLGE ELEMELERİ) 

1- TAKIMLARIN KAYITLARI 

Son Bildirim Tarihi: 05 Mart 2018

2- İDDİANAME VE SAVUNMA DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ: 

Son Teslim Tarihi: 02 Nisan 2018 / Saat: 17:00 

Teslim Yeri: Türkiye Barolar Birliği, Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi 

Av. Özdemir Özok Sokak No:8 06650 Balgat - ANKARA 

Teslim Şekli: Teslim tarihinde elde olacak şekilde posta, kargo veya (alındı 
belgesi karşılığı) elden. 

3- DURUŞMA (SÖZLÜ AŞAMA) YARGIÇLARININ İLANI 

Bölge Elemeleri İçin: 24 Nisan 2018 

4- DURUŞMA (SÖZLÜ KARŞILAŞMA) 

5-6 Mayıs 2018, Cumartesi-Pazar 

NOTLAR: 

1- Barolar kayıt başvurularında; takımda yer alan yarışmacıların ve (varsa) takım 
çalıştırıcılarının, isimlerini, tebligat adreslerini, elektronik posta adreslerini, tele-
fon numaralarını ve yarışmaya başvuru şartlarını taşıdıklarına dair belgeyi sun-
mak zorundadırlar. 

2- Takımlar yarışma olayına ilişkin sorularını kurgusaldurusma@barobirlik.org.tr 
adresine yazılı olarak gönderecek, sorulara verilen cevaplar e-posta yoluyla tüm 
takımlara gönderilecektir. 
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASININ

 İKİNCİ AŞAMASI
YARIŞMA TAKVİMİ 
(YARIŞMA FİNALİ)

1- TAKIMLARIN KAYITLARI 

Bölge Elemelerinde birinci olan takımlar Ankara’da yapılacak Yarışma Finalinde 

yarışmaya hak kazanırlar. Ayrıca bir kayıt yaptırmaları gerekmemektedir. 

2- İDDİA VE SAVUNMA DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ: 

Son Teslim Tarihi: 10 Ağustos 2018 / Saat: 17:00 

Teslim Yeri: Türkiye Barolar Birliği, Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi 
Av. Özdemir Özok Sokak No:8 06650 Balgat - ANKARA 

Teslim Şekli: Teslim tarihinde elde olacak şekilde posta, kargo veya 
(alındı belgesi karşılığı) elden 

3-  DURUŞMA (SÖZLÜ AŞAMA) YARGIÇLARININ İLANI 

3 Eylül 2018

4-  DURUŞMA (SÖZLÜ KARŞILAŞMA)  

YARIŞMA FİNALİ 

15-16 Eylül 2018, Cumartesi-Pazar 

Ankara
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“TBB STAJYER AVUKATLAR
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 

BÖLGE ELEMELERİ” OLAYI

Maktul Ahmet Öz, 10.12.2016 tarihinde 10.45 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Yon-
ca sokak üzerinde faaliyet gösteren ve yönetim kurulu üyesi olduğu “… Derneği” 
önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde aynı gün 15.55’te vefat etmiştir. Maktulün Cumhuriyet savcısının 
hazır olmadığı bir sırada gerçekleştirildikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığına gön-
derilen otopsi raporunda ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı 
kaburga kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından müstakilen öl-
dürücü nitelikte olduğu; atışın bitişik atış mesafesi dışından yapılmış olduğu; ancak 
atış elbiseli bölgeye isabet etmiş olduğundan kesin atış mesafesi tayini yapılamadı-
ğı; cesetten mermi çekirdeği elde edilemediği yer almıştır.

Olay sonrasında polisin yapmış olduğu araştırmada, derneğe ait olan ve sokağın 
tamamını çeken kamera görüntüleri elde edilmiş ve bu görüntülerden, başında koyu 
renkli bir bere, üzerinde koyu renkli bir mont ve mavi renkli pantolon ile omuzunda 
da bir çanta asılı bulunan bir kişinin derneğin kapısında bekleyen maktule arkadan 
yaklaşıp maktulün sırtından yakın mesafeden tabancayla ateş edip hızla olay yerin-
den kaçtığı anlaşılmıştır.

Polis soruşturmasında gerçekleştirdiği ilk araştırmalar sonrasında Sergei Suhov 
adlı yabancı uyruklu şahıs üzerinde yoğunlaşmış ve Sergei Suhov’un, Erhan Atak 
ile ilişkisi bulunduğunu ve her iki şüphelinin kullandığı GSM hatlarının cinayetin 
gerçekleştiği 10.12.2016 günü Zeytinburnu ilçesinde olay yerine yakın bölgede bu-
lunduklarını ve her iki hattın kısa süreli olarak birbirleriyle görüştüklerini saptamıştır.

Şüpheli Sergei Suhov’un Taksim’deki bir otelde konakladığının saptanması üze-
rine, durumun aciliyetini düşünerek emniyet soruşturma bürosu amiri Ahmet … 
12.12.2016 günü emrindeki kolluk görevlileri komser Kahraman … ile polis me-
murları Bilal … ve Zeki … ‘ye şüpheli Sergei Suhov’un kaldığı otelde yakalanması 
talimatı verir.
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12.12.2016 günü saat 08.00’de otelin güvenlik müdürü ile bir görevlisinin eşli-
ğinde girilen odada Sergei yakalanır. Odada ele geçirilen montun sol kol ve sağ kol 
ağız kısımlarında atış artıklarının bulunduğunun tespit edilir. Sergei’nin pantolunun 
cebinden ise 6136 sayılı Kanun kapsamında olan bir muşta ve bir otomobil anah-
tarı ele geçirilir. Otel odasında Sergei ile birlikte ele geçirilen Olga Olav adlı kadının 
çantasında da birer gramlık paketlere ayrılmış halde bir poşetin içerisinde 20 gram 
kokain ele geçirilmiştir.

Sergei Suhov’u ele geçiren polisler otelden ayrılacakları sırada dışarıdan otelin lo-
bisine gelen Erhan Atak da polislerce yakalanarak soruşturma bürosuna götürülür.

Elde edilen veriler çerçevesinde 13.12.2016 günü saat 07.00’de durumdan ha-
berdar edilen Cumhuriyet savcısı Cemal …, şahısların gözaltına alınarak polis ta-
rafından ifadelerinin alınmasına; Sergei ile Olga’nın kan ve idrar örnekleri alınarak 
uyuşturucu maddeye ilişkin analiz yapılmasına karar verir. Gelen analiz raporundan 
Olga’nın kanında esrar kullanımına ilişkin verilere ulaşıldığı anlaşılmıştır.

Polis otomobil anahtarına ilişkin yaptığı araştırmada şüpheliler Erhan ve Sergei’nin 
Antalya’dan kiraladıkları 07 FMG 66 plakalı aracın cinayet günü olan 10.12.2016 
tarihindeki ATS dökümlerini çıkarır. Buna göre aracın olay günü 8.23’den itibaren 
Zeytinburnu ilçesinde dolaştığı; cinayet saati olan 10.45’de Zeytinburnu’nda 
Dikmen Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde bulunduğu; daha sonra 10.46’da 
Zeytinburnu ilçesinde Sahil Mahallesinden sinyal verdiği; 10.48’de de Fatih İlçesi 
Yedikule Mahallesi Kadırga caddesinden sinyal verdiği; daha sonra Cerrahpaşa 
mahallesi (saat 10.50) bilahare Aksaray tarafına yöneldiği saptanır. Bu çerçevede 
aracın cinayet saatinde, cinayet mahalline yakın bir yerde olduğu saptanır.

Maktulün vurulduğu yerdeki derneğe ait güvenlik kameraları ile failin kaçış istika-
metinde bulunan Mavi Tekstil isimli işyerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin 
çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlü-
ğünce şüphelilerin fotoğraflarıyla güvenlik kamerası görüntülerinin mukayesesi so-
nucu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı bildirilir. 

13.12.2016 tarihinde saat 14.00’de yanında baro tarafından atanan müdafii Meh-
met Mutlu huzurunda polis tarafından alınan ifadesinde Erhan Atak, kendisinin iddi-
aya konu eylemi gerçekleştirmediğini; kendisinin, davanın diğer sanığı olan Sergei 
Suhov’un tercümanlığını yaptığını, gittiği yerlerde kendisine eşlik ettiğini; bu çerçe-
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vede Zeytinburnu semtine ve öldürme eyleminin gerçekleştiği derneğin bulunduğu 
yere sıklıkla gittiklerini; diğer sanık Sergei Suhov’un kendisine alacaklılarının bu-
lunduğunu, onları aradığını söylediğini; olay günü de kendisinin otomobil içerisinde 
uyuduğunu; otomobilin yanından ayrılan Sergei’nin otomobile döndüğünü; giderken 
üzerinde olan deri montu ve başındaki beresinin bulunmadığını beyan etmiştir.

Bu arada saat 16.30’da şubeye gelen avukat Murat Aslan kendisinin Erhan Atak’ın 
seçilmiş müdafii olduğunu ve ifadesine katılmak için geldiğini söylerse de; geç kal-
dığı için Baro tarafından atanan müdafii huzurunda Erhan Atak’ın ifadesinin alındığı 
cevabını aldığı gibi; ifade işlemi bittiği için Erhan Atak hala şubede olmasına rağ-
men kendisiyle görüşmesine de izin verilmez.

Baro tarafından Sergei Suhov için atanmış olan avukat Hatice Sever, ifadesinin alın-
masından önce dosyayı incelemek ve kendisiyle görüşmek isterse de buna zaman 
kalmadığı belirtilerek bu talepleri karşılanmaz. Müdafii Hatice Sever, ifadeye başla-
madan önce şüphelinin yabancı ve sürekli Türkiye’de yaşayan bir kimse olmaması 
sebebiyle ifadenin tercüman aracılığıyla alınmasını ister. Ancak görevli polisler, daha 
önce yaptıkları ön görüşmede şüphelinin kendisini ifade edebilecek kadar Türkçe 
konuşabildiğini saptadıklarını dolayısıyla tercümana ihtiyaç olmadığını belirttikleri 
gibi, şüpheli de tercümana ihtiyacının olmadığını beyan eder. Müdafiinin huzurunda 
ifadesi alınan şüpheli Sergei Suhov, Erhan Atak’ın yalan söylediğini; Erhan’ın karı-
sının evden ayrıldığını ve Erhan’ın karasının o civarda oturduğunu saptadığını ve 
dernek binasının etrafında Erhan’ın eşini bulmak için dolaştıklarını; odada kendisiy-
le birlikte ele geçirilen Olga’nın çantasındaki uyuşturucuyla da ilgisinin olmadığını 
beyan etmiştir. Müdafi Hatice Sever, ifadenin alınması sırasında Sergei’ye soru sor-
mak istemişse de ifadeyi alan polisler böyle bir hakkının olmadığı gerekçesiyle soru 
sormasına izin vermemişlerdir.

Yine Barodan atanan müdafii Ayşe Aydın huzurunda ifadesi alınan şüpheli Olga Olav 
kendisine sorulan öldürme eylemi hakkında bir bilgisinin bulunmadığını; çantasında 
ele geçen uyuşturucu maddenin de kendisine ait olmadığını; Sergei ile İstanbul’da 
tanıştığını, geceyi onun odasında geçirdiğini; sabah kapı çalındığında kendisinin 
banyoda olduğunu, banyodan çıkarken Sergei’nin kendisine ait çantayı koltuğun 
üzerine atarken gördüğünü beyan etmiştir. Şüpheli Olga zaman zaman kendisini 
ifadede zorlansa da İngilizce bildiğini söylemesi üzerine müdafii Ayşe soruların ve 
cevapların çevrilmesinde kendisine yardımcı olmuştur.
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Olay sırasında dernekte olan İhsan Kara adlı şahsın, saldırganı gördüğünü, peşin-
den koştuğunu beyan etmesi sebebiyle teşhis işlemi gerçekleştirilirse de şüphelileri 
teşhis edemez.

Cumhuriyet savcısı Cemal … 13.12.2016 tarihinde saat 21.00’de her üç şüpheliyi 
de tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimine sevk eder. Sulh ceza hakiminden 
aynı zamanda otelde ele geçirilen eşyalara el konulması kararı verilmesini; şüp-
heliler Sergei ve Olga’dan kan ve idrar alınmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının 
kararının onanmasını talep eder.

Sulh ceza hakimi, saat 23.30’da kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve şüphelilere isnat 
edilen suçun CMK’nın 100/3. maddedeki katalogda sayılmış olduğu gerekçesiyle 
Sergei ve Erhan’ın tutuklanmalarına; Olga hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulun-
madığı gerekçesiyle tutuklanma talebinin reddine karar verir. 

Sulh Ceza Hakimi ertesi gün (14.12.2016) verdiği kararında ise otel odasında ele 
geçirilen eşyalara el konulmasına; ancak gecikmesinde sakınca bulunan halin bu-
lunmadığı gerekçesiyle şüpheliler Sergi ve Olga’nın vücutlarından örnek alınmasına 
ilişkin kararın onanması talebinin reddine karar verir.

C. Savcısı Cemal … tarafından şüphelilerin de katılımıyla olay yerinde 18.12.2016 
günü keşif yapılır. Keşif sırasında failin olay saatinde üzerinde bulunan kıyafetlere 
benzer kıyafetler şüphelilere giydirilir; maktulün boy ve kilosuna uyun bir şahsın da 
olay yerinde hazır bulundurulur. Şüphelilerin kollarına renkli bez bağlanmak suretiyle, 
olay esnasında failin görüntülerini çeken güvenlik kamerasının aktif hale getirilerek 
aynı kameraların çekim yapmasının sağlanır. Elde edilen görüntüler üzerinde Ankara 
Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğünce incelenerek hazırlanan 25.12.2016 
tarihli raporda sonuç olarak failin görüntüleri ile şüpheli Erhan Atak’ın keşifteki 
görüntülerinin morfolojik yönden uyumlu olduğu; görüntülerin Erhan Atak’a ait 
olmasının kuvvetle muhtemel olduğunun bildirildiği; aynı raporda diğer şüphelilerin 
keşifteki görüntüleri ile güvenlik kamerası görüntülerindeki tetikçinin görüntüsü 
karşılaştırıldığında morfolojik yönden herhangi bir benzerliğe rastlanılmadığı bildirilir.

Olayda kullanılan tabanca bütün araştırmalara rağmen ele geçirilemez.

Olayı iddia ve savunma makamları olarak değerlendiriniz, Cumhuriyet Savcısı 
olarak iddianame ve esas hakkında mütalaa müdafi olarak da esas hakkında 
savunma hazırlayınız.
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 

I. YÖNETİM 

A.  Türkiye Barolar Birliği (TBB) Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması, 
TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından “Yarışma Kurulu” sıfatıyla yönetilir ve 
sonuca bağlanır. Kurulda yer alan kişilerin ikinci dereceye kadar yakınları bu yarışmaya 
katılamazlar. 

B.  Yarışma Baroları temsil eden takımların coğrafi bölgeler esas alınarak kendi aralarında 
yarışacakları Bölge Elemeleri ile bu elemelerde birinci olan takımların açıklanacak yeni 
bir olay ile yarışacağı ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan Yarışma Finali olmak üzere 
iki aşamadan oluşur. 

C.  Takımların bölgelere göre gruplamaları ve bölge elemelerinin yapılacağı iller aşağıdaki 
gibidir. 

D.  Bölge elemelerine katılacak olan baroların, Stajyer Avukatların konaklamalarının temini 
için yarışmanın yapılacağı il Barosu’na başvurmaları gerekmektedir. 

E.  Bölge elemelerine katılacak olan Stajyer Avukatların yol ve konaklama giderleri kendi 
Barolarınca karşılanacaktır. 

II. BÖLGE ELEMELERİNİN YAPILACAĞI YERLER 

BATI KARADENİZ BÖLGESİ : 

Yarışmanın Yapılacağı İl : ÇORUM

AMASYA BAROSU, BARTIN BAROSU, ZONGULDAK BAROSU, KASTAMONU BAROSU, 
KARABÜK BAROSU, DÜZCE BAROSU, ÇORUM BAROSU

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: 

Yarışmanın Yapılacağı İl : GİRESUN

SAMSUN BAROSU, ORDU BAROSU, TOKAT BAROSU, TRABZON BAROSU, RİZE BAROSU, 
ARTVİN BAROSU, GİRESUN BAROSU
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: 

Yarışmanın Yapılacağı İl : VAN
BİNGÖL BAROSU, BİTLİS BAROSU, ERZURUM BAROSU, KARS-ARADAHAN BÖLGE 
BAROSU, VAN BAROSU

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: 

Yarışmanın Yapılacağı İl : ESKİŞEHİR

AKSARAY BAROSU, ANKARA BAROSU, ÇANKIRI BAROSU, KAYSERİ BAROSU, KIRIKKALE 
BAROSU, KONYA BAROSU, YOZGAT BAROSU, ESKİŞEHİR BAROSU, SİVAS BAROSU

AKDENİZ BÖLGESİ: 

Yarışmanın Yapılacağı İl : HATAY
ADANA BAROSU, ANTALYA BAROSU, KAHRAMANMARAŞ BAROSU, MERSİN BAROSU, 
HATAY BAROSU, OSMANİYE BAROSU

MARMARA BÖLGESİ: 

Yarışmanın Yapılacağı İl : TEKİRDAĞ
ÇANAKKALE BAROSU, EDİRNE BAROSU, KIRKLARELİ BAROSU, KOCAELİ BAROSU, 
İSTANBUL BAROSU, SAKARYA BAROSU, YALOVA BAROSU, TEKİRDAĞ BAROSU, BALIKESİR 
BAROSU

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: 

Yarışmanın Yapılacağı İl : GAZİANTEP
BATMAN BAROSU, DİYARBAKIR BAROSU, MARDİN BAROSU, ŞANLIURFA BAROSU, SİİRT 
BAROSU, GAZİANTEP BAROSU

EGE BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl : MUĞLA
AFYONKARAHİSAR BAROSU, AYDIN BAROSU, DENİZLİ BAROSU, İZMİR BAROSU, KÜTAYHA 
BAROSU, MANİSA BAROSU, UŞAK BAROSU, MUĞLA BAROSU

III. BAŞVURU VE TAKIMLAR 

A.  Yarışmaya, bölge elemelerinin yapılacağı tarihte Baroların staj listesine kayıtlı bulunacak  
avukat stajyerleri katılabilirler. 

B.  Yarışmaya katılım Baro adına yapılacak ve her Baro yarışmaya bir takım ile katılabilecektir. 
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C.  Yarışma süresince yapılacak tüm başvurular yazılı olarak ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim 
Merkezi Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 
06650 Balgat – ANKARA ya da kurgusaldurusma@barobirlik.org.tr adresine yapılacaktır. 

D. Yarışmaya Baroları adına katılacak olan takımlar üç asıl, bir yedek üyeden oluşur. Asıl 
üyelerden haklı ve geçerli mazereti belgelenen yarışmacının yerine, yedek üye takımda 
yer alır. Her takım yarışmaya katılan asıl üyeler arasından bir kişiyi, “Yarışma Kurulu” 
ile gereken hallerde irtibat kurmakla görevlendirmek üzere belirlemek zorundadır. Bu 
görevliye yapılan bildirimler takıma yapılmış sayılır. 

E.  Barolar kayıt başvurularında; takımda yer alan yarışmacıların ve (varsa) takım çalıştırıcılarının, 
isimlerini, tebligat adreslerini, elektronik posta adreslerini, telefon numaralarını ve 
yarışmaya başvuru şartlarını taşıdıklarına dair belgeyi sunmak zorundadırlar. 

IV. İDDİANAME VE SAVUNMA DOSYALARININ TESLİMİ

İddia dilekçeleri kırmızı renkte, savunma dilekçeleri ise beyaz renkte kapaklı dosya olarak 
dört nüsha halinde düzenlenecek, dilekçelerin sağ üst köşesinde Yarışma Kurulunca 
takımlara verilen takım numarası ve iddia veya savunma dilekçeleri için İ veya S harfleri 
kullanılacaktır. Dilekçelerde takımların temsil ettikleri baro takım üyelerinin isimleri 
kesinlikle yer almayacaktır. İddia ve savunma dilekçeleri CD halinde dosyalarla birlikte 
sunulacaktır. Teslim tarihinde elde olacak şekilde posta, kargo veya (alındı belgesi karşılığı) 
elden yapılacaktır. Takımlar ayrıca iddianame ve savunma dilekçelerini tek word dosyası 
şeklinde kaydedilmiş olarak (iddia ve savunmalar ayrı ayrı kaydedilerek) kurgusaldurusma@
barobirlik.org.tr adresine e-posta yoluyla göndereceklerdir.

V. YAZILI AŞAMA 

A. Yarışmanın yazılı aşamasında eleme yapılmayacaktır. Takımların iddia ve savunma 
dosyaları üzerinden yapılacak değerlendirme ile yazılı puanları belirlenecektir. 

B. Kurgusal Duruşma Yarışmasına katılan takımlar iddia ve savunma sunumlarını usul 
yasaları ve ilgili mevzuata uygun olarak ayrı ayrı dosyalar halinde hazırlarlar. Dosyalarda A4 
kâğıt kullanılacak, kağıtlarda 2,5 cm kenar boşlukları bırakılacak, yazımda Türkçe karakter 
kullanılacak ve imla kuralları uygulanacaktır. Yazı karakter büyüklüğü 12 punto olacak ve 
1,5 satır aralığı bırakılacaktır. Dipnotlarda farklı satır aralığı ve farklı yazı karakteri uygulanır. 
İddia ve savunma için hazırlanan her bir dosya toplam yirmibeş sayfayı geçmeyecektir. 
Dilekçe planları iki sayfayı aşmayacak ancak kaynakça kısmında sayfa sınırlandırması 
yapılmayacaktır. 
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C. Yazılı aşamada takımlar, yürürlüğe girmemiş olsa bile Resmi Gazetede yayımlanmış 
bulunan mevzuatla ilgili değişiklikleri içeren tüm hüküm ve kuralları dilekçelerinde 
kullanabilirler. 

D- Yarışma Kurulu tarafından görevlendirilen üç kişilik yazılı aşama jürisi takımların 
dilekçeleri üzerinde inceleme yapar. Bu inceleme sonucunda önce her jüri üyesi takımın 
iddianame ve savunma dilekçelerine ayrı puan verir, sonra verilen bu puanların toplamının 
yarısı dilekçe puanı olarak kaydedilir. Üç jüri üyesinin verdiği dilekçe puanlarının toplanması 
sonucunda takımın yazılı aşama puanı elde edilir. 

E. Yarışma Kurulu dilekçelerde yarışmanın şekli şartlarıyla ilgili eksiklik tespit etmesi 
halinde bu eksikliği gidermesi için takımlara ek süre verebilir. Eksiklik bu süre içerisinde 
giderilmezse takıma puan indirme ya da yarışma elemelerine katılmama cezası verilir. 

F. Yarışma Kurulu, yazılı aşama sürecinde gerçekleşecek diğer kural ihlalleriyle ilgili de  
takımlara ceza vermeye yetkilidir. Verilecek ceza ihlalin niteliğiyle orantılı olarak Yarışma 
Kurulunca kararlaştırılır. 

VI. SÖZLÜ KARŞILAŞMALAR

A. EŞLEŞME, ELEME VE KARŞILAŞMALAR - ÇEYREK FİNAL 
1- Eşleşme, sözlü karşılaşmalar öncesindeki aşamadır. Yarışmanın ilk aşamasının başında 

yarışmaya katılan takım sayısı çift sayı ise bu takımlar kura ile eşleştirilirler. Takım sayısı 
tek sayı ise kura çekildikten sonra tek kalan takım, yapılan karşılaşmalar sonucu en 
yüksek puanla elenen takımla karşılaşır. Puan eşitliği halinde kura çekme yöntemine 
başvurulur. Yarışmada bir takım bir kez tek kalabilir. Bir kurada tek kalan takım diğer 
kuralarda tek kalırsa kura çekimi yenilenir. 

2- Karşılaşan takımlardan hangisinin savunma, hangisinin iddia tarafı adına yarışacağı da 
eşleştirme yapıldıktan sonra kura ile belirlenir. 

3- Sözlü karşılaşmalarda, Yarışma Kurulundan en az bir kişinin salonda bulunması 
zorunludur. Yarışma Kurulu temsilcisi yarışmayı idare eder ve puan cetvellerini 
yargıçlardan teslim alır, puanları hesaplayarak, sonuçları açıklar.

4- Karşılaşmalar eleme usulüne yapılır, her karşılaşmada en yüksek puanı alan takım bir 
üst aşamaya katılmaya hak kazanır. 

5- Sözlü karşılaşmalar duruşma şeklinde yapılır. Uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş 
ilkeler ile iç hukukumuzdaki yürürlüğe girmemiş olsa bile Resmi Gazetede yayımlanmış 
bulunan mevzuatla ilgili değişiklikleri içeren tüm hüküm ve kurallar kullanılır. 
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6-  Sözlü karşılaşmada önce İddia tarafı esas hakkındaki mütalaasını yapmak için 20 
dakikalık süresini kullanır sonra Savunma tarafı 20 dakikalık sürede esas hakkındaki 
savunmasını yapar. Daha sonra İddia tarafının savunma tarafına 3 dakikalık soru 
sorma süresi başlar. İddia tarafı soru sorma hakkını bu süre içerisinde bir defada 
kullanır. Ardından savunma tarafı sorulan sorulara 6 dakikada cevap verir. Daha sonra 
savunma tarafı, iddia tarafına 3 dakika içerisinde sorularını yöneltir; iddia tarafı da 
bu sorulara 6 dakika içerisinde cevap verir. Yargıçlar her aşamada soru sorabilirler. 
Yargıçların soru sorma süreleri takımların kullanma hakları olan sürelerine eklenir. 
Süreler arasında aktarma yapılamaz. Takım üyeleri bu süreleri tek veya birden fazla 
takım üyesi ile kullanabilir. 

7-  Sözlü aşamada takımlar, iddia ve savunmaların genişletilmesi yasağıyla karşılaş¬mazlar. 

8-  Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, uluslararası normlardan, mahkeme 
kararla¬rından ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak sözlü aşama 
bir metin okuma şekline dönüşmemelidir. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) 
kullanılamaz, görsel sunum yapılamaz. Yarışmada kişisel ses ve görüntü alınamaz. 
Ses ve görüntü “Yarışma Kurulu” tarafından alınır ve yarışma sonrasında takımla¬ra 
ulaştırılır. Yarışmadaki sözlü ve yazılı görüntüleri, alma, çoğaltma ve yayınlama hakkı, 
“Yarışma Kurulu” na aittir. 

9-  Takımlar, çalıştırıcıları ve takımlarla doğrudan ilgili kişiler, kendilerinin yarışmacı olarak 
katılmadıkları karşılaşmaları izleyemezler. Takımın elenmesinin ilanından sonraki 
karşılaşmalar için elenen takım üyeleri için bu yasak kalkar. 

10- Takımların, çalıştırıcılarının ve takımlarla doğrudan ilgili kişilerin yargıçlarla ilişki 
kurmaları kesinlikle yasaktır. Bunun dışında takımların isim, adına katıldıkları Baro adı 
ve benzeri beyanda bulunmaları, bu yönde işaret, logo rozet vb. taşımaları veya bunlara 
dilekçe veya diğer belgelerinde herhangi bir şekilde yer vermeleri yasaktır. Yargıçlar da 
takımlara bu konuda soru soramazlar. Bu konuda sorulan sorular, yarışmacılar, takım 
çalıştırıcıları ve doğrudan ilgili kişilerce yanıtlanamaz. Bu aşamadaki tüm işlemler sadece 
takım numarası üzerinden gerçekleştirilir. Sözlü aşamadaki kurallara uymayanlar uyarılır. 
Aksi davranışlar ceza puanını veya diskalifiyeyi zorunlu kılar. Kurallara uymayanlar için 
sözlü karşılaşmalar yönünden ceza puanı verilir veya takımın diskalifiye edilmesine 
karar verilir. Takımın elenmiş olması, bu yükümlülüğünü etkilemez. Sözlü ceza puanının 
toplamı, sözlü karşılaşma puanını aşamaz. Takımlar sadece kendi davranışlarından 
değil, çalıştırıcılar ile doğrudan ilgili kişilerin eylemlerinden de sorumludurlar. 

11- Yarışmayla ilgili diğer verilerin yayınlanması hakkı yarışma sonucunun açıklanmasından 
itibaren bir yıl süreyle TBB’ne aittir. Bu süre sonuna kadar yayınlanmayan veriler, hak 
sahiplerince değerlendirilebilir. 
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B. YARI FİNAL

1.  Yarı-final aşaması sözlü aşamanın ikinci aşamasıdır. Bu aşama başında, karşılaşacak 
takımlar ve hangi takımın savunma, hangi takımın İddia olacağı kura ile belirlenir. 

2.  Yarı final aşaması sonunda “Puanlama Kurallarındaki” esaslara göre karşılaşan 
takımlara puanları verilir, eleme usulüne göre her karşılaşmada en yüksek puanı alan 
takım bir üst aşamaya katılmaya hak kazanır. 

C. ÜÇÜNCÜLÜK KARŞILAŞMASI 

1. Yarı-final aşamasında elenen takımlar arasında final aşamasından önce üçün¬cülük 
karşılaşması yapılır. Bu karşılaşmaya katılan takımlar, yarı-final aşamasında savunma 
adına yarışmışlarsa iddia; iddia adına yarışmışlarsa savunma tarafı olurlar. Eğer her iki 
takım yarı-final aşamasında aynı taraf adına yarışmışsa, kimin iddia kimin savunma 
olacağı kura ile belirlenir. 

2.  Üçüncülük karşılaşmaları sonucunda “Puanlama Kuralları”ndaki esaslara göre en 
yüksek puanı alan takım üçüncü olur. 

D. FİNAL KARŞILAŞMASI

1.  Final aşaması sözlü aşamanın son bölümüdür. Final aşamasına kalan takımlar, bir önceki 
karşılaşmada savunma adına yarışmışlarsa iddia; iddia adına yarışmışlarsa savunma 
tarafı olurlar. Eğer her iki takım aynı taraf adına yarışmışsa, kimin savunma kimin 
iddia olacağı kura ile belirlenir. Ancak final aşamasına kalan takımlardan biri önceki 
karşılaşmaların tamamında sadece iddia ya da sadece savunma olarak yarışmışsa 
yukardaki kural uygulanmaz. Bu durumdaki takım final karşılaşmasında daha önce hiç 
temsil etmemiş olduğu tarafı temsilen yarışır. 

2.  Final aşaması sonunda “Puanlama Kuralları”ndaki esaslara göre takımlara puanları 
verilir. Karşılaşmada en yüksek puanı alan takım birinci olur. 

VII. PUANLAMA 

A.  Yazılı aşama puanı Yarışma Kurulu tarafından görevlendirilen yazılı aşama jürisi tarafından 
verilir. Takımların yazılı aşama puanları ve varsa ceza puanları, sözlü karşılaşma öncesi 
takımlara “özel olarak” bildirilir. 

B.  Takımlar yazılı aşamada hukuk bilgisi, dilbilgisi, yazılı ifade yeteneği ve olaya bağlılık; 
sözlü aşamada ise hukuk bilgisi, beden dilini kullanma yeteneği, dosyaya bağlılık ve 
sorulan sorulara verilen cevaplardaki doğruluk ve çabukluklarına göre değerlendirilirler. 
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C. Yarışmanın her aşamasında puanlama “Puanlama Kuralları”na göre hazırlanan çizelgeye 
göre yapılır. Yargıçlar bu puanlama cetveli üzerinden takımlara puan verirler. 

D. Karşılaşmaların sonunda toplam puanlar “sözlü puanı”nın %70, “yazılı aşama puanı”nın 
%30 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir. Yazılı aşamada alınan puan indirme 
cezaları takımın yazılı puanından, sözlü aşamada alınan puan indirme cezaları ise sözlü 
puanından indirilir. 

VIII. ÖDÜLLER 

Yarışmada Bölge elemelerinde birincilik, yarışma finalinde ise birincilik, ikincilik ve 
üçüncülük ödüllendirilir.

Bölge Elemeleri:

Birinci takıma :  Plaket+cüppe+flash bellek, bir yıllık TBB yayınları aboneliği,

Yarışma Finali: 

Birinci Takıma  : 7.500,00TL +Strazburg AİHM Ziyareti+Plaket+Saat

İkinci Takıma  : 6.000-TL +Plaket+Saat

Üçüncü Takıma  : 4.000,00-TL +Plaket+Saat

IX. YARGIÇLAR (JÜRİ ÜYESİ) 

Kurgusal Duruşma Yarışması’nda görev alacak yargıçlar (jüri üyesi), Yarışma Kurulu 
tarafından hukuk fakültelerinin öğretim üye ve görevlileri ile 10 yıllık kıdemi olan avukatlar, 
hakimler ve savcılar arasından seçilirler. Hakimin reddi sebeplerini taşıyanlar “Yarışma 
Kurulunca” yargıç olarak seçilmezler. Sözlü aşama yargıçlarının ilanından sonra takımlar 
yargıç isimlerine karşı çekincelerini bu ilandan itibaren üç gün içerisinde Yarışma Kuruluna 
gerekçeli olarak bildirebilirler. Yarışma Kurulu başvuruyu sonuçlandırarak takıma derhal 
bildirir. 
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. 
Av. Özdemir Özok Sk. No: 8   

06520 Balgat – ANKARA 
Tel    : 0 312 292 59 00
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