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SUNUŞ
Değerli meslektaşlarımız;
Staj eğitiminde çok önemli bir yeri olan “Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar
Kurgusal Duruşma Yarışmasının”, 2019 yılında TBB Önceki Başkan Yardımcısı ve
Eğitim Merkezi Kurucusu Av. Berra Besler onuruna yapılmasına Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 21 Aralık 2018 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.
TBB Yönetim Kurulu’nun bu kararı doğrultusunda; geleneksel hale gelen yarışmanın birinci aşaması olan bölge elemeleri 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde, 8 bölgeden gelen takımların katılımıyla, 8 farklı otelde eş zamanlı olarak Ankara’da gerçekleştirilmiştir. (2018 yılına kadar Kurgusal Duruşma Yarışması bölge elemeleri 7
coğrafi bölgedeki takımların katılımıyla gerçekleştirilirken, Karadeniz Bölgesindeki
baro sayısının fazla olması nedeniyle, yarışmanın belirlenen takvime uygun olarak
tamamlanması amacıyla, Batı Karadeniz Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi olarak
düzenleme yapılmıştır.)
54 Baromuzun katıldığı ve başarıyla tamamlanan yarışmaların bölge elemeleri sonucunda:
Akdeniz Bölgesi Elemelerinde;
Kahramanmaraş Barosu Birinci, Mersin Barosu İkinci, Hatay Barosu Üçüncü olmuştur.
Batı Karadeniz Bölge Elemelerinde;
Çorum Barosu Birinci, Düzce Barosu İkinci, Bartın Barosu Üçüncü olmuştur.
Doğu Karadeniz Bölge Elemelerinde;
Ordu Barosu Birinci, Samsun Barosu İkinci, Trabzon Barosu Üçüncü olmuştur.
Doğu Anadolu Bölgesi Elemelerinde;
Malatya Barosu Birinci, Kars Barosu İkinci, Bingöl Barosu Üçüncü olmuştur.
Ege Bölgesi Elemelerinde;
Afyonkarahisar Barosu Birinci, İzmir Barosu İkinci, Muğla Barosu Üçüncü olmuştur.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi Elemelerinde;
Diyarbakır Barosu Birinci, Şanlıurfa Barosu İkinci, Mardin Barosu Üçüncü olmuştur.
İç Anadolu Bölgesi Elemelerinde;
Eskişehir Barosu Birinci, Ankara Barosu İkinci, Aksaray Barosu Üçüncü olmuştur.
Marmara Bölgesi Elemelerinde;
İstanbul Barosu Birinci, Kocaeli Barosu İkinci, Tekirdağ Barosu Üçüncü olmuştur.
Kurgusal Duruşma Yarışmaları, yarışma olmanın ötesinde bir eğitim süreci olarak
önem kazanmış, uzun süre emek harcayarak bu yarışmaya hazırlanan tüm stajyer
avukat meslektaşlarımız, derece almış olsunlar ya da olmasınlar, yapmış oldukları değerli çalışmaları ile gelecekteki meslek yaşamlarında kendilerine çok önemli
katkılar sağlamıştır.
Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasını finale taşıyan bölge elemelerinin başarı ile sonuçlanmasında büyük pay sahibi olan; öncelikle
bu yarışmaları teşvik eden ve destekleyen TBB Başkanı Sayın Av. Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu ve TBB Yönetim Kurulu’nun değerli üyelerine, katılımcılara, yarışmaya
katılan takımları destekleyen barolarımızın değerli başkan ve tüm kurul üyeleri ile
yarışmalara ilgi gösteren meslektaşlarımıza, geniş zamanlarını gönüllü olarak ayırarak yarışmanın yazılı ve sözlü aşamalarını değerlendiren kıymetli avukat, hâkim ve
akademisyen jüri üyelerine, titiz çalışmaları ile yarışmanın tüm aşamalarının sorunsuz olarak geçmesini sağlayan TBB’nin değerli personellerine TBB Eğitim Merkezi
olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

TBB STAJYER AVUKATLAR KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI
İKİNCİ AŞAMASI (YARIŞMA FİNALİ) :
Bölge elemeleri yarışmaları sonunda birinci olan takımlar 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılacak yarışma finaline katılacaklar ve yarışma sonunda 2019
yılında TBB Önceki Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Kurucusu Av. Berra Besler
onuruna düzenlenen “Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma
Yarışmasının” dereceleri belirlenecektir.
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2014 yılından itibaren Kurgusal Duruşma Yarışmalarında yarışma konusunu ceza
davalarına ilişkin olaylar teşkil ediyordu. 2019 yılında değişiklik yaparak, kurgusal
duruşma yarışmasının konusunu her iki tarafın da “avukat” olarak yarışabileceği
özel hukuk dalında aile hukukuna ayırdık. Yarışma finalinin konusu da yine aile
hukukuna ilişkin yeni bir olay olacaktır.
İkinci aşamadaki final yarışmasının olay metni, koşulları, takımların yazılı dilekçelerini TBB Eğitim Merkezine ulaştırma süreleri ve yarışma ile ilgili diğer tüm kural ve
ayrıntılar bu broşür içerisinde bilgilerinize sunulmaktadır.
Adil yargılamanın olmazsa olmaz koşulu savunmayı temsil eden Avukatlık mesleğinin ilk adımı olan Avukatlık Stajı ve bu sürecin önemli bir bölümünü oluşturan
“kurgusal duruşma yarışması” çalışmaları, Avukatların her zaman içinde olacakları
duruşma usul ve adabına hazırlık bakımından da önem taşımaktadır.
Yarışma finaline katılacak olan takımların, bölge elemelerinde göstermiş oldukları
mesleki dayanışmanın, Avukatlık mesleğine yakışan duruşma üslubunun, meslek etiğine uygun rekabet bilincinin ve meslektaşlarla birlikte olmanın yarattığı
dostluğun, yarışma finalinde de devam edeceğine inanarak, yarışmalara katılacak olan stajyer avukat meslektaşlarımıza başarılar diliyor ve kendilerini şimdiden
kutluyoruz.
Saygılarımızla.

TBB EĞİTİM MERKEZİ YÜRÜTME KURULU ADINA
Av. Ünsal TOKER
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı
TBB Eğitim Merkezi Başkanı
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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 kazanmışlardır. Takımlar bölge elemelerindeki üyeleriyle yarışmaya
katılacaklardır. Ayrıca bir kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.
2- DAVACI VE DAVALI DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ:
Son Teslim Tarihi: 13 Eylül 2019 / Saat: 17:00
Teslim Yeri: Türkiye Barolar Birliği, Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av.
Özdemir Özok Sokak No:8 06650 Balgat - ANKARA
Teslim Şekli: Dosyalar son teslim tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese posta,
kargo veya (alındı belgesi karşılığı) elden basılı olarak TBB Eğitim Merkezi’ne teslim
edilecek ve e-posta yoluyla da kurgusaldurusma@barobirlik.org.tr adresine gönderilecektir.
3- YARIŞMA FİNALİ DURUŞMALARI (SÖZLÜ AŞAMA)
05–06 Ekim 2019, Cumartesi-Pazar / Ankara
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI
FİNAL KARŞILAŞMALARI OLAYI
Not: Gerçek dava dosyalarından esinlenilerek oluşturulmuştur.
Ankara’nın varlıklı ailelerinden ÇELİK ailesi, oğulları Gökmen’i; yine Ankara’nın
varlıklı ailelerinden olan aile dostları DEMİR ailesinin 17 yaşındaki lise son sınıf
öğrencisi olan kızları Ceren ile evlendirmeyi arzu etmektedirler. Aile şirketi olan
Çelik Emlak ve Mobilya Tic. Ltd. şirketinde babası ile çalışan Gökmen de aile dostlarının kızı olan Ceren’i beğenmekte ve görücü usulüyle onunla evlenmeyi istemektedir. Ancak Gökmen aile şirketlerinde çalışan sekreterlerden Sibel’e karşı da ilgisiz olmayıp, aralarında başlayan yakınlığın ilerleyeceğini hissetmektedir. Ailesinin
Sibel’i onaylamayacağını bilen Gökmen, bu durumu hiç kimseye söylemez.
Henüz 17 yaşında olan ve liseyi bitirip üniversite tahsili yapmayı düşünen Ceren,
önceleri bu evliliği kabul etmemişse de ailesinin ısrarı üzerine üniversite tahsiline
devam etmek, alıştığı yaşam ve giyim tarzına karışılmaması şartı ile bu evliliği kabul
edeceğini belirtir.
Çelik ailesi, kız istemeye geldiğinde, Ceren’in ailesi kızlarının bu isteklerini Gökmen ve ailesine de söyler. Çelik ailesi de bu istekleri kabul eder. Hatta Gökmen’in
annesi Macide Çelik, kendisinin de evlilik sebebiyle üniversite tahsilini yarıda bıraktığını söyleyerek Ceren’i “…olduğu gibi kabul ettiklerini, giyimine karışmayacaklarını, üniversitede okutacağını…” diğer aile fertlerinin yanında açıkça beyan
eder. Ceren’den tek istekleri aile saygınlığına gölge düşürmemek, geleneklere yakışır şekilde davranmaktır. Ceren bu koşulları kabul eder.
Gökmen de Ceren’i bu şekilde görüp beğendiğini söyleyerek, giyim tarzının sorun
yaşatmayacağı ve üniversitede de okutacağı sözünü verir. Bu sözlere güvenen Ceren, liseyi bitirir bitirmez, daha 18 yaşını tamamlamadan, anne ve babasının onayı
alınarak kendisinden 9 yaş büyük olan Gökmen ile 15.07.2016 tarihinde devletin
ve büyük şirketlerin üst yönetici ve idarecilerinin de katıldığı görkemli bir düğünle
Ankara’da bir otelde evlenir.
Düğünden sonra çift, Maldivler’e balayına gideceğinden düğünde takılan tahmini
iki milyon değerindeki ziynet eşyasının tamamı, Gökmen’in ailesi tarafından güvenlik nedeniyle kendilerine ait olan mobilya mağazasındaki kasaya konulur. Taraflar
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balayı sonrası mülkiyeti Gökmen’e ait olan evde ikamet etmeye başlarlar. Ayrıca
Gökmen’in annesi aile şirketi olan Çelik Ltd. Şti’de ki %15’lik hissesini de düğün
sonrası oğluna bedelsiz devir eder. Bu arada balayından dönen Ceren takılarını sorduğunda kasada güvende olduğu, takmak istediklerini önceden söyleyip alabileceği,
sonra yine kasaya yollaması gerektiği Macide Hanım tarafından kendisine söylenir.
Ceren o dönem üniversite sınavlarına hazırlanmasına rağmen, yaşanan bu süreçte
iki ailenin telkinleri ve baskısının yanı sıra, lise bitirme ve düğün telaşı yüzünden
hazırlıkları yarıda kalır ve Ceren başvurduğu sınava giremez.
Evlilikten kısa bir süre sonra Gökmen’in ailesi, Ceren’e artarak devam eden bir
psikolojik baskı uygulamaya giyimine, yaşam şekline, özgürlüğüne müdahale etmeye başlarlar. Özellikle çok sevdiği iki lise arkadaşı, İpek ve Duru ile görüşmesine
kesinlikle karşı çıkarlar. Bu arada üniversiteye hazırlanmak isteyen Ceren’in kursa
gitmesini de istemez ve ona bunun için para da vermezler. Ancak Ceren takmak
amacıyla aldığı bazı takıları, fark ettirmeden ara ara satarak bulduğu hocalardan
gizli gizli özel dersler alır ve sınavlara çalışmaya başlar.
Çok küçük yaşta evlenen ve cinsel deneyimi olmayan Ceren bu konuda eşi
Gökmen’in istekleri doğrultusunda hareket eder. Gökmen evliliklerinin ilk günlerinden itibaren Ceren’e cinsel yönden kaba davranarak onun ihtiyaçlarını, arzu ve
isteklerini dikkate almaz. Kendisinin istediği zamanlarda ve istediği şekilde cinsel
birliktelik yaşarlar.
Her eş arasında yaşanabilecek en ufak bir tartışma sonrasında ise Gökmen eşine küser. Zamanla alışkanlık haline getirdiği bitmek bilmeyen küslükleri, küstüğü
zaman da yatağını ayırması, aile mahremiyetini hiçe sayarak eşiyle olan bütün yaşadıklarını annesi Macide Çelik’e anlatması, özel ve mahrem yaşantının bu şekilde
ifşa edilmesi, Ceren’de eşine karşı bir soğukluk yaratmıştır. Ceren de bunları gizli
gizli buluştuğu arkadaşları İpek ve Duru ile paylaşır.
Evliliğin başından itibaren Gökmen’in ailesi, genç çifte sürekli müdahale ederek,
Ceren ve Gökmen’in herhangi bir sosyal ortama girmesine, yeni arkadaşlar edinmesine müsaade etmez, sadece kendi dar çevrelerinde ve çok yakın akrabaları ile
vakit geçirmelerini ister. Bu baskıcı ve müdahaleci davranışlar nedeniyle eşinden
boşanmanın eşiğine gelen Ceren, hamile olduğunu öğrenir ve ailesinin de telkini ile
boşanma fikrinden vazgeçer.
Ceren’in hamile olması her iki aileyi de çok sevindirir, Gökmen’in eşine daha ilgili ve
sevecen davranmasına neden olur. Sakin bir hamilelik dönemi geçiren Ceren, 2017
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yılı içinde eşinin haberi olmaksızın üniversite sınavlarına girer ve hukuk fakültesini
kazanır. Çocuğunun doğumdan önce de yine kimseye haber vermeden kayıt yaptırır. 16.09.2017 tarihinde oğlu Can’ı dünyaya getirir. Doğumdan kısa süre sonra
eşinin ailesi Ceren’e artık anne olduğu, gerek giyimine gerekse arkadaşlıklarına
dikkat etmesi yönünde yine baskı uygulamaya başlar. Gökmen bu konuda önceleri
eşinin yanında yer almış olsa da daha sonraları ailesinin baskı ve telkinleri ile o da
eşine destek olmaz ve tam tersi baskı yapar. Ceren tüm baskılara bir taraftan dayanmaya çalışırken bir taraftan da bebeği ile ilgilenmekte ve eşinin evde olmadığı
anlarda, gizlice hukuk fakültesinde derslere girmektedir.
Doğumdan 2 ay kadar sonra 16.11.2017 tarihinde Ceren ve Gökmen’in ailelerinin
davetiyle yakın akrabalar arasında bir bebek görme partisi düzenlenir. Bu partiye
Ceren çok istemesine rağmen eşinin ailesinin karşı çıkması nedeniyle çok sevdiği
arkadaşları İpek ve Duru’yu çağıramaz ve bu durum onu çok üzer.
Kendisine yapılan tüm baskılardan ve özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışılmasından
bunalan Ceren, kendini derslerine verir ve bir vakıf okulunda okuduğundan okul
ücretini yine gizli gizli takmak amacıyla aldığı takılarını satarak karşılar. Eşinin olmadığı her an küçük bebeğini bakıcıya bırakıp ya derse gider ya da odasına kapanıp
ders çalışır. Eve ve oğlu Can’a ilişkin tüm sorumluluklarını ihmal eder. Emzirmediği
için sütü kesilir ve Can bakıcı tarafından mama ile beslenir. Yine bu süreç içerisinde
Ceren aynı sitede oturan, kocası Gökmen’in kuzeni Zeynep ile arkadaşlık kurar. Yaz
tatilinin de başlamasıyla birlikte, dersler de tatil olunca, onunla alışveriş yapmaya
ve değişik sosyal aktivitelere katılmaya başlar.
Ceren, Zeynep ile beraberliği döneminde, çok lüks alışveriş mağazalarına gitmeyi,
buralardan ihtiyacının ötesinde, kendisine, kocasına, hatta yakın aile çevresi ve
dostlarına pahalı hediyeler ve eşyalar satın almayı alışkanlık haline getirir. Bu alışverişlerini kocası Gökmen’in kendisine verdiği kredi kartı ile gerçekleştirir.
Zeynep ise bir taraftan Ceren’in hal ve düşüncelerini dedikodu mahiyetinde Macide
Hanıma anlatırken, bir taraftan da çocuğun bakımı ve gelişimi konusunda Ceren’i
rahatsız edecek şekilde onu yönlendirmeye başlar. Bu konuşma ve müdahalelerden
çok rahatsız olan Ceren, Zeynep ile olan arkadaşlığını sonlandırır. Bu duruma çok kızan Macide Hanım oğlunu Zeynep ile olan arkadaşlığının devamı konusunda Ceren’i
ikna etmesi için görevlendirir. Bu konuda eşi ile tartışan Gökmen, Ceren’in Zeynep
ile konuşmamakta ısrarlı olması üzerine ona ilk defa 01.08.2018 tarihinde sözlü
ve fiziksel şiddet uygulayarak hakaret eder. Bu kavga sırasında Gökmen, Ceren’in
alışveriş konusunda aşırıya gittiğini ve lüzumsuz harcamalar yaptığını da dile getirir.
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Yaşanan bu olaylar sebebiyle ruh hali bozulan Ceren, annesinin de baskısı ile Mesut Ünal isimli bir psikologdan destek almaya başlar. Psikolog muayenehanesine
gittiğinde hukuk fakültesinden sadece sınıfta gördüğünde merhabalaştığı arkadaşı
Ahmet ile karşılaşır. Ahmet annesine eşlik etmek için oraya gelmiştir. Ceren ve Ahmet arasında o gün başlayan yakınlık, Ceren’in her psikolog için çıktığında Ahmet
ile buluşması ve bir restoran ya da kafede oturup sohbet etmesi ile devam eder.
Ceren, Ahmet’e evli olduğunu ve oğlu Can’ı söylemez. Ahmet, Ceren’e çıkma teklif
edince de bu teklifi kabul eder.
Kızındaki değişimden şüphelenen annesi, Ceren’e iyi gelir düşüncesi ile 28.08.2018
tarihinde düzenlenen Karadeniz gemi gezisine, kayınvalidesi Macide Çelik’i de davet ederek, Can’ı da alarak katılmasını sağlar. Gezi sırasında Ceren, Can ile hiç
ilgilenmeyip, tüm günü Can ve aile büyüklerinden uzak bir şekilde ve yeni tanıştığı
kişiler ile aşırı derecede samimi olarak güvertede geçirir. Bu duruma kızan Macide
Hanım, Ceren’in güneşlenirken fotoğrafını çekip oğluna yollar. Ceren, herkesin içinde Macide Hanıma bağırarak, bu yaptığının yanlış olduğunu söyler ve Macide Hanımın kendisini sakin olmaya davet etmesi üzerine de ona yüksek sesle bağırarak el
kaldırır. Geleneklerine çok düşkün olan ve kibarlığı ile tanınan Çelik ailesi açısında
gelinlerinin bu davranışı büyük bir skandaldır. Annesi tarafından bu ve benzeri olayların abartılarak anlatılması ve kışkırtmalar neticesinde, eşi Gökmen gezi dönüşü
Ceren’i “bu şekilde herkesin için de güneşlenen ve oğlu ile ilgilenmeyen, annesine bağırarak, el kaldıran birini eş olarak kabul edemeyeceğini” söyleyerek evden
kovar. Evden kovulan Ceren, çocuğu ile annesinin evine sığınır. İki gün sonra ise
Gökmen kayınvalidesinin evine giderek Ceren’den özür diler ve eve geri dönmesini
ister. Annesinin de ikna etmesi sonucu Ceren istemeyerek de olsa oğluyla birlikte
evlerine geri döner.
Ceren eve dönse de mutlu değildir. Birinci sınıfı tüm zorluklara rağmen hiç kalmadan geçmenin verdiği cesaretle, ikinci sınıfa başlar ve eşinden yine gizli olarak
mümkün olduğunca tüm derslere devam eder. Can annesini neredeyse hiç görmemekte ve bakıcı ile büyümektedir. Ders çıkışı ve öğle aralarında genellikle kantinde, kısa da olsa Ceren, Ahmet ile görüşmekte ve aralarındaki sevgi de giderek
alevlenmektedir.
Ailesi ile eşi arasında sıkışıp kalan Gökmen de sekreter Sibel ile evliliği öncesinden
başlayan yakınlaşmasını, sosyal medya hesabı üzerinden önce arkadaşça sohbetle,
belli bir süre sonra da cinsel içerikli karşılıklı sohbet ve hatta canlı görüntüler gön12

dermeyle devam ettirir. Sibel de bu arada evlendiği ve şirkette de durumun duyulmasını istemedikleri için ilişkiyi bu şekilde sürdürmekten her ikisi de memnundur.
Gökmen saatlerce süren sosyal medya sohbeti yüzünden aile konutuna geç saatlerde gelmeye başlar. Geldiğinde de evin bir odasına kapanarak sadece evdeki
şifreli bilgisayarı ile vakit geçirir. Bu süreçte eşi ve çocuğu ile ilgilenmemesi, cinsel
birliktelik yaşamamaları Ceren de aldatıldığı kuşkusunu doğurur. Ceren, kuşku ve
şüphelerini gidermek için evde yalnız olduğu bir sırada 25.05.2019 tarihinde harici
herhangi bir destek almaksızın kendi çabası ile eşinin bilgisayarının şifresini kırar.
Kocasının sosyal medya hesabındaki kayıtlarını gören Ceren büyük üzüntü duyar.
İnceleme sırasında, Gökmen’in Sibel’e şirket gelirinden kendi payına düşen kardan
şimdiye kadar toplam 350.000 TL tutarında maaş harici bağış, ikramiye ve ödeme
yaptığını tespit eder. Hayal kırıklığı yaşayan Ceren akşam geç saatte eve gelen
Gökmen’e fiziki saldırıda bulunur. Fakat fiziken zayıf bir yapıya sahip olması nedeni
ile amacına ulaşamaz ve eşine herhangi bir zarar veremez. Aksine güçlü ve kendisinden yapılı olan kocası Gökmen, Ceren’in aile konutundan herhangi bir eşya,
takı ve benzeri şeyleri almasına müsaade etmeden, müşterek çocuk Can’ı da kendi
yanında alıkoyarak, onu evden kovar. Çocuğunu almadan evden gitmeyeceğini söyleyen eşini kolundan tutarak zorla kapı dışarı atar.
Gökmen bu eylemi sırasında Ceren’in darp raporu almasını gerektirecek bir fiziki
şiddette bulunmaz. Gökmen, ailesine ve çevresine Ceren’i, aşırı alışveriş tutkusu,
çocukları Can ve evi ile ilgilenmemesi nedeniyle kovduğunu, çocuğa artık bakıcının
bakacağını söyler.
Evden kovulup atılması sonucu gece yarısından sonra, 26.05.2019 tarihinde, saat
02.00 sularında ailesinin evine gelen Ceren, olan biteni kendi bakış açısı ile ailesine
anlatarak darp edildiğini, Gökmen’in şirket çalışanı başka bir kadın ile kendisini
aldattığını söyler. Her iki tarafın ailelerinin devreye girmesine rağmen taraflar artık
bir araya gelmek istemezler.
Ailelerin tüm baskı ve telkinine rağmen Gökmen 10.06.2019 tarihinde boşanma
davası açmak üzere aile avukatlarının bürosuna gider. Bundan habersiz olan Ceren
de tam bir gün sonra arkadaşı İpek’in avukat olan annesi ile buluşarak, olanları
anlatır ve boşanma davası açmasını ister. Bir hafta sonra, birer gün ara ile önce
Gökmen’in avukatı, sonra Ceren’in avukatı dava açarlar.
13

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI
I. YÖNETİM
A. Türkiye Barolar Birliği 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.

II. BAŞVURU KOŞULLARI VE
TAKIMLARIN OLUŞUMU:
A. Yarışma süresince yapılacak tüm yazışmalarda 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 adresleri kullanılacaktır.
B. Yarışma Finali 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve
Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.
C. Yarışma Finaline katılacak olan yarışmacı Stajyer Avukatlar ve takım çalıştırıcısı
TBB Litai Konukevinde konaklayacak olup, her barodan yarışmaya katılacak takımların 3 asil, 1 yedek stajyer avukat yarışmacılarının ve 1 takım çalıştırıcısının
konaklama ve yemek giderleri Türkiye Barolar Birliği tarafından karşılanacaktır.
Takımların ulaşım giderleri kendi barolarınca karşılanacaktır.
D. Yarışmaya katılacak takımlar 3 (üç) asil, 1 (bir) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden haklı ve geçerli mazereti belgelenen yarışmacının yerine, yedek üye takımda yer alır. Her takım yarışmaya katılan asil üyeler arasından bir kişiyi “Yarışma Kurulu” ile gereken hallerde irtibat kurmak üzere takım sözcüsü olarak
görevlendirilir. Takım sözcüsüne yapılan bildirimler takıma yapılmış sayılacaktır.
Takımlar bölge elemelerindeki üyeleriyle yarışmaya katılacaklardır.
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III. YAZILI AŞAMAYA İLİŞKİN YARIŞMA KURALLARI:
A. Takımlar davacı ve davalı taraf vekili olarak “dava dilekçesi”, “cevap dilekçesi”,
“cevaba cevap dilekçesi” ve “ikinci cevap dilekçesi” hazırlayacaklardır.
B. Dilekçeler hazırlanırken başta TMK ve HMK olmak üzere ilgili tüm mevzuat dikkate alınacaktır.
C. Takımların davacı olarak hazırladıkları “dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesi” ile davalı olarak hazırladıkları “cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi” birbirlerinden bağımsız olup, birbirlerinin karşılığını oluşturmadan da hazırlanabilir.
D. Takımlar, davacı taraf dilekçelerini ve eklerini kırmızı renkte, davalı taraf dilekçelerini ve eklerini beyaz renkte kapaklı dosyalar halinde dört nüsha olarak
düzenleyeceklerdir. Dosyalar son teslim tarihi olan 13 Eylül 2019 tarihine kadar
basılı olarak ve e-posta yoluyla TBB Eğitim Merkezi’ne gönderilecektir. E-posta
yoluyla yapılacak gönderimde tek e-mail içinde iki ayrı dosya yer alacaktır. Dosyalardan birinde davacı tarafa ait dilekçeler ve ekleri, diğer dosyada ise davalı
tarafa ait dilekçeler ve ekleri bulunacaktır.
E. Dilekçelerin sağ üst köşesinde Yarışma Kurulunca takımlara bildirilen takım
numarası ve dilekçe türü (“dava dilekçesi”, “cevap dilekçesi”, “cevaba cevap
dilekçesi”, “ikinci cevap dilekçesi”) yazılacaktır.
F. Dilekçelerde takımların temsil ettikleri baronun ve takım üyelerinin isimleri yer
almayacaktır.
G. Dilekçeler; A4 kâğıt kullanılarak, Türkçe karakterde, 12 punto ve 1.5 satır aralığı
ile yazılacak, sayfada 2,5 cm kenar boşlukları bırakılacak ve yazım kurallarına
dikkat edilecektir. Dipnotlar Türkçe karakterde, 10 punto ve1 satır aralığı ile
yazılacaktır.
H. Davacı ve davalı olarak hazırlanacak her bir dilekçe en fazla 8 sayfadan oluşacaktır. Dilekçe haricinde tarafların iddialarını kanıtlamak için kullanabilecekleri
belge ve deliller 15 sayfayı geçmeyecek şekilde dilekçeye ek olarak verilebilecektir. Eklerin yazımında da Türkçe karakter, 12 punto ve 1.5 satır aralığı
kullanılacaktır.
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I. Yazılı aşama jürisi Yarışma Kurulu tarafından 3 kişiden oluşacak şekilde, 5 yıllık
kıdeme sahip, avukatlar, hâkimler ve hukuk fakültesi öğretim elemanları arasından belirlenir.
J. Yarışmanın yazılı aşamasında eleme yapılmayacaktır. Takımların sunacakları
dosyalar üzerinden yapılacak değerlendirme ile yazılı aşama puanları puanlama
yönergesine ve puanlama kurallarına göre belirlenecektir.

IV. SÖZLÜ AŞAMAYA İLİŞKİN
YARIŞMA KURALLARI
A. Sözlü karşılaşma jürisi Yarışma Kurulu tarafından 3 kişiden oluşacak şekilde, 5
yıllık kıdeme sahip, avukatlar, hâkimler ve hukuk fakültesi öğretim elemanları
arasından belirlenir.
B. Sözlü karşılaşmalarda Yarışma Kurulundan en az bir kişinin salonda bulunması
zorunludur. Yarışma Kurulu temsilcisi yarışmayı idare eder, düzeni sağlar, jüri
üyelerinin ayrı ayrı doldurdukları puan cetvellerini teslim alır ve puanları hesaplayarak yarışma sonuçlarını açıklar.
C. Karşılaşmalar eleme usulüne göre yapılır. Her karşılaşmada en yüksek puanı
alan takım bir üst aşamaya katılmaya hak kazanır.
D. Sözlü karşılaşmalar duruşma şeklinde yapılır ve duruşma esnasında ilgili tüm
mevzuat uygulanır.
E. Sözlü karşılaşmalarda sırasıyla;
1.Davacı taraf 10 dakikada dava dilekçesini açıklar.
2. Davalı taraf 10 dakikada cevap dilekçesini açıklar.
3. Davacı taraf 8 dakikada cevaba cevap dilekçesini açıklar.
4. Davalı taraf 8 dakikada ikinci cevap dilekçesini açıklar.

16

5. Davacı taraf 3 dakikada davalı tarafa sorularını sorar. (En fazla 5 soru sorulabilir)
6. Davalı taraf 6 dakikada davacı tarafın sorularına cevap verir.
7. Davalı taraf 3 dakikada davacı tarafa sorularını sorar. (En fazla 5 soru sorulabilir)
8. Davacı taraf 6 dakikada davalı tarafın sorularına cevap verir.
Jüri üyeleri taraflara her aşamada soru sorabilirler. Jüri üyelerinin taraflara 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. Süreler Yarışma Kurulu temsilcisi tarafından tutulur ve takımlara kalan
sürelere ilişkin gerekli uyarılar yapılır.
F. Sözlü aşamada takımlar, iddia ve savunmaların genişletilmesi yasağına tabi
değillerdir. Karşı tarafın iddia veya savunmasını da dikkate alarak, kurgusal
dava olayındaki maddi vakıalara bağlı kalmak şartıyla, yeni iddia ve savunma
da geliştirebilirler. Önemli olan sözlü aşamada davacı ve davalı tarafın birbirinin
karşılığı iddia ve savunmada bulunmasıdır.
G. Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, mahkeme kararlarından 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 takımlara
ulaştırılır. Yarışmadaki sözlü ve yazılı görüntüleri alma, çoğaltma ve yayınlama
hakkı “Yarışma Kurulu”na aittir.
H. Takımlar, çalıştırıcıları ve takımlarla doğrudan ilgili kişiler, kendilerinin yarışmacı
olarak katılmadıkları karşılaşmaları izleyemezler. Ancak elenen takımlar, takımlarının elenmesinden sonraki karşılaşmaları izleyebilirler.
I. Takımlar, çalıştırıcıları ve takımlarla doğrudan ilgili kişiler jüri üyeleri ile karşılaşma haricinde iletişim kuramazlar.
J. Yazılı aşamada yalnızca kendilerine bildirilecek takım numarası ile yarışacak
olan takımlar, sözlü aşamada barolarının ismiyle yarışacaklardır.
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K. 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.
L. 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.
M. Karşılaşan takımlardan hangisinin davacı, hangisinin davalı taraf adına yarışacağı da eşleştirme yapıldıktan sonra kura çekimi ile belirlenir.

VI. SÖZLÜ YARIŞMA AŞAMALARI
A. ÇEYREK FİNAL
1. Çeyrek final aşaması sözlü karşılaşmaların ilk aşamasıdır. Bu aşamanın başında, karşılaşacak takımlar ve hangi takımın davacı, hangi takımın davalı olacağı
kura ile belirlenir.
2. Çeyrek 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.
B. YARI FİNAL
1. Yarı final aşaması sözlü karşılaşmaların ikinci aşamasıdır. Bu aşamanın başında, karşılaşacak takımlar ve hangi takımın davacı, hangi takımın davalı 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 üçüncülük karşılaşması yapılır. Bu karşılaşmaya katılan takımlar, yarı-final aşama18

sında davacı adına yarışmışlarsa davalı; davalı adına yarışmışlarsa davacı taraf
olurlar. Eğer her iki takım yarı-final aşamasında aynı taraf adına yarışmışsa,
kimin davacı kimin davalı 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 karşılaşmaların son bölümüdür. Final aşamasına kalan takımlar, bir önceki karşılaşmada davacı adına yarışmışlarsa davalı; davalı adına
yarışmışlarsa davacı taraf olurlar. Eğer her iki takım aynı taraf adına yarışmışsa,
kimin davacı kimin davalı olacağı kura ile belirlenir. Ancak final aşamasına kalan takımlardan biri önceki karşılaşmalarının tamamında sadece davacı ya da
sadece davalı 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. YAPTIRIMLAR YÖNERGESİ
Yaptırımlar Yönergesi, TBB Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen Kurgusal Duruşma Yarışmasının her aşamasında ortaya çıkabilecek kural ihlallerine karşı belirlenmiş olan ceza puanlarını içermektedir.
Bu yönergede belirtilen ihlallerin ortaya çıkması halinde tespit edilmiş ceza puanları
Yarışma Kurulu üyeleri tarafından uygulanır.
Yaptırımı gerektiren haller ve ceza puanları şunlardır:
1- Yazılı Aşamada:
a- Takımlar kendilerine verilen broşürdeki “Yazılı Aşamaya İlişkin Yarışma Kuralları”
içeriğinde yer alan şekli kurallara uymadıkları takdirde Yarışma Kurulu tarafından mail yoluyla uyarılır. Bu uyarıyı izleyen 3 (üç) gün içerisinde dosyalarını kurallara uygun şekilde düzenlemedikleri takdirde, ihlal eden takımın belirlenecek
olan yazılı puanından 10 (on) ceza puanı düşürülür.
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b- Takımlar broşürde belirtilen son teslim tarihinde dosyalarını teslim etmemeleri
halinde Yarışma Kurulu tarafından mail yoluyla uyarılır. Bu uyarı sonrasında 3
(üç) gün içerisinde dosyalarını teslim eden takımın yazılı puanından 5 (beş)
ceza puanı düşürülür. Bu uyarıyı izleyen 3 (üç) gün içerisinde dosyalarını teslim
etmeyen takım Yarışma Kurulu tarafından yarışmadan ihraç edilir.
2- Sözlü Karşılaşmalarda :
Sözlü karşılaşma esnasında takımın yarışma kurallarını ihlal ettiğinin Yarışma Kurulu üyeleri tarafından tespit edilmesi halinde, takımın yarıştığı aşamadaki sözlü
karşılaşma net puanından (Sözlü karşılaşma jüri puan ortalamasının %70’i olarak
hesaplanan puan) aşağıda belirtilen puanlar düşürülür ve bu durum takıma yazılı
olarak bildirilir.
a- Yarışmanın her aşamasında takım üyeleri yarışmacılara, takım çalıştırıcılarına,
izleyenlere, Yarışma Kurulu ve Jüri üyelerine karşı centilmenlik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu kuralların ihlalinin tespiti halinde takımın yarıştığı aşamadaki sözlü karşılaşma net puanından 3 (üç) ceza puanı düşürülür.
b- Takımların, çalıştırıcıların ve takımlarla doğrudan ilişkili kişilerin kendilerinin yarışmacı olarak katılmadıkları karşılaşmaları izlemeleri halinde takımın yarıştığı
aşamadaki sözlü karşılaşma net puanından 10 (on) ceza puanı düşürülür.

VIII. PUANLAMA YÖNERGESİ
A. Yazılı aşama puanı Yarışma Kurulu tarafından görevlendirilen yazılı aşama jürisi
tarafından verilir. Takımların yazılı aşama puanları ve varsa ceza puanları, sözlü
karşılaşma öncesi ilgili takımın sözcüsüne “yazılı olarak” bildirilir.
C. Yarışmanın her aşamasında puanlama “Puanlama Kuralları”na göre hazırlanan
çizelgeye göre yapılır. Jüri üyeleri bu puanlama cetveli üzerinden takımlara
puan verirler.
D. Karşılaşmaların sonunda toplam puanlar sözlü karşılaşma jüri puan ortalamasının %70’i, “yazılı aşama jüri puan ortalamasının %30’u oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir. Yazılı aşamada alınan puan indirme cezaları takımın
yazılı aşama net puanından, sözlü aşamada alınan puan indirme cezaları ise
sözlü karşılaşma net puanından indirilir.
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IX. PUANLAMA KURALLARI
A. YAZILI AŞAMA
1. Yazılı aşamada her bir taraf dilekçelerinin tamamı bakımından 50 puan üzerinden puanlama yapılacaktır. Davacı dilekçelerinin tamamı 50, davalı dilekçelerinin tamamı 50 puan üzerinden üç hakem tarafından ayrı ayrı puanlanacak ve
toplam üçe bölünerek davacı ve davalı puanları hesaplanacaktır.
2. Yazılı aşamada puan dağılımı şu şekildedir:
5 puan: Yazım kurallarına uygunluk
10 puan: Maddi vakıaların doğru bir şekilde belirlenmesi
15 puan: Usul hukuku kurallarına uygunluk
20 puan: Maddi hukuk kurallarının olaya doğru uygulanması
B. SÖZLÜ AŞAMA
1. Sözlü aşamada her karşılaşmada davacı ve davalı taraf 100’er puan üzerinden
değerlendirilecek ve her hakemin verdiği puan toplanarak üçe bölecek ve davacı taraf ile davalı tarafın puanları hesaplanacaktır.
2. Sözlü aşamada puan dağılımı şu şekildedir:
10 puan: Yarışma kurallarına ve duruşma adabına uygunluk
10 puan: Sürelere uyma
10 puan: Hitabet yeteneği
20 puan: Hukuk kurallarının belirlenmesi ve olaya uygulanması
20 puan: Maddi olaya ve olgulara vakıf olma
15 puan: Sorulara net ve açık cevap verme
15 puan: İnandırıcılık ve savunma yeteneği
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X. ÖDÜLLER
Yarışmada Finalinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllendirilir.
Birinci Takıma

: 8.500 TL +Strazburg AİHM Ziyareti+Plaket+Saat

İkinci Takıma

: 6.500 TL +Plaket+Saat

ÜçüncüTakıma

: 4.500 TL +Plaket+Saat
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