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SUNUŞ
Değerli meslektaşlarımız;
Avukatlık Yasamızın 15.maddesi ve Yönetmeliğe dayalı olarak eğitim çalışmalarımızda çok
önemli bir yeri olan “Kurgusal Duruşma Yarışması”, TBB Eğitim Merkezi tarafından, “Türkiye
Barolar Birliği Stajyer Avukatlar 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 - 13 Aralık 2019 günlü toplantısında; her
yıl artan katılımcı sayısıyla artık geleneksel hale gelen Kurgusal Duruşma Yarışmasının
2020 yılında da, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu’nun denetim ve
sorumluluğunda yapılmasına karar verilmiştir.
2014 yılından itibaren başarıyla gerçekleştirilen, değerli jüri üyeleri ile katılımcıların hukuki
bilgi ve deneyimleriyle adeta bir hukuk ziyafetine dönüşen Kurgusal Duruşma Yarışmasının
formatında; Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından, stajyer
avukatlar açısından daha da faydalı olması amacıyla, geçmiş yarışmalardaki deneyimler de
dikkate alınarak bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler yapılırken, kurgusal duruşma
yarışmasının katılımcı stajyer avukatlar ve izleyiciler için eğitici yönünün, yarışmada derece
almaktan çok daha önemli olduğu dikkate alınmıştır. Stajyer avukatlar açısından asıl kazanım,
yarışmada derece almaktan önce, bu yarışmaya hazırlanarak meslek hayatlarına daha bilgili
ve daha güçlü bir şekilde başlangıç yapmalarıdır. Yarışma sürecini, tüm katılımcılar ile birlikte
ve bu amaç çerçevesinde , centilmenlik ruhuyla tamamlayacağımıza inanıyoruz.
2014 yılından itibaren ceza hukuku alanında düzenlenen kurgusal duruşma yarışması, bir
önceki yıl olduğu gibi, 2020 yılında da, her iki tarafın “avukat” olarak temsil edilebileceği
özel hukuk alanında düzenlenecektir.
Diğer yandan, meslektaş ilişkilerinin temelinde güven duygusunun yer alması gerektiğinin,
stajyer avukatlar tarafından da benimsenmesi amacıyla, yarışmaya katılacak olan takımlar
sözlü aşamada takım numaralarıyla değil, barolarının ismiyle yarışacaklardır.
2020 yılı “Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması” nın, yazılı
aşamasının konusunu oluşturan olay metni, yarışmanın yönetimi, takımların davacı ve davalı
dilekçelerini Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’ne ulaştırma süreleri gibi, yarışmanın
uygulanmasına ve kurallarına ilişkin diğer tüm kural ve ayrıntılar bu el kitabı içerisinde
bilgilerinize sunulmaktadır.
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“Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması” bölge elemeleri
sözlü aşaması 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde, 8 bölgeden gelen takımların katılımıyla,
8 farklı otelde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. (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).
Ankara’da yapılacak bölge elemelerinde birinci olan takımların katılacağı final yarışmaları
ise, 05- 06 Aralık 2020 tarihlerinde yine Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Katılımcı barolarımızın etkinliğimize yönetici, katılımcı ve personel işbirliği ile verdiği destek,
kurgusal duruşma yarışmalarında sağlanan başarının en büyük etkenidir. Mesleki dayanışmayı
en üst seviyeye taşıyan bu iş birliğinden TBB Eğitim Merkezi olarak 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 nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ayrıca etkinliğimizin en iyi şekilde gerçekleşmesi için Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi’ne desteklerini esirgemeyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Sayın Metin
Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu üyesi değerli meslektaşlarımıza bu güven ve desteklerinden
dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Katılımcı stajyer avukat meslektaşlarımızın, “kendileri için unutamayacakları bir deneyim”
olacağına inandığımız bu yarışmayı, bilginin en büyük güç olduğunu bilerek ve meslek
etiğine uygun bir olgunluk içinde gerçekleştireceklerinden kuşku duymuyoruz.
Yarışmanın, mesleki duruş ve dayanışma, 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 yararlar sağlayacağı düşüncesi ile yarışmalara
katılacak olan takımlarımıza TBB Eğitim Merkezi olarak 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

BİRİNCİ AŞAMASI
YARIŞMA TAKVİMİ

(BÖLGE ELEMELERİ)
1- TAKIMLARIN KAYITLARI

Son Bildirim Tarihi: 20 Nisan 2020
2- DAVACI VE DAVALI DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ

Son Teslim Tarihi: 15 Haziran 2020 / 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- BÖLGE ELEMELERİ DURUŞMALARI (SÖZLÜ KARŞILAŞMA)

18 - 19 Temmuz 2020, Cumartesi - Pazar / Ankara
NOTLAR:
1- Barolar kayıt formunu doldurarak, takımda yer alan yarışmacıların ve (varsa) takım
çalıştırıcılarının isimlerini, takım sözcüsünün kim olduğunu, elektronik posta adreslerini, telefon numaralarını ve ortak tebligatların yapılacağı takıma ait bir e-posta
adresini 20 Nisan 2020 tarihine kadar TBB Eğitim Merkezi’ne sunacaklardır.
2- Takımlar yarışma olayına ilişkin sorularını takım sözcüleri aracılığı ile 10 Mayıs
2020 tarihine kadar kurgusaldurusma@barobirlik.org.tr adresine yazılı olarak
gönderecek, sorular ve sorulara verilen cevaplar 15 Mayıs 2020 tarihinde tüm
takımlara ait e-posta adreslerine 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- DAVACI VE DAVALI DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ:
Son Teslim Tarihi: 16 Kasım 2020 / 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 Aralık 2020, Cumartesi-Pazar / Ankara
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI
“BÖLGE ELEMELERİ” OLAYI
Şirintepe Köyü’nde yetişen Ahmet, Ankara’nın çok yakınında olan köyünden çıkıp, Ankara’da
Yenimahalle’ye yerleşir. Gayrimenkul değerleme ve yönetimi alanındaki aldığı eğitiminin de
katkısı ile taşınmaz alım-satım işlerinin yanı sıra bu alanda danışmanlık yapmaya başlar. Bu
arada, Ankara’nın genişleme alanı içinde olan köyü ve köydeki arazileri giderek değerlenir,
imar geçer ve çok geniş tarlalara sahip olan ailesi, inşaata müsait geniş arsaların sahibi
haline gelir.
Ahmet babası Muhterem’i ikna ederek bu arsalar üzerinde inşaatlarının kalitesi ile
bilinen Binevler İnşaat Taahhüt Turizm AŞ (Binevler AŞ) ile bir sözleşme yapmasını sağlar.
Bu sözleşme gereğince Muhterem, sahip olduğu dört arsadan ikisini Binevler AŞ’ye
devredecek, dört arsa üzerinde toplam 56’şar daire ve 8‘er işyerinden oluşan dört büyük
blok yapılacak, kendi iki arsası üzerinde yapılacak inşaatın maliyeti, kendisine devredilecek
diğer iki arsa karşılığında Binevler AŞ’ye ait olacaktır. Muhterem Bey alıcı ile birlikte tapuda
da gerekli sözleşme ve işlemleri yapar ve iki arsanın Binevler AŞ adına tescili gerçekleşir.
Binevler AŞ dört blok için aynı anda yapıma başlar ve inşaat hızla ilerler.
Ankara’nın gelişen gözde semtlerinden Şirintepe’de büyük bir ofis açmak isteyen yazılım
şirketi YazBakalım Yazılım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Özyazar, yapılmakta olan bu
binaları görüp beğenir ve bir binanın altındaki sekiz ofisin tamamını alıp birleştirebileceğini
düşünerek bu öneriyi şirkete sunar. YazBakalım Yazılım AŞ bu konuda karar alarak tüm
işlemleri yapmak üzere Hikmet Beyi yetkilendirir. Hikmet Bey , Binevler AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı mimar Funda Düzçizgi’ye giderek isteklerini anlatır. Funda Hanım, sekiz işyerini
birleştirip tek bir taşınmaz olarak satamayacaklarını, ancak isterlerse inşaat tamamlanınca
alıcı olarak kendilerinin birleştirebileceğini, ancak sekiz ayrı taşınmaz olarak alabileceklerini
belirtir. Hikmet Bey binanın dışında sadece işyerlerine giden ayrı bir kapı talebini iletince,
Funda Hanım bağımsız olarak sekiz işyeri için ortak bir dış giriş kapısı yapacakları
taahhüdünü ,sözlü olarak verir.
Binevler AŞ ile YazBakalım AŞ, 25.02.2019 tarihinde noterde düzenleme şeklinde
yaptıkları “ taşınmaz satış vaadi sözleşmesi “ ile sekiz işyeri niteliğindeki bağımsız bölümün
her birinin 1.200.000-TL üzerinden satışı konusunda anlaşırlar, alıcı YazBakalım AŞ’nin
ilk ödemeyi 15.05.2019’da yapması, takip eden ödemelerin ise birer ay ara ile devam
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etmesi kararlaştırılır. İnşaatın tamamlanmasını takiben iskân ruhsatı Binevler AŞ tarafından
alındıktan sonra, bir ay içinde bağımsız bölümlerin mülkiyet hakkının - tapusunun alıcıya
devri konusunda da uzlaşmaya varırlar.
YazBakalım AŞ ilk iki ödemeyi sorunsuz yapar, ancak daha sonra aldığı başka bir işi
bitiremediği için, beklediği ödemeyi alamaz ve bu nedenle iki ay YazBakalım A.Ş ödeme
yapamaz.
01.09.2019 tarihinde Binevler AŞ ihtar çekerek ödemelerin yedi gün içinde yapılmasını
ister. Bu arada inşaattaki ilerlemeyi yerinde görmek için inşaat mahalline giden Hikmet
Bey, inşaatın iyi bir şekilde ilerlediğini, ancak bina girişinde büyük tek bir giriş kapısının
olduğunu, kendilerinin talep ettiği ayrı giriş kapısının yapılmadığını görür. Bunun üzerine
14.09.2019 tarihinde bir ihtarname çekerek, yapının istedikleri gibi yapılmadığını, bu
nedenle ödemeleri durdurduğunu YazBakalım AŞ, Binevler AŞ’ye iletir.
İnşaatı, özellikle çevre düzenlemesini iyi bir şekilde tamamlamak isteyen ama var olan
alacaklarını da tahsil etmede zorlanan Binevler AŞ, bu arada Zenginbank AŞ’den kredi
talep eder. Zenginbank AŞ, ancak ipotek karşılığı kredi verebileceğini belirtince, neredeyse
tamamlanmış olan kendi mülkiyetindeki bloklardan birindeki 30 bağımsız bölüm üzerine
ipotek konulur. İpotek konulan taşınmazlar arasında YazBakalım AŞ ile taşınmaz satış vaadi
sözleşmesi yapılan bağımsız bölümlerden beş tanesi de bulunmaktadır. İpotek işlemleri
01.10.2019 tarihinde yapılmış olup, tapu kütüğünde o tarihte malik olarak Binevler AŞ
görülmektedir. Ayrıca tapu kütüğünde herhangi bir şerh veya başka bir takyidat da yoktur.
Bu arada YazBakalım AŞ, inşaatın tamamlandığını, iskân ruhsatının 15.09.2019 tarihinde
alındığını öğrenir ve 10.10.2019 tarihinde çektiği ihtarname ile sözleşme gereği, en geç
beş gün içinde taşınmazların mülkiyetinin(tapularının) kendi üzerlerine devredilmesini talep
eder. Bu talebin ardından tapu sicilini incelemeye giden Hikmet Bey, kendileri ile satış
vaadi sözleşmesi yapılmış beş işyeri üzerinde Zenginbank AŞ lehine ipotek olduğunu görür.
12.10.2019 tarihinde yeni bir ihtarname çekerek ipoteğin terkin edilerek taşınmazların
kendi şirketleri adına tescil edilmesini ister. Aradan bir ay geçmesine rağmen Binevler
AŞ’den cevap gelmeyince dava açmaya karar verirler.

8

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.
B. Yarışma; baroları temsil eden takımların coğrafi bölgeler esas alınarak kendi aralarında
yarışacakları “Bölge Elemeleri” ile bu elemelerde birinci olacak takımların, bildirilecek
yeni bir olay ile yarışacağı “Yarışma Finali” olmak üzere iki aşamadan oluşur.

II. BAŞVURU KOŞULLARI VE TAKIMLARIN OLUŞUMU
A. Yarışmaya, 20 Nisan 2020 tarihinde Baroların staj listesine kayıtlı bulunan stajyer
avukatlar katılabilirler. Stajyer avukatların 20 Nisan 2020 tarihinden sonra stajlarının
sona ermesi, yarışmaya katılmalarına engel teşkil etmez.
B. Yarışmaya her baro yalnızca bir takım ile katılabilir.
C. 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.
D. Bölge elemeleri Ankara’da 8 farklı otelde yapılacak olup, her bölge farklı otelde
konaklayacaktır. Bölgelerin konaklama yapacağı oteller TBB Eğitim Merkezi Yürütme
Kurulu Divan Başkanlığı tarafından belirlenecek ve yarışmaya katılan barolara
bildirilecektir.
E. Bölge elemelerindeki 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.
F. 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 görevlendirir. Takım sözcüsüne
yapılan bildirimler, takıma yapılmış sayılacaktır.
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III.TAKIMLAR
Takımların bölgelere göre gruplamaları aşağıdaki gibidir:
BATI KARADENİZ BÖLGESİ :
AMASYA BAROSU, BARTIN BAROSU, ÇORUM BAROSU, ZONGULDAK BAROSU, KARABÜK
BAROSU, DÜZCE BAROSU, KASTAMONU BAROSU
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ:
SAMSUN BAROSU, ORDU BAROSU, TRABZON BAROSU, GİRESUN BAROSU, TOKAT
BAROSU, ARTVİN BAROSU, RİZE BAROSU
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
AĞRI BAROSU, ARDAHAN BAROSU, BİNGÖL BAROSU, BİTLİS BAROSU, ELAZIĞ BAROSU,
IĞDIR BAROSU, KARS BAROSU, MALATYA BAROSU, VAN BAROSU
İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
AKSARAY BAROSU, KAYSERİ BAROSU, KIRIKKALE BAROSU, KONYA BAROSU, NİĞDE
BAROSU, SİVAS BAROSU, NEVŞEHİR BAROSU, ÇANKIRI BAROSU
AKDENİZ BÖLGESİ:
ADANA BAROSU, ANTALYA BAROSU, HATAY BAROSU, KAHRAMANMARAŞ BAROSU,
MERSİN BAROSU, OSMANİYE BAROSU
MARMARA BÖLGESİ:
BALIKESİR BAROSU, BİLECİK BAROSU, ÇANAKKALE BAROSU, İSTANBUL BAROSU,
KIRKLARELİ BAROSU, KOCAELİ BAROSU, SAKARYA BAROSU, TEKİRDAĞ BAROSU, YALOVA
BAROSU
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
BATMAN BAROSU, DİYARBAKIR BAROSU, GAZİANTEP BAROSU, MARDİN BAROSU,
ŞANLIURFA BAROSU, KİLİS BAROSU
EGE BÖLGESİ:
AYDIN BAROSU, AFYONKARAHİSAR BAROSU, DENİZLİ BAROSU, İZMİR BAROSU, KÜTAHYA
BAROSU, MANİSA BAROSU, MUĞLA BAROSU
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IV. 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 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 15 Mayıs 2020 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 ve 1 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.
I. Yazılı aşama jürisi ,Yarışma Kurulu tarafından her bölge için 3’er kişiden oluşacak şekilde,
en az 5 yıllık kıdeme sahip, avukatlar, hakimler 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.
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V. SÖZLÜ AŞAMAYA İLİŞKİN YARIŞMA KURALLARI
A. Sözlü karşılaşma jürisi Yarışma Kurulu tarafından her bölge için 3’er kişiden oluşacak
şekilde, en az 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
ve meslek kuralları 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.
5. Davacı taraf 4 dakikada davalı tarafa sorularını sorar. (En fazla 5 soru sorulabilir)
6. Davalı taraf 8 dakikada davacı tarafın sorularına cevap verir.
7. Davalı taraf 4 dakikada davacı tarafa sorularını sorar. (En fazla 5 soru sorulabilir)
8. Davacı taraf 8 dakikada davalı tarafın sorularına cevap verir.
Bu yarışma bir eğitim çalışması olup, 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.
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F. Sözlü aşamada takımlar iddia ve savunmanın 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, ilgili kitap ve makaleler ile kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak sözlü aşama bir metin
okuma şekline dönüşmemeli ve sözlü aşamada ,bilgisayar tablet ,cep telefonu kullanılmamalıdır. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) kullanılamaz, görsel sunum
yapılamaz. Yarışmacılar, yarışma salonunda bulunan izleyiciler ile herhangi bir nedenle iletişime geçemezler. Yarışmada kişisel ses ve görüntü alınamaz. Ses ve görüntü
“Yarışma Kurulu” tarafından kayda alınır. 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 yarışma ile ilgili iletişim kuramazlar.
İ. Takım üyeleri, sözlü duruşma aşamasında duruşmanın tarafları ve jüri üyeleri dışında ,
salonda bulunan diğer kişilerle iletişim kuramazlar.
J. Yazılı aşamada yalnızca kendilerine bildirilecek takım numarası ile yarışacak olan takımlar, sözlü aşamada barolarının ismiyle yarışacaklardır.
K. TBB, Bölge Elemeleri aşamasındaki final karşılaşması ile Final aşamasındaki final karşılaşmasını canlı olarak yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.
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, eşleştirme yapıldıktan sonra kura çekimi ile belirlenir.
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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 aşamasında 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 Kurallarındaki” 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 yarışmış ise
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yukardaki kural uygulanmaz. Bu durumdaki takım final karşılaşmasında daha önce hiç
temsil etmemiş olduğu tarafı temsilen yarışır.
2. Final aşaması sonunda “Puanlama Kurallarındaki” 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 aşağıda belirtilen ceza puanları
Yarışma Kurulu üyeleri tarafından uygulanır.
Yaptırımı gerektiren haller ve ceza puanları şunlardır:
1- Yazılı Aşamada:
a- Takımlar kendilerine verilen El Kitabındaki “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
düzenleyip Eğitim Merkezine ulaştırmadıkları takdirde, ihlal eden takımın yazılı aşama
jüri puan ortalamasından (Jüri üyelerinin verdiği yazılı aşama puanlarının toplamının
üçe bölünmesinden sonra hesaplanan puandan) 10 (on) ceza puanı düşürülür.
b- Takımlar, El Kitabında 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 aşama jüri puan ortalamasından (Jüri
üyelerinin verdiği yazılı aşama puanlarının toplamının üçe bölünmesinden sonra hesaplanan puandan) 5 (beş) ceza puanı düşürülür. Bu uyarıyı izleyen 3 (üç) gün içerisinde
dosyalarını teslim etmeyen takım Yarışma Kurulu tarafından yarışmadan çıkarılır.
2- Sözlü Karşılaşmalarda :
Sözlü karşılaşma esnasında takımın yarışma kurallarını ihlal ettiği, Yarışma Kurulu üyeleri
tarafından resen veya tarafların karşılaşmanın bitiminden sonra yaptığı şikayet üzerine
tespit edilmesi halinde, takımın yarıştığı aşamadaki sözlü aşama jüri puan ortalamasından
(Jüri üyelerinin verdiği sözlü aşama puanlarının toplamının üçe bölünmesinden sonra hesaplanan puandan) aşağıda belirtilen puanlar düşürülür ve bu durum takıma yazılı olarak
bildirilir.
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a- Takım üyeleri, yarışmanın her aşamasında, yarışmacılara, takım çalıştırıcılarına,
izleyenlere, Yarışma Kurulu ve Jüri üyelerine karşı meslek kurallarına uygun
davranmakla yükümlüdürler. Bu kuralların ihlalinin tespiti halinde takımın yarıştığı
aşamadaki sözlü aşama jüri puan ortalamasından (Jüri üyelerinin verdiği sözlü aşama
puanlarının toplamının üçe bölünmesinden sonra hesaplanan puandan) 5 (beş) ceza
puanı düşürülür.
b- Takımların, çalıştırıcılarının ve takımlarla doğrudan ilişkili kişilerin kendilerinin yarışmacı
olarak katılmadıkları karşılaşmaları izlemeleri halinde takımın yarıştığı aşamadaki
sözlü aşama jüri puan ortalamasından (Jüri üyelerinin verdiği sözlü aşama puanlarının
toplamının üçe bölünmesinden sonra hesaplanan puandan) 5 (beş) ceza puanı
düşürülür.
c- Takımların sözlü aşamaya ilişkin yarışma kurallarına aykırı davranmaları halinde yarıştığı
aşamadaki sözlü aşama jüri puan ortalamasından (Jüri üyelerinin verdiği sözlü aşama
puanlarının toplamının üçe bölünmesinden sonra hesaplanan puandan) 5 (beş) 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.
B. Yarışmanın her aşamasında puanlama “Puanlama Kuralları” na göre hazırlanan
çizelgeye göre yapılır. Jüri üyeleri bu puanlama cetveli üzerinden takımlara puan verirler.
C. Yazılı aşama puanı ile sözlü aşama puanı hesaplanırken , aşamalara göre her bir jüri
üyesinin verdiği puan toplanıp, üçe bölünmek suretiyle ortalaması alınır, takımların ilgili
aşamaya göre varsa ceza puanları bu puandan düşülür ve böylece ayrı ayrı yazılı aşama
puanı ile sözlü aşama puanı hesaplanmış olur.
D. Karşılaşmaların sonunda toplam puanlar; sözlü aşama puanının %80’i, yazılı aşama
puanının %20’si oranında hesaplanmak suretiyle belirlenir.

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
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50 puan üzerinden üç jüri üyesi 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 takım ve davalı takım 100’er puan üzerinden
değerlendirilecek, jüri üyelerinin verdiği puan toplanarak üçe bölünecek ve davacı
takım ile davalı takımın 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

BİLGİ NOTU

(Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal tarafından hazırlanmıştır)
“Kurgusal duruşma, kişiyi ilerideki meslek hayatına hazırlamaya yönelik olan; hukuk bilgisinin
yanı sıra, mesleki davranış ve etik kurallarına uygunluğun, etkili ve inandırıcı konuşma
becerisinin, takım çalışmasının, sürelere riayet etmenin ölçüldüğü bir yarışmadır. Kitapçıkta
bulunan puanlama kriterleri dikkatle incelendiğinde, kurgusal duruşma hakemlerinin nelere
dikkat ederek ve değerlendirerek puanlama yapabilecekleri açıkça görülecektir.
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Bu kriterlerden birincisi yarışma kurallarına ve duruşma adabına uygunluktur. Takım
üyelerinin birbirleriyle ilişkileri, ölçülü davranmaları, yardımlaşmaları, soruları cevaplamada
sakin ve sıra ile bunu yapmaları gibi çok farklı hususlar bu kriter içinde değerlendirilir.
İkinci kriter sürelere uygunluktur. Yarışmacıların sürelere uyması, sürenin bittiğini görünce
hemen susması, çok ihtiyaç var ise başkandan süre isteyerek, sadece verilen süre kadar
konuşmaya devam etmesi gerekir. Fazladan süre verilmiş olsa bile, normal süreyi aşmış
olmak herhalükarda puan kaybedilmesine yol açacaktır.
Üçüncü kriter hitabet yeteneğidir. Düzgün cümleler ve ifade ile, yerinde vurgulama ve
tonlama yaparak, özlü bir şekilde yarışmacının iddia ve taleplerini anlatması bu kriter
bakımından önemlidir. Dikkat edilirse yarışmanın ikinci aşaması sözlü sunumu içermektedir.
Elindeki kâğıttan okumak yarışmacıya kesinlikle puan kaybettirecektir. Sesin düzeyinin
ayarlanması, göz teması, el-kol ve mimik kullanımı, hatta vücut hareketleri bu bağlamda
dikkate alınmaktadır. Örneğin aşırı el hareketi ya da kendi takım arkadaşı veya karşı takım
üyesi konuşurken dinlememek puan kaybını gerektirir.
Hukuk kurallarının belirlenmesi ve olaya uygulanması ise bir başka kriter olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kurgusal duruşma yarışmalarında puanlama kriterlerine dikkat
etmeyenlerin eleştirisi en çok bu noktada olmaktadır. Kendi takımlarının doğru, karşı
takımın yanlış bir kavram kullandığını, buna rağmen kendilerinin başarılı olmadığını ileri
sürebilirler. Oysa hukuk bilgisini içeren bu kriter sadece 20 puandır. Olaya uygun hukuk
kurallarını belirlemek, olayı hukuki açıdan doğru nitelemek, hukuk kurallarını yerinde ve
doğru kullanmak, karşı takımın iddiasını doğru hukuki bilgi ile çürütmeye çalışmak bu
kapsamda değerlendirilmektedir.
20 puanla değerlendirilen önemli bir başka kriter ise maddi olaya ve olgulara vakıf
olmadır. Bu kriter bağlamında yarışmacıların olayı, olaydaki tarafları, varsa tarih ve süreleri,
varsa miktarları, olayın akış sırasını çok iyi bilmeleri ve kullanabilmeleri gerekmektedir.
Maddi olay veya olgularda değişiklik yapmak her durumda puan kaybedilmesine sebep
olacaktır.
Sorulara net ve açık cevap verme ise toplam 15 puanla ölçülmektedir. Sorular
hakemlerin yarışmacılara sordukları sorular veya takımların birbirlerine karşı yönelttikleri
sorular olabilir. Bir takımın karşı takıma soru sorması, sorunun yerindeliği gibi hususlar da
bu kriter kapsamında değerlendirilmektedir.
Sözlü yarışmada dikkate alınan son kriter ise inandırıcılık ve savunma yeteneğidir. Bu
kriterde yarışmacının, savunduğu veya iddia ettiği hususlara kendisinin inanmış olması
ve bunu yansıtabilmesi çok önemlidir. Aynı şekilde ikna edicilik de dikkate alınmaktadır.
Savunma yeteneği, örneğin sorulan bir soru karşısında süreyi de iyi kullanma ve hemen
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ilgili konuya girebilmek için söylenmesi gerekenleri soru kapsamına dahil edip söyleme,
ardından kaldığı yere hemen dönebilme bu kriter çerçevesinde ele alınmaktadır.
Unutulmamalıdır ki, kurgusal duruşma bir yarışma olmakla birlikte, çok önemli bir eğitim
aracıdır. Kazanmak veya kaybetmekten çok bu faaliyetin stajyerlere katmış olduğu tecrübelere
odaklanmak gerekir. Farklı barolardan gelenlerin birbiri ile tanışması, birlikte keyifli zaman
geçirmesi, yarışırken öğrenmesi ve kendisini geliştirmesi amaçların başında gelmektedir.
Karşılıklı saygı, meslektaş dayanışması ve dostluk bu yarışmada geliştirilmesi gereken
temel niteliklerdir. İlerideki meslek yaşamında bazen yakın arkadaş olan iki avukatın farklı
müvekkilleri ve menfaatleri karşılıklı temsil etmesi gerekebilecektir. Bu durumda meslek
icrası, bir anlamda arada rekabet yaratmakla birlikte, dostluğu, arkadaşlığı zedelemeden
yapılabilmelidir. Yarışmada öncelikle kazandırılmaya çalışılan değer budur. Katılan tüm
takımlardan beklentimiz sadece burada bulunmanın ve bu çalışmayı yapmış olmanın bile
size kazandırdıklarına odaklanmanız, yarışmayı tatlı bir rekabet olarak algılamanız, kazanıp
kaybetmekten çok öğrenmeye çalışmanız ve dostluğun keyfini çıkarmanızdır.”

X. ÖDÜLLER
Yarışmada Bölge elemelerinde birincilik, yarışma finalinde ise birincilik, ikincilik ve
üçüncülük ödüllendirilir.
Bölge Elemeleri:
Birinci takıma :

Cüppe + flash bellek, bir yıllık TBB yayınları aboneliği,

Yarışma Finali:
Birinci Takıma

: 8.500 TL +Strazburg AİHM Ziyareti+Plaket+Saat

İkinci Takıma

: 6.500 TL +Plaket+Saat

Üçüncü Takıma

: 4.500 TL +Plaket+Saat
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