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SUNUŞ

Değerli meslektaşlarımız;

Staj eğitiminde çok önemli bir yeri olan “Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Kurgusal 
Duruşma Yarışmasının”, 2020 yılında duayen hukukçu Prof. Dr. Baki Kuru onuruna 
yapılmasına Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 12- 13 Aralık 2019 tarihli 
toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.

TBB Yönetim Kurulu’nun bu kararı doğrultusunda; geleneksel hale gelen yarışmanın birinci 
aşaması olan bölge elemeleri 17-18 Temmuz 2020 tarihlerinde, Türkiye’nin 7 bölgesinden 
gelen takımların katılımıyla, 7 farklı otelde eş zamanlı olarak Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

43 Baromuzun katıldığı ve başarıyla tamamlanan yarışmaların bölge elemeleri sonucunda:

Akdeniz Bölgesi Elemelerinde;
Mersin Barosu Birinci, Kahramanmaraş Barosu İkinci, Antalya Barosu Üçüncü olmuştur.

Karadeniz Bölge Elemelerinde;
Amasya Barosu Birinci, Kastamonu Barosu İkinci, Samsun Barosu Üçüncü olmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi Elemelerinde;
Ardahan Barosu Birinci, Malatya Barosu İkinci, Ağrı Barosu Üçüncü olmuştur.

Ege Bölgesi Elemelerinde;
Manisa Barosu Birinci, Muğla Barosu İkinci, Denizli Barosu Üçüncü olmuştur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Elemelerinde;
Şanlıurfa Barosu Birinci, Diyarbakır Barosu İkinci, Adıyaman Barosu Üçüncü olmuştur.

İç Anadolu Bölgesi Elemelerinde;
Nevşehir Barosu Birinci, Sivas Barosu İkinci, Kırıkkale Barosu Üçüncü olmuştur.

Marmara Bölgesi Elemelerinde;
Kocaeli Barosu Birinci, Kırklareli Barosu İkinci, Sakarya 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 
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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, bölge 
elemelerinde ve finalde yarışma olayını hazırlayan Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal’a, 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 Aralık 2020 tarihlerinde 
Ankara’da yapılacak yarışma finaline katılacaklar ve yarışma sonunda duayen hukukçu 
Prof. Dr. Baki Kuru onuruna düzenlenen “Türkiye Barolar Birliği Stajyer Avukatlar Kurgusal 
Duruşma Yarışmasının” dereceleri belirlenecektir.

2014 yılından itibaren Kurgusal Duruşma Yarışmalarında yarışma konusunu ceza davalarına 
ilişkin olaylar teşkil ediyordu. TBB Eğitim Merkezi olarak 2019 yılında yaptığımız değişiklikle, 
kurgusal duruşma yarışmasının konusunu her iki tarafın da “avukat” olarak yarışabileceği 
özel hukuk dalında düzenleme kararı aldık. 2020 yılı kurgusal duruşma yarışması finalinin 
konusu da kira 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 yarış-
maya katılacaklardır. Ayrıca bir kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

2- DAVACI VE DAVALI DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ: 

Son Teslim Tarihi: 9 Kasım 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 pos-
ta, kargo veya (alındı belgesi karşılığı) elden basılı olarak TBB Eğitim Merkezi’ne 
teslim edilecek ve e-posta yoluyla da kurgusaldurusma@barobirlik.org.tr adre-
sine gönderilecektir.

3- YARIŞMA FİNALİ DURUŞMALARI (SÖZLÜ AŞAMA) 

05–06 Aralık 2020, Cumartesi-Pazar / Ankara 
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
2020 KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 

FİNAL KARŞILAŞMALARI OLAYI

2018 yılında yapımı tamamlanan Bol Kazançlar Alışveriş Merkezi’nde (Bol Kazançlar AVM 
olarak anılacaktır), arsa sahiplerinden biri olduğu için en büyük alana sahip dükkanlardan 
birinin maliki olan Filiz Evcimen, 01.03.2019 tarihinde noterde düzenledikleri kira sözleşmesi 
ile tasarım abiye kıyafet ve gelinlik diken, alanının tanınmış ve önde gelen modacılarından 
olan Coşkun Altınmakas’ın kurduğu “Altınmakas Tekstil Tasarım İmalat Anonim Şirketi”’ne 
(Altınmakas A.Ş. olarak anılacaktır) dükkanını kiralar. Coşkun Altınmakas, Altınmakas A.Ş. 
lehine yapılan kira sözleşmesine kefil olur ve sözleşmenin altına kefil sıfatı ile imza atar. 
Sözleşme gereği her ay için kararlaştırılan 150.000TL’lik kira bedeli en geç o ayın 25’ine 
kadar Filiz Evcimen’in banka hesabına yatırılacaktır. 

Evcimen ile Altınmakas A.Ş. arasındaki kira sözleşmesi beş yıllık olup, her yıl kira bedelinin 
%20 oranında arttırılacağı kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin akdedildiği ilk yıl taraflar arasında 
bir sorun olmamakla birlikte, Altınmakas A.Ş. 25.02.2020 tarihinde noter kanalı ile Filiz 
Evcimen’e yolladığı ihtarname ile kira bedelinde Mart ayında yapılacak %20’lik artışın 
fahiş olduğunu, zaten bedelin rayice göre çok yüksek belirlendiğini, bu belirlemenin ve 
artırım oranının TBK’na aykırılık teşkil ettiğini ve 2020 yılı için kira bedelinde %5’lik bir artış 
yapacağını bildirir. Filiz Evcimen’in avukatı Av. Onur Savunur ise yine noterden keşide ettiği 
ihtarname ile bu teklifin kabul edilemez olup, aralarındaki sözleşmenin geçerli olduğunu, 
TBK’na bir aykırılığın bulunmadığını ve Mart ayı kirasının sözleşmede kararlaştırıldığı şekilde 
ve miktarda yatırılması gerektiğini bildirir.

Taraflar arasındaki yazışmalar devam ederken Aralık 2019 başlarında muhtemelen 
görülmeye başlayan ve ilk kez resmi olarak Ocak 2020 başında teşhis edilen Covid-19 
isimli hastalık, önce Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkıp, oradan başlangıçta yavaş ama 
giderek hızlanan bir seyirle tüm dünyaya yayılmaktadır. Bu hastalık Türkiye’yi de etkisi 
altına almış ve yavaş yavaş Devlet tarafından salgının önlemesi için bazı tedbirler alınmaya 
başlanmıştır. Bu sebeple müşteri sayısı düşen Altınmakas A.Ş., Mart ayı kirasını hiç yatırmaz. 
Ülkede alınan tedbirler kapsamında AVM’lerin kapanması ve düğünlerin de yapılmaması 
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sonucu, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı kiralarını ödemez. Bu arada ilki Nisan, ikincisi 
Haziran ayında olmak üzere, Av. Savunur iki ihtar çekerek kiraların ödenmesini talep eder. 
Buna karşılık Altınmakas A.Ş. vekili Temmuz ayında cevabi bir ihtarname keşide ederek; 
ülkede yaşanan salgının mücbir sebep oluşturduğunu ve bu nedenle kiraları ödememekte 
müvekkilinin haklı olduğunu, her halde kira bedelinde indirime gidilmesi gerektiğini, bedel 
üzerinden %50 indirim yaparak Ağustos ayından itibaren müvekkilinin kirayı ödemeye 
başlayacağını, arada ödemediği kiralara ilişkin bir yükümlülüğünün bulunmadığını, zira o 
dönemde müvekkili şirketin hiç çalışmadığını bildirir.

Bu gelişmeler üzerine yüzyüze konuşmak amacıyla bayramdan hemen sonra, 04.08.2020 
tarihinde Bol Kazançlar AVM’de bulunan işyerine giden Filiz Evcimen, büyük bir sürprizle 
karşılaşır. Kendisinin inşaat sırasında özel olarak yaptırmış olduğu mağazanın giriş kapısı 
tamamen değiştirilmiş ve sözleşmede “kiracı mağaza içinde değişiklik yapamaz” dendiği 
halde mağaza içinde bulunan büyük bir bölme tamamen yıkılmıştır. Bu duruma da hayli 
öfkelenen Evcimen, Coşkun Altınmakas’a derhal mağazayı eski hale getirmesini, kira bedelini 
eksiksiz ödemesini, ödemediği kiraları yedi gün içinde yatırmasını, aksi halde sözleşmeyi 
feshedeceğini söyler.  Coşkun Altınmakas’ın umursamaz tavrı üzerine kendisinin de kefil 
olduğunu sesini hayli yükselterek hatırlatınca, Altınmakas kefalet sözleşmenin geçersiz 
olduğunu söyleyerek mağazada kendisinin kiracı sıfatı ile bulunduğunu ve mülk sahibi de 
olsa müşterileri önünde böyle saygın bir yerde kendisi ile bu şekilde konuşamayacağını 
ve sesini yükseltemeyeceğini belirterek Evcimen’in mağazayı terk etmesini rica eder. Bu 
sırada evlenmek üzere olan sinema oyuncusu ünlü bir müşterisi, Altınmakas’ın kendisi 
ile ilgilenmemesine kızarak son provası için geldiği gelinliği almayacağını ve her yerde 
Altınmakas’ı kötüleyeceğini söyleyerek mağazayı terk eder.

Bu duruma çok sinirlenen Coşkun Altınmakas, ertesi gün, Şirket adına Şirket avukatı Av. 
Ziya Duruşan’dan kira bedelinde indirime gidilmesini sağlayacak ve Şirketin kaçırdığı 
müşteri sebebiyle uğradığı zararı talep eden bir dava açmasını ister.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
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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 Aralık 2020 tarihlerinde TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

C. 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.

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 görevlendirir. Takım sözcüsüne 
yapılan bildirimler, takıma yapılmış sayılacaktır.

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 Türk Borçlar Kanunu ve HMK olmak üzere ilgili tüm 
mevzuat dikkate alınacaktır.



9

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 9 Kasım 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 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.

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.
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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. Kurgusal Yarışma olayının puanlama kriterlerinde yer alan hususlara 
ilişkin değerlendirme yapma yetkisi yalnızca jüri üyelerine aittir. Tarafların, jüri üyelerinin 
değerlendirme yetkisinde olan hususlarda yapacakları itirazlar yarışma kurulu üyeleri 
tarafından reddedilecektir.

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.

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. 

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. 
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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 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 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.
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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 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 
yukarıdaki 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.
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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 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 şikâyet 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. Jürinin değerlendirme kriterleri arasında olan kuralların ihlali nedeniyle yarışma 
kurulu tarafından yaptırım uygulanamayacaktır.

a- Takım üyeleri, yarışmanın her aşamasında, yarışmacılara, takım çalıştırıcılarına, 
izleyenlere, Yarışma Kurulu ve Jüri üyelerine karşı meslek  kurallarına uygun 
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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 çizelge 
ile 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 50 
puan üzerinden üç jüri üyesi tarafından ayrı ayrı puanlanacak ve toplam üçe bölünerek 
davacı ve davalı puanları hesaplanacaktır.
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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 her hâlükârda 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 Finalinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllendirilir.

Birinci Takıma  : 8.500 TL + Strazburg AİHM Ziyareti + Saat

İkinci Takıma  : 6.500 TL + Saat

Üçüncü Takıma : 4.500 TL + Saat
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