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Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 27-28 Şubat 2014 günlü toplantısında alınan 
karar uyarınca Türkiye genelinde; “STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA 
YARIŞMASI” yapılmasına ve bu yarışmanın Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme 
Kurulu tarafından düzenlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Bu karar üzerine 2014 yılı “STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞ-
MASI” iki aşamalı olarak yapılmıştır. 

Birinci Aşama olan bölge elemeleri yedi coğrafi bölgemizde, ev sahibi barolarımızın illerinde 
eşzamanlı olarak 21-22 Haziran 2014 tarihlerinde;  İkinci aşama olan ve bölge birincilerinin 
katıldığı final yarışmaları da 13-14 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Bu organizasyon, gerek katılım gerekse koordinasyon açısından benzer yarışmalara na-
zaran, sadece belirli bölgeleri değil, yurt genelini kapsaması nedeniyle Türkiye’de bir ilktir. 

Tüm bunlara siz saygıdeğer barolarımızın yönetici ve stajyer kadroları ile gösterdiğiniz ilgi 
ve katılım, jüri üyelerimizin ayırdıkları zaman ve harcadıkları emek, yine gerek yarışmaların 
yapıldığı yer barolarının ve Türkiye Barolar Birliği görevlilerinin emek ve mesaileri de ekle-
nince başarı kaçınılmaz olmuş ve aldığımız çok olumlu geri dönüşler “STAJYER AVUKAT-
LAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI”nın bu sene de tekrarlanması sonucunu 
doğurmuştur. 

Bu bağlamda Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Yönetim 
Kurulu üyesi saygıdeğer meslektaşlarımıza, gösterdikleri güven ve verdikleri destekten ötü-
rü teşekkürlerimizi sunarız. 

2014 yılında yapılan ve her yıl yapılmak suretiyle geleneksel hale getirilmesi barolarca ve 
akademik çevrelerce de önerilen “STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA 
YARIŞMASI”, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 7-8 Ocak 2015 tarihli kararı doğ-
rultusunda bu sene de birinci aşaması 2-3 Mayıs 2015, ikinci aşaması olan final yarışması 
da 17-18 Ekim 2015 tarihlerinde   olmak üzere gerçekleştirilecektir. 

Adil yargılanmanın olmazsa olmazı “bağımsız savunma”yı temsil eden Avukatlık mesleğine 
girişin ilk adımı Avukatlık Stajıdır. 

SUNUŞ
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Avukatlık stajı sürecinde staj eğitimi önemli bir bölümü kapsamaktadır.  Bu eğitim içinde 
gerçekleştirilen kurgusal duruşma yarışması çalışmaları, meslek yaşantımız boyunca her 
zaman içinde olacağımız,  duruşma usul ve adabına hazırlık bakımından önem arz et-
mektedir. Her avukatın meslek yaşantısında önem vermesi gereken “Mesleki Dayanışma 
Bilinci”nin temelleri de bu çalışmalarla atılacaktır. 

“STAJYER AVUKATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI” geçen sene olduğu 
gibi bu sene de iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Birici aşama yarışmasının konusu olan “olayın metni”, koşulları, yarışmanın yönetimi, ta-
kımların yazılı iddia ve savunmalarını TBB Eğitim Merkezine ulaştırma süreleri ve yarışma 
ile ilgili diğer tüm kurallar ve ayrıntılar bu broşür içerisinde bilgilerinize sunulmaktadır. 

Özellikle mesleğe yeni atılacak olan genç meslektaşlarımız arasında yıllar boyu süreceğini 
umduğumuz köklü dayanışma ve dostlukların bu tür etkinlikler ile artacağı düşüncesiyle, 
yarışmalara katılacak olan takımlara başarılar diliyor ve kendilerini şimdiden kutluyoruz. 

Saygılarımızla. 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASININ

BİRİNCİ AŞAMASI
YARIŞMA TAKVİMİ 

(BÖLGE ELEMELERİ) 

1- TAKIMLARIN KAYITLARI 

Son Bildirim Tarihi: 13 Mart 2015 

2- İDDİANAME VE SAVUNMA DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ: 

Son Teslim Tarihi: 13 Nisan 2015 

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

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

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

3- DURUŞMA (SÖZLÜ AŞAMA) YARGIÇLARININ İLANI 

Bölge Elemeleri İçin: 20 Nisan 2015

4- DURUŞMA (SÖZLÜ KARŞILAŞMA) 

2-3 Mayıs 2015, Cumartesi-Pazar

NOTLAR: 

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

2- Takımların olayla ilgili sorularına verilen cevaplar e-posta yoluyla tüm takım-
lara gönderilecektir. 
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASININ

 İKİNCİ AŞAMASI
YARIŞMA TAKVİMİ 
(YARIŞMA FİNALİ)

1- TAKIMLARIN KAYITLARI 

Bölge Elemelerinde birinci olan takımlar Ankara’da yapılacak Yarışma Finalinde 

yarışmaya hak kazanırlar. Ayrıca bir kayıt yaptırmaları gerekmemektedir. 

2- İDDİA VE SAVUNMA DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ: 

Son Teslim Tarihi: 14 Eylül 2015 

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

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

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

3-  DURUŞMA (SÖZLÜ AŞAMA) YARGIÇLARININ İLANI 

1 Ekim 2015 

4-  DURUŞMA (SÖZLÜ KARŞILAŞMA)  

YARIŞMA FİNALİ 

17-18 Ekim 2015,  Cumartesi-Pazar

Ankara 
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“TBB STAJYER AVUKATLAR
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 

BÖLGE ELEMELERİ“ OLAYI

1 - Projeli “ön alan araştırması”,

 (1) (A) ilçesinde asayiş olaylarının artma olduğu ve okul yakınlarında gençlere uyuştu-
rucu madde satıldığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edildiği için, 
bu suçların önlenmesi ve daha önce benzer suçlar işlemiş olan kişilerin yakalanması 
amacı ile, 2 Ocak 2015 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından “projeli bir çalış-
ma” başlatılmıştır.

2 - Soruşturma evresinin başlaması,

 (2) Cumhuriyet savcısı, proje kapsamında yapılan ön alan araştırmalarını değerlendi-
rerek soruşturma başlatmış ve ağır ceza mahkemesinin oybirliği ile verdiği karar ile, 
adli kolluk görevlisi Polat “TCK 188/5 kapsamında örgütlü olarak uyuşturucu madde 
ticareti yaptığı iddia edilen örgütün faaliyetini belgelemek üzere; uyuşturucu madde 
alımı yapması, delil toplaması, teknik araçlarla ses ve görüntü alması” için, 5 Ocak 
2015 tarihinde gizli soruşturmacı olarak görevlendirilmiştir. 

3 - Gizli soruşturmacı Polat ile, muhbir (M) tarafından yapılan hazırlık,

 (3) Gizli soruşturmacı Polat, değiştirilmiş kimlik kullanarak, daha önce bir başka ilçede 
benzer konularda birlikte çalıştığı ve verdiği bilgilere güvendiği muhbir (M) yi aramıştır. 

 Muhbir (M) ve gizli soruşturmacı Polat son iki yıldır başka bir şehirde birlikte çalışmış-
lar, fakat (A) kasabasına hiç gelmemişlerdir. 

 Gizli soruşturmacı Polat , (M) ye günde 2000 Lira ödeyecektir. Proje kapsamında 
(M) ye verilen rol, uyuşturucu madde ticareti suçlarına karışan kişileri bulmak olarak 
belirlenmiştir. 

 (M) bu görevi yerine getirmek üzere, suç muhitindeki kişiler ile temas kuracak, arka-
daşlıklar oluşturacak ve bu kişi veya kişileri bulduğunda, bunları gizli soruşturmacı 
Polat ile buluşturacaktır. 

 Gizli soruşturmacı Polat ise, bu buluşmada hedef kişilerin gerçekten bu tür suçlar işle-
yen kişiler olup olmadığına bakacak ve yeni suçlar işlemek üzere harekete geçtikleri 
sırada onları yakalayacaktır. 
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 (4) Muhbir (M), gizli soruşturmacı Polat’tan aldığı talimat üzerine, 7 Ocak 2015 tari-
hinde (A) ilçesine gelmiş ve hedef kişiler aramaya ve suçluların genellikle buluştukları 
ortamlarda dolaşarak, işlenmiş suçlar ile, işlenmesi planlanan suçlar konusunda bilgi 
toplamaya, suç muhitindeki kişilerle ilişki kurmaya ve bu bilgileri gizli soruşturmacı ye 
aktarmaya başlamıştır.

4 - Muhbir (M) nin hedef kişiler ile ilk teması,

 (5) Muhbir (M), 8 Ocak 2015 günü davetli olduğu bir evde yapılan partide tanıştığı 
Hasan Birinci adlı şahsı “hedef kişi” olarak seçerek, ona “çok para kazanmak isteyip 
istemediğini” sormuş ve önce olumlu cevap almıştır. Bunun üzerine, satmak üzere 
uyuşturucu madde temin edip edemeyeceğini sorduğunda, Hasan bu teklifi kabul 
etmemiş ve gülerek uzaklaşmıştır. 

 10 dakika kadar sonra, Hasan Birinci’nin kardeşi Birol Birinci, kendiliğinden muhbir 
(M) ye yaklaşarak, para kazanma olanağı bulunup bulunmadığını sormuştur. 

 Muhbir (M) bunun üzerine Birol’a, yurt dışına götürmek için çok miktarda uyuşturucu 
madde arayan bir arkadaşı olduğunu, çok iyi para kazanabileceklerini, işin ucunda 
500.000 Dolarlık bir gelir bulunduğunu, parayı paylaşabileceklerini söylemiş ve bunu 
gerçekleştirebilecek bir ekip oluşturup oluşturamayacağını sormuştur. 

 Birol bu teklifi kabul etmiştir. Muhbir (M) bunun üzerine, gizli soruşturmacı Polat ile 
Birol’u buluşturmak üzere harekete geçmiştir. 

5 - Gizli soruşturmacı Polat’ın hedef kişilerle buluşmaları,

 (6) 9 Ocak 2015 tarihinde gizli soruşturmacı Polat , muhbir (M) ve hedef kişi Birol , 
şehrin dış mahallelerindeki bir lokantada buluşmuşlardır. 

 Gizli soruşturmacı Polat , üçünün arasında geçen bu konuşmaları bir ses cihazı ile 
gizlice kayıt altına almıştır. 

 Gizli soruşturmacı Polat , kendisini uyuşturucu madde ticareti yapan bir grubun 
kuryesi olarak tanıtmış ve kurye olarak elde ettiği gelirden memnun olmadığını, “bir 
sefere mahsus olmak üzere”, uyuşturucu temin edip, kendi hesabına satmak istediği-
ni anlatmıştır. 

 Konu ile ilgilenen Birol , gizli soruşturmacıya, kendisinin birkaç kilo uyuşturucu madde 
temin edebileceğini, fakat zula evi olarak kullanıldığını bildiği bir evde depolanmış 
olan uyuşturucu maddeler ile evde saklanan uyuşturucu paralarını çalarak daha çok 
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gelir elde edebileceklerini söylemiş, evin konumu ve içerdeki korumalar hakkında bilgi 
vermiştir. 

 Birol , Polat’a ilk parti olarak belli bir bedel karşılığında bir miktar uyuşturucu madde 
getireceğini ve başka arkadaşlarıyla da konuşup, soygunu gerçekleştirecek bir ekip 
oluşturacağını söylemiştir. 

 Gizli soruşturmacı Polat , Birol tarafından yapılan bu önerileri kabul edince, Birol 
lokantadan ayrılmıştır. 

 (7) 10 Ocak 2015 tarihinde, gizli soruşturmacı Polat ve Birol sokakta bir dükkanın 
önünde tekrar buluşmuşlardır. Birol söz verdiği uyuşturucu maddeyi Polat’a teslim 
etmiş ve parasını da almıştır. 

 Birol’un yanında Cahit de vardır. Cahit, Polat’a soygunu nasıl gerçekleştirmek istediği 
konusunda hazırladığı planları anlatmıştır. 

 Bu planları beğenen Polat , Birol ile Cahit’e, planları geliştirmeleri ve ekibe yeni kişiler 
katmaları konusunda teklifte bulunmuştur.

 Birol bu arada gizli soruşturmacı Polat’a “soygunda silah kullanılıp kullanılmayacağını” 
sormuştur. Polat buna olumsuz cevap vermiş, ama Birol ve Cahit’in silah kullanmayı 
bilip bilmediklerini öğrenmek istemiştir. Birol, Polat’a, konu üzerinde çalışacağını ve iyi 
silah kullanan Dursun adlı bir arkadaşının da kendilerine katılacağını söylemiştir. 

 (8) 11 Ocak 2015 tarihinde Polat, Birol ve Cahit buluşmuşlardır ve yanlarında Engin 
adlı üçüncü bir kişiyi daha getirmişlerdir. Cahit, Polat’a, Engin’in, Dursun’un yerine 
ekibe katılacağını ve soygun konusunda daha tecrübeli olduğunu söylemiş ve Engin’in 
daha evvel bir banka soygununa katıldığını ve cephanelik gibi çok sayıda silahları 
bulunduğunu söylemiştir. 

 Engin, içinden uyuşturucu madde çalınacak olan evin adresini bildirmiş, eve ait 
planlardan giriş kapısını ve evin iç taksimatını göstermiş, bir hafta sonra yeni parti 
uyuşturucu madde geleceğini öğrendiğini söylemiştir. 

 Bunun üzerine, soygunun bir hafta sonra gerçekleştirilmesi kararı verilmiştir. 

6 - Olay günü yaşananlar,

 (9) 18 Ocak 2015 günü saat 8.35 sıralarında gizli soruşturmacı Polat , Birol ve Cahit, 
sokakta buluşmuşlardır. 
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 Birol yanında, ilk karşılaşma sırasında yapılan teklifi ret eden, kardeşi Hasan’ı da 
getirmiştir. 

 (10) Saat 8.45 de Engin beyaz bir minibüs ile gelerek, onları soygunun yapılacağı 
evin yakınlarındaki bir otoparka götürmüş ve ekip bu minibüs içerisinde bir saat kadar 
kalarak, soygun planlarını tekrar gözden geçirmişlerdir. 

 Polat bu konuşmaları da gizlice kayıt altına almıştır.

 (11) Saat 10.00 sıralarında minibüs otoparktan hareket etmiş ve soygunun yapıla-
cağı eve yaklaşmıştır. Minibüs eve yakın bir yerde durduğu sırada, gizli soruşturmacı 
Polat’ın telefonu çalmış ve Polat telefona cevap vermek üzere minibüsten inmiştir. 

 (12) Polat telefonla konuşarak bir kaç metre uzaklaştığı sırada, önceden hazırlık 
yapmış bulunan diğer polis memurları minibüse baskın yapmışlardır. Baskını gerçek-
leştiren polisler, açık olan sürücünün yanındaki pencereden içeriye bir ses bombası 
attıkları için, bombanın tesiri ile kapılar açılmıştır. 

 (13) Yapılan bu baskın sırasında Cahit arka kapıdan elinde bir tabanca olarak dışarıya 
çıkmış ve karşısında gördüğü kolluk memurlarına bir kaç el ateş ettikten sonra, polis 
memuru Yaşar tarafından göğsünden vurularak öldürülmüştür. 

 Ancak, Cahit tarafından yapılan atışlardan biri polis memuru Sabiha’ya isabet etmiş ve 
Sabiha (S) belden aşağısı felç olacak şekilde yaralanmıştır. 

 (14) Diğer polis memurları minibüse girip, içindekileri yakalamak istemişlerse de, 
Engin , gaza basarak, içinde Hasan ve Birol bulunan minibüs ile kaçmaya başlamıştır. 

 (15)  Polis ekibi, polis memuru Veli tarafından kullanılan araç ile takibe başlamıştır. 
Minibüs 2 kilometre kadar ileride bir elektrik direğine çarparak durmuştur. Yaklaşık 
130 km süratle yol alırken gerçekleşen çarpışma sırasında, aracı kullanan Engin 
ölmüştür. 

 Takip eden görevliler, minibüsün içindeki ağır yaralı vaziyette, fakat henüz yaşamakta 
olan Hasan Birinci ile Birol Birinci kardeşleri yakalamışlardır. 

 (16) Görevliler, minibüste arama yapmışlar ve gizli bir bölümde kilitli bir bavul 
bulmuşlardır. Derhal bavulu açan görevliler, paketlenmiş vaziyette uyuşturucu madde, 
dolu bir adet gerçek tabanca, iki adet gerçeğe benzer oyuncak tabanca, büyük boy bir 
İngiliz anahtarı ile kar maskeleri bulmuşlardır. 
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7 - Soyulması hedeflenen evin önündeki şüpheli şahıslar.

 (17) Bu olayların yaşanmasından bir kaç dakika sonra, saat 10.20 de, kimliği belli 
olmayan bir kişi polisi telefonla arayarak, soyulması planlanan evin yakınlarında (daha 
sonra isimlerinin Faruk ve Güney olduğu öğrenilen) kar maskeli iki kişi bulunduğunu 
ve bunların bir süreden beri evi gözetlediklerini, bir tanesinin elinde siyah renkli büyük 
ve uzun bir sırt çantası bulunduğunu ihbar etmiştir. 

 (18) Bu ihbarı değerlendiren haber merkezi, Tarık ve Ulvi adlı iki polis memurunu 
oraya yönlendirmiştir. Resmi üniformalı olan bu kolluk görevlileri sokakta bulunan iki 
kişinin yanına yaklaşmışlar, fakat bunlar, yüzleri eve dönük olduğu için, ilk aşamada 
polisleri görmemişlerdir. Polislerden Tarık , yakınlaştıklarında, “Beyler bugün nasılsı-
nız?” diye sorduğunda, bu kişiler kaçmaya başlamıştır. 

 (19) Polis memuru Tarık , “dur, ellerini kaldır” emrini vermiş, fakat iki kişi koşarak 
kaçmaya devam etmişlerdir. Polislerin arkalarından koştuğu sırada, elleri boş olan kişi, 
yolun ortasında durmuş ve cebinden çıkarttığı tabancayı havaya doğru doğrultarak “bu 
sahte silah, ateş etmeyin” diye bağırmıştır. Polisler de silahlarını çıkartmış ve bu kişiye 
elindeki şeyi yere atmasını söylemişlerdir. Ancak, bu kişi elindeki sahte olduğunu söy-
lediği silahı polislere doğru yönelttiğinde, Polis memuru Tarık, daha sonra adının Faruk 
olduğu öğrenilen kişiye ateş etmiş ve göğsünden vurarak öldürmüştür. 

 (20) Diğer polis Ulvi, kaçmakta olan diğer şüpheli Güney’i yi takibe devam etmiştir. 
Elinde siyah sırt çantası bulunarak kaçmakta bulunan Güney, yol kenarındaki boş bir 
arabaya doğru yönelmiştir. Takipte bulunan Ulvi, Güney’e durmasını emretmiş ise de, 
otomobile yaklaşan şüpheli, tam dönmeden, omuzunun üstünden geriye doğru bak-
mış ve elini cebine sokmuştur. Kaçan kişinin silah çekeceğini sanan polis memuru Ulvi 
üç kez ateş etmiştir. Bacağından vurulan Güney sendelemiş ve cebinden otomobilin 
anahtarını çıkarmıştır. 

 (21) Polis memuru Ulvi yakınlaşana kadar, Güney otomobile binmiş, çalıştırmış ve 
kaçmaya başlamıştır. 

 Polis memuru Ulvi , Güney kaçarken, arkasından tekrar ateş etmemiş ve kaçtığı yönü, 
araç plakasını telsizle haber merkezine bildirmiştir. 

 (22) Başka bir ekip, saat 11.45 sıralarında plakası bildirilen bu aracın, yol kenarında 
bir çukura saplanmış vaziyette bulunduğunu tespit etmiştir. Polis memuru Zafer , 
aracın içine baktığında, sürücü koltuğunda çok miktarda kan olduğunu, fakat sürücü-
nün meydanda bulunmadığını, anahtarın aracın üstünde olduğunu, aracın benzininin 
bulunduğu ve çalışabilecek durumda olduğunu belirlemiştir. 
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 (23) Arka koltuğa bakan Zafer, fermuarı açık siyah büyük bir sırt çantası ve içinden 
yere düşen bir benzin bidonu görmüştür. Çantada iki adet tüfek ve bir çakmak bulun-
maktadır. Çakmağın üstünde, Dursun yazmaktadır. Daha sonra, bu aracın soyulması 
planlanan evden 500 metre uzakta olduğu tespit edilmiştir.

8 - Güney’in ele geçirilmesi ve ifadesinin alınması.

 (24) Yaklaşık 6 saat sonra, yerel hastanelerden birinden silahla yaralanmış bir kişinin 
tedavi için başvurduğu ihbarı gelmiştir. Çok kan kaybetmiş ve sağ bacağından vurul-
muş olan bu kişinin ameliyata hazırlandığı bilgisi üzerine hastaneye giden polis me-
murları Tarık ile Ulvi, narkoz etkisinde olan bu kişinin, kaçan şüpheli Güney olduğunu 
teşhis etmişler, fakat ifade almamışlardır. 

 (25) Ameliyat bittikten 24 saat sonra, bilinci yerine gelen Güney’in 19 Ocak 2015 
tarihinde hastanede ifadesi alınmıştır. 

 Şüpheliye susma hakkı, müdafiden yararlanma hakkı söylenmiş ve kendisine soygun 
ile ilgili bağlantısı olup olmadığı konusunda sorular sorulmuştur. 

 Şüpheli, adının Güney olduğunu, soygunla alakasının olmadığını, ilçeye iş ilişkileri 
nedeniyle geldiği sırada, polisin yetkisi bulunmadığı halde kendisine ateş ettiğini 
söylemiştir. 

 Güney, soygun ile alakası olmadığını söyleyince, polisler ona üzerinde “Dursun” yazan 
çakmağı ve siyah sırt çantasını göstererek ve bunların kendisine ait olup olmadığını 
sormuşlardır. 

 Güney bunun üzerine susma hakkını kullanacağını ve müdafiin hukuki yardımını 
istediğini söylemiştir.

II - Yarışmacılardan istenen hususlar.

1 - Olayı iddia makamı açısından değerlendirerek, şüpheliler hakkında iddiana-
me hazırlayınız.

 Bu olayda birden fazla dava konusu vardır. Bunlardan sadece Güney, Hasan, Birol ve 
Dursun’un hukuki durumu kurgusal davanın konusu olarak değerlendirilecektir. Bu 
kişilere isnat edilebilecek suçlar belirlenecek ve bu suçların tamamlanıp tamamlan-
madığı, elde edilen delillerin hukuka uygunluğu konuları tartışılacaktır.

 Silah kullanan polis memurlarının hukuki durumu ise, yarışmada kurgusal davanın 
konusu olarak irdelenmeyecek, sadece polis memurları Yaşar, Tarık ve Ulvi’nin PVSK 
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16 kapsamında hukuka uygun bir şekilde silah kullanıp kullanmadıkları irdelenecek 
ve silah kullanmada hukuka aykırılık varsa, bu hukuka aykırılığın elde edilen delillerin 
hukuka uygunluğunu etkileyip etkilemediği tartışılacaktır.

2 - Olayı savunma açısından değerlendirerek, iddianamenin iadesi nedenlerini 
ortaya koyunuz.

 Kurgusal yarışma açısından iddianamenin kabul edilmiş olduğu varsayılmaktadır. 
Bununla birlikte, ileride temyiz aşamasında kullanılmak üzere, iddianamenin hukuka 
aykırılığının ileri sürülebilmesi açısından, yarışmacılardan bu somut olay açısından söz 
konusu olabilecek hukuka aykırılıkları belirlemeleri istenmektedir. 

 Projeli çalışma olarak başlayan olayda gizli soruşturmacı görevlendirilmiş ve Muhbir 
(M) ile gizli soruşturmacı Polat’ın girişimleri ile konuttan silahlı hırsızlık yapılması plan-
landığı için, bu durumun ve soygun günü yaşanan silahlı olayların değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

3 - Duruşmada fiziki delillerin ikame edilmesi sorunu.

 Soruşturma başlamadan yapılan işlemlerin delil olma durumunu ve soruşturma 
evresinde elde edilen diğer delillerin duruşmada ikame edilip edilmeyeceğini yazılı ve 
sözlü aşamada iddia ve savunma açısından ayrı ayrı tartışınız.

 Silahla vurularak durdurulan fakat daha sonra kaçan şüphelinin sırt çantasından elde 
edilen bu delillerin, polisin silah kullanma yetkisi mevcut olmadığı durumlarda hukuka 
aykırı delil haline gelip gelmeyeceği gibi hususlar tartışılmalıdır.

4 - Duruşmada tanık dinlenmesi sorunu

 Önce gizlice hazırlanan ve daha sonraki bölümü aleni yerlerde yaşanan bu olayın 
halktan tanıkları vardır. Olaya müdahale eden polis memurları da tanık olarak dinlen-
miştir. 

 Fakat gizli soruşturmacı Polat ve kimliği hiç açıklanmayan Muhbir (M) tanık olarak 
dinlenememiştir ve Muhbir (M)’nin tanıklık yapmaları konusunu tartışınız. 
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 

I. YÖNETİM 

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

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

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

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

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

BÖLGE ELEMELERİNİN YAPILACAĞI YERLER 

AKDENİZ BÖLGESİ: 
Yarışmanın Yapılacağı İl : Adana

ANTALYA BAROSU, BURDUR BAROSU, ISPARTA BAROSU, MERSİN BAROSU, 
ADANA BAROSU, HATAY BAROSU, OSMANİYE BAROSU, KAHRAMANMARAŞ BAROSU 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: 
Yarışmanın Yapılacağı İl : Kars

MALATYA BAROSU, ERZİNCAN BAROSU, ELAZIĞ BAROSU, TUNCELİ BAROSU, 
BİNGÖL BAROSU, ERZURUM BAROSU, MUŞ BAROSU, BİTLİS BAROSU
KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU, AĞRI BAROSU, VAN BAROSU, IĞDIR BAROSU, 
HAKKARİ BAROSU
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EGE BÖLGESİ: 
Yarışmanın Yapılacağı İl : Afyonkarahisar

İZMİR BAROSU, AYDIN BAROSU, MUĞLA BAROSU, MANİSA BAROSU, DENİZLİ BAROSU, 
UŞAK BAROSU, KÜTAHYA BAROSU, AFYONKARAHİSAR BAROSU 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: 
Yarışmanın Yapılacağı İl : Şanlıurfa

GAZİANTEP BAROSU, KİLİS BAROSU, ADIYAMAN BAROSU, ŞANLIURFA BAROSU, 
DİYARBAKIR BAROSU, MARDİN BAROSU, BATMAN BAROSU, SİİRT BAROSU, 
ŞIRNAK BAROSU 

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: 
Yarışmanın Yapılacağı İl : Aksaray

ESKİŞEHİR BAROSU, KONYA BAROSU ANKARA BAROSU, ÇANKIRI BAROSU, AKSARAY 
BAROSU, KIRIKKALE BAROSU, KIRŞEHİR BAROSU, YOZGAT BAROSU, NİĞDE BAROSU, 
NEVŞEHİR BAROSU, KAYSERİ BAROSU, KARAMAN BAROSU SİVAS BAROSU 

KARADENİZ BÖLGESİ: 
Yarışmanın Yapılacağı İl : Sinop

BOLU BAROSU, DÜZCE BAROSU, ZONGULDAK BAROSU, KARABÜK BAROSU, 
BARTIN BAROSU, KASTAMONU BAROSU, ÇORUM BAROSU, SİNOP BAROSU, 
SAMSUN BAROSU, AMASYA BAROSU, TOKAT BAROSU, ORDU BAROSU, 
GİRESUN BAROSU, GÜMÜŞHANE-BAYBURT BÖLGE BAROSU, TRABZON BAROSU, 
RİZE BAROSU, ARTVİN BAROSU 

MARMARA BÖLGESİ: 
Yarışmanın Yapılacağı İl : Kocaeli
ÇANAKKALE BAROSU, BALIKESİR BAROSU, EDİRNE BAROSU, TEKİRDAĞ BAROSU, 
KIRKLARELİ BAROSU, İSTANBUL BAROSU, BURSA BAROSU, YALOVA BAROSU, 
KOCAELİ BAROSU, BİLECİK BAROSU, SAKARYA BAROSU



16

II. BAŞVURU KOŞULLARI

A. Yarışmaya, yarışma başvuru tarihinde Baroların staj listesine kayıtlı bulunan avukat 
stajyerleri katılabilirler.

B. Yarışmaya katılım Baro adına yapılacak ve her Baro yarışmaya bir takım ile katılabile-
cektir.

C. Yarışma süresince yapılacak tüm başvurular yazılı olarak ve Türkiye Barolar Birliği Eği-
tim Merkezi Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak 
No:8 06650 Balgat - ANKARA adresine yapılacaktır.

III. TAKIMLAR VE DOSYALAR 

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

B.  Barolar kayıt başvurularında; takımda yer alan yarışmacıların ve (varsa) takım çalıştırı-
cılarının, isimlerini, tebligat adreslerini, elektronik posta adreslerini, telefon numarala-
rını ve yarışmaya başvuru şartlarını taşıdıklarına dair belgeyi sunmak zorundadırlar. Bu 
adreslerden herhangi birine yapılacak bildirimler geçerli ve yeterli sayılır.

C.  Yarışmanın yazılı aşamasında eleme yapılmayacaktır. Takımların dosya üzerinden 
yapılacak değerlendirmelerine ilişkin yazılı puanları belirlenecektir.

D.  Kurgusal Duruşma Yarışmasına katılan takımlar iddianame ve savunma sunumlarını 
usul yasaları ve ilgili mevzuata uygun olarak ayrı ayrı dosyalar halinde hazırlarlar. 
Dosyalarda A4 kâğıt kullanılacak, kağıtlarda 2,5 cm kenar boşlukları bırakılacak ve 
yazımda Türkçe karakter kullanılacak ve imla kuralları uygulanacaktır. Yazı karakter 
büyüklüğü 12 punto olacak ve 1,5 satır aralığı bırakılacaktır. Dipnotlarda farklı satır 
aralığı ve farklı yazı karakteri uygulanır.

 İddia ve savunma için hazırlanan her bir dosya toplam yirmi sayfayı geçmeyecektir. 
Dilekçe planları iki sayfayı aşmayacak ancak kaynakça kısmında sayfa sınırlandırması 
yapılmayacaktır.
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E.  Yazılı aşamada takımlar, yürürlüğe girmemiş olsa bile Resmi Gazetede yayımlanmış 
bulunan mevzuatla ilgili değişiklikleri içeren tüm hüküm ve kuralları dilekçelerinde 
kullanabilirler.

IV. İDDİANAME VE SAVUNMA DOSYALARININ TESLİMİ

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

V. YAZILI AŞAMA 

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

Yarışma koşullarından birisinin bulunmadığını tespit eden Yarışma Kurulu, giderilmesi 
mümkün bir eksiklik var ise takıma bu eksikliği gidermesi için beş günlük süre verebi-
lir. Bu süre takımlara tebliğ edildikten sonra başlar. Eksiklik bu süre içerisinde hiç veya 
gereği gibi giderilmezse veya eksiklik, niteliği itibariyle "ağır" nitelikte ise takımın yarışma 
elemelerine katılmamasına karar verilir. Giderilmesi istenen eksiklik sadece yarışma 
koşullarına ilişkindir. 

Yarışma Kurulu yarışma kurallarına uyulmaması nedeniyle takımlara ceza puanı verilebilir. 
Yarışmanın yazılı ve sözlü aşamasında temel puan, yarışma hakemlerinin verdiği puandan 
varsa ceza puanlarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ceza Puanları yazılı aşamada dilek-
çe puanını, sözlü aşamada da hakem puanını aşamaz. Yarışma Kurulu bu sayıyı arttırma-
ya ya da eksiltmeye yetkilidir.
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VI. SÖZLÜ KARŞILAŞMALAR

A. EŞLEŞME, ELEME VE KARŞILAŞMALAR - ÇEYREK FİNAL 

1-  Eşleşme, sözlü öncesi aşamadır. Bu aşama 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. Elenen takımların puanı eşit ise eşleşeceği takım kura ile belirlenir. Bu sis-
tem bütün eşleşmelerde geçerlidir. Yarışmada bir takım bir kez tek kalabilir. Bir kurada 
tek kalan takım diğer kuralarda tek kalırsa kura çekimi yenilenir. 

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

3-  Sözlü karşılaşmalarda, Yarışma Kurulundan en az bir kişinin salonda bulunması zorun-
ludur. Yarışma Kurulu temsilcisi yarışmayı idare eder ve puan cetvellerini yargıçlardan 
teslim alır. 

4-  Bu aşama sonunda "Puanlama Çizelgesi"ndeki esaslara göre, karşılaşan takımlara 
puanları verilir. Eleme usulüne göre her karşılaşmada en yüksek puanı alan takım 
bir üst aşamaya katılmaya hak kazanır. Yarışmaya katılan takım sayısı dörtten az ise 
eleme aşaması yapılmaz. 

5-  Sözlü karşılaşmalar duruşma şeklinde yapılır. Uluslararası hukuk tarafından kabul 
edilmiş ilkeler ile iç hukukumuzdaki yürürlüğe girmemiş olsa bile Resmi Gazetede 
yayımlanmış bulunan mevzuatla ilgili değişiklikleri içeren tüm hüküm ve kurallar kulla-
nılır. 

6-  Sözlü karşılamalarda önce iddia tarafı iddianamesini ortaya koymak için 10 dakikalık 
süresini kullanır, sonra savunma tarafı 10 dakikalık süre içerisinde iddialara cevap 
verir. Bu aşamadan sonra delilerin tartışılması, tanık dinleme sorunu ve esasa ilişkin 
son tartışmalar için tarafların 15’şer dakikalık süresi vardır. Bu süreyi önce savunma 
sonra iddia tarafı kullanır. İki taraf da sunumlarını bitirdikten sonra iddia tarafının 3 
dakikalık soru sorma süresi başlar. İddia tarafı soru sorma hakkını bu süre içerisinde 
bir defada kullanır. Ardından savunma tarafı sorulan sorulara 6 dakikada cevap verir. 
Daha sonra savunma tarafı, iddia tarafına 3 dakika içerisinde sorularını yöneltir; iddia 
tarafı da bu sorulara 6 dakika içerisinde cevap verir. Soru-cevap bölümüne geçildikten 
sonra Yargıçlar bu ikinci kısımda da soru sorabilirlerse de soru süresi ikinci kısımdaki 3 
veya 6 dakikalık süreye eklenir. Süreler arasında aktarma yapılamaz. Takım üyeleri bu 
süreleri tek veya birden fazla takım üyesi ile kullanabilir. 



19

7-  Sözlü aşamada takımlar, iddia ve savunmaların genişletilmesi yasağıyla karşılaşmazlar. 

8-  Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, uluslararası normlardan, mahkeme kararların-
dan ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak sözlü aşama bir metin 
okuma şekline dönüşmemelidir. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) kullanı-
lamaz, 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. 

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

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

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

B. YARI FİNAL 

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

2.  Yarı-final aşaması sonunda "Puanlama Kurallarındaki" esaslara göre karşılaşan takım-
lara puanları verilir. Karşılaşmalar sonucunda en yüksek puanı alan iki takım final 
aşamasına katılmaya hak kazanır. 
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C. ÜÇÜNCÜLÜK KARŞILAŞMASI 

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

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

D. FİNAL KARŞILAŞMASI 

1.  Final aşaması sözlü aşamanın son bölümüdür. Final aşamasına kalan takımlar, bir 
önceki karşılaşmada savunma adına yarışmışlarsa iddia; iddia adına yarışmışlarsa 
savunma tarafı olurlar. Eğer her iki takım aynı taraf adına yarışmışsa, kimin savunma 
kimin iddia olacağı kura ile belirlenir. 

2.  Final aşaması sonunda "Puanlama Kuralları"ndaki esaslara göre en yüksek puanı alan 
takım yarışmayı kazanır ve ödüllendirilir. 

VII. PUANLAMA 

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

B.  Yarışmanın her aşamasında puanlama "Puanlama Kuralları"na göre hazırlanan çizel-
geye göre yapılır. Yargıçlar bu puanlama cetveli üzerinden takımlara puan verir. 

C.  Takımlar yazılı aşamada hukuk bilgisi, hukuki analiz yeteneği, berraklık ve ikna gücü, 
kaynak kullanımı ve mevzuat zenginliği, dil kullanımı ve genel dilekçe düzeni, sözlü 
aşamada hukuk bilgisi, olayları hukuki tahlil yeteneği, hukuk kaynaklarının kullanma-
sındaki doğruluk ve zenginlik, sorulara cevaplarındaki doğruluk ve hızlılık, stil, duruş, 
dil ve vücut dilini kullanma yeteneği, organizasyon, zamanı kullanma, takım halinde 
çalışma başarısı kriterlerine göre değerlendirilirler. 

D.  Karşılaşmalarda takımların puanları "sözlü aşama puanı"nın %70’i ile "yazılı aşama 
puanı"nın %30’unun toplanması suretiyle belirlenir. Yazılı aşamada alınan ceza puan-
ları sözlü, sözlü aşamada alınan ceza puanları yazılı aşamaya etki etmez. 
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VIII. ÖDÜLLER 

Yarışmada Bölge elemelerinde birincilik, yarışma finalinde ise birincilik, ikincilik ve üçün-
cülük ödüllendirilir.

Bölge Elemeleri:

Birinci takıma: Plaket + Cüppe + TBB yayınlarından oluşan bir kitap seti ve bir yıl süre ile 
TBB yayınlarının ücretsiz aboneliği

Yarışma Finali: 

Birinci takıma : Altıbin TL para ödülü + Strazburg’da AİHM ziyareti + TBB plaketi + 
TBB amblemli saat

İkinci takıma : Altıbin TL para ödülü + TBB plaketi + TBB amblemli saat

Üçüncü takıma :Üçbin TL para ödülü + TBB plaketi + TBB amblemli saat

VIIII. YARGIÇLAR 

Yargıçlar (Yarışma Jürisi), Yarışma Kurulu tarafından en az 10 yıllık kıdemi olan avukat-
lar, hakim - savcılar ile hukuk fakülteleri öğretim üye ve görevlileri arasından seçilirler. 
Hakimin reddi sebeplerini taşıyanlar “Yarışma Kurulunca” yargıç olarak seçilmezler. Sözlü 
aşama yargıçlarının ilanından sonra takımlar yargıç isimlerine karşı çekincelerini bu 
ilandan itibaren üç gün içerisinde Yarışma Kuruluna gerekçeli olarak yazılı bildirebilirler. 
Yarışma Kurulu başvuruyu sonuçlandırarak takıma derhal bildirir. 
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SÖZLÜ AŞAMA KURALLARI

Sözlü karşılaşmalarda uygulanacak usul: Sözlü karşılaşmalar duruşma şeklinde yapılır. 
Uluslararası hukuk tarafından kabul edilmiş ilkeler ile iç hukukumuz ve yürürlüğe girme-
miş olsa bile Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan mevzuatla ilgili değişiklikleri içeren 
tüm hüküm ve kurallar kullanılır. 

Sözlü karşılamalarda önce iddia tarafı iddianamesini ortaya koymak için 10 dakikalık 
süresini kullanır, sonra savunma tarafı 10 dakikalık süre içerisinde iddialara cevap verir. Bu 
aşamadan sonra delilerin tartışılması, tanık dinleme sorunu ve esasa ilişkin son tartışmalar 
için tarafların 15’şer dakikalık süresi vardır. Bu süreyi önce savunma sonra iddia tarafı 
kullanır. İki taraf da sunumlarını bitirdikten sonra iddia tarafının 3 dakikalık soru sorma sü-
resi başlar. İddia tarafı soru sorma hakkını bu süre içerisinde bir defada kullanır. Ardından 
savunma tarafı sorulan sorulara 6 dakikada cevap verir. Daha sonra savunma tarafı, iddia 
tarafına 3 dakika içerisinde sorularını yöneltir; iddia tarafı da bu sorulara 6 dakika içeri-
sinde cevap verir. Soru-cevap bölümüne geçildikten sonra Yargıçlar bu ikinci kısımda da 
soru sorabilirlerse de soru süresi ikinci kısımdaki 3 veya 6 dakikalık süreye eklenir. Süreler 
arasında aktarma yapılamaz. Takım üyeleri bu süreleri tek veya birden fazla takım üyesi ile 
kullanabilir.  

YARIŞMACI VE ÇALIŞTIRICILARIN YASAKLARI

Takımlar, kendilerine verilen takım numaraları üzerinden yarışırlar. Takımların mensup 
oldukları baroyu temsil eden rozet, logo gibi işaretler kullanmaları yasaktır. Bu konuda 
sorulan sorulara cevap veremezler 

Takımlar, çalıştırıcıları ve doğrudan ilgili kişiler kendilerinin katılmadıkları karşılaşmaları 
izleyemezler. Bir takım elenmesinden sonraki karşılaşmaları izleyebilir. 

Takımların, çalıştırıcılarının ve takımlarla doğrudan ilgili kişilerin sözlü aşama yargıçlarıyla 
ilişki kurmaları yasaktır. Yargıçlar da takımlara ve çalıştırıcılarına mensup oldukları kurum 
konusunda soru soramazlar. Bu konuda sorulan sorular takım ve çalıştırıcılarınca yanıt-
lanmaz. Sözlü aşamadaki tüm işlemler takım numarası üzerinden gerçekleştirilir. Aksi 
davranışlar yarışma kurulu üyelerince uyarılır. Kurallara uymayan takım sözlü aşama ceza 
puanı ile cezalandırılır veya takım doğrudan diskalifiye edilebilir. 

Tüm yarışmanın sonunda (sonuçlar açıklanmadan önce) tüm yasaklar sona ermiş olacak-
tır. Elenmiş takımların da yasakları ancak bu aşamada kalkmaktadır. 
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Puanlama sistemi: Yarışmada, yazılı puan %30, sözlü puan %70 etkili olmak üzere topla-
nır. Verilen ceza puanları düşülerek net puan tespit edilir. 

Sözlü aşama puanlama esasları: Sözlü aşamada takımlar hukuk bilgisi, olayları hukuki 
tahlil yeteneği, hukuk kaynaklarının kullanmasındaki doğruluk ve zenginlik, sorulara 
cevaplarındaki doğruluk ve hızlılık, stil, duruş, dil ve vücut dilini kullanma yeteneği, orga-
nizasyon, zamanı kullanma, takım halinde çalışma başarısı kriterlerine göre değerlendiri-
lirler. Puanlama takım için yapılır. 
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