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S U N U Ş

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

 Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi; Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimini kap-
sayan çalışmaları arasında Stajyer Avukatlara yönelik olmak üzere “Kurgusal 
Duruşma Yarışmaları” yapılmasını çok önemsemekte ve bu yarışmaların staj 
eğitimi programında yer alarak, stajyerlerin birlikte (ekip halinde) çalışma ve 
kazanma bilincinin gelişmesinde etkili ve son derece yararlı olabileceği dü-
şüncesinden hareketle, eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, Barolarımıza kayıtlı 
stajyer avukatlara bu katkıyı sağlayacak çalışmaların, bütün Barolarımızın 
hizmetine sunulmasına karar vermiştir. 

 Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu “STAJYER AVUKATLAR 
TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI”nın iki aşamada gerçekleştirilme-
sini kararlaştırılmıştır.

 BİRİNCİ AŞAMADA; coğrafi bölgeler esas alınarak, o bölgede bulunan bütün 
Barolarımızın staj listelerinde kayıtlı stajyerler arasında bir yarışma yapılması 
düşünülmüş, yarışmayı kazanan bölge birincilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 Bu nedenle, coğrafi bölgede bulunan her Baromuzun birer takımla yarışmaya 
katılması ve o bölge içinde bulunan Barolarımızın stajyerlerinden oluşacak ta-
kımlarla kendi aralarında yarışarak yarışma sonunda BÖLGE BİRİNCİSİ olacak 
takımın tespiti gerekli görülmüştür.

 Birinci aşamada, sonuç olarak: Yukarıda açıklandığı şekilde her coğrafi 
 bölgede bulunan her Baronun birer takımla yarışmaya katılmaları sonucu 

21-22 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacak BÖLGE ELEMELERİ olarak 
adlandırılan yarışmalar sonunda her coğrafi bölgenin birincileri belirlenmiş 
olacaktır.
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 Yedi coğrafi bölgemizde aynı gün, aynı saatte başlayacak olan, STAJYER AVU-
KATLAR TÜRKİYE KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI’nda bölge elemelerine 
katılan yarışmacı takımlar, aynı yarışma konusu olay’la yarışmaya girecekler-
dir. Böylelikle bölgeler arası yapılacak yarışmada yarışılacak olay bakımından 
yarışmacılar arasında eşitlik sağlanmış olacaktır.

 İKİNCİ AŞAMADA; bölge elemeleri yarışmaları sonunda birinci olan takımlar 
13-14 Eylül 2014 TARİHLERİNDE ANKARA’DA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
MERKEZİNDE YAPILACAK YARIŞMA FİNALİNE KATILACAKLAR ve yarışma 
sonunda TÜRKİYE STAJYERLER ARASI KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 
dereceleri belirlenecektir.

 Yarışmaya katılma koşulları, yönetimi ve takımların başvuru süreleri ve yarışma 
ile ilgili kurallar ve koşullar bu broşür içerisinde açıklanmıştır.

 Her avukatın meslek yaşamında çok önemli olan “Mesleki Dayanışma 
Bilinci”nin bu çalışmalarla temellerinin atılacağını ve genç meslektaşlarımız 
arasında yıllar boyu süreceğini umduğumuz köklü bir dayanışmanın ve dostluk-
ların bu yarışmalar sırasında doğacağına inanarak, yarışmalara katılacak olan 
genç meslektaşlarımıza başarılar diliyor ve kendilerini şimdiden kutluyoruz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ
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YARIŞMA TAKVİMİ  (BÖLGE ELEMELERİ)

1- TAKIMLARIN KAYITLARI  

Son Bildirim Tarihi: 12 Mayıs 2014 

2- İDDİANAME VE SAVUNMA DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ:

Son Teslim Tarihi: 9 Haziran 2014 

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- SÖZLÜ AŞAMA YARGIÇLARININ İLANI

Bölge Elemeleri İçin: 12 Haziran 2014

4- SÖZLÜ KARŞILAŞMALAR

21-22 Haziran 2014 Cumartesi-Pazar 

YARIŞMANIN BİRİNCİ AŞAMASI
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NOTLAR:

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

2-  Takımlardan şehir dışından katılacak olanlar için sözlü karşılaşmalar süresince konaklama, 
Türkiye Barolar Birliği tarafından temin edilecektir.

3-  Takımların olayla ilgili soruları ve cevaplar oluşturulacak mail ağı üzerinden yayınlanacaktır.

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: 25 Ağustos 2014 

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- SÖZLÜ AŞAMA YARGIÇLARININ İLANI

3 Eylül 2014

4- SÖZLÜ KARŞILAŞMALAR
YARIŞMA FİNALİ 

13-14 Eylül 2014 Cumartesi-Pazar 

YARIŞMANIN İKİNCİ AŞAMASI
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI-2014 

BÖLGE ELEMELERİ OLAYI

 09 OCAK 2014 gününü 10 OCAK 2014 gününe bağlayan gece saat 04.00 sıra-
larında kolluk’a: Atakent ili Sevgiyolu semti 2. ci Caddede bulunan 25 Numaralı 
iş hanının 7, 8 ve 10 numaralı iş yerlerinden sağlam ve muhkem olan ahşap 
kapıların zorlanıp  kırılmak suretiyle  çeşitli taşınırların çalındığı ihbarı yapılmıştır.

 Polis yaptığı ilk araştırmada şüphelileri saptayamamıştır. Ancak 25 ŞUBAT 
2014 gecesi,  yoldan geçmekte olan üç genç, kapısı kırılmış bir iş yerinden 
yüzü maskeli bir kişinin elinde bir valizle telaşlı bir suretle çıktığını görünce 
hırsızlık yapıldığı kuşkusu ile kişiyi durdurmak istemişler,kaçması üzerine 
peşinden koşup yakalamaya çalışmışlarsa da kaçan kişi  direnmiş, tehditlerle 
savurmuş sonunda yakalanmış ve dövülmüştür. Bu sırada devriye gezen polis 
ekibi duruma müdahale ederek tarafları karakola götürmüştür.  BURHAN ACAR 
isimli bu kişi  kendisini yakalayan ve yakalama sırasında döven gençlerden 
şikayetçi olmuş, ayrıca sorgusunda :

 “09 OCAK 2014’ü, 10 OCAK 2014” de bağlayan gece meydana gelen olayda; 
kendisinin otomobilde oturduğunu,  arkadaşları HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ  ve  
ÇELİK  BOZKURT’un   25 numaralı iş hanına girdiklerini söylemiş ve soygunun 
gerçekleştiği  iş hanını polise göstermiştir.

 Bu bilgi üzerine şüphelileri aramaya başlayan polis 26 ŞUBAT 2014 günü 
HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ’ ın evinde bulunduğunu tespit etmiştir.  Adı geçen 
şüpheli , kendisini yakalamak isteyen polis memurlarıyla silahlı çatışmaya gir-
miş ve kaçmayı kolaylaştırmak için bir çocuğu da rehin almış ise de  takip so-
nucunda  saat 15.00 de yaralı olarak yakalanmış ve küçük çocuk kurtarılmış, 
HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ da gözaltına alınmıştır. Polisler aynı gün mahkeme 
kararı olmadan HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ’ın evinde gece arama yapmışlar ve                         
7 numaralı işyerinden çalınmış olduğu iddia edilen iki adet çok değerli  tabloyu 
ele geçirmişlerdir.

 Araştırmaya devam eden kolluk güçleri, ilk şüpheli ve yaralı olarak ele 
geçirilen HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ’ın geçirdiği ameliyattan hemen sonra 
ayılması sırasında  doktorlardan sadece durumunu kontrol için izin isteyerek 
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girdikleri odada doktorun uyarısına rağmen ifade almışlardır. HÜSEYİN BAKIR 
KAÇMAZ’ ın bu ifadesinde ;  ÇELİK BOZKURT ‘u kız arkadaşı AYTEN GENİŞ’in 
evinde  saklanmış olabileceği beyanı üzerine, AYTEN GENİŞ ’in evinİ tespit 
ederek , evde ÇELİK BOZKURT’u aramak istemişlerdir.  Arama tanığı olarak 
davet edilen MUHTAR’ın, seçim çalışmalarında hazır bulunacağını ve geleme-
yeceğini beyan etmesi üzerine aramayı tanıksız olarak kendileri yapmışlardır. 
Arama sırasında ÇELİK BOZKURT’u bulamamışlarsa da evde,   25 numaralı iş 
hanındaki işyerlerinden AHMET ÖNLEM’e ait olduğu ve çalındığı iddia edilen 
bir adet HP Marka fotoğraf makinesini bulmuşlardır.

 Olaydan sonra kız arkadaşının evinde arama yapıldığını öğrenen ÇELİK 
BOZKURT, 27 ŞUBAT 2014 günü kendiliğinden karakola  giderek ; bir iş için 
Çankırı da bulunduğu sırada ,  arandığını öğrenince döndüğünü belirterek 
niçin arandığını kız arkadaşının evine niçin gidildiğini sormuş ancak geldiği 
karakolda yakalanarak  gözaltına alınmıştır. Yakalandığını ağabeyine haber 
vermek istemiş ise de kolluk buna izin vermemiştir. 

 Kolluk 27 ŞUBAT 2014 günü saat 16 00’ da C.Savcısına,  ÇELİK BOZKURT’u 
da yakalayarak gözaltına aldıklarını, halen nezarethanede bulunduğunu,  olayın 
ayrıntılarını daha iyi araştırabilmek açısından  adliyeye sevk işlemlerinin gecike-
ceğini telefonla bildirmiştir. Savcı da iki günlük ek gözaltı süresi vermiştir.

 Her iki şüphelinin evlerinde kolluk tarafından yeniden bir arama yapılmış ve iş 
hanı soygunu ile ilgisi bulunmayan başka hırsızlık olaylarına ait birçok hırsızlık 
eşya da tespit edilmiştir. Şüpheliler bu aşamada müdafii talep etmemişlerdir.

 02 MART 2014 günü Adliyeye sevk edilen sanıklar, “suçun vasıf ve mahiyeti, 
suç işlemek için örgüt kurma olasılıklarının bulunması, eski hükümlü olmaları 
ve kaçma şüphelerinin bulunması” gibi gerekçelerle Sulh Ceza Hakimince tu-
tuklanmışlardır. Tutuklama yargılamasında Ankara Barosunca atanmış zorunlu 
müdafiiler (CMK nöbetçi avukatları) hazır bulunmuşlardır. Ancak bu avukatlar 
tutuklama yargılamasından önce her iki şüpheli ile görüşmemişler ve dosyayı 
incelememişlerdir.

 HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ olayla ilgisi olmadığını, söz konusu 2 adet tablonun 
kendisine GÜNGÖR SERT isimli arkadaşı tarafından verildiğini söylemiş ise 
de;  bu beyanı başka bir suçtan tutuklu bulunan GÜNGÖR SERT tarafından 
doğrulanmamıştır. Tutuklanan HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ ‘ın bu şekilde ifade 
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vermesi için GÜNGÖR SERT’i tehdit ettiğine ilişkin yazılı bir not da, infaz koru-
ma memurlarınca yapılan bir aramada ele geçmiştir.

 HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ, bu sefer savunmasını değiştirerek, olayla ilgisi ol-
madığını yinelemiş ve bu tabloları BURHAN ACAR’ın arabasından onun haberi 
olmadan aldığını ifade etmiştir.

 Ancak bu savunması da hem BURHAN ACAR, hem  BURHAN’ın “arabasını 
açıp”içerden bir şeyler aldığını” gören otoparkçı AHMET ENSE tarafından ve hem 
de  HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ’ın BURHAN ACAR’ın arabasını açıp içinden SİLAH 
aldığı gün yanında bulunan arkadaşı ENVER ASIL tarafından yalanlanmıştır.

 ÇELİK BOZKURT ise, kız arkadaşı AYTEN GENİŞ’in evinde bulunan fotoğraf 
makinesinin kendisine HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ’ın  verdiğini kendisinin de  kız 
arkadaşına hediye ettiğini, bu konuda  TURAN UYANIK’ın tanıklık yapabileceği-
ni, bunun dışında olayla bir ilgisi olmadığını savunmuştur. 

 Kolluk tarafından ifadesine başvurulan TURAN UYANIK, ÇELİK BOZKURT’un 
kendisine ait iş yerinde bulunduğu bir sırada bir telefon konuşması yaptığı, bu 
konuşmadan bir müddet sonra  HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ’ın oraya geldiğini ve 
ÇELİK BOZKURT’a bir poşet içinde bir fotoğraf makinesi verdiğini gördüğünü“. 
Cumhuriyet Savcısı ilgili GSM operatöründen böyle bir konuşmanın olup olma-
dığını araştırmaya başlamıştır.

 Diğer yandan HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ, ısrarla kendi ismini veren BURHAN 
ACAR ile aralarında HUSUMET bulunduğunu, olay gecesi  bir gazino önünde 
BURHAN ile kavga etiklerini, sonrasında kendisinin  MURAT GENÇ’i bulup 
onun aracılığı ile  silah temin etmek istediğini, bunun için gece yarısına kadar 
dolaştıklarını; Sonra Burhan ACAR’I bırakıp  DENİZ isimli kadınla birlikte Konak 
Otel’e gidip kaldığının, otelde FAHRİ EMİN  adına düzenlenmiş sahte kimlik 
kullandığını dolayısıyla hırsızlık olayı ile ilgisinin olamayacağını söylemiştir.

 Ancak otel kayıtları ve ifadesinde adı geçenler bu anlatımı doğrulamamışlardır.

 Savcının Olay yerinde yaptığı keşifte, hırsızlık yapılan iş hanının kapılarının 
sağlam ve muhkem olduğu gözlenmiştir. ÇELİK BOZKURT’un seçilmiş müdafii 
avukat ŞABAN UYANIK yapılan bu keşiften haberdar edilmemiştir.

 Seçilmiş müdafii ŞABAN UYANIK, tutuklu  ÇELİK BOZKURT’u ile ön görüşme 
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yapmak için Pazar günü saat 10.30 da Sincan Kapalı Ceza İnfaz ve Tutukevi-
ne gittiğinde, hafta sonu tatili olduğu için ancak Pazartesi günü görüşmenin 
olanaklı olduğu kendisine söylenmiş ve görüştürülmeden geri dönmüştür. 
Pazartesi günü görüştükten sonra dosyayı  incelemek istemiş  04.Mart.2014 
günü yaptığı başvurusunda  gizlilik kararı olduğundan bahisle dosya kendisine 
gösterilmemiştir. 

 Gerek Hüseyin Bakır KAÇMAZ’ın gerekse ÇELİK BOZKURT’un hırsızlık, etkili 
eylem, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan bir çok infaz edilmiş hü-
kümlülükleri olduğu tespit edilmiştir. 

 Hüseyin BAKIR KAÇMAZ’ın yakalanmamak için rehin aldığı küçük çocuğun 
babası,  HÜSEYİN BAKIR KAÇMAZ’dan şikayetçi olmamıştır.Eşinden boşanmış 
ve  velayeti annesine  a bırakılmış çocuk kolluk güçlerince babasına teslim 
edilmiştir.

 25 Numaralı İş hanındaki 7 numaralı iş yeri bir limited şirkete aittir. Şirket 
Sorumlusu oldukları söyleyen ALİ UYUR ve VELİ UYUMAZ  iş yerlerinden: 1 
Adet Bilgisayar Kasası, 2 Adet Tablo ve 1 adet otomobil anahtarının;

 25 Numaralı iş hanındaki 8 numaralı iş yeri kiracısı HÜSAMETTİN GEVŞEK : 
2 Adet dizüstü Bilgisayar, 1 adet sabit masa üstü bilgisayar , 1 adet müzik 
seti ve 1 fotokopi makinesinin ; 25 Numaralı iş hanındaki 10 Numaralı iş yeri 
sahibi BERKAN ÇALIŞ : 6 adet dizüstü bilgisayar ile 2 adet bilgisayar kasasının 
çalındığı bildirmişler, bu beyanları tutanağa geçirilmiştir.

 Tutanaklarda yer almamakla birlikte 1 adet HP Marka Fotoğraf makinesinin de                      
7 numaralı iş yerinden çalındığının iddia edildiği ama  ALİ UYUR’un ifadesine 
başvurulmadığı için  bu hususun netleşmediği kollukça tutulan ilk tutanaktan 
anlaşılmaktadır.

 Adı geçenler soruşturmaya katılma dileklerinde bulunarak kendilerine bir CMK 
görevlendirilmesi yoluyla vekil atanmasını talep etmişler ise de ve bu istekleri 
Baroca uygun bulunarak ayrı ayrı birer avukat görevlendirilmişlerdir.

           Olayı İddia ve Savuma olarak nasıl değerlendiririsiniz ?
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI

I. YÖNETİM 

A.  Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kurgusal Duruşma Yarışması (KDY), 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 ve bu elemelerde birinci olan takımla-
rın açıklanacak yeni bir olay ile yarışacağı ve Ankara’da gerçekletirilecek 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 konaklamalarını 
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 : Antalya

ANTALYA BAROSU, BURDUR BAROSU, ISPARTA BAROSU, MERSİN BAROSU, ADA-
NA BAROSU, HATAY BAROSU OSMANİYE BAROSU, KAHRAMANMARAŞ BAROSU

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl : Erzurum

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 : Diyarbakır

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

İÇ ANADOLU BÖLGESİ:

Yarışmanın Yapılacağı İl : Ankara

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 : Samsun

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 BARO-
SU, KIRKLARELİ BAROSU, İSTANBUL BAROSU, BURSA BAROSU, YALOVA BARO-
SU, KOCAELİ BAROSU, BİLECİK BAROSU, SAKARYA BAROSU
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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 
katılabilecektir. 

C.  Yarışma süresince yapılacak tüm başvurular yazılı olacak ve Türkiye Barolar 
Birliği Eğitim 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 görevlen-
dirmek üzere belirlemek zorundadır. Bu görevliye yapılan bildirimler takıma 
yapılmış sayılır. 

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

C.  Yarışmanın yazılı aşamasında eleme yapılmayacaktır. Takımların dosya üzerin-
den 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 satırlar arasın-
da 1,5 satır aralığı bırakılacaktır. Dipnotlarda farklı satır aralığı ve farklı yazı 
karakteri uygulanır. 
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 İddia ve savunma için hazırlanan her bir dosya toplam yirmi sayfayı geçmeye-
cektir. Dilekçe planları iki sayfayı aşmayacak ancak kaynakça kısmında sayfa 
sınırlandırması yapılmayacaktır.

E. Yazılı aşamada takımlar, yürürlüğe girmemiş olsa bile Resmi Gazetede yayım-
lanmış bulunan mevzuatla ilgili değişiklikleri içeren tüm hüküm ve kuralları 
dilekçelerinde kullanabilirler.

IV. İDDİA VE SAVUNMA DOSYALARININ TESLİMİ

 İddia dilekçeleri kırmızı renkte, savunma dilekçeleri ise beyaz renkte kapaklı 
dosya olarak altı nüsha halinde düzenlenecek, dilekçelerin sağ üst köşesinde 
Yarışma Kurulunca takımlara verilen takım numarası ve iddia veya savunma 
dilekçeleri için İ veya S harfleri kullanılacaktır. Dilekçelerde takımların temsil 
ettikleri baro takım üyelerinin isimleri kesinlikle yer almayacaktır. Ayrıca iddia 
ve savunma dilekçeleri CD halinde dosyalarla birlikte sunulacak ve kurgu-
saldava@barobirlik.org.tr adresine e-posta olarak gönderilecektir.Yarışmaya 
katılacak olan takımların hazırlayacakları dosyalar TBB adresine kapalı zarf 
içinde kargo ile gönderilecektir. 

V. YAZILI AŞAMA

 Yarışma Kurulu, katılan dosyalar üzerinde inceleme yapar. Bu, yarışmanın yazılı 
aşamasıdır. Bu inceleme sonucunda dosyalara puan verilir. Yarışma koşulların-
dan birisinin bulunmadığını tespit eden Yarışma Kurulu, giderilmesi mümkün 
bir eksiklik var ise takıma bu eksikliği gidermesi için beş günlük süre verebilir. 
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. Temel puan Yarışma Kurulunun verdiği puanların hakem sa-
yısına bölünmesinden elde edilen puandan varsa ceza puanlarının indirilmesi 
suretiyle hesaplanır. Ceza Puanları dilekçe puanını aşamaz. Yarışma Kurulu bu 
sayıyı arttırmaya ya da eksiltmeye yetkilidir.
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VI. SÖZLÜ KARŞILAŞMALAR

A. EŞLEŞME, ELEME VE KARŞILAŞMALAR

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, karşılaşma sonucu en yüksek puanla 
elenen takımla karşılaşır. Elenen takımların puanı eşit ise eşleşeceği takım 
kura ile belirlenir. Bu sistem bütün eşleşmelerde geçerlidir. Yarışma etapların-
da bir takım bir kez tek kalabilir. Bir kurada tek kalan takım diğer kuralarda tek 
kalırsa kura çekimi yeniden yapılır.

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 bulunma-
sı zorunludur. Yarışma Kurulu temsilcisi yarışmayı idare eder ve puan cetvelle-
rini yargıçlardan teslim alır.

4-  Üçüncülük ve final karşılaşmasında takım, bir önceki yarışmada iddia adına 
yarışmışsa savunma, savunma adına yarışmışsa iddia olarak yarışacaktır. İki 
iddia veya iki savunma varsa kura çekilir.

5-  Bu aşama sonunda "Puanlama Çizelgesi"ndeki esaslara göre, karşılaşan ta-
kımlara puanları verilir. Eleme usulüne göre her karşılaşmada en yüksek puanı 
alan takım yarı-final aşamasına katılmaya hak kazanır. Yarışmaya katılan takım 
sayısı dörtten az ise eleme aşaması yapılmaz.

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

7-  Her takımın iddialarını savunma için 20' şer dakikalık süresi vardır. Yargıçlar 
bu süre içerisinde takımlara soru yöneltebilir. İki taraf da savunmasını bitirdik-
ten sonra iddia tarafının 3 dakikalık soru sorma süresi vardır. 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 
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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. 

8-  Sözlü aşamada takımlar, iddia ve savunmaların genişletilmesi yasağıyla karşı-
laşmazlar. 

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

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

11- Takımların, çalıştırıcılarının ve takımlarla doğrudan ilgili kişilerin yargıçlarla 
ilişki kurmaları kesinlikle yasaktır. Bunun dışında takımların isim, adına katıl-
dıkları Baro adı ve benzeri beyanda bulunmaları, bu yönde işaret, logo rozet 
vb. taşımaları veya bunlara dilekçe veya diğer belgelerinde herhangi bir şekil-
de 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 
puanının toplamı, sözlü karşılaşma puanını aşamaz. Takımlar sadece kendi 
davranışlarından değil, çalıştırıcılar ile doğrudan ilgili kişilerin eylemlerinden 
de sorumludurlar. 

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

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

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

C. ÜÇÜNCÜLÜK KARŞILAŞMASI 

1. Yarı-final aşamasında elenen takımlar arasında final aşamasından önce üçün-
cülük karşılaşması yapılır. Bu karşılaşmaya katılan takımlar, yarı-final aşama-
sında savunma adına yarışmışlarsa iddia; iddia adına yarışmışlarsa savunma 
tarafı olurlar. Eğer her iki takım yarı-final aşamasında aynı taraf adına yarış-
mışsa, 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, 
yarı-final aşamasında savunma adına yarışmışlarsa iddia; iddia adına yarış-
mışlarsa savunma tarafı olurlar. Eğer her iki takım yarı-final aşamasında 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 verilir ve bu puan yarışma sonu-
na kadar açıklanmaz. Takımların yazılı aşamada almış oldukları ceza puanları, 
sözlü karşılaşma öncesi takımlara "özel olarak" bildirilir.

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

D.  Puanlamada her aşamanın puanları "sözlü puanı"nın %70, "yazılı aşama 
puanı"nın %30 oranında dikkate alınması suretiyle belirlenir. Yazılı aşamada 
alınan ceza puanları yazılı puanından, sözlü aşamada alınan ceza puanları da 
sözlü puanından indirilir. Yazılı veya sözlü aşamada uygulanan ceza puanları 
alınan puandan daha yüksek olması durumunda aşan bu kısım uygulanmaz. 
Yazılı alanda alınan ceza puanları sözlü, sözlü aşamada alınan ceza puanları 
yazılı aşamasına etki etmez. 

VIII. ÖDÜLLER

Kurgusal Duruşma Yarışmasında Bölge Elemelerinde birincilik, Ankara Finalinde 
ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllendirilir.

Yarışmada:

Bölge Elemeleri:

Birinci takıma:  Plaket, cüppe, TBB yayınlarından oluşan bir paket 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 beşyüz TL para ödülü + TBB plaketi + TBB amblemli 
saat

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

VIIII. YARGIÇLAR VE ÇALIŞTIRICILAR

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

(Yargıçlar ve Yarışmacılar için)

Eşleşmeler: Eşleşmeler kura ile yapılır. İlk çekilen takım birinci yarışmada iddia, 
ikinci çekilen takım birinci yarışmada savunma olarak görev yapar. Üçüncülük ve 
final karşılaşmasında takım, bir önceki yarışmada iddia adına yarışmışsa savunma 
makamı, savunma adına yarışmışsa iddia makamı olarak yarışacaktır. İki iddia 
veya iki savunma varsa kura çekilir. 

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

Sözlü karşılaşma süreleri: Her takımın iddialarını ve savunmalarını ifade etmek 
için 20 şer dakikalık süresi vardır. Yargıçlar bu süre içerisinde soru sorabilirler. İki 
taraf da savunmasını bitirdikten sonra savunma tarafının 3 dakikalık soru sorma 
süresi vardır. Savunma tarafı bu süreyi bir defada kullanır. Ardından iddia tarafı 
bu sorulara 6 dakika içerisinde cevap verir. Daha sonra iddia 3 dakika içerisinde 
sorularını yöneltir. Savunma tarafı da bu sorulara 6 dakika içerisinde cevap verir. 
Böylece sözlü aşama tamamlanır. Süreler arasında aktarma yapılamaz. Sorulan 
sorulara takımın tüm üyeleri cevap verebilir. Yargıçlar, sunumunu veya cevabını 
tamamlaması için takıma kısa bir süreyi ek olarak verebilir. Ancak ikinci kısımda 
(soru-cevap kısmında) yargıç soru sorarsa bu soru ve verilen cevaba ilişkin süre, 
yarışmacıya eklenir. 

Yarışmacı ve çalıştırıcıların yasakları

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

Takımlar, çalıştırıcıları ve doğrudan ilgili kişiler kendilerinin katılmadıkları karşılaş-
maları izleyemezler. Bir takım elenmesinden sonraki karşılaşmaları izleyebilir. 
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Takımların, çalıştırıcılarının ve takımlarla doğrudan ilgili kişilerin sözlü aşama yar-
gıçlarıyla ilişki kurmaları yasaktır. Yargıçlar da takımlara ve çalıştırıcılarına mensup 
oldukları kurum konusunda soru soramazlar. Bu konuda sorulan sorular takım ve 
çalıştırıcılarınca yanıtlanmaz. Sözlü aşamadaki tüm işlemler takım numarası üze-
rinden 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 
olacaktır. Elenmiş takımların da yasakları ancak bu aşamada kalkmaktadır. 

Puanlama sistemi: Yarışmada, yazılı puan %30, sözlü puan %70 etkili olmak 
üzere toplanır. Verilen ceza puanları düşülerek net puan olarak tespit edilir. 

Sözlü aşama puanlama esasları: Sözlü aşamada takımlar hukuk bilgisi, olayları 
hukuki tahlil yeteneği, kaynak ve mevzuat kullanımının zenginliği, sorulara verilen 
cevaplardaki hızlılık ve çabukluk, stil, duruş, dil ve beden dilini kullanma ile 
organizasyon ve takım halinde çalışma becerisi esas alınarak puanlanır. Puanlama 
takım için yapılır. 
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