
İZMİR BAROSU 

KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI-2018 

 

I. YARIŞMA TAKVİMİ 

a. TAKIMLARIN KAYITLARI 

Son Bildirim Tarihi: 15 Aralık 2017 

Takımlara Olayın Bildirim Tarihi: 22 Aralık 2017 

b. İDDİANAME VE SAVUNMA DİLEKÇELERİNİN TESLİMİ 

Son Teslim Tarihi: 16 Ocak 2018 

Teslim Yeri: İzmir Barosu Başkanlığı (1456 Sk. No:14 Alsancak/İZMİR) 

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

karşılığı) elden 

c. DURUŞMA (SÖZLÜ AŞAMA) YARGIÇLARIN İLANI 

09 Şubat 2018 (Cuma) 

d. DURUŞMA (YARI FİNAL ÖNCESİ KARŞILAŞMALAR)  

03-04 Mart 2018 (Cumartesi-Pazar) 

e. YARIŞMA (YARI FİNAL KARŞILAŞMALARI) 

      10 Mart 2018 (Cumartesi) 

f. ÜÇÜNCÜLÜK VE FİNAL KARŞILAŞMASI 

11 Mart 2018 (Pazar) 

II. BAŞVURU KOŞULLARI  

A. Yarışmaya, başvuru tarihinde İzmir Barosu staj listesine kayıtlı bulunan avukat 

stajyerleri katılabilirler. 

 

B. Yarışma süresince yapılacak tüm başvurular yazılı olarak ve İzmir Barosu Başkanlığı 

Staj Eğitim Merkezine yapılacaktır.    

 

III. TAKIMLAR VE DOSYALAR  

A. Yarışmaya katılacak olan takımlar üç veya dört üyeden oluşur. Her takım yarışmaya 

katılan üyeler arasından bir kişiyi, “Yarışma Kurulu” ile gereken hallerde irtibat 

kurmakla görevlendirmek üzere belirlemek zorundadır. Bu görevliye yapılan 

bildirimler takıma yapılmış sayılır. 

 



B. Takımlar kayıt başvurularında; takımda yer alan yarışmacıların ve takımın Yarışma 

Kurulu ile irtibat kurmakla görevlendirilen kişinin, isimlerini, tebligat adreslerini, 

elektronik posta adreslerini, telefon numaralarını sunmak zorundadırlar.  

 

C. Takımların yazılı puanları dosya üzerinden yapılacak değerlendirme ile 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, 

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.  

E. 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. 

 

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 Kurulunca 

takımlara verilen takım numarası ve iddianame veya savunma dilekçeleri için İ veya S harfleri 

kullanılacaktır. Dilekçelerde takım üyelerinin isimleri kesinlikle yer almayacaktır. İddianame 

ve savunma dilekçeleri CD halinde dosyalarla birlikte sunulacaktır. 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 

(iddianame ve savunmalar ayrı ayrı kaydedilerek) staj@izmirbarosu.org.tr adresine e-posta 

yoluyla göndereceklerdir. 

 

V. YAZILI AŞAMA 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda SEM Yürütme Kurulu kararıyla Yarışma 

Kurulu’nda Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM, İzmir Barosu Başkan Yardımcısı ve Staj 

Eğitim Merkezi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Mustafa ÇETİN, Av. Mustafa 

Nevhan AKYILDIZ, Av. Hatice Betül HARMANŞAH, Özlem ŞENER YENİYURT 

görevlendirilmiştir. Yarışma Kurulu tarafından görevlendirilen beş kişilik yazılı aşama jürisi, 

takımların dilekçeleri üzerinde inceleme yapar. Bu inceleme sonucunda önce her jüri üyesi 

takımın iddianame ve savunma dilekçelerine ayrı puan verir, 20 puan üzerinden puan verir, 

verilen puanların toplamı dilekçe puanı olarak hesaplanır. Beş jüri üyesinin verdiği dilekçe 

puanlarının toplanması sonucunda takımlar yazılı aşama puanı elde eder. Toplam 30 puanın 

altında puan almış olan takımlar sözlü aşamaya geçemezler.   

mailto:staj@izmirbarosu.org.tr


Yarışma koşullarından 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 verebilir. 

Yarışmanın yazılı ve sözlü aşamasında temel puan, yarışma hakemlerinin verdiği puandan 

varsa ceza puanlarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ceza Puanları yazılı aşamada dilekçe 

puanını, sözlü aşamada da hakem puanını aşamaz. Yarışma kurulu bu sayıyı arttırmaya ya da 

eksiltmeye yetkilidir. 

Yarışma Kurulunda, Yarışma Kurulu veya yazılı jüride görev alanlar yarışma jürisinde de 

görev alabilirler. 

 

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 eşleştirilir. 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 

sistem her aşamadaki eşleşmeler için 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 

zorunludur. 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. Puan eşitliği halinde üst aşamaya katılacak takım kura ile 

belirlenir. 

5. Sözlü karşılaşmalar duruşma şeklinde yapılır.  

6. Sözlü karşılamalarda önce iddia tarafı iddianamesini ortaya koymak için 10 dakikalık 

süresini kullanır, sonra savunma tarafı 10 dakika süre içerisinde iddialara cevap verir. 

İki taraf da ilk 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. Bu aşamadan sonra delillerin tartışılması, esasa ilişkin son görüşler için 

tarafların 15’şer dakikalık süresi vardır. Bu süreyi önce iddia sonra savunma tarafı 

kullanır. Süreler arasında aktarma yapılamaz. Takım üyeleri bu süreleri tek veya 

birden fazla takım üyesi ile kullanabilir.  

7. Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, uluslararası normlardan, Yargıtay ve 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 takılmalara 

ulaştırılır. Yarışmadaki sözlü ve yazılı görüntüleri, alma, çoğaltma ve yayınlama 

hakkı, “Yarışma Kurulu”na aittir. Yarışmacıların yarışma sırasında yanlarında cep 

telefonu, tablet, veri aktarım cihazı vb. bulundurulması yasaktır.   

 

8. Takımlar ve takımlarla doğrudan ilgili kişiler, kendilerinin yarışmacı olarak 

katılmadıkları karşılaşmaları izleyemezler. Takımın elenmesinin ilanından sonraki 

karşılaşmalar için elenen takım üyeleri için bu yasak kalkar. 

 

9. Yarışmayla ilgili doküman, ses veya görüntülerin yayınlanması hakkı yarışma 

sonucunun açıklanmasından itibaren bir yıl süreyle İzmir Barosu Başkanlığı’na 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 iddia 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 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 Kural’larındaki 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 Kural’larındaki esaslara göre en yüksek puanı alan 

takım yarışmayı kazanır ve ödüllendirilir. 

 

VII. PUANLAMA 

 

A. Yazılı aşama puanı Yarışma Kurulu tarafından görevlendirilen yazılı aşama jürisi 

tarafından 100 üzerinden 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 

çizelgeye 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 ise hukuk bilgisi, olayların tahlil yeteneği, hukuk kaynaklarının 

kullanmasındaki doğruluk ve zenginlik, sorulara verilen cevaplardaki doğruluk ve 

hızlılık, stil, duruş, dil ve vücut dilini kullanma yeteneği, organizasyon, zaman 

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 

puanları sözlü, sözlü aşamada alınan ceza puanları yazılı aşamaya etki etmez. 

 

VIII. MUAFİYET  

 

Sözlü aşamaya katılan yarışmacılar Staj Eğitim Merkezi’nin seçmeli derslerindeki kurgusal 

duruşmalarından (14 krediden) muaf olacaktır. 

 

IX. ÖDÜLLER 

 

Yarışma finalinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllendirilir. 

 

Yarışma Finali: 

 

Birinci takıma: İkibin TL para ödülü +İzmir Barosu plaketi   

 

İkinci takıma: Binaltıyüz TL para ödülü + İzmir Barosu plaketi  

 

Üçüncü takıma: Binikiyüz TL para ödülü + İzmir Barosu plaketi  

 

Türkiye Barolar Birliği Kurgusal Duruşma Yarışması için yapılacak seçimlerde, İzmir Barosu 

adına katılacak ekip bu yarışmadaki derecelere bakılmaksızın belirlenecektir. 

 

Türkiye Barolar Birliği Kurgusal Duruşma Yarışması için belirlenen yarışmacılar çekildikleri 

takdirde VIII. maddede düzenlenen muafiyetten yararlanamazlar. 



 

 

X. YARGIÇLAR  

 

Yargıçlar (Yarışma Jürisi), Yarışma Kurulu tarafından en az 10 yıllık kıdemi olan avukatlar, 

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. 


