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I. TANITIM 
 
Bilkent Üniversitesi Kurgusal Tahkim Yarışması (KTY), Bilkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilmektedir.  
 
Bilkent Üniversitesi Kurgusal Tahkim Yarışması bünyesinde yarışmacıların bir farazi tahkim 
uyuşmazlığının çözümlenmesi beklenmektedir. Uyuşmazlık, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
kurallarına tabi olarak çözümlenecektir. 

Bilkent Üniversitesi Kurgusal Tahkim Yarışması, üniversitelerin lisans veya yüksek lisans 
seviyesinde öğrenim gören öğrencilerinin katılımıyla, bu kurallarda belirtilen şartlar dâhilinde 
oluşturulan takımlar arasında gerçekleştirilecektir. 

Bilkent Kurgusal Tahkim Yarışması, Hukuk Fakültesi öğrencilerine dava tecrübesi kazandırmayı 
ve tahkim alanında yetkin akademisyen ve uygulamacıları hukuk fakültesi öğrencileri ile 
buluşturmayı amaçlayan bir organizasyondur. Tahkimin kavranması, tanıtılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekle birlikte tahkim alanına ilgi duyan avukat adaylarına güçlü bir 
iletişim ağı kurma fırsatı sunmaktır. Bu bağlamda Bilkent KTY, genç hukukçular için eğitici ve 
öğretici bir organizasyon oluşturmayı misyon edinmiştir. 

II. ORGANİZASYON 
 
Yarışmanın organizasyonu Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından yürütülmektedir. 

Bilkent Kurgusal Tahkim Yarışması bünyesinde yarışmacılardan dava dilekçeleri aşamasında olay 
metninden hareketle dava ve cevap dilekçeleri hazırlamaları ve sözlü duruşma aşamasında iddia ve 
savunmalarını sunmaları beklenmektedir. 

Yarışmanın sözlü duruşma aşamaları Bilkent Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilecektir. 

Bilkent Üniversitesi Kurgusal Tahkim Yarışması’na katılım ücretsizdir. 

III. BAŞVURU 
 
Yarışma başvuruları, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 
http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/ adresinde bildirilen son başvuru tarihine kadar yapılabilir. 
Başvuruların nasıl yapılacağına dair yönerge ilgili formda mevcuttur. 

Başvurular http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/ adresinden ulaşılabilecek bölümde ilgili formun 
eksiksiz bir şekilde doldurulması ve sonrasında fakülte tarafından gönderilecek onay e-postası 
sonrasında tamamlanacaktır. 

Takımlar ile iletişim, başvuru formunda takımlar tarafından bildirilen e-posta hesabı üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Takımlar, e-posta hesaplarını düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdürler. 

Takımların başvurularının değerlendirilmesi ve kabul edilmesi Bilkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nin takdirindedir. 
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IV. OLAY METNİ 
 
Bilkent Kurgusal Tahkim Yarışması olay metni, işçi ve işveren arasında rekabet etmeme 
sözleşmesinden doğan uyuşmazlık üzerine kurgulanmıştır. 

Uyuşmazlığın üç kişiden oluşan Hakem Kurulu tarafından çözüme kavuşturulacağı kabul edilir. 
Olay Metnine, http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/  adresinden ulaşılabilir. 
  

V. TAHKİM YARGILAMASI 
 
1- Vakıalar 
 
Tahkim konusu uyuşmazlığa ilişkin vakıalar olay metninde verilmiştir. Dilekçelerde ve sözlü 
duruşmalarda öne sürülen ek iddiaların, olayda sunulmuş iddialar ile bir çelişki içerisinde olmadığı 
sürece doğru oldukları kabul edilir. Verilmiş olan bilgilerin mantıklı ve gerekli bir uzantısı veya 
doğruluğu bilinen bir kural olmadıkça uyuşmazlık konusu ile ilgili herhangi bir ek iddiada 
bulunulamaz. 
 
2- Olay Metnine ve Kurallara Dair Sorular 
 
Olay metnine ve kurallara ilişkin sorular, http://www.hukuk.bilkent.edu.tr adresinde bulunan 
zaman çizelgesinde belirtilen tarihten önce takımın iletişim temsilcisi aracılığıyla e-posta yoluyla 
kurgusaltahkim@bilkent.edu.tr adresine gönderilmelidir. Soru talepleri, olay metni bağlamında 
hukuki öneme sahip konularla sınırlı olmalıdır. Soru talebi, söz konusu sorunun beklenen öneminin 
kısa bir açıklamasını içermelidir. Böyle bir açıklama içermeyen herhangi bir istek göz ardı 
edilebilir. Hangi soruların cevaplanacağına ilişkin takdir yetkisi Bilkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne aittir. 
 
Olay metnine dair soruların cevaplandırılması hakkı yalnızca Bilkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ne aittir. 
 
Zaman çizelgesinde belirtilen tarihte olay metnine dair seçilen soruların cevapları yayımlanacaktır. 
Bu cevapların dikkate alınması kayıt yapmış olan takımların sorumluluğundadır. Hakem kurulu 
adına cevaplandırılmış sorular olay metnine dahildir. 
  

VI. TAKIMLAR 
 
1- Takımların Oluşumu 
 
Yarışmaya, başvurular esnasında üçüncü veya dördüncü sınıf olan hukuk fakültesi öğrencileri ve 
yüksek lisans öğrencileri katılabilir. Ancak, herhangi bir mesleğe sahip olan stajyerler veya 
uygulamacılar bir üniversite bünyesinde yüksek lisans öğrencisi olsalar dahi yarışmaya 
katılamazlar.  
 
Takımlar en az dört, en fazla altı kişiden oluşur. 
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Aynı üniversiteden birden fazla takımın Bilkent Kurgusal Tahkim Yarışması’na katılması 
mümkündür. Nitekim takımlardaki yarışmacıların her birinin aynı üniversite bünyesinde öğrenci 
olma zorunlulukları yoktur. 
 
Son başvuru tarihine kadar takım içerisinde yarışmacı değişikliği yapmak mümkündür. Ancak 
değişiklik yapılması durumunda ilgili formun yeniden, eksiksiz bir şekilde doldurulması ve 
kurgusaltahkim@bilkent.edu.tr adresine gönderilmesi gerekir. 
  
2- Koçluk 
 
Takımların, yarışma süresinde faaliyetlerini desteklemek amacıyla serbestçe koç belirleme 
imkanları bulunmakla birlikte takım koçları hakem olarak yarışmada yer almazlar. Takımların 
belirledikleri koça ilişkin Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bildiri yapma zorunlulukları 
yoktur.  
  
3- Yarışmacıların Katılımı 
 
Bir takımın her üyesi dilekçe yazımında rol alabilir.  
 
Sözlü duruşmalarda takımın yalnızca iki üyesi iddia ve savunmaları sunmakla sorumlu olur. Diğer 
takım üyeleri bu iki üyeye duruşma sırasında herhangi bir şekilde yardımda bulunamaz. Her bir 
sözlü duruşma aşamasında farklı takım üyeleri rol alabilir. 
  
4- Yarışmadan Çıkarılma 
  
Takımlar, yarışma kurallarını ihlal ettiklerinin tespit edilmesi durumunda yarışmadan men 
edilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndedir. 
  
5- Takım Numaraları 
 
Takımlara, Bilkent Kurgusal Tahkim Yarışması Organizasyon Ekibi tarafından bir numara 
verilecektir. Takımlar; yarışma boyunca kişisel isimleri veya okul isimleri ile değil, kendilerine 
verilen bu numaralar ile temsil edilecektir.  

  

VII. DİLEKÇELER AŞAMASI 
 
1- Genel Olarak  
  
Yarışmaya katılan her takım farklı bir dilekçe ile katılmalıdır. Bu duruma özellikle aynı okuldan 
birden fazla takımın katıldığı durumlarda dikkat edilmelidir. 
 
Yarışma boyunca uygulanacak zaman çizelgesi, http://www.hukuk.bilkent.edu.tr adresinde yer 
alacaktır.  
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Takımlar, olay metninde yer alan vakıaların mantıksal ve gerekli bir uzantısı olmadıkça yeni bir 
delil veya maddi vakıa yaratamazlar. 
 
Dava ve cevap dilekçeleri yazılırken, aşağıdaki yöntemin uygulanması önerilir: 
 

§ Somut olaydaki fiili durumun hukuki vasıflandırılması 
§ Somut olaydaki fiili duruma uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesi, bu 

kuralların mevcut olmaması halinde doktrin ve mahkeme kararlarına dayanılması 
§ Somut olayda, ilgili kuralların uygulanma koşullarının gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin analizi 
§ Sonuç 

  
2- Dilekçe Formatı 
  
Dilekçelerin amacı, ilgili hukuka ilişkin bir tez veya doktrin analizi değildir. Bu sebeple dilekçe 
yazımında takımlardan kaynakça/atıf kullanımı, tartışma konusu iddia ve beyanların 
güçlendirilmesine katkıda bulunacak ölçüde tutulması beklenir. 
  
Dilekçenin kapak kısmında yarışmanın ismi, yılı, takım numaraları ve yarışmacıların ad soyadları 
yer almalı ve dilekçenin kime (davacı veya davalı) ithaf edildiği, kapak sayfasında açıkça 
belirtilmelidir. Kapak sayfasını içindekiler, metin ve kaynakça sayfaları takip etmelidir. 
  
Dilekçede, alıntılar dâhil olmak üzere, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto 
kullanılır.  Dilekçenin satır aralığı 1,5 kenar boşlukları ise 2,5 cm olmalıdır. Dipnotlar Times New 
Roman yazı tipi ve 10 punto olacak şekilde her ilgili sayfanın sonuna eklenmelidir. Dilekçelerdeki 
paragraflar numaralandırılmalı ve her taraf hem kendi hem karşı tarafın dilekçesine söz konusu 
paragrafın numarasını belirtmek suretiyle atıf yapmalıdır. Dilekçelerin kapak, içindekiler ve 
kaynakça bölümleri haricindeki metin kısmı en fazla 20 sayfa olmalıdır. 
  
Dilekçeler, PDF formatında kurgusaltahkim@bilkent.edu.tr adresine e-posta yoluyla 
gönderilmelidir.  
  
Dilekçenin belirtilen ölçütlere uygun olarak hazırlanması beklenir. Bu ölçütleri karşılamayan 
dilekçeler, yarışmada vaat edilen herhangi bir ödül için değerlendirmeye alınmayacaktır. Herhangi 
bir intihalin söz konusu olması durumunda Bilkent Üniversitesi sorumlu değildir.  
  
3- Dilekçelerin Teslimi 
 
Dilekçenin PDF formatında, bir megabaytı geçmemesine özen gösterilerek, tek bir bilgisayar 
dosyası halinde sunulması gerekir. Yüklenen dilekçe, son teslim tarihinden önce takımlar 
tarafından istedikleri kadar yeniden gönderilebilir. Ancak, son başvuru tarihinde gönderilen 
dilekçe, resmi olarak gönderilen dilekçe olarak kabul edilir. Resmi olarak gönderilen dilekçe eksik 
sayfalar, yazım veya dilbilgisi hataları veya hatalı bilgisayar yazılımlarının neden olduğu sorunlar 
dahil olmak üzere revize edilemez.  
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Takımların, cevap dilekçesi aşaması için eşleştikleri dava dilekçesi, 
http://www.hukuk.bilkent.edu.tr adresinde yer alan zaman çizelgesi uyarınca takımlara e-posta 
yoluyla iletilecektir.  
 
Dilekçeler aşamasında karşılaşmış olan takımların sözlü duruşma aşamaları esnasında 
eşleşmemeleri hususuna organizasyon ekibince özen gösterilecektir. 
  
4- Telif Hakkı 
 
Yarışmaya dijital gönderilmiş dilekçelerin üzerindeki fikri haklar Bilkent Üniversitesi’ne aittir. 
Takım üyeleri, dilekçeyi göndererek Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dilekçenin telif 
hakkının münhasır olmayan bir lisansını verir.  
  
5- Fikir Alışverişi 
 
Takımların, davalı tarafın dilekçe ibrazını takiben dilekçelere ilişkin bilgi alışverişinde 
bulunmalarına izin verilir, bu aşamadan önce böyle bir alışverişte bulunmamalıdır. 
  
6- Dilekçelerin Değerlendirilmesi 
 
Dava Dilekçesi ve Cevap Dilekçesi, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak her biri 50 puan üzerinden 
değerlendirilecektir: 
 

1. Dilekçede ileri sürülebilecek iddia ve savlara yer verilip verilmediği: 20 
2. Dilekçede ileri sürülen iddia ve savların ikna ediciliği: 20 
3. Dilekçe düzeni: 5 
4. Dilekçenin yazımında ikna edici bir üslup kullanılması: 5  

 
1. Kategori üzerinden yapılan puanlamada dilekçenin söz konusu uyuşmazlık hakkında ileri 
sürülebilecek bütün iddia ve savları içerip içermediği ve doktrindeki tartışmalı hususlara yer verilip 
verilmediği göz önünde bulundurulur. Bu hususlar, dilekçenin kapsayıcılığı ile ilgilidir. 
 
2. Kategori üzerinden yapılan puanlamada dilekçenin uyuşmazlığa konu maddi vakıalara 
dayanması, vakıaların hukuki olarak doğru nitelendirilmesi ve doktrindeki tartışmalı hususların 
değerlendirilmesi göz önünde bulundurulur. Bu hususlar, dilekçenin içeriği ile ilgilidir. 
 
3. Kategori üzerinden yapılan puanlamada dilekçenin planı, sayfa düzeni ve yazım ve imla 
kurallarına uygun yazılması, göz önünde bulundurulur. Bu hususlar, dilekçenin şekli ile ilgilidir. 
 
4. Kategori üzerinden yapılan puanlamada dilekçenin, gerekçelendirmelerde tekrara düşülmemesi 
ve anlaşılır bir üslupla yazılması göz önünde bulundurulur. Bu hususlar, dilekçede kullanılan üslup 
ile ilgilidir. 
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7- İntihal  
 
Bir dilekçenin herhangi bir kaynaktan alıntı içermesi durumunda alıntı tırnak işaretleri içinde 
kullanılmalı ve alıntının kaynağı belirtilmelidir. Alıntı yahut kaynak belirtirken yapılan hata 
ve/veya eksiklikler intihal teşkil eder. Bu kuralı ihlal eden hiçbir dilekçenin herhangi bir ödül için 
değerlendirmeye alınması söz konusu olmayacaktır.  

 

VIII. SÖZLÜ AŞAMA 
 
1- Duruşma Yeri 
 
Yarışmanın sözlü aşaması, Bilkent Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Duruşma günü 
programına ilişkin detaylar ilerleyen tarihlerde http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/  adresi üzerinden 
yayınlanacak ve takımlara e-posta yoluyla iletilecektir. 
  
2- Süreler  
  
Kural olarak her takıma sözlü duruşmada iddia ve savunmalarını sunabilmesi için yirmi dakika 
verilir. Her bir takım kendi içinde, verilen sürenin iki konuşmacı arasında hakkaniyete uygun bir 
şekilde bölünerek kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Buna karşın hakem kurulunun, heyetin 
sorularının cevaplandığı süre de dahil olmak üzere hiçbir takıma yirmi beş dakikadan fazla 
konuşma süresi vermemek suretiyle, belirtilen sürenin üzerine çıkılmasına izin verme yetkisi 
bulunur. Hakem kurulu takımların eşit muameleye tâbi tutulmasından sorumludur.  
  
3- Hakemlerin Soruları   
 
Hakemlerden, akademik bir tecrübe ortamının varlığını korumak kaydıyla; sözlü duruşmalar 
sırasında gerçek bir tahkim duruşmasında yer alıyormuş gibi davranmaları beklenir. Hakemlerin 
duruşmayı yönetme stilleri farklılık gösterebilir. Duruşma sırasında bir konuşmacıya sıkça soru 
yönelten hakemler olabileceği gibi, konuşmacıyı hiç bölmeden dinlemeyi tercih eden hakemler de 
olabilir. Her bir takım, sözlü duruşmaların yürütülmesinde karşılaşabilecekleri farklı yöntemlere 
hazırlanmalıdır. 
 
4- Sunum Sıraları  
 
Bazı hakem kurulları bir takımın uyuşmazlığa ilişkin bütün argümanlarını sunmasını istedikten 
sonra diğer takımın argüman sunmasını isteyebilir. Bazı hakem kurulları ise, önce her iki takımın 
da uyuşmazlığın belirli bir unsuru üzerine argümanlarını sunması üzerine sıradaki unsurun 
tartışılmasına geçmeyi tercih edebilirler. Kural olarak argüman sunma sırasında öncelik, konu 
üzerinde bir beyanda bulunmuş olan tarafa verilir.  
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5- Konuşmacı Sayısı 
 
Bir duruşma sırasında, her takımın üyelerinden yalnızca iki takım üyesi, duruşma sırasında iddia 
ve/veya savunmada bulunabilir. Takımda bulunan diğer üyeler, duruşma devam ettiği esnada iddia 
ve/veya savunmaya katılamaz, söz alamaz veya duruşmada yer alan takım arkadaşlarına iddia veya 
savunmalarına hiçbir suretle yardımcı olamazlar. Yarışmanın devamında gerçekleştirilecek diğer 
duruşmalar için iddia ve/veya savunma pozisyonlarında bulunmak üzere takım üyeleri arasında 
farklı yarışmacılardan oluşan iki kişilik takımlar oluşturulabilir. 

6- Eleme ve Final Turları  
 
Eleme turları, 10 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecektir. Eleme Turları boyunca her takım bir 
kez davalı, bir kez davacı olarak yarışacaktır. 
 
Takımların eleme turlarında aldıkları puanlar toplanacak ve bu toplamın sonunda en yüksek puana 
sahip sekiz takım çeyrek final turunda yarışmaya hak kazanacaktır. 
 
Çeyrek finale katılmaya hak kazanan takımların eleme turlarından hangi sırada çıktıkları Bilkent 
Kurgusal Tahkim Yarışması’nın sonuna kadar açıklanmayacaktır, açıklama rastgele sıralama ile 
yapılacaktır. Eleme turları sonucunda puan sıralamasında sekizinci olan takımlar arasında eşitlik 
olması durumunda, takımların eleme turları esnasında yarışıp yarışmadıklarına bakılacaktır. 
Yarışmışlar ise, duruşmada galip gelen takım çeyrek finale kalacaktır. Yarışmamışlar ise, çeyrek 
finale kalan takım kura ile belirlenecektir.  
 
Final turları boyunca eşleşmeler, takımların eleme turlarındaki sıralamaları baz alınarak katlama 
usulüne göre yapılacaktır. Örnek olarak, çeyrek final aşamasında eleme turlarını birinci 
tamamlayan takım sekizinci ile, ikinci tamamlayan takım yedinci ile eşleştirilecektir. 
 
Çeyrek final aşamasında, takımların davalı veya davacı pozisyonlarından hangisinde yarışacakları 
kura ile belirlenecektir. Çeyrek final duruşmalarını kazanan takımlar, yarı final aşamasına 
katılmaya hak kazanacaktır. 
 
Yarı final aşamasında, takımların hangi pozisyonda yarışacakları kura ile belirlenecektir. 
Duruşmaları kazanan takımlar, final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır. 
 
7- Değerlendirmeler 

Sözlü duruşmaya katılan yarışmacıların, her bir duruşma için toplamda 50 puan olmak üzere 
aşağıdaki kriterlere göre puanlandırılır:  

1. Maddi vakıalara hakimiyet ve hukuki gerekçelendirme: 20 
2. Sunum becerisi: 20 
3. Hakemlerin sorularına verilen cevaplar: 10 

1. Kategori üzerinden yapılan puanlamada yarışmacının uyuşmazlığa konu maddi vakıalara 
hakimiyeti, vakıaların hukuki olarak doğru nitelendirilmesi ve doktrindeki tartışmalı hususlara 
hakimiyeti göz önünde bulundurulur. Bu hususlar, sunumun içeriği ile ilgilidir. 
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2. Kategori üzerinden yapılan puanlamada yarışmacının sahneyi etkin kullanımı, hitap biçimi ve 
diksiyonu göz önünde bulundurulur. Bu hususlar, sunumun biçimi ile ilgilidir.  

3. Kategori üzerinden yapılan puanlamada yarışmacının “sorulan sorulara doğru hukuki 
gerekçelendirmeler yaparak cevap vermesi, verilen cevabın soruda sorulan hususları kapsayıcılığı 
göz önünde bulundurulur. Bu hususlar, verilen cevabın yeterliliği ile ilgilidir. 

Hakem kurulu, her bir yarışmacıya verilecek puanı yukarıdaki kriterler doğrultusunda bağımsız 
olarak belirler. Duruşmada yer alan üç hakemin puanlarının ortalaması, yarışmacının puanını 
oluşturur. 

Hakem kurulu, duruşma sonrası takım üyelerine geri bildirimde bulunabilir; ancak hakemler 
verdikleri puanları kesinlikle paylaşamazlar. Duruşma sonunda hakem kurulu tarafından verilen 
puanlar takımlara bildirilmeden yarışmanın organizasyon ekibine teslim edilir.  

İki takımın puanlarının eşit olması durumunda hakem kurulu eşitliği bozmak için birlikte tekrar 
değerlendirme yapar. Eşitliğin bozulması hususunda mutabakata varılamadığı takdirde, hakemler 
hangi takımın öncelikli olması gerektiği hakkında aralarında oylama yaparak eşitliği bozarlar.  

Hakemlerin değerlendirmeler esnasında duruşmada rol alan her bir yarışmacıya aşağıdaki 
aralıklara uygun olarak puan vermelidirler. Bu bağlamda, bir takım toplamda otuz ila yüz arasında 
bir puan alabilir. Hakem kurulunun yarışmacılara verdikleri puanların aynı aralıkta olması tavsiye 
olunur. 

Puan Aralıkları: 

§ 15-20 puan: Gelişim göstermeli 
§ 21-30 puan: Yeterli 
§ 31-38 puan: İyi 
§ 39-45 puan: Çok İyi 
§ 46-50 puan: Mükemmel 

 

IX. YARDIM 
 
1- Yazılı Dilekçe 
 
Yarışmacılar, yazılı dilekçe aşamasında koç veya akademisyen gibi çeşitli danışmanlardan yardım 
alabilirler. Ancak yarışmada kullanılacak olan nihai ürün danışmanların değil, öğrencilerin ürünü 
olmalıdır. 

2- Sözlü Duruşmalar 

 
Her takımın, sözlü duruşmalarda görev almak üzere iki üye belirlenmesi gerekmektedir. Bu iki 
üyenin duruşma boyunca duruşmada hazır bulunabilecek diğer takım üyeleriyle iletişimlerine izin 
verilmez.  
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Sözlü duruşmalar esnasında yarışmacıların birbirlerini izlemeleri mümkündür. Ancak, eleme 
turları esnasında birbirleri ile yarışacakları kesin olan takımların birbirlerinin duruşmalarını 
izlemesi mümkün olmayacaktır. 
 
Diğer takımın ve hakemlerin önceden mutabakatı alınırsa, tartışmaların kayıt altına alınmasına izin 
verilecektir. Çekimler duruşmanın akışını aksatmayacak bir şekilde yapılmalıdır. 
 

X. ÖDÜLLER VE BELİRLENME ŞEKİLLERİ 
 
1- Ödüller 
Bilkent Kurgusal Tahkim Yarışması’nda başarılı olan katılımcılara verilecek ödüller aşağıdaki 
gibidir: 

1. Takım: 12.500 TL 
2. Takım: 7.500 TL 
3. Takım: 5.000 TL 
 
En iyi Dava Dilekçesi Ödülü 
En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü 
Prof. Dr. Ejder Yılmaz En İyi Konuşmacı Ödülü: Esin Avukatlık Ortaklığı’nda Yaz Stajı 
  

2- Ödüllerin Belirlenmesi 

 
2.1 Para Ödülleri 
Final duruşmasını kazanan takım birincilik ödülünü, kaybeden takım ise ikincilik ödülünü 
alacaktır. Yarı final duruşmalarında kaybeden iki takım arasından yarı final duruşmasında diğerine 
göre daha yüksek puan alan takım, üçüncülük ödülünü alacaktır. 
 
2.2 Dilekçe Ödülleri 
Dilekçelerin değerlendirilme aşamasında en yüksek puana sahip dava ve cevap dilekçeleri, en iyi 
dava dilekçesi ve en iyi cevap dilekçesi ödülünü alacaklardır. 
 
2.3 Prof. Dr. Ejder Yılmaz En İyi Konuşmacı Ödülü 
Eleme turları esnasında en yüksek konuşmacı puanını toplayan yarışmacı, Prof. Dr. Ejder Yılmaz 
En İyi Konuşmacı Ödülü’nü alacaktır. Bu ödülü alacak olan yarışmacının hem davalı hem davacı 
olarak en az bir kez yarışmış olması gerekmektedir. 
  

XI. KURALLARIN YORUMLANMASI 
 
Kural metninin yorumlanması ve değiştirilmesi, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 
takdirindedir. Kurallara dair herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değişiklikler takımlara 
e-posta yoluyla ve http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/ adresi üzerinden duyurulacaktır. Bu bağlamda 
katılımcılar, muhtemel değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.  
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XII. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 
 
Yarışmacıların kişisel verileri, başvuru formunda belirtilen esaslar çerçevesinde işlenecektir. 

 

XIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 
Yarışma ile ilgili her türlü iletişim ve sorularınız için kurgusaltahkim@bilkent.edu.tr adresinden 
bize ulaşabilirsiniz.  
 
Ayrıca organizasyon ekibi üyeleriyle iletişime geçmek isterseniz: 
 
  
Organizasyon Ekibi 
 
 Organizasyon Ekibi Başkanı: 
              Yağız Barış Özel: baris.ozel@ug.bilkent.edu.tr  
 
 Sponsorluk: 
  Komite Sorumlusu, Ayşe Nur Akdağ: nur.akdag@ug.bilkent.edu.tr  
  Birge Mine Gümüş: mine.gumus@ug.bilkent.edu.tr  
 
 Akademik İşleyiş: 
  Komite Sorumlusu, Semih Baktır: semih.baktir@ug.bilkent.edu.tr  
  Salih Burak Yüksel: salih.yuksel@ug.bilkent.edu.tr  
  Melek Akbulut: melek.akbulut@ug.bilkent.edu.tr  
 
 Tanıtım: 
  Komite Sorumlusu, Aybike Tamer: rukiye.tamer@ug.bilkent.edu.tr  
  
  
 

 
 


