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GENEL KURALLAR 

1. Yarışma, Fatih Üniversitesi Hukuk Kulübü ve Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

tarafından belirlenecek Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Sözlü aşama yarı final ve 

final maçlarının yapılacağı yer Fatih Üniversitesi Ahmet Cevdet Paşa Duruşma 

Salonu‟dur. 

 

2. Yarışmaya katılmak için TC veya KKTC sınırları içerisinde bir hukuk fakültesinde 

lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak yeterlidir. Yüksek Lisans Öğrencileri ve Yürütme 

Kurulu Üyeleri yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılmak isteyenlerin belirlenen tarihe 

kadar fatihulusaldava.com adresindeki Başvuru Formu‟nu doldurmaları gerekmektedir.  

 

3. Her takım en az 2, en çok 5 yarışmacıdan oluşur. Takımın iki üyeden oluşması 

durumunda bir yedek üye belirlenmesi zorunludur. 2 kişilik takımdaki üyelerden biri 

yarışmadan çekilmek zorunda kalırsa veya ihraç edilirse yerine yedek üye geçer. Takım 

isterse, yedek üye sözlü aşamaya aktif olarak katılabilir.  

 

4. Yarışmanın yazılı aşamasına, bir üniversiteden birden fazla takım katılabilir. Ancak 

yazılı aşama puanlamaları sonucu ilk dört içerisinde aynı üniversiteden ikiden fazla takım 

olması durumunda, puanlarına göre ilk ikisi dışındakiler elenir. Elenen grup yerine bir 

sonraki sırada bulunan takım sözlü aşamaya katılmaya hak kazanır. 

 

5. Yarışma dili Türkçedir.  

 

6. Yazılı aşamada; yarışmacılar tarafından hazırlanan dosyalar, Yürütme Kurulu 

tarafından hakem heyetine üniversitelerin isimleri ile değil, kendilerine verilecek 

numaralar ile teslim edilir. Yazılı aşama sonuçları açıklanana kadar takımların kendi 

isimlerini ortaya çıkarmaları yasaktır. Aksi takdirde takıma ceza yönergesinde belirlenen 

yaptırımlar uygulanır.  

 

7. Yazılı ve sözlü aşamalar, Fatih Ulusal Dava Yarışması Yürütme Kurulu‟nca 

avukatlar, yargı organları mensupları ve Hukuk Fakülteleri öğretim üyeleri arasından 

yeterli sayıda seçilen hakem heyetleri tarafından değerlendirilecektir.   
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8. Yarışmanın her aşamasında puanlama, Puanlanama Yönergesi ve Ceza Yönergesine 

göre yapılır. Yarışma kurallarının ihlali halinde Yürütme Kurulu tarafından „‟Ceza 

Yönergesi‟‟ uygulanır.  

 

9. Takımlar için bir takım koçunun varlığı şart olmamakla beraber takım koçu ile 

çalışmak serbesttir.  

 

10. Dilekçeler hazırlanırken olay metninde kurgulanmış olaylara kurgu eklemek 

yasaktır. 

 

11. Sözlü aşamaya katılmaya hak kazanıp İstanbul dışından katılan takımlara, talep 

ettikleri takdirde üniversite misafirhanesinde günlük kahvaltı dahil 30 TL karşılığında 

konaklama imkânı sağlanacaktır.  

 

 

YARIŞMA ÜCRETİ 

 

12. Yarışmaya katılacak 2 ve 3 kişilik takımlardan toplam 75 TL, 4 ve 5 kişilik 

takımlardan toplam 100 TL ücret alınır. Ücretin zamanında belirtilen hesaba 

yatırılmaması durumunda takım diskalifiye olur. Başvuru ücretleri toplu şekilde 

belirtilecek hesaba yatırılmalıdır. Herhangi bir takım üyesinin isminin yer aldığı 

dekontun e-posta ya da posta aracılığıyla tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.  

 

ÖDÜLLER 

 

13. Yarışma Sonucunda; 

a) Final karşılaşmasını kazanan takım 2.000  Türk Lirası ile ödüllendirilir.  

b) Final karşılaşmasında ikinci olan takım 1.000  Türk Lirası ile ödüllendirilir. 

c) Sözlü aşamada hakem heyetince yapılan değerlendirmede yarışmacılar arasında en 

yüksek puana sahip olan yarışmacı  „En İyi Konuşmacı‟ olarak tablet ile 

ödüllendirilir.  

 

YARIŞMA TAKVİMİ 

 

14. Fatih Ulusal Dava Yarışması Yürütme Kurulu yarışma takviminde değişiklik yapma 

hakkını saklı tutmakla birlikte belirlenen yarışma takvimi şu şekildedir: 



 

 
4 

 

04 Ocak 2016 Kurallar ve farazi olayların ilan tarihi  

 08 Şubat 2016 Olaya dair soruların sorulabilmesi için son gün  

15 Şubat 2016 Sorulan soruların cevaplarının ilan tarihi 

26 Şubat 2016 Başvuru Formu‟nun gönderilmesi için son gün  

18 Mart 2016 Yazılı aşama için dilekçelerin son iade tarihi 

12 Nisan 2016 Sözlü aşamaya katılmaya hak kazananların duyurulması  

4-5 Mayıs 2016 Sözlü aşama yarıfinal ve final müsabakaları 

 

YARIŞMA AŞAMALARI 

Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.  

Yazılı Aşama 

15. Yarışmacı takımlar belirlenen tarihe kadar davacı ve davalı dosyalarını Yürütme 

Kurulu‟na teslim ederler. Bu dosyalar kendilerine verilen gizli numaralarla Yürütme 

Kurulu tarafından Hakem Heyeti‟ne sunulur. Puanlama Hakem Heyeti tarafından yapılır. 

Puanlamaların Yürütme Kurulu‟na teslim edilmesiyle yazılı aşama sona erer. 

 

16. Dosyalar 5 nüsha ve bir adet CD/DVD kopyası olmak üzere Yürütme Kurulu‟na, 

internet sitesinde belirtilen adrese posta yoluyla gönderilir. Hazırlanacak dosyalar Türkçe 

karakterlerle A4 kağıdına 12 punto „Sylfaen‟ yazı karakteri ile yazılacaktır. Dosyanın sayfa 

numaralandırılması sağ alt köşede 9 punto karakter ile yapılmalıdır. Hazırlanan 

dilekçelerin toplam kelime sayısı dipnotlar da dâhil olmak üzere 7500 kelimeyi geçemez. 

Davalı ya da davacı dosyasının her birinde kelime sayısı da en fazla 5000 olabilir. 

 

17. Takımlar dosyalarını belirtilen tarihe kadar Yürütme Kurulu‟na teslim eder. 

Teslimde gecikme halinde, Ceza Yönergesi‟ndeki yaptırımlar uygulanır. Dosyalar teslim 

edildikten sonra hiçbir takım dosyada değişiklik yapma talebinde bulunamaz. Şekli 

şartlara uymadığı belirlenen dosyalarda yapılması gereken değişiklikleri takımlar, süresi 

içerisinde Yürütme Kuruluna düzeltmeleri yapılmış halde teslim etmekle yükümlüdürler. 
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18. Dosyaların tüm basım ve çoğaltım hakları Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 

Fatih Üniversitesi Hukuk Kulübüne aittir. 

Sözlü Aşama 

19. Yazılı aşama puanlama sonucunda en yüksek puanı alan ilk dört takım sözlü 

aşamaya katılmaya hak kazanır. Ancak sözlü aşamada bir üniversiteden en fazla iki takım 

yer alabilir.  

 

20. Takımlar sözlü aşamada istedikleri bir takım üyesini sözcü olarak seçebilirler. 

Sözcü, karşılaşma sırasında değişebilir. Takıma yöneltilen sorulara da, herhangi bir takım 

üyesi cevap verebilir.  

 

21. Her takımın iddia ve savunmalarını, sözlü olarak sunmak üzere 15‟er dakika süresi 

vardır. Hakemler bu süre içerisinde istedikleri zaman takımlara soru yöneltebilirler. İki 

taraf da savunmasını bitirdikten sonra davacı tarafın 3 dakikalık soru sorma süresi vardır. 

Bu hakkını bir defada Hakem Heyeti aracılığıyla kullanır. Sonrasında davalı taraf sorulan 

sorulara 7 dakikada cevap verir. Daha sonra, davalı taraf da davacı tarafa aynı şekilde 

sorularını yöneltir ve davacı da bu sorulara 7 dakika içerisinde cevap verir. Soru-cevap 

bölümünde cevap hakkı kullanan takımın karşı tarafa soru yöneltme hakkı yoktur. Soru-

Cevap bölümüne geçildikten sonra hakemler soru soramaz ve süreler arasında aktarma 

yapılamaz. 

 

22. Yarışmacılar savunmalarını Hakem Heyetine doğru yapmalıdır, karşı tarafla direkt 

temas kurmamalıdır.   

 

23. Sözlü aşama duruşma şeklinde yapılır. Sözlü aşamada takımlar her türlü kaynaktan 

ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak bu, bir metni okuma şekline 

dönüşmemelidir. Yarışma kurallarıyla belirlenmiş alanlarda yarışma kuralları öncelikli 

olarak uygulanır. 

Yarı Final  

24. Bu aşamada takımlar Yürütme Kurulu‟nun yapacağı kuraya göre eşleştirilir. 

 

25. Bu aşamada, her bir karşılaşmada yüksek puanı almış olan takımlar final aşamasına 

katılmaya hak kazanır. Yarı - final aşaması puanına göre üçüncü olan takım, yarışmanın 

da üçüncüsü olur. Yarı - final aşaması puanına göre üçüncü ve dördüncü olan takımların 
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yarı-final aşaması puanlarının eşit olması halinde yazılı aşama puanı yüksek olan takım 

yarışmanın üçüncüsü olur. Yazılı aşama puanlarının da eşit olması halinde üçüncü olacak 

takım kura ile belirlenir. 

Final   

26. Finale kalan takımlar, yarı final karşılaşmasında davalı taraf olarak yarışmışlarsa 

finalde davacı; davacı olarak yarışmışlarsa finalde davalı taraf olarak yarışırlar. Eğer her iki 

takım da aynı taraf olarak yarışmışsa, kimin davalı kimin davacı taraf olacağı kura ile 

belirlenir.  

 

27. Final karşılaşması sonunda, Puanlama Yönergesi‟ne göre en yüksek puanı alan 

takım yarışmayı kazanır.  

PUANLAMA 

28. Yarışmanın her aşamasında puanlama, Puanlanama Yönergesi ve Ceza Yönergesine 

göre yapılır.  

 

29. Takımlar yazılı aşamada; hukuk bilgisi, konuya ilişkin yargı kararlarının 

belirtilmesi, dilbilgisi, yazılı ifade yeteneği ve olaya bağlılık kriterlerine göre 

değerlendirilir. Sözlü aşamada takımlar; hukuk bilgisi, vücut dilini kullanma yeteneği, 

olaya ve dilekçelere bağlılık, sözlü ifade yeteneği ve sorulan sorulara verilen cevaplardaki 

çabukluklarına göre değerlendirilir. Ancak bir taraf dilekçesinde yer vermemiş olsa bile 

karşı tarafın sözlü aşamada sunduğu argümana cevap verebilir. 

 

30. "Yazılı Aşama Puanı" belirtilen kurallara uygun şekilde başvurduğu anlaşılan 

takımın, tüm hakemler tarafından dosyasına verilen puanların ortalaması alınarak 

hesaplanır. 

 

31. Takımların “yarı final karşılaşması puanı” Hakem Heyeti tarafından verilen yarı 

final karşılaşması “sözlü puanının” %60, “yazılı aşama puanının” %40 oranında dikkate 

alınması suretiyle belirlenir. (yarı final karşılaşması puanı = yarı final aşaması sözlü puanı 

x 0. 6 + yazılı aşama puanı x 0. 4)  
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32. Final karşılaşması sonucu kazanan takım Hakem Heyeti tarafından verilen final 

karşılaşması “sözlü puanının” %60, “yazılı aşama puanının” %40 oranında dikkate alınması 

suretiyle belirlenir. (final karşılaşma puanı= final aşaması sözlü puanı x 0. 6 + yazılı aşama 

puanı x 0. 4)  

 

33. En iyi konuşmacı seçimi için yarışmacılar, Hakem Heyeti‟nce Yürütme Kurulu 

tarafından hazırlanan puanlama tablosunda belirtilen kriterler çerçevesinde bireysel 

olarak değerlendirilir ve Hakem Heyeti‟ndeki üyelerin verdikleri puanların toplanmasıyla 

her yarışmacının puanı belirlenir. Final aşamasına katılmaya hak kazanmış olan 

yarışmacılar için yarıfinal ve final aşamaları için hangi puanı yüksekse o değerlendirmeye 

alınır. 

 

34. Sözlü Aşamaya kadar kuralların Yürütme Kurulu tarafından değiştirilmesi hakkı 

saklı tutulmaktadır. Bir değişiklik olduğu takdirde bu durum yarışmacı takımlara 

bildirilecektir. 

 

35. Yarışma boyunca kayda alından görüntülerin, fotoğrafların ve yarışmacılar 

tarafından yazılan dilekçelerin yayın ve paylaşım hakkı Fatih Üniversitesi Hukuk Kulübü 

ve Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesine aittir.  

İLETİŞİM: Her türlü sorunuz için www.fatihulusaldava.com internet sayfasını ziyaret 

edebilir, mail adresimiz olan fatihulusaldava@gmail.com aracılığıyla tarafımıza 

ulaşabilirsiniz.  

Fatih Ulusal Dava Yarışmaları Yürütme Kurulu 

  

 

mailto:fatihulusaldava@gmail.com

