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MARMARA HUKUK DERNEĞİ 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, 2007 yılında kurulmuş bir öğrenci 

kulübü olan Marmara Hukuk Kulübü, seneler içinde hayata geçirdiği ulusal ve 

uluslararası pek çok etkinlik ve eriştiği yüzlerce üye ile büyük bir organizasyon halini 

almıştır. 2013 yılında Kulüp Yönetim Kurulu’na seçilen yeni ekip, Kulüp faaliyetlerini ve 

iletişim ağını bir adım daha öteye götürerek sosyal medya araçlarını da bu faaliyetlere 

entegre etmiş, ülke ve hukuk dünyası gündemini yakından takip eden etkinlikler 

tasarlamış ve Kulübün binlerce kişiye ulaşmasını sağlayarak Fakülte mezunlarının da bu 

faaliyetlerde aktif rol alma isteğini uyandırmıştır. 

2013 ve 2014 yıllarında İskoçya, Almanya, Avusturya başta olmak üzere Avrupa’nın 

birçok yerindeki üniversite birliği modellerini yerinde inceleyen Marmara Hukuk 

Derneği kurucu üyeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren pek çok sivil 

toplum kuruluşunun çalışma sistemlerini de değerlendirerek 2014 yılının Kasım ayında 

Marmara Hukuk Derneği’ni Üsküdar’da kurmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren iki yılı bu 

ilçede ikamet ederek geçiren Dernek, 2016 yılından bu yana Kadıköy’de faaliyetlerini 

sürdürmektedir ve Kadıköy Kent Konseyi’nin üyesidir. 

Dernek; geride kalan 4 yıl içinde 200’den fazla etkinlik ve projeyi Marmara Hukuk 

Camiası’nın birlikteliği, gelişmişliği ve saygınlığı ilkeleriyle tamamen kendisinin ve 

üyelerinin öz kaynaklarıyla tasarlayıp uygulamış, 500’den fazla üyeye ve 150’den fazla 

gönüllüye sahip olmuştur. 

Farazi dava organizasyonları, Marmara Hukuk Kulübü eliyle 2010 yılından itibaren 

Marmara Hukuk Camiası’nın hep gündeminde olmuş faaliyetlerdir. Marmara Hukuk 

Derneği’nin kurulmasıyla bu çalışmalar, Dernek ve Kulüp üyelerinden oluşan bir ekibin 

sorumluluğuna verilmiş ve 2014-2017 yılları arasında düzenli olarak ayda bir kez “Farazi 

Dava Yarışmaları” başlığıyla organize edilmiştir. 

Dernek, yerleştirmeye çalıştığı kurum kültürü, ideal hukukçu profili, kitlesel çalışma ve 

gelişim yöntemi, interaktif toplantı ve faaliyetler ile Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri nezdinde ciddi bir kuruluş halini 

almış ve dahi pek çok benzer hedef ve jargon sahibi yeni oluşumun örnek aldığı seçkin 

ve saygın bir sivil toplum kuruluşu niteliğine bürünmüştür. 
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YARIŞMA’NIN TANIMI 

Ulusal Farazi Dava Ligi, hukuk fakültesi öğrencilerinin teoride öğrendikleri akademik 

bilgileri, öğretim süreçlerinin en canlı dönemlerinde uygulamada deneyimleyerek 

kişisel gelişimlerine katkı sağladıkları, geniş çaplı ve ulusal bir farazi dava yarışması 

organizasyonudur. 

Yarışma kapsamında beş farklı hukuk disiplininde uyuşmazlıklar kurgulanmakta ve bu 

kurgu olaylar doğrultusunda yazılı ve sözlü yarışma aşamaları organize edilmektedir. 

Yarışma akademik içeriğinin tamamı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi başta olmak 

üzere ülkemizin saygın fakültelerinde meslek hayatlarını sürdüren, alanında seçkin ve 

yetkin akademisyenlerden oluşan Yarışma Akademik Kurulu’nun danışmanlığı ve 

çalışmalarıyla yürütülmektedir. Katılımcı hukuk fakültelerinden talep eden öğretim 

üyeleri ile İstanbul Barosu, devlet kurumları, ulusal ve uluslararası büyük ölçekli 

kuruluşlar, prestijli hukukçu oluşumları ve öğrenci kulüplerinden temsilciler Akademik 

Kurul’la entegre olarak Yarışma’da gözlemci konumunda yer alabilmektedirler. 

Marmara Hukuk Derneği başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş, Yarışma’ya 

maddi ve manevi destek ile sponsorluk vererek organizasyonun hayata geçirilmesine 

yardımcı olmaktadırlar. Yarışma aşamalarının organizasyonu ise Dernek Üyeleri ve 

destekçi kuruluş temsilcilerinden oluşturulan bir organizasyon ekibi eliyle 

sağlanmaktadır. 

Yarışma, katılımcı takımların kurgulanan olaylar ve bu olayların hukuk dallarıyla ilgili 

geniş kapsamlı çalışmalar yapmasını öngören ve bunu hedefleyen bir niteliğe sahiptir. 

Genel öğretiden öte spesifik alanlarda yaratıcılık ve yetkinlik denetimini gözeterek 

katılımcı öğrencilerin kişisel gelişimini en üst düzeyde desteklemek, bu hedef 

kapsamındadır. Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeye aday 

öğrencilerin, Yarışma sürecinde edinecekleri deneyimle özgüvenlerini ve yeterliliklerini 

pekiştirmeleri öngörülmektedir. Tüm bu vizyon içeriği ile Ulusal Farazi Dava Ligi 

kapsamında ele alınacak olan disiplinlerle ilgili araştırma, çalışma ve sunum yapmak 

Yarışma katılımcılarının teoride öğrendikleri akademik birikimlerini pratiğe dökmelerini 

ve nihayet hukuk nosyonlarını geliştirmelerini sağlayacaktır. 

Katılımcılar, Yarışma süresince hukuk dilini yazılı ve sözlü olarak kullanma becerilerini 

geliştireceklerdir. Zira Yarışma’nın tüm aşamaları yazılı ve sözlü yargılama usullerinin 

birer simülasyonu niteliğinde yürütülecektir. Kendilerini bir hukuk uyuşmazlığının her 

iki tarafı yerinde görebilecek, gerçek bir dava atmosferinde iddia makamı ve savunma 
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makamı sıfatlarıyla kendilerini ifade etme olanağı bulacaklardır. Özellikle sözlü aşamada 

hakimlerden, savcılardan, avukatlardan, akademisyenlerden oluşan saygın bir jürinin 

karşısında akademik bilgilerini ve çalışmalarını sergilemek suretiyle mesleki becerilerini 

test etme fırsatına sahip olacaklardır. 

Sözlü aşamasıyla birlikte altı ayı bulan Yarışma süresinin sonu niteliğindeki altı günlük, 

İstanbul’da gerçekleştirilecek olan organizasyon haftasında sosyal etkinlikler de 

düzenlenecek ve Türkiye’nin farklı kurumları ve illerinden gelen hukukçuların 

birbirleriyle tanışmaları, iletişim ağlarını genişletmeleri sağlanacaktır. Böylece akademik 

ve mesleki anlamda üst düzey kazanımların elde edilmesi yanında sosyal çevrelerin de 

desteklenmesine önem verilecek; prestijli, nitelikli, komple bir hukuk organizasyonu 

yaratılmış olacaktır. 

 

ULUSAL FARAZİ DAVA LİGİ’NİN İÇERİĞİ 

Ulusal Farazi Dava Ligi, her yıl aynı periyotlarda gerçekleştirilerek geleneksel şekilde 

uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Yarışma süreci, her yılın 1 Kasım günü ilk duyuru ve 

ön başvurulara açılmasıyla başlayacak olup bu başlangıcı şu aşamalar takip edecektir: 

Duyuru ve Ön Başvuru 

Yarışma kurallarının, ilgili yıl için belirlenen takvimin ve katılım koşullarının ilan edilerek 

katılımcı adaylarının organizasyon hakkında genel olarak bilgilendirilmesini esas alan 

ilk aşamadır. Ulusal Farazi Dava Ligi’nin resmi web sitesi olan www.farazidavaligi.org ve 

sosyal medya adresleri ile Marmara Hukuk Derneği’nin resmi web sitesi olan 

www.marmarahukukder.org ve sosyal medya adresleri üzerinden yapılacak olan 

duyurular doğrultusunda Yarışma’ya katılmayı planlayan ya da katılmaya karar veren 

takımların başvuruları e-posta yoluyla alınacaktır. Ön Başvuru Formu’nda; katılımcı 

adaylarının ve varsa takım çalıştırıcılarının kişisel bilgileri, iletişim adresleri, öneri ve 

ihtiyaçları gibi temel bilgiler yer alacaktır. 

Kurgusal Olay Metinlerinin Açıklanması 

Ulusal Farazi Dava Ligi, beş farklı hukuk disiplini üzerine kurgulanacaktır. 2018-2019 

öğretim yılında düzenlenecek olan Yarışma’da bu alanlar, grup aşamaları için Medeni 

Hukuk ve Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticari Tahkim; final 

aşaması için ise İnsan Hakları Hukuku olarak belirlenmiştir. Grup aşamaları için 
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öngörülen hukuk alanları, ülke ve dünya gündemine göre yıldan yıla değişiklik 

gösterebilmekle birlikte final aşaması için öngörülen alan her yıl İnsan Hakları Hukuku 

olacaktır. Olay metinleri Akademik Kurul tarafından kurgulanacak, ilan edilmesiyle 

duyuru ve ön başvuru aşamasını bitirerek kesin kayıt aşamasını başlatacaktır. Bu 

metinler, duyuru ve ön başvuru aşamasında kullanılan yayın araçlarının yanı sıra ön 

başvurularını gerçekleştirmiş olan katılımcı adaylarıyla e-posta yoluyla da 

paylaşılacaktır. 

Kesin Kayıt 

Yarışma hakkında detaylı bilgiye sahip olduktan sonra ilgili yılda esas alınacak olan olay 

metinlerini de inceleyen katılımcı takımlar, öngörülen süre içinde kesin kayıtlarını 

gerçekleştireceklerdir. Kesin kayıt, ön başvuruda iletilen bilgilerle birlikte iki işlemin 

daha yapılmasıyla gerçekleşmiş olacaktır. Bunlardan ilki, grup aşamalarında yarışmak 

üzere tercih edilen alanın bildirilmesi ve ikincisi ise katılım güvence bedelinin Yarışma 

için oluşturulan banka hesabına yatırılmasıdır. Katılımcı takımları oluşturan her bir 

yarışmacı ve çalıştırıcı başına 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) tutarında belirlenmiş olan bu 

bedel, takımların İstanbul’da gerçekleştirilecek olan organizasyon aşamasına 

katılmalarıyla taraflara aynen iade edilecektir. Güvence bedelinin misyonu, Yarışma’ya 

katılım adına bağlılık tesis etmektir. Takımların kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri 

ile belirli hale gelecek olan Yarışma grupları ilan edilecek ve grup bilgileri katılımcı 

takımlara iletilecektir. 

Dilekçe Yazımı ve İletimi 

Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması, Yarışma’nın iki ana sürecinden ilki olan dilekçe 

yazımı ve iletimi aşamasını başlatacaktır. Bu sürecin bir bölümünde takımlar, grup 

aşamasında yarışmak üzere seçmiş oldukları alanın olay metnini esas alarak dava 

dilekçelerini yazacaklardır. Dava dilekçelerinin e-posta yoluyla Akademik Kurul’a 

iletilmesi ile birlikte takımlar, Akademik Kurul’un huzurunda kura çekilerek kendi 

grupları içinde birbirleriyle cevap dilekçelerinin yazım aşaması için eşleştirileceklerdir. 

Bu eşleşmeler, sadece dava ve cevap dilekçeleri yazım aşamasına ilişkin olup takımlar, 

grup aşamalarında kendi gruplarında bulunan her takımla sözlü duruşmaya 

çıkacaklardır. Eşleşmenin ardından takımlar, kendilerine iletilen dava dilekçesine karşı 

cevap dilekçelerini yazacaklar ve yine e-posta yoluyla Akademik Kurul’a ileteceklerdir. 

Takımlar tarafından, grup aşamasına ilişkin oluşturulan dava ve cevap dilekçeleri ilan 

edilmeyecek, sadece birbiriyle eşleşen takımlarla paylaşılacaktır. 
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Dilekçe yazım ve iletim aşamasının bir diğer bölümü ise final aşamasına ve bu aşama 

için kurgulanmış olan olay metnine ilişkin olacaktır. Dava dilekçelerinin teslimi için 

öngörülen son tarihte, Yarışma’nın final aşaması için kurgulanmış olay metni esas 

alınarak Akademik Kurul tarafından oluşturulacak olan bir örnek dava dilekçesi ilan 

edilecek ve katılımcı takımlara iletilecektir. Bu örnek dava dilekçesine karşı cevap 

dilekçeleri, dilekçe yazım ve iletim aşamasının sonu niteliğine de sahip olan cevap 

dilekçelerinin son iletim tarihinde e-posta yoluyla Akademik Kurul’a gönderilecektir. 

Takımların oluşturdukları bu dilekçeler tüm takımlarla paylaşılacaktır. Gruplardan birinci 

olarak yarı finale çıkan takımlar birbirleriyle eşleştiklerinde iddialarını ve savunmalarını 

bu dilekçeleri esas alarak kurgulayacaklardır. 

Dilekçelerin Değerlendirilmesi 

Her takım, Yarışma kapsamında toplam üçer dilekçe yazmış olacaktır: Grup aşaması 

dava dilekçesi, grup aşaması cevap dilekçesi ve final aşaması cevap dilekçesi. Takımlar 

tarafından yazılan her dilekçe, teslimini takiben Akademik Kurul tarafından 

değerlendirilecek ve derecelendirilecektir. Dilekçelerin değerlendirilmesine ilişkin 

esasları içeren bir yönerge, Akademik Kurul tarafından değerlendirmelerden önce 

oluşturulacak ve rehber edinilecektir. Mamafih söz konusu yönerge ile içerdiği esaslar 

kurgusal olay metinleriyle birlikte; sonuç verileri ise Yarışma sonunda şeffaflık ilkesi 

gözetilerek takımlarla paylaşılacaktır. Grup sıralamalarının, Yarışma şampiyonunun ve 

diğer tüm derecelerin oluşturulmasında dilekçe değerlendirmeleri, sözlü aşamada 

takımların gösterecekleri performansla eşit etkiye sahip olacak şekilde ele alınacaktır. 

Hazırlık Duruşmaları 

Dilekçe yazım ve iletim aşamasının bitimi ile İstanbul’da düzenlenecek olan ana 

organizasyon haftası arasında kalan sürede, katılımcı takımlar ve bağlı bulundukları 

öğretim kurumları hazırlık duruşmaları organize edebileceklerdir. Hazırlık duruşmaları, 

bu faaliyeti düzenleyecek olan kurum ya da kuruluşlar tarafından öngörülen süre içinde 

Marmara Hukuk Derneği’ne yapılması gereken bildirimlerin iletilmesiyle Ulusal Farazi 

Dava Ligi takvimine eklenecektir. Hazırlık duruşmalarında Yarışma’nın sözlü aşaması için 

belirlenmiş olan duruşma prosedürleri aynen uygulanacaktır. İlgili prosedürler, bahsi 

geçen bildirimlerin yapılmasının ardından hazırlık duruşması organize etmek isteyen 

takımlar veya kurumları ile paylaşılacaktır. 
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Konferans 

Konferans aşaması, Yarışma’nın İstanbul’da organize edilecek olan son sürecinin 

başlangıç gününde icra edilecektir. Yarışma aşamalarına konu olan kurgusal olayların 

akademik içeriklerinin detaylı şekilde ele alınacağı toplam beş oturumlu bir konferans, 

Akademik Kurul tarafından katılımcı takımlar başta olmak üzere etkinlik misafirlerine ve 

takipçilerine verilecektir. Bu konferansta ifade edilen görüşler ve sunulan çalışmalar 

tamamen akademik bilgilendirme amaçlı olup Yarışma’nın herhangi bir aşamasının 

değerlendirme boyutuna tesir edecek içerikler barındırmayacaktır.  

Sözlü Duruşmalar 

Sözlü duruşmalar, Ulusal Farazi Dava Ligi’nin ikinci ve son ana süreci niteliğindedir. 

Katılımcı takımlar, İstanbul’da kendi gruplarında yer alan takımlar ile sözlü duruşmalara 

çıkarak argümanlarını sözlü şekilde sunacak ve yarıştıracaklardır. İstanbul dışından 

Yarışma’ya katılan takımların ulaşım masrafları Marmara Hukuk Derneği tarafından 

karşılanacaktır. 

Duruşmanın jürileri önceden ilan edilmeksizin oluşturulacak ve bu jüriler, alanında 

yetkin ve seçkin hakimlerden, savcılardan, akademisyenlerden ve avukatlardan 

oluşacaktır. Her jüri, bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişiden ve fakat Yarışma’nın 

final duruşmasının jürisi Akademik Kurul üyesi olan beş kişiden oluşacaktır. 

Sözlü duruşmalar toplam beş gün sürecektir. İlk üç gün grup duruşmaları, dördüncü 

gün yarı final duruşması, son gün ise final duruşması gerçekleştirilecektir. Grup 

karşılaşmalarından grup birincisi olarak çıkan takımlar, yarı finalde birbirleriyle 

eşleşecek, yarı final galibi takımlar ise Yarışma şampiyonu olabilmek için final 

duruşmasına çıkacaklardır. Sözlü duruşmalarda jüri tarafından yapılacak olan 

derecelendirme ve değerlendirmeler, dilekçe dereceleri ile aynı değere sahip olacak; 

nihai sıralamalar bu iki derecelendirmenin sonuçlarının birleştirilmesiyle ortaya 

çıkacaktır. 

Sosyal Etkinlikler ve Ödül Töreni 

Sözlü duruşmalar aşamasını da içeren, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan organizasyon, 

Yarışma’nın akademik ve mesleki misyonlarının yanı sıra sosyal bir gelişimi de 

hedeflemesi doğrultusunda birçok sosyal etkinliği içerecektedir. Bu etkinliklerden ilki, 

konferans içeriğini takiben düzenlenecek olan açılış seremonisidir. Seremonide açılış 

konuşmaları, takımların takdimi, organizasyonla ilgili güncel detaylar, sosyal 
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etkinliklerin tanıtımı ve ödüllerin sergilenmesini içeren zengin bir sunum, akşam 

yemeğinde katılımcı takımlarla paylaşılacaktır. Böylece farklı takım üyeleri ve 

çalıştırıcıları da birbirleriyle bir araya gelme ve tanışma olanağını elde edeceklerdir. 

Organizasyonun her gününün sonunda anlaşmalı işletmelerde sosyal etkinlikler 

düzenlenecek ve katılımcıların taşıdıkları yük ile stresi hafifletmeleri gözetilecektir. Bu 

etkinliklerde pek çok sürpriz yer almakla birlikte organizasyonun son gününde ülke 

çapında tanınmış, popüler bir sanatçının konser vermesi de sağlanacaktır. Yine aynı 

gece takım üyelerinin sosyal anlamda kaynaşmaları ve Yarışma’nın eğlenceli yönünün 

ihmal edilmemesi için bir karaoke yarışması da düzenlenecek ve kazananlar 

ödüllendirilecektir. 

Ulusal Farazi Dava Ligi’ne katılan tüm takımların üyelerine ve çalıştırıcılarına, Akademik 

Kurul onaylı katılım belgesi takdim edilecektir. Yarışma’nın ödül töreni, kapanış 

seremonisinde gerçekleştirilecek ve şu ödüller dağıtılacaktır: 

Şampiyonluk Ödülü: 5.000,00.-TL 

Yarışmayı birincilikle tamamlayan takıma verilir. 

İkincilik Ödülü: 3.000,00.-TL 

Yarışmayı ikincilikle tamamlayan takıma verilir. 

Grup Birinciliği Ödülü: Kesin kayıtların tamamlanmasıyla ilan edilecektir. 

Grup aşamalarında birinci olarak yarı final duruşmalarına katılan ve fakat finale çıkamayan takımlara 

verilir. 

En İyi Grup İkincisi Ödülü: Kesin kayıtların tamamlanmasıyla ilan edilecektir. 

Grup aşamalarında ikinci olan takımlar arasında yapılan yarı final ve final karşılaşmalarında galip gelen 

takıma verilir. 

En İyi Dilekçe Ödülleri: Kesin kayıtların tamamlanmasıyla ilan edilecektir. 

Her kurgusal olay esas alınarak yazılan dilekçeler içinden, ayrı ayrı disiplinlerin içinde dilekçesi en yüksek 

puan alan beş takıma verilir. 

En İyi Konuşmacı Ödülleri: Kesin kayıtların tamamlanmasıyla ilan edilecektir. 

Sözlü duruşmalarda jüriler tarafından yapılan değerlendirme ve derecelendirmelerde en yüksek puanları 

alan üç konuşmacıya verilir. 

Akademik Kurul Özel Ödülü: Kesin kayıtların tamamlanmasıyla ilan edilecektir. 

Takım olarak ödüllendirilmemiş ve fakat gösterdiği yazılı ve sözlü performansla Akademik Kurul’un dikkat 

ve takdirine hitap etmiş olan bir takıma verilir. 
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En Eğlenceli Takım Ödülü: Kesin kayıtların tamamlanmasıyla ilan edilecektir. 

Yarışma katılımcılarının oylamasına İstanbul’da gerçekleştirilecek olan organizasyon boyunca sunulan 

anketlerle belirlenecek, sosyal etkinliklerin en çok takdir toplayan takımına verilir. 

Organizasyon Ekibinin En Başarılı Üyesi Ödülü: Kesin kayıtların tamamlanmasıyla 

ilan edilecektir. 

Akademik Kurul ve organizasyon ekibinin değerlendirmeleri neticesinde, Yarışma’nın organizasyon 

ekibinde aktif rol alıp üzerine düşen sorumlulukları en başarılı şekilde yerine getiren ekip üyesine verilir. 

 

ULUSAL FARAZİ DAVA LİGİ 2018-2019 TAKVİMİ 

Ulusal Farazi Dava Ligi’nin 2018-2019 öğretim yılındaki uygulaması, aşağıdaki takvim 

doğrultusunda gerçekleştirilecektir. * 

TARİH: KONU: 

1 Kasım 2018 

Projenin ilan edilmesi. 

Ön başvuru başlangıcı. 

20 Ocak 2019 

Ön başvurunun son günü. 

Kurgusal olayların ilan edilmesi. 

Yarışma banka hesabının ilan edilmesi. 

Kesin kayıt işlemlerinin başlangıcı. 

5 Şubat 2019 
Kesin kayıt işlemlerinin ve güvence 

bedelinin iletilmesinin son günü. 

10 Şubat 2019 
Kesin kayıt sonuçlarının ve Yarışma 

gruplarının ilan edilmesi. 

10 Mart 2019 

Final duruşmalarına ilişkin, İnsan Hakları 

Hukuku alanındaki olay doğrultusunda 

Akademik Kurul tarafından hazırlanan 

örnek dava/başvuru dilekçesinin ilan 

edilmesi. 

İstanbul organizasyonunun 

gerçekleştirileceği yerlerin, duruşma 
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takviminin ve diğer organizasyon 

detaylarının ilan edilmesi. 

Şampiyonluk ve ikincilik ödülleri 

dışındaki Yarışma ödüllerinin ilan 

edilmesi. 

Hazırlık duruşması organizasyonlarının 

bildirilmesi için son gün. 

Dava/şikayet dilekçelerinin iletilmesi 

için son gün. 

10 Nisan 2019 

Hazırlık duruşmaları döneminin 

başlangıcı. 

Cevap/savunma dilekçelerinin 

iletilmesi için son gün. 

29 Nisan 2019 

1. Gün 

09:00-18:30 | Konferans 

19:30-22:00 | Açılış Seremonisi 

22:30  | Tanışma Partisi 

30 Nisan 2019 

2. Gün 

11:00-19:00 | Grup Duruşmaları 

21:00  | Sosyal Etkinlik 

1 Mayıs 2019 

3. Gün 

09:00-19:00 | Grup Duruşmaları 

21:00  | Sosyal Etkinlik 

2 Mayıs 2019 

4. Gün 

09:00-19:00 | Grup Duruşmaları 

21:00  | Sosyal Etkinlik 

3 Mayıs 2019 

5.Gün 

11:00-13:30 | Grup İkincileri Yarı Final  

    Duruşmaları 

14:00-16:30 | Yarı Final Duruşmaları 

17:00-18:00 | Grup İkincileri Final  

    Duruşması 
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4 Mayıs 2019 

6. Gün 

18:00  | Kapanış Seremonisi 

  | Final Duruşması 

  | Kapanış Konuşmaları 

  | Ödül Töreni 

21:00  | Kapanış Partisi ve Konser 

5 Mayıs 2019 Katılım güvence bedellerinin takımlara 

iade edilmesi. 

20 Mayıs 2019 Yarışma sonuçlarının, değerlendirme ve 

derecelendirme detaylarının katılımcı 

takımlar ile paylaşılması. 

 

* Ulusal Farazi Dava Ligi 2018-2019 takviminde değişiklik öngörülmemekle birlikte mücbir sebep halinde 

yapılabilecek olan değişiklikler derhal Yarışma katılımcılarına e-posta ve telefon yoluyla bildirilecektir. 

 

YARIŞMA KURALLARI 

Ulusal Farazi Dava Ligi’ne katılım ve Yarışma aşamalarını yürütme hakkındaki kurallar 

aşağıda sıralanmıştır. 

Yarışma’nın İlanı 

1. Ulusal Farazi Dava Ligi her öğretim yılının Kasım-Mayıs ayları arasında Marmara 

Hukuk Derneği ile destekçi kurum veya kuruluşlar tarafından düzenlenir. 

 

2. Yarışma, iki bölümden oluşur: 1- Dilekçe yazımı ve iletimi, 2- Grup ve final 

duruşmaları. Dilekçe yazımı bölümü Kasım-Nisan aralığında elektronik ortam 

üzerinden, grup ve final duruşmaları bölümü ise Nisan ayında İstanbul’da 

gerçekleştirilir. 
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3. Yarışma, her öğretim yılının 1 Kasım günü ilan edilir ve 1 Kasım – 20 Ocak tarihleri 

arasında ön başvuru işlemleri, 20 Ocak – 5 Şubat tarihleri arasında kesin kayıt 

işlemleri yürütülür. 

 

4. Yarışma’nın güncel kuralları ve içinde bulunulan yıla ilişkin Yarışma takvimi, 

Yarışma’nın ilk ilanı ile duyurulur. Yarışma Akademik Kurulu ise en geç ilgili öğretim 

yılının 20 Ocak tarihinde ilan edilir. 

 

Yarışma’ya Katılım 

5. Yarışma’ya ön başvuru yapılması için aşağıdaki belgelerin Yarışma takviminde 

belirtilen tarihler içinde info@marmarahukukder.org adresine e-posta yoluyla 

iletilmesi gerekmektedir. 

a. Takım Başvuru Formu (www.farazidavaligi.org adresinden edinilebilir.) 

b. Takım üyesi olan hukuk fakültesi öğrencilerinin, son altı ay içinde e-Devlet 

sistemi veya ilgili fakülte makamlarından alınmış olan öğrenci belgeleri 

 

6. Kesin kayıt için aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

a. Ön başvuru yapılmadı ise ön başvuru için yukarıda öngörülen işlemlerin 

gerçekleştirilmesi. 

b. Katılımcı takımı oluşturan her bir üye ve çalıştırıcı başına 100,00.-TL (Yüz 

Türk Lirası) tutarındaki güvence bedelinin banka aracılığı ile ilgili Yarışma 

hesabına yatırılması. 

c. Güvence bedelinin iletimine ilişkin banka dekontu, güvence bedeli 

iadesinin yapılacağı banka hesabı bilgileri ile grup aşamalarında yarışmak 

üzere tercih edilen grubun ve kurgusal olay metninin 

info@marmarahukukder.org adresine e-posta ile gönderilmesi. 

 

7. Yarışma takviminde belirtilen başlangıç günü ibareleri, ilgili tarihin saat 07.00 

zamanını; son gün ibareleri ise ilgili tarihin saat 23.59 zamanını ifade eder. Bu zaman 

aralıkları dışında yapılan işlemler kabul edilmez. Özel durumlar veya mücbir 

sebepler halinde Yarışma organizasyon ekibinin ve Akademik Kurul’un inisiyatif 

hakkı saklıdır. 
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8. Yarışma’ya sadece Türkiye’de öğrenim görmekte olan hukuk fakültesi öğrencileri; 

en az iki, en fazla sekiz öğrenciden oluşan takımlar halinde katılabilirler. Takımlar, 

tercihleri doğrultusunda Yarışma’ya çalıştırıcılarıyla birlikte katılım sağlayabilirler. 

 

9. Takımlar, kendilerine özel takım ismi oluşturabilirler. Oluşturmamaları halinde 

takımlar, takımı oluşturan öğrencilerin öğretimlerini sürdürdükleri üniversitelerin 

isimleriyle anılırlar. Özel takım isminin oluşturulması halinde de üniversite isimleri 

organizasyon dahilindeki ilgili alanlarda ayrıca belirtilir (Örneğin; “Haydarpaşalı 

Hukukçular – Marmara Üniversitesi”). Bir üniversiteden birden fazla takımın katılımı 

halinde üniversite isminin, başvuru sırasına göre numaralandırılması usulü 

uygulanır (Örneğin; “Marmara Üniversitesi-1”, “Marmara Üniversitesi-2”, “Marmara 

Üniversitesi-3”…). 

 

Yarışma Gruplarının Oluşturulması 

10. Yarışma Akademik Kurulu tarafından toplam 5 kurgusal olay metni oluşturulur. Her 

olay metni, farklı birer hukuk disipliniyle ilgilidir. Bu olay metinlerinin tamamı 

dilekçe yazımı bölümüne, dördü grup duruşmaları bölümüne, biri ise final 

duruşmaları bölümüne ilişkindir. Final duruşmalarına konu olan olay metninin 

hukuk disiplini, İnsan Hakları Hukuku’dur. Diğer hukuk disiplinleri, her yıl 

Yarışma’nın ilk ilan materyallerinde belirtilir. 

 

11. Yarışma için kurgulanan olay metinleri, ilan ve e-posta yollarıyla takım adaylarına 

ve ön başvuru yapan takımlara iletilir. 

 

12. Takımlar, hangi olay metni kapsamında yarışmak istediklerini, kesin kayıt işlemleri 

sırasında bildirirler. Tercih edilen olay metninin hukuk disiplini hem dilekçe yazımı 

bölümüne hem de grup duruşmaları bölümüne ilişkin olmak üzere grupların hangi 

takımlardan oluşacağı ayırımını belirler. Olay metni ve dolayısıyla grup tercihinin 

bildirilmesi için ön başvuru yapmış olmak şart değildir ve fakat grupların 

oluşturulması için başvuru tarihi sıralaması esas alınır; ön başvuru yapan takımlar 

öncelikli addedilir. 

 

13. Yarışma grupları, dört farklı hukuk disiplini doğrultusunda oluşturulur. Bu gruplar, 

Yarışma’nın ilanında belirtilen hukuk disiplinlerinin isimlerini taşır (Örneğin; Medeni 

Hukuk ve Borçlar Hukuku Grubu, Ceza Hukuku Grubu, İdare Hukuku Grubu, Ticari 

Tahkim Grubu). 
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14. Yarışma kapsamında oluşturulan her grupta en az dört, en fazla sekiz takım yer 

alır. Kesin kayıt işlemleri sırasında ve sonucunda yapılan ayarlamalar doğrultusunda 

oluşturulan gruplar ve bu gruplarda hangi takımların yer aldığı, kesin kayıt 

işlemlerinin bitimini takip eden 1 hafta içinde Yarışma katılımcısı takımlara e-posta 

yoluyla bildirilir. 

 

15. Bir hukuk disiplinini tercih ederek kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren takım 

sayısının dört ile yedi arasında kalması halinde o hukuk disiplininin adını taşıyan tek 

grup, sekiz takıma ulaşması halinde ise çift grup kurulur. Çift grup kurulması halinde 

bunlar, “alt grup” ismini alır. İlgili hukuk disiplinin grup birincisi ve ikincisi, her iki alt 

grupta birincilik derecesini elde eden iki takımın ayrıca bir hukuk disiplini finali 

duruşmasına çıkmasıyla belirlenir. Dolayısıyla Yarışma kapsamında en az dört, en 

fazla sekiz grup kurulur ve Yarışma’ya en fazla otuz iki takım katılabilir. Grup 

duruşmaları bölümünün en yüksek kontenjanlı örnek şeması şu şekildedir: 

 

 

 



 

17 

 

16. Bir takım, birden fazla grupta yarışmak üzere başvuru yapabilir. Ancak bu halde, 

aynı üyelerle farklı grupların duruşma aşamalarına katılamaz. Aynı takım içinde 

farklı gruplarda yarışan yarışmacılar, takım isimlerinin numaralandırılması usulüyle 

adlandırılırlar (Örneğin; “Haydarpaşalı Hukukçular-1 – Marmara Üniversitesi”, 

“Haydarpaşalı Hukukçular-2 – Marmara Üniversitesi”…). Aynı takım içinde farklı 

gruplarda yarışan yarışmacıların özel takım isimlerinin bulunmaması halinde ise 

takım üyelerinin öğretimlerini sürdürmekte oldukları üniversitenin takıma verilen 

numaralı ismine harf eklenerek ayırım yapılır (Örneğin; “Marmara Üniversitesi – 1A”, 

Marmara Üniversitesi – 1B”…). 

 

Dilekçe Yazımı ve İletimi 

17. Yarışma gruplarının oluşmasıyla birlikte takımlar, tercih ettikleri olay metnini esas 

alarak birer dava/şikayet dilekçesi yazarlar. Yarışma takviminde dava/şikayet 

dilekçelerinin teslimi için öngörülen son güne kadar (son gün dahil) bu dilekçeler, 

PDF formatında info@marmarahukukder.org adresine e-posta yoluyla iletilir. 

 

18. Her takım tarafından iletilen dava/şikayet dilekçesi, Akademik Kurul huzurunda 

çekilen kura ile ilgili grupta yer alan bir diğer takıma, dava/şikayet dilekçesinin 

teslimi için öngörülen son günü takip eden gün içinde iletilir. Böylece grup içindeki 

takımlar, birbirleriyle davacı-davalı/müşteki-sanık şeklinde eşleşmiş olurlar. Aynı 

gün içinde Yarışma’nın yarı final ve final duruşmalarına esas olmak üzere ve 

önceden ilan edilmiş İnsan Hakları Hukuku kurgusal olay metni esas alınarak 

Akademik Kurul tarafından hazırlanmış olan bir örnek dava/başvuru dilekçesi 

takımlara ilan ve e-posta yoluyla iletilir. 

 

19. Gruplar içindeki takımların dava/şikayet dilekçelerinin dağıtılması suretiyle yapılan 

eşleşmelerini takiben takımlar, taraflarına iletilmiş olan dava/şikayet dilekçesine 

karşı bir cevap/savunma dilekçesi yazarlar. Ayrıca her takım, İnsan Hakları Hukuku 

kurgusal olay metni esas alınarak hazırlanıp ilan edilen örnek dava/başvuru 

dilekçesine karşı bir cevap/savunma dilekçesi daha yazar. 

 

20. Her takım, toplamda 3 dilekçe yazmış olur. Hem grup içi eşleşmesindeki rakip 

takımın dava/şikayet dilekçesine hem de İnsan Hakları Hukuku üzerine ilan edilen 

örnek dava/başvuru dilekçesine karşı yazılmış olan cevap/savunma dilekçeleri, 

Yarışma takviminde cevap/savunma dilekçelerinin iletilmesi için öngörülen son 
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güne kadar (son gün dahil) PDF formatında info@marmarahukukder.org adresine 

e-posta yoluyla iletilir. 

 

21. Bir takım tarafından yazılmış olan cevap/savunma dilekçesi, ilgili eşleşmenin 

davacı/müşteki tarafı olan takıma, cevap/savunma dilekçelerinin iletilmesi için 

öngörülen son günü takip eden gün içinde e-posta yoluyla iletilir. Final 

duruşmalarına konu olmak üzere ve İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin olarak ilan 

edilmiş olan örnek dava/başvuru dilekçesine karşı yazılan tüm cevap/savunma 

dilekçeleri ise bahsi geçen gün içinde takımlara e-posta yoluyla iletilir. 

 

22. Yarışma’ya katılan takımların yazacağı her dilekçe aşağıdaki şekil esaslarına uygun 

olarak tanzim edilmelidir. Her dilekçe; 

a. Türkçe ve Türkçe imla kurallarına uygun olarak yazılır. 

b. İlgili kurgusal olay metninde belirtilen makama hitaben yazılır. 

c. Takımların dilediği yazı tipinde yazılabilir. 

d. Siyah renk ve 12 punto büyüklüğündeki harflerle satır aralığı 1,5 satır 

olacak şekilde yazılır. 

e. Sayfa kenar boşlukları (sağdan, soldan, alttan ve üstten) 2,5 cm olacak 

şekilde yazılır. 

f. Beyaz renkli sayfa üzerine, A4 büyüklüğünde, her sayfası numaralı; kapak, 

içindekiler ve kaynakça kısımları haricinde en fazla 20 sayfa olacak şekilde 

yazılır. 

g. Kapak, içindekiler ve kaynakça kısımlarını içerir. Dilekçenin kapağında 

takım üyeleri ile (varsa) takım çalıştırıcılarının isim ve soy isimleri, takım 

ismi ve takım üyelerinin öğretim görmekte oldukları üniversitenin ismi yer 

alır. Kapak tasarımı grafik, görsel, farklı renk içerebilir. 

h. İçerdiği argümanlara kaynak olan mevzuatı veya doktrini, atıf yapılan 

yerde, detayları kaynakçada belirtilmek üzere numaralandırılarak yazılır. 

 

23. Yarışma’ya katılan takımların yazacağı her dilekçe aşağıdaki içerik esaslarına uygun 

olarak oluşturulur. 

a. Dilekçe yazılırken her türlü yazılı mevzuat ve doktrin kaynağı kullanılabilir. 

Ancak kullanılan her kaynak, dilekçenin kaynakça bölümünde belirtilir. 

b. Dilekçede ifade edilen argümanlar, sadece ilgili kurgusal olay metninde 

belirtilen veriler doğrultusunda oluşturulur. 

c. Takımların hayali delil, durum, mevzuat, kural, kaynak üretmesi yasaktır. 

Kurgusal olay metinlerindeki veriler ele alınırken Türk Hukuku’nda 
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yürürlükte olan mevzuat ve gerçek hayatta karşılığı olan doktrin 

kaynakları esas alınır. 

d. Yazım dilinde, Yarışma’ya konu olan farazi ihtilaftan ve davadan 

gerçekmişçesine bahsedilir. Taraflardan bahsedilirken “davacı/müşteki” 

ya da “davalı/sanık” ibareleri kullanılır. 

e. Dilekçeler, takım üyeleri veya çalıştırıcıları tarafından imzalanmaz. 

f. Dilekçe kapsamında hakimin reddi, tanık dinleme, delil toplama, 

müzekkere, rehin, keşif gibi talepler yöneltilemez. Yalnızca mahkeme 

kararının ne yönde olmasının istendiği talebi ifade edilir. 

 

24. Takımların yazdıkları dava/şikayet ve eşleşmeler kapsamındaki cevap dilekçeleri, 

Yarışma sırasında veya sonrasında ilan edilmez ve ikili eşleşme dışındaki takımlara 

iletilmez. Takımların, kendi yazdıkları ya da kendilerine eşleşme kapsamında iletilen 

dilekçeleri saklama zorunlulukları yoktur. 

 

25. Takımların yazdıkları dilekçeler, Akademik Kurul tarafından değerlendirilir ve 

puanlama usulüyle derecelendirilir. Bu puanlama, yine Akademik Kurul tarafından 

oluşturulan yazılı kriterlere göre yapılır. Söz konusu kriterlerin neler olduğu, 

Yarışma’nın şeffaflık ilkesi doğrultusunda kurgusal olay metinleriyle birlikte 

takımlara ilan ve e-posta yoluyla iletilir. 

 

26. Akademik Kurul’un yaptığı değerlendirme ve derecelendirme sonucunda her bir 

hukuk disiplininde en çok puanı alan dilekçeleri (toplam 5 dilekçe) yazmış olan 

takımlar, Yarışma sonunda En İyi Dilekçe Ödülü’nün sahibi olur. Tüm dilekçelere 

ilişkin genel sonuçlar ise Yarışma’nın bitimini takiben takımlara e-posta yoluyla 

iletilir. 

 

27. Yarışma’nın dilekçe yazımı bölümü, ilgili öğretim yılının Mart ayı içinde biter ve bu 

bitişin ardından Nisan ayı içinde Yarışma’nın grup ve final duruşmaları bölümü 

başlar. 

 

Grup ve Final Duruşmaları 

28. Grup ve final duruşmalarının detaylı takvimi; hangi duruşmaların nerede, hangi gün 

ve saatte gerçekleştirileceği bilgileri Yarışma takviminde dava/şikayet dilekçelerinin 

teslim edilmesi için öngörülen son günü takip eden gün içinde ilan ve e-posta 

yoluyla takımlara iletilir. 
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29. Takımlar, grup duruşmaları kapsamında kendi gruplarında ya da alt gruplarında yer 

alan diğer tüm takımlarla sözlü duruşmaya çıkarlar. Bu duruşmalarda takımların 

kurgusal olay metinlerini esas alarak ürettikleri ve yazdıkları dilekçelerde ifade 

edilen veya edilmeyen argümanlar, sözlü olarak yarıştırılır. 

 

30. Her takım, tarafına iletilmiş olan ve ona karşı cevap/savunma dilekçesi yazmış 

olduğu dava/şikayet dilekçesini yazmış olan takıma karşı davalı/sanık tarafı sıfatıyla 

duruşmaya çıkar. Grup ya da alt grupta yer alan diğer takımlara karşı hangi taraf 

sıfatıyla yarışacağı ise Akademik Kurul huzurunda yapılan kura ile belirlenir ve 

detaylı duruşma takviminde ilan edilir. 

 

31. Duruşmalar, jüri sistemiyle icra edilir. Bir duruşma jürisi, bir başkan ve iki üyeden 

oluşur. Her duruşmada ayrı jüri görev alır. Jürilerde yer alan hukukçular gerçek 

hakim, savcı, öğretim üyesi veya avukatlardan oluşur. Duruşma jürilerinin ilan 

edilmesi, Akademik Kurul’un inisiyatifine bağlıdır. 

 

32. Takımlar, bir duruşmaya iki yarışmacı ile katılırlar. Bu yarışmacılardan biri takımın, 

davanın usulüne ilişkin argümanlarını, diğeri ise takımın, davanın esasına ilişkin 

argümanlarını sözlü olarak savunur. İki farklı grupta yarışmak üzere başvuru yapan 

bir takım, her bir grubun duruşmalarına ancak ve ancak farklı ikili takım üyesi 

kombinasyonuyla katılabilir. 

 

33. Duruşmayı jüri başkanı başlatır ve bir duruşmanın toplam süresi 90 dakikadır. Söz 

sırası, içeriği ve süreleri aşağıdaki şekildedir. 

a. Davacı/müşteki tarafın usul konuşmacısının ana argümanları – 12 dakika 

b. Davalı/sanık tarafın usul konuşmacısının ana argümanları – 12 dakika 

c. Davacı/müşteki tarafın usul konuşmacısının cevap argümanları – 3 dakika 

d. Davalı/sanık tarafın usul konuşmacısının cevap argümanları – 3 dakika 

e. Davacı/müşteki tarafın esas konuşmacısının ana argümanları – 12 dakika 

f. Davalı/sanık tarafın esas konuşmacısının ana argümanları – 12 dakika 

g. Davacı/müşteki tarafın esas konuşmacısının cevap argümanları – 3 dakika 

h. Davalı/sanık tarafın esas konuşmacısının cevap argümanları – 3 dakika 

 

34. Duruşmaların süre yönetimi, jürinin sorumluluğundadır. Jüri konuşmalar sırasında 

istediği zaman araya girebilir ve soru sorabilir, konuşmaları 12./3. dakikanın 

bitiminden itibaren istediği an sonlandırabilir, konuşmacılara ek süre verebilir. 
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35. Takımlar, duruşma salonunda karşılıklı masalara oturur. Jüri masası, takım 

masalarının yan tarafında ve ortasında, takım masalarına dik şekilde yer alır. Jüri 

üyelerinin baktığı yöne göre davacı/müşteki taraf jüri masasının sağındaki, 

davalı/sanık taraf ise jüri masasının solundaki masada oturur. 

 

36. Duruşmalara katılan konuşmacıların ve jüri üyelerinin giyim şekli, resmi giyim 

şeklidir. Takım masalarında ve jüri masasında birer kronometre ile oturan kişi sayısı 

kadar su bulunur. 

 

37. Duruşmalara izleyici katılabilir, duruşmalarda ses ve video kaydı alınabilir. Ancak ses 

ve video kaydını konuşmacılar alamazlar. Tüm duruşmalar, organizasyon ekibi 

tarafından, itiraz beyanlarına konu olmak üzere video kaydına alınır ve bu kayıtlar, 

Yarışma bittikten sonra takımlarla montajsız şekilde elektronik ortam üzerinden 

paylaşılır. 

 

38. Takımların duruşmalarda gösterdikleri performansların hangi kriterlere göre 

değerlendirileceği, Akademik Kurul tarafından oluşturulan bir değerlendirme 

formuyla yazılı olarak jüriye duruşmadan önce teslim edilir. Jüri, duruşma sırasında 

yapılan konuşmaları bu form üzerinde yazılı olarak değerlendirir, puanlama 

usulüyle derecelendirir ve duruşma sonunda takımlarla paylaşmaksızın ilgili 

formları Akademik Kurul’a iletilmek üzere organizasyon ekibine teslim eder. Jürinin 

yaptığı değerlendirme ve derecelendirmeler, Yarışma’nın bitimini takiben takımlara 

e-posta yoluyla iletilir. 

 

39. Tüm konuşmaların bitişi ve jürinin takım konuşmalarını sonlandırmasının ardından 

jüri üyeleri, konuşmacıların performansları hakkında sözlü değerlendirme yaparlar. 

Bu değerlendirme genel bir değerlendirmedir ve yazılı değerlendirmeyi ya da buna 

ilişkin ipuçlarını içermez, açıklamaz. Jürinin yazılı veya sözlü değerlendirmeleri, 

yasaya uygunluk denetimi ya da karara bağlama yetkisi niteliğinde değildir. 

Tamamen sözlü duruşma performansının yeterliliğine ve kalitesine ilişkindir; jüri, 

kurgusal olay metinleri üzerine yapılan konuşmaları veya yazılan dilekçeleri karara 

bağlamaz ve herhangi bir karar açıklamaz. 

 

Derecelendirme ve Ödüllendirme 

40. Duruşma jürileri tarafından duruşma sırasında yapılan yazılı değerlendirme ve 

derecelendirmelerin Akademik Kurul’a iletilmesiyle Kurul’un elinde hem dilekçe 
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puanları hem de grup duruşmalarının puanları mevcut hale gelmiş olur. Her takımın 

dilekçe yazma performanslarına ve sözlü duruşma performanslarına verilen 

puanlar, ayrı ayrı toplanır ve takım başına bir toplam grup performansı puanı 

oluşturulur (Grup performansı puanı = Dava/şikayet dilekçesi puanı + eşleşme 

dahilinde iletilen dava/şikayet dilekçesine karşı yazılmış olan cevap/savunma 

dilekçesi puanı + sözlü duruşmalarda gösterilen performanslara jüriler tarafından 

verilen puanlar toplamı). 

 

41. Takımların grup performansı puanları, her grupta ya da alt grupta sıralanır. Alt 

gruplardan oluşan bir grubun birincisi, alt grupları birinci bitiren iki takımın 

karşılaşacağı grup birinciliği duruşmasıyla belirlenir (Alt grubu olan grup birincisi 

puanı = Dava/şikayet dilekçesi puanı + eşleşme dahilinde iletilen dava/şikayet 

dilekçesine karşı yazılmış olan cevap/savunma dilekçesi puanı + grup birinciliği 

duruşmasında gösterilen performansa jüri tarafından verilen puan). Grup ikincisi ise 

bu duruşmayı kaybeden takım olur. 

 

42. Grup birincisi olan takımlar yarı final duruşmalarına, grup ikincisi olan takımlar ise 

grup ikincileri yarı finali duruşmalarına katılmaya hak kazanırlar ve yarı final 

duruşmaları ile grup ikincileri yarı finali duruşmaları için Akademik Kurul huzurunda 

yapılan kura ile eşleştirilirler. Hangi takımların yarı final ve grup ikincileri yarı finali 

duruşmalarına katılmaya hak kazandığı, son grup duruşmalarının yapıldığı günün 

akşamında takımlara e-posta yoluyla iletilir. 

 

43. Aynı takımın farklı üyelerinin, farklı grupları birincilikle ya da ikincilikle bitirmeleri 

halinde bu katılımcılar yarı final, final, grup ikincileri yarı finali ya da grup ikincileri 

finali aşamalarında birbirlerine karşı duruşmaya çıkarlar. 

 

44. Yarı final ve grup ikincileri yarı finali duruşmalarında takımların gösterdiği 

performanslara jüriler tarafından verilen puanlar ile İnsan Hakları Hukuku kurgusal 

olay metni esas alınarak Akademik Kurul tarafından yazılıp ilan edilen dava/başvuru 

dilekçesine karşı takımların yazdığı cevap/savunma dilekçesine verilen puanlar 

toplanarak hangi takımların final ve grup ikincileri finali duruşmalarına çıkmaya hak 

kazandığı yani yarı final puanları belirlenir (Yarı final puanı = İnsan Hakları 

Hukuku’na ilişkin cevap/savunma dilekçesi puanı + yarı final duruşmasında 

gösterilen performansa jüri tarafından verilen puan). 
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45. Yarı final ve grup ikincileri yarı finali galibi olan takımlar, ilgili karşılaşmaların 

bitiminden 1 saat sonra takımlara e-posta yoluyla iletilir. 

 

46. Finale çıkamayan grup birincilerine Grup Birinciliği Ödülü, grup ikincileri finalini 

kazanan takıma En İyi Grup İkincisi Ödülü verilir. 

 

47.  Yarışma’nın birincisi, final duruşmasında gösterilen sözlü duruşma performansına 

jüri tarafından verilen puan ile belirlenir. Final duruşmasının jürisi Akademik Kurul 

üyesi olan bir başkan ve dört üyeden oluşur. Final duruşmasına çıkan iki takımın 

sözlü duruşma puanının eşit olması halinde İnsan Hakları Hukuku kurgusal olay 

metni esas alınarak Akademik Kurul tarafından yazılıp ilan edilen dava/başvuru 

dilekçesine karşı takımların yazdığı cevap/savunma dilekçesine verilen puanlar esas 

alınır. 

 

48. Final duruşmasında galip gelen takıma Şampiyonluk Ödülü ile 5.000,00.-TL (Beş Bin 

Türk Lirası) para ödülü, mağlup olan takıma ise İkincilik Ödülü ile 3.000,00.-TL (Üç 

Bin Türk Lirası) para ödülü verilir. 

 

49. Yarışma’ya katılan takımların her üyesine Akademik Kurul onaylı katılım belgesi 

verilir. Ödül alan takımların üyelerine verilen katılım belgelerinde, ulaştıkları 

dereceler de belirtilir. 

 

50. Takımların yazdığı tüm dilekçelere verilen puanların ayrı ayrı toplanmasıyla her 

takımın dilekçe puanı oluşturulur (Dilekçe puanı = Dava/şikayet dilekçesi puanı + 

eşleşme dahilinde iletilen dava/şikayet dilekçesine karşı yazılmış olan 

cevap/savunma dilekçesi puanı + İnsan Hakları Hukuku’na ilişkin cevap/savunma 

dilekçesi puanı). Bu puanlar sıralanır ve sıralamada ilk beşe giren takımlara En İyi 

Dilekçe Ödülü verilir. 

 

51. Grup duruşmalarında sözlü duruşma performansı sergileyen yarışmacılara jüriler 

tarafından verilen puanlar ayrı ayrı toplanarak her yarışmacının konuşmacı puanı 

oluşturulur. Bu puanlar sıralanır ve sıralamada ilk üçe giren yarışmacılara En İyi 

Konuşmacı Ödülü verilir. 

 

52. Yukarıda açıklanan takım ödüllerinden herhangi birini almaya hak kazanamayan 

takımlar içinde Akademik Kurul’un yüksek takdirini kazanmış olan bir takım 

bulunması halinde o takıma Akademik Kurul Özel Ödülü verilir. Akademik Kurul 
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Özel Ödülü, tamamen Kurul’un inisiyatifine bağlı olmakla birlikte birden fazla 

takıma verilebilir, hiç de verilmeyebilir. 

 

Diğer Hükümler 

53. Yarışma’ya kesin kayıt yaptıran ve kabul edilen takımların İstanbul dışından katılım 

sağlamaları halinde yol ücretleri Marmara Hukuk Derneği tarafından karşılanır. Bu 

takımlar, İstanbul’a intikal etme tarihlerini organizasyon ekibine grup ve final 

duruşmaları bölümünün başladığı tarihten en az 1 ay önce bildirir. Marmara Hukuk 

Derneği, ulaşım biletlerini yarışmacılar ve çalıştırıcılar adına satın alır. Söz konusu 

süreye riayet edilmemesi halinde yol ücretleri karşılanmaz. 

 

54. Takım üyelerinin ve çalıştırıcılarının grup ve final duruşmaları bölümünde yapmaları 

muhtemel olan sabit masraflar (konaklama, sosyal etkinliklere katılım bedeli gibi), 

uygun sponsorluk koşullarının oluşması halinde sponsorluk bedelinin masraflara 

oranı ölçüsünde ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hakkaniyetle Marmara Hukuk 

Derneği tarafından karşılanır. 

 

55. Yarışma’ya kesin kayıt yaptıran ve kabul edilen takımlar, Yarışma’yı tamamladıkları 

takdirde kesin kayıt aşamasında ödediği güvence bedelini (takım üyesi ve çalıştırıcı 

başına 100,00.-TL) geri alırlar. Aşağıdaki durumlardan birinin veya birkaçının 

gerçekleşmesi halinde ilgili takım yarışma dışı bırakılır ve güvence bedeli o takıma 

iade edilmez. Yarışma dışı bırakma kararı, Akademik Kurul tarafından oy çokluğuyla 

alınır ve takımlara e-posta yoluyla iletilir. Yarışma dışı kalan bir takım, Yarışma’nın 

gelecek bölümlerine ya da aşamalarına katılamaz. 

a. Kesin kayıt yapılması ve Yarışma’ya kabul edilmesine rağmen dilekçe 

yazımı bölümünde dilekçelerden herhangi birinin iletilmemesi. 

b. Grup ve final duruşmaları bölümünde sözlü duruşmalardan herhangi 

birine katılım sağlanmaması. 

c. Aynı takıma mensup olup farklı gruplarda yarışan yarışmacıların aynı 

olması. 

d. Jürileri veya Akademik Kurul’u etki altında bırakmaya yönelik girişimde 

bulunulduğunun Akademik Kurul tarafından tespit edilmesi. 

e. Yarışma ve organizasyon düzenini açıkça engelleme veya bu düzene zarar 

verme halinin Akademik Kurul tarafından tespit edilmesi. 
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f. Marmara Hukuk Derneği tarafından karşılanan yol ücreti veya ekstra 

masraf meblağları üzerinde manipülasyon yapıldığının Akademik Kurul 

tarafından tespit edilmesi. 

g. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve yasalarına, Türk toplumunun örf ve 

adetleri ile genel ahlak kurallarına aykırı bir harekette bulunulduğunun 

Akademik Kurul tarafından tespit edilmesi. 

 

56. Takımlar tarafından Yarışma için oluşturulup ilan edilen banka hesabına yatırılan 

güvence bedelleri, yukarıdaki durumlardan hiçbirinin gerçekleşmemesi halinde 

Yarışma’nın son gününü takip eden ilk iş gününde banka yoluyla takımlara iade 

edilir. 

 

57. Yarışma dışı kalma hallerinden birinin mücbir sebep ile ortaya çıkması halinde 

yarışma dışı bırakmama inisiyatifi, Akademik Kurul’a oy çokluğu ile bağlıdır. 

 

58. Takımlar, Yarışma’nın her aşamasına Yarışma bitiminden itibaren yazılı olarak itiraz 

edebilir. İtiraz veya itirazlar info@marmarahukukder.org adresine e-posta yoluyla 

iletilir. Akademik Kurul tarafından değerlendirilen itirazların sonuçları, 

gerekçeleriyle birlikte ilgili e-postanın gönderildiği günden itibaren 15 gün içinde 

Yarışma’ya katılan tüm takımlara e-posta yoluyla iletilir. 

 

59. Yarışma’ya kesin kayıt yaptıran ve kabul edilen her takım, dilekçe yazımı bölümü ile 

grup ve final duruşmaları bölümü arasında kalan süre içinde hazırlık duruşmaları 

organize edebilir. Hazırlık duruşmalarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a. Hazırlık duruşmalarının içeriği ve detayları, dava/şikayet dilekçelerinin 

teslim edilmesi için öngörülen son güne kadar (son gün dahil) 

info@marmarahukukder.org adresine e-posta ile bildirilir. 

b. Hazırlık duruşmalarında, Yarışma kuralları aynen uygulanır; farklı bir 

prosedür öngörülemez. 

c. Organizasyon ekibine bildirilen hazırlık duruşması organizasyonları, 

yukarıda belirtilen son bildirim gününü takip eden gün içinde Yarışma’ya 

katılan tüm takımlara ilan ve e-posta yoluyla duyurulur. 

 

60. Yarışma kurallarında değişiklik yapma yetkisi Akademik Kurul’a aittir. Bu ihtimalin 

gerçekleşmesi halinde meydana gelen yenilik, takımlara ilan ve e-posta, takım 

adaylarına ilan yoluyla duyurulur. 
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İLETİŞİM 

Ulusal Farazi Dava Ligi ile ilgili iletişim için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanınız. 

Kurumsal İletişim 

Marmara Hukuk Derneği 

Adres : Bağdat Caddesi No: 32/501 PK: 34724 Kadıköy, İstanbul 

Telefon : +90 (216) 449 0 549 

E-posta : info@marmarahukukder.org 

Web : www.marmarahukukder.org 

Yetkiliyle İletişim 

Doğan Çağdaş Aksakal, Yönetim Kurulu Başkanı 

Telefon : +90 (532) 666 5502 

E-posta : dogancagdas@outlook.com 

Ayça Çitil, Yönetim Kurulu Üyesi 

Telefon : +90 (530) 785 9489 

E-posta : aycacitil@hotmail.com 

Dilan Yakut, Yarışma Koordinatörü 

Telefon : +90 (537) 741 2445 

E-posta : yakutdilan0@gmail.com 

Ulusal Farazi Dava Ligi 

E-posta : info@marmarahukukder.org 

Web : www.farazidavaligi.org 

Facebook : www.facebook.com/farazidavaligi 

Twitter : www.twitter.com/farazidavaligi 

Instagram : www.instagram.com/farazidavaligi 
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