İZMİR 6. ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI
SANAL KURGUSAL DAVA YARIŞMASI KURALLARI
1.

Tanım ve Konu
Sanal Kurgusal Dava Yarışması (“Yarışma”), İzmir 6. Uluslararası Bilişim Hukuku
Kurultayı(“Kurultay”) bünyesinde, ilk kez gerçekleştirilecek olan ve baroların katılımıyla
bilişim hukukundaki uyuşmazlıkların uygulamadaki örneklerine dikkat çekmek üzere
düzenlenen bir sanal kurgusal dava yarışması organizasyonudur.
Yarışma, organizasyona katılım sağlayacak baroların yarışma kapsamında
hazırlanmış kurgusal olay özelinde iletmiş olduğu dava ve cevap dilekçelerinin
değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek maximum 4 takımın eleme duruşmasında
ve finale kalan 2 takımın iddia ve cevaplarını çevrimiçi bir video konferans platformu
aracılığıyla Kurultay katılımcıları ve alanında uzman hukukçulardan oluşan heyet
huzurunda sözlü olarak sunmalarından ibaret olacaktır.
Sürecin Özeti;
1. Takımlar tarafından dava dilekçelerinin iletilmesi ile kayıt
2. Takımlar tarafından kurgusal cevap dilekçelerinin iletilmesi
3. Sanal duruşmanın 22 Eylül tarihindeki ilk sözlü duruşmasına katılım
sağlayacak takımların belirlenmesi (maksimum 4 takım)
4. Eleme duruşmasının yapılması ve finale kalan takımların belirlenmesi
5. Finale kalan takımlara dava dilekçelerinin iletilmesi ve cevap dilekçelerinin bu
doğrultuda nihai hale getirilmesi
6. Final Duruşması

Önemli Tarihler
Takım üyeleri ve iletişim kişisi belirlenerek organizasyon
komitesi ile paylaşılması

31 Ağustos 2021

Dava dilekçelerinin sunulması

31 Ağustos 2021

Kurgusal cevap dilekçelerinin sunulması

7 Eylül 2021

Eleme duruşmasına katılım sağlayacak takımların
duyurulması

17 Eylül 2021

Eleme duruşması ve finale kalan takımların duyurulması

22 Eylül 2021

Cevap dilekçesinin nihai hale getirilmesi amacıyla finale
kalan takımlara dava dilekçesinin iletilmesi

22 Eylül 2021

Final duruşması

25 Eylül 2021
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2.

Kayıt
Yarışmaya katılım davet metni iletilen barolarca oluşturulan takımlarla sınırlı olacaktır.
Barolar tarafından oluşturulan takım üyelerinin isimleri, baro veya stajyer sicil
numarası, iletişim numarası ve e-posta adresleri ile dava dilekçelerinin
organizasyon komitesine ait sd@ubhk.org.tr adresine iletilmesiyle kayıt tamamlanmış
olur. Dilekçelerin teslim tarihi, organizasyon komitesine ulaştığı tarih olarak
değerlendirilecektir.
Takım üyeleri arasından bir kişinin iletişimin sağlanması amacıyla seçilmesi ve takım
üyelerine ilişkin bilgilerin organizasyon komitesi ile paylaşılması sırasında iletişimi
sağlamakla görevli takım üyesi yanına “irtibat kişisi” ifadesi eklenmelidir.
Örnek;
X Barosu Takım Listesi

3.

Ayşe Yılmaz (İrtibat
Kişisi)

4356

0 537 500 10 23

ayse.yilmaz@gmail.com

Yılmaz Deniz

6754

0 555 409 11 45

yilmaz.deniz@gmail.com

Deniz Güneş

8790

0 546 578 38 90

deniz.gunes@gmail.com

Takımlar
3.1.
3.2.

3.3.

4.

Yarışmaya davet edilen barolar tarafından 2 kişiden az olmamak ve en fazla
4 kişiden oluşmak üzere tek bir takım ile katılım sağlanabilir.
Takım üyeleri; stajyer adayları, ilgili baro yasal stajyerleri ve/veya adına
başvuru yapılan baroya kayıtlı 25 Eylül itibariyle 25 yaşını aşmamış mesleki
kıdemi en fazla 3 yıl olan genç avukatlardan oluşmalıdır.
Takımdan bir üyenin ayrılması ve/veya yerine yeni bir üyenin dahil olması
halinde bu durum organizasyon komitesine belirtilen iletişim kanallarından
bildirilmelidir.

Kurgusal Dava Yarışmasına Konu Uyuşmazlık
Türkiye’de cilt bakımı alanında üretim yapan (Menekşe Kozmetik AŞ.) şirket, bir süredir
Almanya’da ikamet eden bir Türk vatandaşı sosyal medya fenomeni Arzu tarafından
kendi sosyal medya hesabında ürünlerinin kötülendiğini, rakip ürünün ise öne
çıkarıldığını tespit etmiştir. Olayda sosyal medya fenomeni Arzu, çektiği videolarda
önce “gülce” markalı ürünlerle makyaj yapmakta ancak bütün videoların sonunda ise
etiketi yırtılmış olan ancak sadece “e” kısmı okunan aynı renkte benzer ürün kaplarını
değişik bir şive ile çöpe atmaktadır. Her videoda cilt bakım ve makyaj ürünleri
tanıtılmakta ve video aynı şekilde sonlandırılmaktadır.
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Menekşe markasının sahibi, ürünlerinin kötülendiğini düşünmektedir. Bu arada şirketin
yönetim kurulu başkanı, Arzu’nun bir videosunun altına dava açacağını ileten bir yorum
yapmıştır. Bu yorumun altına başka bir cevap verilmemiştir.
Akabinde Leyla adlı hesaptan Menekşe Kozmetik AŞ. yönetim kurulu başkanına ağır
hakaret ve benzetmeler içeren bir tweet atılmıştır. Arzu isimli hesabın sahibi ise bunu
RT’lemiştir.
5.

Dilekçeler
Menekşe Kozmetik AŞ.nin avukatı olarak dava dilekçesini, davalıların seçimini ve
başvurulabilecek usullere ilişkin tercihinizi yapınız ve dilekçelerinizi hazırlayınız.
Aynı şekilde davalılar tarafından hazırlanacak olan dilekçeleri ve diğer itirazlarınızı da
hazırlayınız.
Dava dilekçeleri ekler hariç maksimum 20 sayfa olmalı, Times New Roman font ve
12 punto ile yazılmalıdır.

6.

7.

Deliller
6.1.
Taraflar somut olaya uygun ve olağan hayatın akışına aykırı olmadığı
müddetçe kendileri delil yaratabilecektir.
6.2.
Deliller HMK'ya uygun şekilde sunulmalıdır.
6.3.
Deliller verilen olay kurgusuna uygun ve dava ve cevap dilekçelerindeki iddia
ve savunmalarla bağlantılı olmalıdır.
6.4.
Taraflar bilirkişi veya uzman görüşüne başvurabilirler. Taraflara kendileri
tarafından bildirilen bilirkişi/uzman dinletme imkanı sağlanacaktır.
Duruşma
Duruşma çevrimiçi bir video konferans platformu aracılığıyla Kurultay katılımcıları ve
alanında uzman hukukçulardan oluşan heyet huzurunda gerçekleştirilecektir.
Duruşma sırasında davacı ve davalı takımların her birinin iddia ve savlarını sunmak
üzere yirmişer(20) dakikası olacaktır. Takımlara ek süre verilip verilmeyeceği heyetin
takdirindedir.
Belirtilen süreye ek olarak, her bir takımın heyet tarafından sorulan sorulara cevap
yöneltmek üzere onar(10) dakikaya sahiptir.

8.

Değerlendirme
Değerlendirme üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
1. İlk aşamada takımlar tarafından sunulan dilekçeler organizasyon komitesi
tarafından değerlendirilir ve puanlama usulüyle derecelendirilir. Bu
derecelendirme aşağıda yazılı kriterlere göre yapılır;
●

Dava dilekçelerinde uyuşmazlık konusu olayda ileri sürülebilecek iddia
ve savlara yer verilip verilmediği; cevap dilekçelerinde ise dava
dilekçesinde yer alan(veya alması gereken) iddia ve savlara cevap

3

●
●
●
●

verilip verilmediği ve uyuşmazlık konusu olayda ileri sürülebilecek
savunmalara yer verilip verilmediği: 15 puan
Dilekçenin planı, dil kullanımı, dilbilgisi kuralları ile sayfa düzenine dair
kurallara uygunluk: 10 puan
Maddi vakıalara dayanma: 10 puan
Hukuki gerekçelerin bulunması 10 puan
Dilekçenin ikna edici olması: 5 puan

Belirtilen kriterler kapsamında değerlendirilen takımlar arasından maksimum 4
takım 22 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek eleme duruşmasında sözlü
savunmalarını sunmak üzere çağırılacaktır.
2. İkinci aşamada takımlar eleme duruşması sırasında yaptığı sözlü savunmalar
kapsamında heyet tarafından puanlama usulüyle derecelendirilir. Bu
derecelendirme aşağıda yazılı kriterlere göre yapılır;
●
●
●
●
●
●

Duruş ve temsil: 5 puan
Maddi vakıalara dayanma ve olaya hâkimiyet: 10 puan
Hukuki gerekçelere dayanma: 5 puan
Dil kullanma ve sunum becerisi: 10 puan
İkna becerisi: 10 puan
Hakem Kurulunun sorularına cevap: 10 puan

22 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek sözlü duruşma sırasında yapılan
değerlendirmeler sonucunda seçilen 2 takım 25 Eylül 2021 tarihinde
gerçekleştirilecek final duruşmasında sözlü savunmalarını gerçekleştirecektir.
3. Üçüncü aşamada takımlar birinci ve ikinci aşamadaki kriterler özelinde final
bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 25 Eylül 2021 tarihinde duruşma
akabinde final konuşması gerçekleştirilecek ve kazanan takım duyurulacaktır.
9.

Hakem Heyeti ve Takım Koçları
Takım Koçu: Her takım yarışma sürecinde çalışmalarına yardım edecek bir veya
birden fazla takım koçu belirleyebilir. Takım koçları avukat veya akademisyenler
arasından seçilebilir.
Hakem Heyeti: Yarışma kapsamında iletilecek dilekçeler ve sözlü savunmalar
aşağıda sayılan hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir;
●
●
●

10.

Prof. Dr. Tekin Memiş
Av. Nevhan Akyıldız
Av. İlhami Güneş

Ödüller ve Katılım Sertifikası
10.1.

Yarışmaya katılan tüm takım üyelerine katılım sertifikası verilecektir.

10.2.

25 Eylül 2021 tarihindeki finale katılan 2 takım için katılım sertifikasına ek olarak
aşağıdaki ödüller verilecektir;
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11.

10.2.1.

Birinciye 5.000 TL para ödülü veya değerinde hediye çeki

10.2.2.

İkinciye 2.000 TL para ödülü veya değerinde hediye çeki

Diğer Hükümler
Katılımcılar, yarışma süresince sunacakları bilgi ve belgeler ile gerçekleştirilecek
faaliyetler kapsamında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere tüm ilgili mevzuata uygun
davranmalıdır.

12.

İletişim
Yarışma süresince, hakemlere iletilmesi gereken tüm dilekçe ve resmi taleplerinizi
takvimde belirtilen tarihlere uygun şekilde sd@ubhk.org.tr adresine iletilmesi
gerekmektedir.
Dilekçelerin karşı tarafa iletilip iletilmediği, süreler, usul ve benzeri teknik ve sürece
ilişkin sorularınızı kalem@ubhk.org.tr adresine iletiniz.
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