
KADİR HAS TÜKETİCİ HUKUKU KURGUSAL DAVA YARIŞMASI 

CEZA YÖNERGESİ 

 

1. Bu yönerge, yarışmacıların kural ihlalleri karşısında indirilecek ceza puanlarını ve uygulanacak 

diğer yaptırımları düzenler.  

 

2. Bu yönerge ile öngörülen yaptırımlar komite tarafından uygulanır. Ceza puanları, hangi aşamada 

alınmışsa o aşamanın puanından indirilir ve bu durum takıma bildirilir. 

 

3. Dosyalarını geç teslim eden takımın yazılı aşamadaki puanından on ceza puanı indirilir. Son 

teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmaz. 

 

4. Elektronik posta yoluyla gönderilen dosya ile basılı olarak teslim edilen dosya arasında farklılık 

olması halinde, ilgili takım yarışmadan ihraç edilir. 

 

5. Yazılı aşamada takım üyelerinin gizlilik ilkesine aykırı hareket ederek kimliklerini hakemlerden 

birine açıklamaları halinde yazılı aşama puanından on ceza puanı indirilir. 

 

6. Takım üyeleri, yarışma süresince, hakemlere, karşı takım üyelerine ve çalıştırıcılarına, komite 

üyelerine ve izleyicilere karşı centilmenlik kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür. Bu 

kurallara aykırı hareket edildiğinde, ihlalin gerçekleştiği aşamadaki toplam puandan on ceza 

puanı indirilir. 

 

7. Sözlü aşamada takımların yarışmaya geç gelmesi veya yarışma sırasında süre ihlali yapılması 

halinde, her bir dakika için iki ceza puanı o aşamadaki takım puanından indirilir. 

 

8. Sözlü aşamada takım üyelerinin, karşı takım üyelerinin veya hakemlerden birinin sözünü 

kesmesi halinde ilgili aşamadaki takım puanından üç ceza puanı indirilir. 

 

9. Duruşma sırasında yarışmacıların herhangi bir şekilde üçüncü kişi ile iletişime geçmesi halinde 

ilgili aşamadaki takım puanından dört ceza puanı indirilir. 

 

10. Çeyrek finalde yarışmaya devam eden takım çalıştırıcısı ve üyelerin diğer takımların 

duruşmalarını takip ettikleri veya kendilerine ses ve/veya görüntü aktarıldığının tespit edilmesi 

halinde o aşamadaki takım puanlarından beş ceza puanı indirilir. 

 

11. Yarışma süresince takım çalıştırıcılarının, çalıştırıcısı oldukları takım dışındaki bir takımın 

üyelerine herhangi bir şekilde yardım etmesi halinde her iki takımın da ilgili aşamadaki takım 

puanlarından beş ceza puanı indirilir. 

 

12. Yukarıda ceza puanı öngörülmemiş olan herhangi bir Tüketici Hukuku Farazi Dava Yarışması 

Kuralları’na aykırılık halinde ilgili aşamadaki takım puanından iki ceza puanı indirilir. 

 

 


