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T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üni-
versitesi (TOBB ETÜ), 06-11 Nisan 
tarihlerinde Antalya’da düzenle-

nen 2016-2017 Üniversiteler Arası Satranç 
Şampiyonası’nda bayanlarda Türkiye Şam-
piyonu oldu. TOBB ETÜ, 49 üniversitenin 
yarıştığı şampiyonada Şuara Keskin ve Fat-
ma Zümrüt Yılmaz’ın oluşturduğu takımla 
birinciliği elde etti. 

TOBB ETÜ Makine Mühendisliği bölü-
mü öğrencisi Keskin, küçük yaşlarda sat-
ranca başladığını ve profesyonel şekilde 
uğraşmaya devam ettiğini belirterek, “Sat-
ranç benim için zor ve uzun bir süreç oldu. 
İkinci sınıftayken sınıf öğretmenimin ısrarla-
rı üzerine başladım. Oynamaya başladıktan 
sonra ödül aldıkça satranca olan hevesim 

daha da arttı. Beşinci sınıfın sonuna ka-
dar Mersin çapında ödüller alarak kendimi 
geliştirmeye çalıştım” diye konuştu. Başka 
sporlara da ilgi duyduğunu ancak liseye 
giriş sınavları sırasında bırakmak zorunda 
kaldığını vurgulayan Keskin, satrançtan ise 
hiç vazgeçmediğini kaydetti. 

“Satranç sayesinde burs aldım”
2010 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu 

aldığında anne ve babasının gözlerinde gör-
düğü gurur ve mutluluk sonrası bu spora 
iyice yoğunlaştığını ifade eden Keskin; 2011 
yılında Türkiye ikinciliği, 2012 yılında Türkiye 
şampiyonluğu, 2013 yılında Türkiye ikinciliği 
ve 2014 yılında ise tekrar Türkiye şampiyon-
luğu alarak başarılarını sürdürdüğünü ve 

TOBB ETÜ

TOBB ETÜ TAKIMI, BAYANLARDA 
TÜRKİYE SATRANÇ ŞAMPİYONU OLDU
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, eğitim yanında birçok sosyal aktivite ile spor branşında 
başarılara imza atıyor. İşte bunun son örneği de satrançta yaşandı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi takımı, bayanlarda Türkiye Satranç Şampiyonu oldu. 
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bir çok yurt dışı turnuvada Türkiye’yi temsil 
ettiğini anlattı. Keskin, satranç sayesinde 
TOBB ETÜ’de burslu okuduğunu ve satran-
cın hayatı boyunca “iyi ki yapmışım” diyeceği 
şeylerin başında geleceğini bildirdi. 

TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bö-
lümü öğrencisi Yılmaz da satranç sporuna 
beş yaşında anaokuluna giderken başladı-
ğını, 2010-2014 yılları arasında kendi yaş 
grubunda her sene ayrı ayrı milli takım ha-
vuzuna girdiğini ve ilk kez 13 yaşında iken 
2011’de şampiyon olarak Bulgaristan-Albe-
na’da Türkiye’yi temsil ettiğini anlattı. 

2012 yılında Ankara İl Birinciliği Satranç 
Turnuvası’nda şampiyon olduğunu, Ankara 
Atatürk Anadolu Lisesi Takımı’nda da çeşitli 
takım ve bireysel şampiyonluklar yaşadığını 
ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:   

“2011 yılında katıldığım turnuvalardan 
sonra orta öğretime geçiş sınavına hazırlan-
mak için aktif olarak satranç çalışmayı bırak-
tım. Liseye başlayınca kısa bir süre satranca 
dönüş yaptım ancak aynı sene üniversiteye 
giriş sınavlarına sağlam bir alt yapıyla hazır-
lanabilmek için satranç çalışmayı tamamen 
bıraktım. Yalnızca bazı seneler birkaç turnu-
vaya katılmakla beraber hala aktif olarak sat-
ranç çalışmıyorum ve oynamıyorum. Buna 
rağmen Türkiye Üniversiteler Arası Satranç 
Şampiyonası’nda üniversitemi temsil ettim 
ve takımımız şampiyon oldu.”
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HABER

Y aklaşık 1,5 yıldır faaliyette olan İs-
tanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ilk 
kez hukuk öğrencilerini tahkim da-

vası yarışmasında buluşturdu. Bilgi Üniver-
sitesi Santral-İstanbul Kampüsü, Türkiye’nin 
farklı köşelerinden gelen genç hukukçula-
rın yarışma heyecanına sahne oldu. 

Zorlu Holding’in destekleriyle düzenle-
nen yarışma organizasyonuna Genç ISTAC 
platformu imza attı. Yurt genelinde üniver-
sitelerin hukuk fakültelerinden 42 takımın 
katıldığı “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarış-
ması”nda, 230 öğrenci birincilik hedefiyle 
mücadele etti. Takımlar, gerçek bir tahkim 
yargılamasında olduğu gibi, aylar öncesin-
den davacı ve davalı olarak dilekçelerini 
sundu. 29-30 Nisan tarihlerinde ise farazi 
duruşmalar gerçekleştirilirken, “söz yargı 
ve savunmada” idi... 

29 Nisan Cumartesi günü 32 takımın 
yer aldığı sözlü yargılama ve duruşmalarda, 
tahkim alanında uzman akademisyenlerin 
yanı sıra, önde gelen hukuk bürolarından 
avukatlar hakemlik yaptı. Ticari bir uyuş-

◗ Birincilik Ödülü: 
Galatasaray Üniversitesi (7.500 TL)
◗ İkincilik Ödülü: 
Bilkent Üniversitesi (5.000 TL)
◗ Üçüncülük Ödülü:
Anadolu Üniversitesi (2.500 TL)
◗ Geleceğin Tahkim Avukatı: 
Hande Pat (Bilkent Üniversitesi) 
◗ Genç ISTAC Özel Ödülü: 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
◗ En İyi Dava Dilekçesi Ödülü: 
Gazi Üniversitesi
◗ En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü: 
İstanbul Şehir Üniversitesi

ÖDÜLLER

mazlığın “İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları” 
uygulanarak çözümü etrafında kurgulanan 
yarışmada ilk 8’e kalan ekipler, 30 Nisan pa-
zar günü yarı final ve final heyecanı yaşadı. 
Yarışmanın final duruşmasında ise Bilkent 
Üniversitesi ile Galatasaray Üniversitesi 
takımları karşı karşıya geldi.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Kürşat Karacabey, Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Seldağ Güneş Peschke ve İstanbul Tahkim 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın ha-
kemliğinde gerçekleşen final yarışmasında, 
birincilik sevincini yaşayan taraf Galatasaray 
Üniversitesi oldu. Geleceğin Tahkim Avuka-
tı ödülü de Bilkent takımından Hande Pat’a 
verildi. Genç ISTAC Özel Ödülü’nü ise An-
kara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibi aldı.

 
Hukukçuların şöleni

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Ziya Akıncı, ödül töreninde yaptığı ko-
nuşmada yarışmayı “hukukçuların şöleni” 
olarak yorumlayarak, “İstanbul Tahkim 

Merkezi artık avukatların merkezi konu-
munda, fevkalade sahip çıkıyorlar ISTAC’a. 
Bu yarışmaya gösterilen ilgi de bunun 
göstergesiydi. Şölen gibi iki gün yaşadık. 
Merkezimiz belki de en güzel aktivite-
lerinden birini gerçekleştirdi. ISTAC kısa 
bir süre önce faaliyete geçmesine rağ-
men, uluslararası davalarla aktif bir tahkim 
merkezi oldu. Genç hukukçularımız için 
de yeni bir çekim merkezi haline gel-
di. En önemlisi ise hem özel sektör hem 
kamu sektörü ISTAC’ı benimsedi. Artık 
sözleşmelere ISTAC tahkimi şartı yazılıyor, 
etkinliğimiz her geçen gün artıyor” dedi.

Yarışmayı destekleyen Zorlu Grubu’na 
ve hakemlik yapan hukukçu ve akade-
misyenlere teşekkür eden ISTAC Başkanı 
Akıncı, geleceğin tahkim avukatlarına “Bu 
yarışmanın kaybedeni yok” mesajını verdi.

Prof. Dr. Akıncı, bu organizasyonun 
daha ilk senesinde Türkiye’nin en büyük 
hukuk yarışması olduğunu vurgularken, 
“Gelecek sene ilginin daha da artmasını 
ve özellikle yurt dışı üniversitelerden ka-
tılım olmasını bekliyoruz” dedi.

Zorlu Holding Hukuk Direktörü Öz-
lem Gelbal Uluışık da “ISTAC’ın avukatlık 
mesleğine katacağı itibarı gözardı ede-
meyiz” derken, genç hukukçuların yarış-
ma heyecanına ortak olmaktan duyduk-
ları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin gele-
nekselleştirmeyi hedeflediği “Genç ISTAC 
Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nda 
final mücadelesi veren takımlar, üniver-
sitelerine para ödülleri ve sürpriz hedi-
yelerle döndü.

İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen ilk farazi dava yarışması 
üniversiteler arası takımlar ligine dönüştü. Yarışmaya başvuran 42 takımdan 
32’si duruşma arenasına çıktı ve 230 hukuk öğrencisi birincilik ödülü için 
mücadele etti.  Birincilik ödülü Galatasaray Üniversitesi’nin olurken, Geleceğin 
Tahkim Avukatı Ödülü'nü ise Bilkent ekibinden Hande Pat aldı.

Geleceğin hukukçuları 
“tahkim” için yarıştı




