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ACM ICPC Programlama 
Yarışması nedir?

Geçmişi 1970 yılına dayanan ACM ICPC, 
dünya çapında üniversite öğrencileri arasında 
takım halinde yarışılan en prestijli program-
lama yarışması. 2016 yılında yarışmaya 2 bin 
736 üniversiteden 40 binden fazla yarışmacı 
(yaklaşık 14 bin takım) iştirak etti. Yarışma 
öncelikle bölgesel yapılıyor; her bölgeden 
dereceye girenler ise dünya şampiyonasına 
katılmaya hak kazanıyor. Dünya şampiyona-
sında her yıl yaklaşık 130 takım yarışıyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu Güneydoğu 
Avrupa bölgesinde 10 ülkeden (Türkiye, Yu-
nanistan, Bulgaristan, İsrail, Moldova, Roman-
ya, Ukrayna, Karadağ, Sırbistan, Makedonya) 
üniversiteler katılabiliyor.

TOBB ETÜ

TOBB ETÜ’DEN 
TARIHI BAŞARI
TOBB ETÜ, ACM-ICPC SEERC 2016 
Programlama Yarışması’nda ilk 10 
içinde yer alarak tarihi bir başarı 
yakaladı. Ülkemizin önde gelen 
üniversitelerinden her yıl ortalama 
altı takımın düzenli olarak katıldığı 
yarışmada TOBB ETÜ’nün başarısı 
ülkemizin bilim ve teknolojisi 
adına çıtayı yükseltti. 

yarışması olan ACM ICPC’ye bu yıl yüze 
yakın ülkeden 130 üniversite takımı katıldı. 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğren-
cisi Mustafa Erdem Kirez (yarışmacı) ve 
öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Abul’dan 
(takım koçu) oluşan takımımız yarışma ku-
ralı gereği her takım üç yarışmacı ile temsil 
edilmesi gerekirken iki öğrencimiz vize ala-
madığından dolayı tek yarışmacı ile temsil 
edildi. Takımımız tek yarışmacı ile sorulan 
12 sorudan dördünü çözerek önemli bir 
başarı kazandı. 

Takımımızın başarısını ve vize mağdu-
riyetini göz önünde bulunduran düzenle-
me komitesi, 2018 yılında Çin’de yapılacak 
dünya şampiyonasına takımımızı doğrudan 
katılmak için davet etti. 

T OBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü Takımı, ACM-ICPC SEERC 
2016 Programlama Yarışması’ndan 

tarihi başarı ile döndü. ACM-ICPC SEERC 
2016 (Southeastern Europe Regional Con-
test) bölgesel programlama yarışmasına 
toplamda katılan 85 takımın yaklaşık yarısı 
Romanya’da diğer yarısı ise Ukrayna’da 
eşzamanlı olarak yarıştılar. 

Doç. Dr. Osman Abul koçluğunda, bil-
gisayar mühendisliği bölümü öğrencileri 
Mustafa Erdem Kirez, Onur Yıldız ve Meh-
met Murat Akburak’tan oluşan LogicError 
isimli üniversitemiz takımı, Romanya sı-
ralamasında üçüncü, Romanya+Ukrayna 
(SEERC) sıralamasında altıncı olarak önemli 
bir başarıya imza attı.

Özellikle Romanya ve Ukrayna’nın ülke 
olarak güçlü olduğu bu bölgede, ilk kez 
bir Türk takımı (TOBB ETÜ) ilk 10 içinde yer 
almayı başardı. Son 10 yıldır ülkemizin önde 
gelen üniversitelerinden her yıl ortalama altı 
takımın düzenli olarak katıldığı yarışmada 
üniversitemiz takımının bu başarısı ülkemi-
zin bilim ve teknolojisi adına çıtayı yükseltti. 

130 üniversite takımı katıldı
TOBB ETÜ Takımı; Princeton, Waterloo, 

MIT, Oxford, ETH Zurich, Harvard gibi en 
seçkin üniversitelerin katıldığı ana spon-
sorluğunu IBM’in yaptığı ACM-ICPC World 
Finals 2017’e Türkiye’den katılmaya hak 
kazanan ilk takım oldu. Dünya şampiyo-
nası 20 - 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Rapid City - South Dakota / Amerika’da 
gerçekleştirildi.

41’incisi düzenlenen dünyanın en 
prestijli üniversiteler arası programlama Fo
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Türkiye ve Iran tahkimcileri 
bölgesel işbirliği arayışında
İstanbul Tahkim Merkezi, Tahran Tahkim Merkezi ile İran’da 
konferans düzenledi. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ziya Akıncı, “Türkiye ile İran’ın işbirliği bölgesel tahkimde ticari 
büyüme sağlayacak” dedi.

getiriyor” mesajını verdi. Konferansa Tiflis’ten 
katılan uluslararası deneyime sahip tahkim 
avukatı Nicola Mariani’nin gündeminde ise 
Gürcistan Uluslararası Tahkim Merkezi (GIAC) 
vardı. Ülkesinin tahkim kurumunu anlatırken, 
küçük miktarlı davalarda bölgesel tahkim 
merkezlerinin rolüne şöyle dikkat çekti:

“2013 yılında kurulan GIAC ilk davayı 
2016’da aldı. Hedefi, öncelikle yerel pazar; 
daha sonra Azerbaycan ve Türkiye gibi komşu 
ülkelerden yabancı yatırımcıların küçük ve 
orta ölçekli davalarını çekmek… Bölgesel 
tahkim merkezleri küçük miktarlı uyuşmaz-
lıklarda yabancı yatırımcılar için önemli im-
kânlar sunuyor. Gürcistan hükümeti de oluş-
turduğu hukuki altyapı ve reform çalışmaları 
ile buna destek veriyor; Dubai ve Singapur 
örneklerinde olduğu gibi, Gürcistan’da da 
tahkime ilişkin davaların görüleceği ve tam 
bir şeffaflığın hâkim olacağı özel bir mahke-
me hedefleniyor. Çünkü tahkimin gelişmesi 
ile ticari büyüme arasında doğrudan ilişki var.”

ISTAC Milletlerarası Tahkim Divanı Üyesi, 
İran asıllı hukukçu Hamid Gharavi, konfe-
ransta ISTAC-TRAC işbirliğini değerlendi-
rirken, İran’ın “Washington Konvansiyonu” 
olarak bilinen “Uluslararası Yatırım Uyuş-
mazlıkları Çözüm Merkezi-ICSID Sözleşme-
si’ni onaylamasının önemine dikkat çekti. 
Ghravi, “Geleceğe doğru en önemli pozi-
tif adımlardan biri bu olacak” dedi. ISTAC 
Genel Sekreteri Candan Yasan Tepetaş ise 
konuşmasında, “Türkiye’nin uluslararası bir 
tahkim merkezi için tüm hukuki altyapıya 
sahip olduğunu” vurguladı.  

ISTAC Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mus-
tafa Çıkrıkçıoğlu, Adalet Bakanlığı Arabulu-
culuk Daire Başkanı ve ISTAC Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Öztatar, ISTAC Yönetim Kurulu 
üyeleri Müjdat Keçeci ve Av. Mehmet Rifat 
Bacanlı da Tahran konferansına katılarak, ku-
rumun bölgesel tanıtımına katkı sağladılar.

İ
stanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), etkin-
liğini uluslararası arenaya taşıma hede-
fiyle başlattığı çalışmalar kapsamında, 
İran’da konferans düzenledi. ISTAC’ın 

İran Bölgesel Tahkim Merkezi (TRAC) ile ortak-
laşa düzenlediği konferansta, tahkim hukuk-
çuları bölgesel fırsatlar ve işbirliği koşullarını 
değerlendirdi. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ziya Akıncı, konferansta yaptığı ko-
nuşmada, “ISTAC-TRAC işbirliği her iki ülke 
tahkimi için azımsanamayacak olanaklar su-
nuyor, bunu fırsata dönüştürebiliriz” mesajını 
verdi. Tahran konferansının da bu işbirliği yö-
nünde atılmış bir adım olduğunu hatırlatan 
Prof. Akıncı, artık bölgesel tahkimin önemini 
artırdığını vurguladı.

Prof. Akıncı, şöyle konuştu: “Elbette ulusla-
rarası tahkim alanında etkin konumdaki Paris, 
Londra, Cenevre gibi büyük merkezlerin öne-
mini ve rollerini yadsıyamayız, ancak bölgesel 
tahkim merkezlerinin önemi gün geçtikçe 
artıyor. ISTAC olarak, Tahran Bölgesel Tahkim 
Merkezi TRAC’ı Türkiye pazarına sunmak isti-
yoruz. İran, Türk yatırımcılar için çok önemli 
bir pazar. Ayrıca Batı dünyasından şirketle-
rin İran’da yapacağı yatırımlar açısından da 
uyuşmazlıkların çözümünde ISTAC önemli 
fırsatlar sunuyor. İki merkez arasındaki işbirliği 
bölgesel açıdan ekonomik ve ticari büyümeyi 
beraberinde getirecek. Bölgesel tahkim mer-

kezleri uyuşmazlıklara çözüm arayan taraflar 
için de avantaj, zira kültürel ve sosyal olarak 
tarafları daha iyi anlıyor ve ihtiyaçlarına daha 
hızlı ve kolay cevap verebiliyorlar.”

Uluslararası dava deneyimine sahip hu-
kukçuların buluştuğu konferansa ev sahipliği 
yapan Tahran Tahkim Merkezi (TRAC) Direk-
törü Oveis Rezvanian ise bu alanda her türlü 
hukuki altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Oveis Rezvanian, “İran, (yabancı hakem 
kararlarının tanınması, icrası ve tenfizine yö-
nelik) New York Sözleşmesi’ne taraf. Yurt içi ve 
milletlerarası tahkimi düzenleyen kanunları, 
uzmanlardan oluşan zengin bir hakem listesi 
bulunuyor. Tahran Tahkim Merkezi’nin hükü-
met ile hiçbir bağı yok, tarafsız ve bağımsız 
bir kurumuz. Ayrıca TRAC, zaman ve masraf 
açısından uygun, pahalı olmayan etkin bir 
tahkim seçeneği sunuyor” dedi. 

Ticareti olumlu etkiliyor
Avrupa’nın önde gelen tahkim hukukçu-

larından Matthieu de Boisséson da oturum 
başkanlığı yaptığı konferansta, İran ve Türki-
ye’nin tahkim kurumları arasındaki işbirliğini 
bölgesel açıdan önemli bir adım olarak de-
ğerlendirdi. Boisséson, “Bölgesel tahkim mer-
kezlerinin, uluslararası ticaret ve yabancı yatı-
rımcılar için sunduğu güvenceler ekonomik, 
ticari ve hukuki gelişmeleri de beraberinde 


