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I. AMAÇ  

         Kurgusal duruşma yarışması ile hâkim ve savcı adaylarının hukuki bilgi ve 

deneyimlerini aktif olarak uygulayıp, meslek hayatlarına daha hazır bir şekilde başlamaları, 

mesleki bilgi, etik ve iletişim kuralları çerçevesinde tamamlayarak katılımcılar ve diğer 

adaylar açısından eğitici olması amaçlanmaktadır.  

 

II.  BAŞVURU KOŞULLARI 

 

A. 24 sınıftan 1 takım olmak üzere 24 takım kendi arasında yarışacaktır. 

 

B. Her takımda Ağır Ceza Mahkemesi yargılaması esas olmak üzere 1 mahkeme başkanı,  

2 üye hâkim, 1 Cumhuriyet savcısı olmak üzere 4 kişi bulunacaktır. 

 

C. Sanık ve müdafi, varsa mağdur ve vekili ile tanıklar mümkün olduğunca idare 

tarafından belirlenecek, böylelikle davanın anlatımına ilişkin yeknesaklık 

sağlanacaktır.  

 

D. Takımlar, her sınıf tarafından gönüllülük esasına göre belirlenecektir. Yeteri kadar 

gönüllü olmadığı takdirde danışman hâkim tarafından belirleme yapılacaktır. 

   

 

III.  YARIŞMA AŞAMALARI VE KURALLAR 

            Yarışma, Dosya Oluşturma ve Duruşma aşamasından oluşacaktır.  

A. Dosya Oluşturma 

1. Takımlar, idare tarafından verilen soruşturma dosyası kapsamına göre 

mevzuata uygun olarak iddianame ve tensip tutanağı hazırlayacak, ayrıca 

tensip tutanağı uyarınca ilgili yerlere müzekkere yazacaklardır.  
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2. Dosya hazırlanırken A4 kâğıt kullanılacak, kâğıtlarda 2,5 cm kenar boşlukları 

bırakılacak, yazımda Türkçe karakter kullanılacak ve imla kurallarına dikkat 

edilecektir. Metin yazı karakter büyüklüğü 12 punto, yazı stili Times News 

Roman ve satır aralığı 1,5 cm olacaktır.  

3. İddianame, tensip tutanağı ve diğer belgeler kapaklı mahkeme dosyası içinde 

tek nüsha halinde Kalem yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecek, dosyanın 

sağ üst köşesinde yarışan takımın/sınıfın numarası yer alacaktır. Hazırlanan 

dosya fiziki olarak Eğitim Planlama Bürosuna teslim edilecektir.  

 

B. Duruşma Aşaması 

 

1. Her bir takım kendileri için belirlenen duruşma gününde Yarışma Kurulu önünde 

duruşma yapar.  

 

2. Duruşmanın başlaması ve yönetilmesi ile iddia ve savunma, soru yöneltme-cevaplama, 

son görüşler ile gerekçesi ana hatlarıyla açıklanarak kısa karar yazılıp, duruşma 

aşaması tamamlanacaktır. Duruşma aşaması bir buçuk (1,5) saati geçemeyecektir. 

 

3. Takımlar duruşmada ulusal mevzuat, uluslararası normlar, Yargıtay ve mahkeme 

kararları ile kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak metin okuma 

şeklinde olmamalıdır. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) kullanılamaz, 

görsel sunum yapılamaz.  

 

4. Duruşma aşamasında özellikle duruşmaya başlama, sujeleri huzura alma ve sırası, söz 

hakkı verme, gerekiyorsa hak hatırlatma, çapraz sorgu, doğrudan veya dolaylı soru 

sorma, sözlü ve yazılı delilleri tartışma, hukuki ve hukuka aykırı delilleri tasnif etme, 

duruşmayı bitirme ve karar verme vb. konular değerlendirilecektir. 

 

5. Duruşma sonunda kısa da olsa olay kabulünün açıklaması, suçun belirlenmesi ve 

hüküm kurulması istenmektedir.  

 

6. Soruşturma evrakının eksik olduğu düşünülüyor ise mevcut delillere göre suçun 

nitelendirilmesinin yapılması, iddianame tanzim edilmesi, iddianame kabul kararı 

verilmesi, tensip tutanağında varsa eksikliklerin giderilmesi yönünde ara karar 

kurulması gerekmektedir.  

 

7. Kurgusal duruşma yapılacağından eksiklik olarak kriminal rapor, adli rapor, kolluk 

araştırma tutanağı gibi belgelerin geldiği kabul edilerek duruşmaya başlanacaktır. 

Kaldı ki duruşmaya başlamadan önce Yarışma Kurulu tarafından ara kararlara olumlu 

veya olumsuz cevap verildiği bildirilecektir. 

 

8. İdare dışında yarışmada ses ve görüntü kaydı alınamaz.  
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9. Takımlar yarışma sırasında yanlarında cep telefonu, tablet, veri aktarım cihazı vb. 

bulunduramaz.  

 

10. Takımlar ve takımlarla doğrudan ilgili kişiler, kendilerinin yarışmacı olarak 

katılmadıkları duruşma aşamalarını izleyemezler. 

 

IV. YARIŞMA  

 

A. 24 sınıftan birer takım olmak üzere 24 takım ilk tur yarışmaya katılacaktır. Kişisel 

verilerden arındırılan, maddi delillerin de bulunduğu gerçek bir dava dosyası, takımlara 

tevdi edilecektir. Takımların hazırladıkları iddianame, tensip tutanağı ve duruşma 

aşaması aynı öğretim görevlilerinden oluşan üç kişilik kurul tarafından 

değerlendirilecektir.  

 

B. İlk turda ilk dörde kalan takımlar arasında final turu düzenlenecektir. Final turuna 

kalan takımlar arasında yeni dava dosyası üzerinden ilk turdaki kriterlere göre yarışma 

yapılacak yine öğretim görevlilerinden oluşan beş kişilik kurul tarafından 

değerlendirilecek, birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecektir.  

 

 V. PUANLAMA  

A. Dosya hazırlama aşamasında; düzenlenecek iddianame ve tensip tutanağında 

kullandıkları hukuk bilgisi, gerekçelendirme, analiz yeteneği, kaynak kullanımı, 

mevzuat ve içtihat zenginliği, dil kullanımı ve genel evrak düzenine bakılacaktır. 

B. Duruşma aşamasında; duruşmaya hakimiyet, hukuk bilgisi, olayları tahlil yeteneği, 

hukuk kaynaklarının kullanılmasında doğruluk ve zenginlik, sorulara verilen 

cevaplardaki doğruluk ve hızlılık, üslup ve vücut dilini kullanma yeteneği, 

organizasyon, zaman kullanma, takım halinde çalışma başarısı kriterlerine göre 

değerlendirme yapılacaktır. 

C. Dosya hazırlama ve duruşma aşamasına ilişkin yapılan çalışmalar 100 puan üzerinden 

ayrı ayrı değerlendirilecektir. Duruşma aşamasının %70 ile dosya hazırlama 

aşamasının %30’unun toplanması suretiyle 100 puan üzerinden derecelendirme 

yapılacaktır. 

D. Yarışma sonunda, Yarışma Kurulu üye veya üyeleri ile yarışmaya katılan takımlar bir 

araya gelerek, dereceye giren veya girmeyen takımlarda esas alınan hususlara ilişkin 

değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

E. Yarışma kurallarının yorumlanmasında veya kurallara ilişkin herhangi bir uyuşmazlık 

olduğunda yarışmacılar konu ile ilgili talep ve çözüm önerilerini yarışma kuruluna 

iletir. Yarışma kurulu ihtiyaç duyarsa ilgili daire başkanının da görüşünü alarak karar 

verir.  
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TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 

CEZA KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI 
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YARIŞMA TAKVİMİ 

  

 

Yarışma takviminde durum ve koşullara göre idare tarafından değişiklik yapılabilir. 

 

A. TAKIMLARIN KAYITLARI  

Kayıt Tarihi                                        : 28 Eylül- 1 Ekim 2021, Eğitim Planlama 

Bürosu (E-1 Binası, 1. Kat)  

  

Takımlara Olayın Bildirim Tarihi       : 5 Ekim Salı, 2021  

  

B. YAZILI AŞAMA DOSYA TESLİMİ  

Son Teslim Tarihi                                      : 12 Ekim Salı, 2021  

 Teslim Yeri                                              : Eğitim Planlama Bürosu) (E-1 Binası, 1. 

Kat)  

 

       C. DURUŞMA (SÖZLÜ) AŞAMA   

Takımların Duruşmaları                       : 18 Ekim - 4 Kasım 2021 Tarihleri arasında 

 

        D. FİNAL KARŞILAŞMASI  

Finale Kalan Takımların İlanı               : 10 Kasım Çarşamba, 2021 

Final Olayının Bildirim Tarihi              : 11 Kasım Perşembe, 2021 

Takımların Dosya Teslim Tarihi           :  18 Kasım Perşembe, 2021 

Final Tarihi                                                 :  25 Kasım Perşembe, 2021 

  


