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I. AMAÇ  

         Bu yarışma ile hâkim/savcı adaylarının insan hakları alanındaki  farkındalıklarının 
artırılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (AİHS) yer alan hak ve özgürlüklerle ilgili 
bilinç ve motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Yarışmada, özet bir ceza 
dosyasının ele alınarak, AİHS’de yer alan hükümler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) ile Anayasa Mahkemesinin (AYM) uygulamaları çerçevesinde değerlendirme 
yapılması beklenmektedir.  
 
II.  BAŞVURU KOŞULLARI 
 

A. Yarışmaya her sınıftan birer grup katılım sağlayabilecektir. 
 

B. Gruplarda üçer kişinin yer alması öngörülmekle birlikte, aynı sınıftan daha fazla katılım 
sağlanmak istendiğinde bu mümkün olabilecektir. 

 
C. Gruplar, her sınıftan öncelikle istekliler arasından belirlenecektir. Yeterli sayıda istekli 

çıkmadığı takdirde gruplar öğretim görevlileri tarafından tamamlanacaktır. 
 

 
III. YARIŞMA AŞAMALARI VE KURALLAR 

    Yarışma tek aşamada gerçekleştirilecektir.  

 
A. Yarışma Kuralları 

1. Özet bir ceza dosyasının belirlenen süre (bir hafta) içinde incelenip AİHS’de yer alan 
hak ve özgürlükler ile AİHM ve AYM uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmesi 
beklenmektedir.  

2. Gruplar yapmış oldukları değerlendirmeleri bilgisayar ortamında yazılı bir çalışma 
haline getirip teslim edeceklerdir. Bunun için istendiği takdirde Akademideki 
bilgisayarlar da kullanılabilecektir.  

3. Grup içindeki iş bölümü gruptaki üyelerce belirlenecektir.  



4. Birlikte veya ayrı ayrı yapılacak araştırmalar sonrası, üyelerin bir araya gelip 
müzakerelerde bulunması ve ortak bir değerlenme yapmaları gerekmektedir. Muhalif 
görüş olduğu takdirde gerekçeleriyle birlikte belirtmek mümkün olacaktır.  

5. Gruplarca yapılacak çalışmaların gerekçeli olması (olay ve olgularla birlikte hukuki 
nitelemelerde bulunulması, ilgili hukuk ve AİHM uygulamalarına atıf yapılması) 
gerekmektedir. 

6. Çalışmalar A4 kâğıt boyutunda, 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, Türkçe karakterle 
ve imla kurallarına uygun olarak yazılacaktır. Yazı karakter büyüklüğü 12 punto olacak 
ve 1,5 satır aralığı bırakılacaktır.  

7. Yarışma süresince her türlü kaynak kullanılabilir.  

8. Yarışma süresi dosyaların gruplara verilmesi ile başlayacak olup yarışmacıların 
araştırma, müzakere ve yazıya dökme sürecini kapsamaktadır. Gözetmen eşliğinde 
geçirilecek bir bölüm olmayacak, belirlenen süre içindeki organizasyon gruplarca 
takdirinde olacaktır. 

9. Yarışma süresinin sonunda gruplarca hazırlanan çalışmalar Adalet Akademisince 
temin edilen flash belleklere kaydedilecektir. 

10. Yazılı çalışmaların tesliminden sonra grupların kendi içlerinden belirleyecekleri  grup 
sözcülerince kısa sunumlar yapılacaktır.  
 

B. Nihai Değerlendirme 

Yarışma tek aşamada gerçekleştirilecek olup yapılan puanlamaya göre en yüksek puanı 
alan takım yarışmayı kazanmış sayılacaktır. 

IV. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

A. Puanlar Yarışma Kurulu tarafından 100 üzerinden verilecektir.  
  

B. “Puanlama Kuralları”na göre hazırlanan çizelgeye göre değerlendirme yapılıp 
puanlama cetveli üzerinden gruplara puanları takdir edilecektir.   
C. Gruplarca hazırlanan çalışmaların puanlanmasında aşağıdaki hususlar nazara 
alınacaktır; 

• İnsan hakları hukuku bilinci, 
• AİHS’de yer alan hak ve özgürlükler hakkındaki farkındalık ile AİHM ve AYM 

uygulamalarına ilişkin araştırma ve analiz becerisi, 
• Muhakeme yeteneği 
• Objektiflik, 
• Dil ve kompozisyon, 
• Anlaşılırlık ve açıklık. 

 



 


