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I. AMAÇ  

         Kurgusal duruşma yarışması ile hâkim ve savcı adaylarının hukuki bilgi ve 

deneyimlerini bu çalışmada aktif olarak uygulayarak, meslek hayatlarına daha hazır bir 

şekilde başlamaları amaçlanmaktadır. Söz konusu yarışma mesleki bilgi, etik ve iletişim 

kuralları çerçevesinde tamamlanacak olup, katılımcılar ve diğer adaylar açısından her yönüyle 

eğitici olacaktır. 

 

II.  BAŞVURU KOŞULLARI 

 

A. Her sınıftan 1 takım olmak üzere toplam 24 takım olacaktır. 

 

B. Her takımda Ağır Ceza Mahkemesi yargılaması esas olmak üzere en az 1 başkan, 2 

üye hâkim, 1 savcı yer alacaktır. 

 

C. Aynı dosyaya ilişkin sanık, mağdur ve bunların vekilleri ile en az bir tane olmak 

üzere tanıklar diğer sınıflardaki adaylar arasından belirlenecektir. Aksi bir durum 

olması halinde bu kişiler idare tarafından da belirlenecektir. 

 

 

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

gönüllü olmadığı takdirde danışman hâkim ve sınıf temsilcisi tarafından 

belirlenecektir. 

   

 

 

III. YARIŞMA AŞAMALARI VE KURALLAR 

          Yarışma, Dosya Oluşturma ve Duruşma aşamasından oluşacaktır.  

 

A. Dosya Oluşturma 

1. Takımlar, usul yasaları ile ilgili mevzuata uygun olarak iddianame ve tensip zaptının 

da bulunduğu dava dosyası hazırlarlar.  

2. Dosyalarda A4 kâğıt kullanılacak, kağıtlarda 2,5 cm kenar boşlukları bırakılacak, 

yazımda Türkçe karakter kullanılacak ve imla kuralları uygulanacaktır. Metin; yazı 

karakter büyüklüğü 12 punto, Times News Roman yazı stilinde ve 1,5 satır aralığı 

bırakılarak yazılacaktır.  



3. İddianame ve diğer belgeler kapaklı mahkeme dosyası içinde 3 nüsha halinde 

düzenlenecek, dosyanın sağ üst köşesinde yarışan takımın/sınıfın numarası yer 

alacaktır. Hazırlanan dosya duruşmadan sonra aday işlem bürosuna teslim edilecektir.  

 

B. Duruşma Aşaması 

 

1. Her bir takım kendileri için belirlenen duruşma gününde 3 kişilik Yarışma Kurulu 

önünde duruşma yapar.  

 

2. Takım içinde iddia ve savunma, soru yöneltme-cevaplama ile son görüşler iletilerek 

duruşma tamamlanır. Bu sürüler toplam 1 saati geçemez, Yarışma Kurulu gerek 

görürse 15 dakika ek süre verebilir.    

 

3. Sözlü aşamada takımlar mevzuattan, uluslararası normlardan, Yargıtay ve mahkeme 

kararlarından ve kendi hazırladıkları dosyalardan faydalanabilirler. Ancak sözlü aşama 

bir metin okuma şekline dönüşmemelidir. Sunumlar için özel araçlar (grafik, harita vs) 

kullanılamaz, görsel sunum yapılamaz.  

 

4. İdare dışında yarışmada ses ve görüntü kaydı alınamaz.  

 

 

5. Yarışmacıların yarışma sırasında yanlarında cep telefonu, tablet, veri aktarım cihazı 

vb. bulundurulması yasaktır.     

 

 

IV. YARIŞMA  

 

A. Yarışmanın birinci turuna tüm sınıflar katılır. İdare tarafından hazırlanan dört 

farklı olaya ilişkin maddi delillerin bulunduğu dosyalar, kura sonucuna göre ilgili 

yarışmacı takımlara tevdi edilir. Dosya Yazımı ve Duruşma aşaması öğretim 

görevlilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından değerlendirilir.  

 

B. Final turuna birinci turda ilk dörde kalan takımlar katılacaktır. Final turu yeni dava 

dosyası üzerinden ilk turdaki kriterlere göre yapılacaktır.  
 

 V. PUANLAMA  

  

A. Dosya hazırlama ve duruşma aşamasına ilişkin yapılan çalışmaların puanlaması 

belirlenen not baremine göre 100 puan üzerinden yapılacaktır.  

 

B. Takımlar, 

 



 Dosya hazırlama aşamasında düzenlenecek iddianame ve tensip zaptında 

kullandıkları; hukuk bilgisi, gerekçelendirme, analiz yeteneği, kaynak 

kullanımı, mevzuat ve içtihat zenginliği, dil kullanımı ve genel evrak düzeni;  

 

 Duruşma aşamasında ise; duruşmaya hakimiyet, hukuk bilgisi, olayları tahlil 

yeteneği, hukuk kaynaklarının kullanmasındaki doğruluk ve zenginlik, sorulara 

verilen cevaplardaki doğruluk ve hızlılık, stil, duruş, dil ve vücut dilini 

kullanma yeteneği, organizasyon, zaman kullanma, takım halinde çalışma 

başarısı kriterlerine göre değerlendirilirler.   

C. Karşılaşmalarda takımların puanları “duruşma aşaması” puanının %70’i ile “dosya 

hazırlama aşaması” puanının %30’unun toplanması suretiyle belirlenecektir.  

  

VI. SONUÇLAR VE ÖDÜL TÖRENİ  

  

A. Sonuçlar Akademinin internet sitesinden ilan edilecektir. 

 

B. Final sonucunda ilk üçe giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri takdim edilecektir. 

 

  


