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I. AMAÇ  

     Hukuk davalarında gerekçeli karar yarışması ile hâkim adaylarının, örnek bir hukuk 

dava dosyasının gerekçeli kararını hazırlayarak, hukuki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları, 

kararlarda gerekçenin önemini kavramaları ve meslek hayatlarına daha hazır bir şekilde 

başlamaları amaçlanmaktadır.  

 

II. BAŞVURU KOŞULLARI 

 

1. Her sınıftan 1 takım yarışacaktır. 

2. Takımlar 3’er hâkim adayından oluşacaktır. 

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

gönüllü olmadığı takdirde yarışmacılar danışman hâkim ve sınıf temsilcisi tarafından 

belirlenecektir. 

 

III. YARIŞMA KURALLARI 

1. Yarışma Kurulunca tespit edilen ve takımlara bildirilen konuya ilişkin örnek bir 

hukuk dava dosyası, yarışma günü takımlara teslim edilecektir. Takımlardan, belirlenen 

sürede tevdi edilen dosyayı inceleyerek gerekçeli karar hazırlamaları ve gerekçeli kararı 

Yarışma Kuruluna teslim etmeleri istenilecektir. 

2. Yarışma sırasında hazırlanacak gerekçeli kararlar bilgisayarda ve elektronik ortamda 

yazılacaktır. 

3. Takımlar kendi içerisinde iş bölümünü belirleyecektir.  

4. Takımlar gerekçeli karar yazımı sırasında kendi aralarında tartışarak kararı 

hazırlayacaklardır.  

5. Karar ve gerekçede çoğunluk görüşüne katılmayan takım üyesi, görüşünü muhalefet 

şerhi yazarak karara yansıtacaktır. 

6. Gerekçeli kararlar A4 boyutunda, 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, Türkçe 

karakterle ve imla kurallarına uygun olarak yazılacaktır. Yazı karakter büyüklüğü 12 punto, 

Times News Roman yazı stilinde ve 1,5 satır aralığı bırakılarak yazılacaktır.  

7. Yarışma sırasında yazılı ve çevrimiçi tüm kaynakların kullanımı serbest olacaktır. 



8. Yarışma süresinin sonunda takımlar hazırladıkları gerekçeli kararları Yarışma 

Kuruluna ulaştırılmak üzere gözetmene teslim edecektir. 

9. Yarışma süresi 3 saattir. 

 

IV. YARIŞMANIN KONUSU 

1. Yarışma Kurulunca tespit edilen dava konusu boşanma ve ferilerine ilişkindir. 

  

V. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

1. Puanlar, Yarışma Kurulu tarafından 100 tam puan üzerinden verilecektir.  

2. Takımların hazırladıkları gerekçeli kararlar değerlendirilerek belirlenen kriterler 

uyarınca yapılan puanlamaya göre en yüksek puanı alan 3 takım ilan edilecektir. 

3. Yarışmanın puanlaması “Puanlama Kuralları”na göre hazırlanan çizelgeye göre 

yapılır. Bu puanlama cetveli üzerinden takımlara puan verilir.   

4. Takımların hazırlayacakları gerekçeli kararlar HMK 297. maddesinde yazılı kanuni 

zorunlu hususların yanı sıra; 

 Taraflar arasındaki olay ve uyuşmazlığın özeti, 

 Taraflarca dayanılan deliller, ret ve üstün tutma nedenleri, 

 Hukuki sebep, 

 Hukuki sebep ile olaylar arasında kurulan bağlantı, 

 Anlaşılır ve sade bir Türkçe kullanımı ve 

 Doktrin, içtihat, mevzuat, beyan ve delillerin sadece uyuşmazlığın çözümü ile ilgili 

kısımlarına özet olarak yer verilmesi, aynen alıntı veya kes/kopyala/yapıştır yapılmaması 

    Kriterleri bakımından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 

HUKUK DAVALARINDA GEREKÇELİ KARAR YARIŞMASI 

YARIŞMA TAKVİMİ 

  

A. İLAN,  KAYIT VE YARIŞMA 

İlan Tarihi : 18 Kasım 2022 

Son Kayıt Tarihi : 23 Kasım 2022 Mesai Bitimine Kadar 

Kayıt Yeri :Aday İşlem Bürosu (E-1 Binası, 1. Kat)  

Takımların İlanı : 25 Kasım 2022  

Yarışma Tarihi : 16 Aralık 2022 

Yarışma Sonuçlarının İlanı : Dereceye giren ilk üç takım bilahare   

törenle ilan edilecektir.  

 

 

Not: İdare tarafından durum ve koşullara göre yarışma takviminde değişiklik yapılabilir. 

 


