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Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması (LKDY) 2 aşamalı bir yarışma formatı ile gerçekleşecektir. Birinci tur yarışmaları ile seçilen
5 takım ile final yarışması yapılarak ilk 3 takım belirlenecek ve ödülleri takdim edilecektir. 4. ve 5. takımlara ise mansiyon ödülleri
takdim edilecektir.

LKDY’da her takım lise öğrencilerinden oluşan 4’er kişiden oluşur. Bu 4 kişi Hakim, Savcı, Sanık ve Sanık Avukatı (Müdafi) rollerini
paylaşırlar. Takımlar başvuru esnasında 5. kişi olarak yedek bir yarışmacıyı da başvurularına eklemelidirler.

Her yarışmacı takım belirlenen dava konularında jüri karşısında üzerinde çalışarak hazırladıkları dava dosyasını 15 dk içerisinde
canlandırma yöntemi ile aktarırlar. 15 dk sonunda Hakim rolündeki takım üyesi öğrenci davayı sonuçlandırır ve yarışmacı
takımın sunumunu sonlandırır. Yarışmacılar salondan ayrıldıktan sonra jüri son değerlendirmesini yaparak takım değerlendirme
tutanağını doldurur ve bir sonraki yarışmacıları davet ederler.
 
Bu şekilde hazırlanan ayrı mahkeme salonlarında tüm takımların eş zamanlı olarak yarışmaları sağlanarak birinci tur yarışmaları
sonlandırılır. Birinci tur yarışmaları sonucunda en yüksek değerlendirme notunu alan 5 takım bir sonraki tura yükseltilir. 

Final turuna kalacak olan takımlar ertesi gün yarışma web sitesi üzerinden takım adları ilan edilmek suretiyle
duyurulur.
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LKDY, tüm etapları ile tamamen fiziksel ortamda, İKÜ Hukuk Fakültesi’ndeki mahkeme salonlarında gerçekleştirilecektir. 

Her takım sırasıyla yarışma programında belirlenen mahkeme salonlarına giriş yaparak performanslarını sergilerler.
 
Takımlar, belirlenen mahkeme salonlarına programa uygun şekilde giriş yapacaklardır.
 
Pandemi koşulları nedeniyle yarışma turlarından herhangi birisinin ve/veya tamamının sanal ortamda yapılması gerekirse,
takımlar aday.iku.edu.tr adresinde oluşturulacak sanal mahkeme planı üzerinden programa uygun şekilde salona giriş
yapacaklardır. Bu süreçte yarışmacılar ekibimiz tarafından yönlendirilecektir.
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TAKIM ROLLERİ

SANIK (Suç İşlediği Düşünülen Kişi)

SANIK AVUKATI (Müdafi-Sanığı Savunacak Olan Avukat)                 

SAVCI (Soruşturma Yapan, İddianame Hazırlayan Kişi)         

HAKİM (Duruşma Yöneticisi, Sonuca Karar Veren)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören ortaöğretim (lise)
11. ve 12. sınıf öğrencileri takımlarını kurarak
yarışmaya başvuru yapabilirler. Tüm takım üyeleri
bu kriterlere uygun kişilerden oluşmalıdır.
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JURİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Konuya Hakimiyet
Vurgu ve Tonlama
Jest ve Mimikleri Kullanma
Kelimeleri Doğru İfade Etme
Hukuk Aşinalığı
Olaya Bağlılık
Sözlü İfade Yeteneği ve Soru Cevaplama Hızı
Belirlenen Süre Riayet
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YARIŞMA TAKVİMİ
 
 Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2022
 Bilgilendirme Toplantısı: 05 Mart 2022  
 Birinci Tur Yarışmaları: 12 Mart 2022
 Final Turu Yarışmaları: 19 Mart 2022 


