I. LİSELERARASI KURGUSAL DAVA YARIŞMASI
1. TUR DAVA YARIŞMA KONUSU

A. OLAYA GÖRE KURGUSAL DAVANIN YARIŞMA GRUPLARINCA NASIL PLANLANMASI
GEREKTİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA: Kurgusal dava aşağıda yer alan olay çerçevesinde
gerçekleştirilmelidir. Olayda adı geçen Arthur ve Avukatını iki öğrenci; Facebook yetkilisi ve
Avukatını iki öğrenci temsil edecek olup Mahkemede Hakimlik görevini ise bir öğrenci
üstlenecektir.
B. OLAY
Sosyal medya uygulamalarını kullanmayı çok seven Arthur, 15.02.2018 tarihinde Facebook
ana sayfasında dolaşırken, farklı nitelikte sorular içeren bir testin çözülmesi sonucu kişinin
karakter analizini yapacağını iddia eden “This Is Your Digitial Life” adlı uygulamaya denk gelir.
Kişilik analizi konusuna ilgi duyan Arthur, testi çözmek amacıyla hemen uygulamaya tıklar.
Bunun üzerine küçük bir pencere açılır ve test aşamasına geçilebilmesi için Arthur’dan,
hesabıyla ilgili çeşitli bilgilere erişim izni verilmesi istenir. Bir an önce testi çözmek isteyen ve
bu nedenle ekranda bulunan açıklamaları da dikkatle okumayan Arthur, gereken izni verir ve
testi çözer.
17.03.2018 tarihinde The Guardian ve New York Times, Facebook üzerinden yayılan
ve kişilik testi yaptığını iddia eden “This Is Your Digitial Life” adlı uygulama aracılığıyla, dünya
çapında yaklaşık 87 milyon kullanıcının profil bilgilerine, Facebook üzerinden eklediği
arkadaşlarının, beğendiği sayfalar ile gönderilerin listesine erişildiğine ilişkin iddiaları
haberleştirir. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda, uygulamayı üreten firmanın elde ettiği
verileri detaylı bir analize tabi tutarak tüm bu insanların karakter profillerini oluşturduğu ve
bu profilleri reklam şirketlerine satarak gelir elde ettiği anlaşılmıştır.
Kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşıldığını düşünen Arthur,
hakkını aramak istemektedir.
C. YARIŞMA KURALLARI
1. Yarışma yedi (7) ayrı salonda aynı anda ve belirlenen sıra takip edilmek suretiyle
yapılacaktır.

2. Kurgusal Davada üç ayrı fonksiyonu yerine getirecek öğrencilere maksimum 5’er dakika
süre verilecektir. Bir grubun yarışma süresi toplamda 15 dakikayı geçmeyecektir.
2. Öğrencilerin bu faaliyetleri ayrı ayrı 100 üzerinden değerlendirilecek ve ortalaması ekibin
başarı notu olarak belirlenecektir.
3. Birinci tur elemede belirlenen 5 grup finalde yarışacaktır. Finalin yarışma konusu ayrıca
belirlenecektir.

