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Sosyal Medyada İşlenen Suçlar
Yarışma Teması

destekleriyle



Liselerarası Farazi Dava Yarışması Hakkında Bilgiler
   
A. Kısaltmalar ve Açıklamalar

1.İKÜ: İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kısaltmasıdır.
2.İKÜHF: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kısaltmasıdır.
3.LKDY: Liselerarası Kurgusal Dava Yarışmasını ifade eder.

B. Başvuru

Ön başvuru için https://aday.iku.edu.tr/tr/liselerarasi-farazi-dava-yarismasi                 
internet sitesinde ilan edilen form, tüm takım üyeleri tarafından doldurulur ve ön               
başvurusu onaylanan takım üyelerinin her birinden halen öğrenci olduklarına dair 
belge talep edilir. 

C. Genel Bilgiler

Yarışma Türkiye geneli resmi/özel tüm liselerde 11. ve 12.sınıfta okuyan tüm öğrencilerin 
katılımına açıktır.

Yarışmaya başvurmak için takım oluşturmak gerekmektedir.

Yarışmaya katılan her takım 5 üyeden oluşur. Takım üyelerinin tamamının aynı lisede 
öğrenim görmesi gerekir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Her takım üyeleri belirlenmiş rolleri üstlenecektir. Bu kapsamda her takımda 1 Hakim,             
1 Savcı, 1 Sanık, 1 Sanık Avukatı ve 1 Tanık olacaktır.

Aynı liseden birden fazla takım katılımları 3 takım ile sınırlandırılmıştır.
Her takım için İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’den bir takım koçu                      
görevlendirilecektir. Takım içerisinde alınan tüm kararlar takım koçu önerileri ve               
yönlendirilmesi ile gerçekleştirilir.

I. Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması'nın konusu Sosyal Medya Suçları hakkındadır. 
Yarışma konusuyla ilgili detaylar başvuru yapan takım üyelerine e-posta olarak 
gönderilecektir.

21-22 Mart 2020 tarihlerinde (2 grup halinde) İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy                
Yerleşkesi'nde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde bir tam gün sürecek 
Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı yapılacak ve yarışma ile ilgili detaylar ayrıntılı şekilde 
anlatılacaktır. Yarışmaya şehir dışından katılacak olan ve toplantıya katılma imkânı 
bulunmayan takımlar için video çekimi yapılacak ve gün sonunda takımlar ile pay-
laşılacaktır.



Gerçekleşecek olan Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı’nda takım koçları belirlenecek ve 
her takım ayrı sınıf/salonlarda takım koçları ile bir araya gelerek yarışma hakkında 
strateji belirleme ve örnek vaka üzerinde çalışacaklardır.

Yarışmanın birinci tur ve final turu için kurgusal dava dosyaları İstanbul Kültür                  
Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından hazırlanacaktır.

Yarışmanın birinci turları 11-12 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir.                                     
14 Mart -04 Nisan 2020 tarihleri arasında takımlar takım koçları ile sürekli irtibat haline 
kalacak ve yarışmanın birinci turuna hazırlanmaya devam edeceklerdir.

Takımlar Liselerarası Kurgusal Dava Yarışmasının birinci turunun ilk günü olan                         
11 Nisan 2020 tarihine kadar takım koçları ile tekrar buluşabilecek ve çalışmalarına 
devam edebilecekledir. Buluşma ile ilgili karar takım üyeleri ve takım koçu arasındaki 
görüşmeler sonucu verilecek olup takım koçları özellikle buluşmayı ve çalışmaları 
sürdürmeyi teşvik edeceklerdir.

Şehir dışından katılan takımlardan takım koçları ile yüz yüze buluşma imkânı                        
bulamayanlar ise telefon, görüntülü konuşma (Skype, whatsapp görüntülü arama vb.) 
yöntemleri ile yarışmanın birinci turuna hazırlanmaya devam edebilirler.

11-12 Nisan 2020 tarihlerinde yani yarışmanın birinci turunun gerçekleşeceği                     
günlerde başvuran tüm takımların eksiksiz bir şekilde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde 
bulunması gerekmektedir.

11-12 Nisan 2020’da gerçekleşecek olan birinci tur yarışmasında finale kalacak olan 
takımlar belirlenecek ve son olarak 18-19 Nisan 2020 tarihlerinde ise gerçekleşecek 
olan final yarışmasında ilk 3 takım ve mansiyonlar seçilecektir.

Seçilen ilk 3 takımdan birinciye 20.000 TL, ikinciye 10.000 TL ve üçüncüye 5.000 TL ödül 
verilecektir. İlk 3 takım dışında 7 takıma mansiyon ödülü verilecektir. Mansiyon ödül 
tutarı seçilecek her takım için 1.000 TL’dir.
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olan final yarışmasında ilk 3 takım ve mansiyonlar seçilecektir.
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tutarı seçilecek her takım için 1.000 TL’dir.

D. Yarışma Teması - Sosyal Medya Suçları

Kısaca sosyal medya olarak adlandırdığımız, çeşitli sosyal ağlarda devam eden insan 
ilişkileri zaman zaman konusu suç oluşturacak biçimlere bürünebilmektedir. Sosyal 
medyada işlenebilen suçlar, bilişim suçlarından farklı olup, daha çok bilişim vasıtalı 
suçlar olarak değerlendirilmektedir. Bunun anlamı, bu suç tiplerinin bilişim araçları 
olmaksızın da işlenebiliyor olmasıdır. Nitekim, günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan 
hakaret, tehdit, kişisel verilerin paylaşılması gibi suçlar, sosyal ağlar üzerinde de sıklık-
la karşımıza çıkmaktadır.

E. Yarışma Düzenleme Komitesi

 Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri Öztürk
 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 Dr. Öğr. Üy. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
 Dr. Öğr. Üy. P. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN
 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
 Deha SEVGEN
 İstanbul Kültür Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı
 Yavuz İlker BALDAN
 İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Kurumları İlişkileri Koordinatörü
 Aysima Selin ÖZTÜRK
 İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Kurumları İlişkileri Uzmanı 
 Ar. Gör. Serkan SEYHAN
 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 Ar. Gör. Ali ERDOĞAN
 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 Ar. Gör. Merve AKBULUT
 İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

F. Yarışma Jürisi

 Vuslat DİRİM (Asil Üye) 
 Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı
 Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı

 Fehmi TOSUN (Asil Üye)
 Yargıtay 7.Ceza Dairesi Üyesi
 İstanbul Anadolu Eski Cumhuriyet Başsavcısı     

 Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (Asil Üye)
 İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

 Dr. Öğr. Üy. Yasemin Filiz SAYGILAR KIRIT (Yedek Üye)
 İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi



G. Yarışma Sonucunun Açıklanması

Yarışmanın bitiminde yarışma sonuçları ve takımların her bir aşamada aldığı puanlar 
İstanbul Kültür Üniversitesinin internet sitesinde  ilan edilir.

H. Ödüller
Yarışma sonucunda birinci olan takıma 20.000 TL, ikinci olan takıma 10.000 TL, 
üçüncü olan takıma 5.000 TL ödül verilecektir. Ödül karşılığında dereceye giren 
takımlara çek takdim edilecektir.

Ayıca seçilen 7 farkı takıma 1.000 TL değerinde Mansiyon Ödülü verilecektir.

I. Takım Üyeleri Rolleri 

Takım üyelerinin rolleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

1.Takım Üyesi – Hakim
2.Takım Üyesi – Savcı 
3.Takım Üyesi – Sanık
4.Takım Üyesi – Sanık Avukatı
5.Takım Üyesi – Tanık



J.Yarışma Konusu Olayda Geçen Meslek ve Sıfatlar Hakkında Genel Bilgilendirme

1. Hakimlik Hakkında

Hakim, hukuki uyuşmazlıkları Anayasaya, kanun ve sair mevzuata uygun, tarafsız ve 
bağımsız olarak vicdani kanaatine göre hüküm veren kamu görevlisidir.

Hakimin Görevleri;
•Kendisine gelen dava konusu dosyayı incelemek,
•Davacı ve davalı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinlemek,
•Sunulan bilgi ve belgeleri almak, dava dosyalarına eklemek ve bunları değer-
lendirmek,
•Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, bazı durumlarda da 
görevi gereği  dava hakkında hüküm vermek.

Hakimlik Yapacak Kişinin Özellikleri,
•Ulusal ve Uluslararası Mevzuata hakim
•Sözel akıl yürütme becerisine sahip
•Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
•Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
•Sabırlı ve anlayışlı,
•Tarafsız ve bağımsız karar verebilen,
•Adil yargılanma ilkelerini gözeten
•Sorumluluk sahibi,
•Okumayı ve araştırmayı seven,
•Kuvvetli bir belleğe sahip,
•Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
•İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,
•Cesaretli ve sabırlı bir kimse olması gerekir.

Bu bağlamda Hakimlik rolünü canlandıracak olan öğrencinin bu özelliklerin çoğunu 
kendisinde görmeli ve davanın tüm süreçlerine hakim olarak davayı yönetebilmesi 
ve yönlendirebilmesi gerekecektir



2. Avukatlık Hakkında

Hukuki uyuşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle 
mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

Avukatın Görevleri;
•Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) 
dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
•Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
•Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
•Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davada müvek-
kiline yardım eder,
•Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
•Kararı müvekkilinin lehine sonuçlandırmak için gayret sarfeder,

Avukatlık Yapacak Kişinin Özellikleri,
•Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe,
•Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,
•Olayları derinliğine araştırma merakına,
•Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine,
•Akıcı konuşma becerisine,
•Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir.

Bu bağlamda Avukatlık rolünü canlandıracak olan öğrencilerin bu özelliklerin çoğunu 
kendisinde görmeli ve davanın tüm süreçlerine hakim olarak davayı takip edebilme-
si, müvekkilini en iyi şekilde savunması gerekmektedir.

3. Savcılık Hakkında

Savcı, suç haberini alması ya da suçun oluştuğu anı bizzat görmesi durumunda 
devlet adına hareket edip araştırma ve soruşturmayı yapan kişidir. Savcılar, araştır-
ma ve soruşturmaları sonucunda iddianame hazırlar.

Savcı; ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit 
ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan 
kişidir. Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, 
şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir. Savcıların başlıca görev ve 
sorumlulukları şöyle sıralanır;

Dava konusu taraflar ile ilgili kanıtların toplanmasını sağlamak,
Kasten adam öldürmek ya da taksirle adam öldürmek gibi olaylarda ölen kişilerin 
adli muayenesini takip etmek,
İddianame hazırlamak,
Mağdurların ya da kamunun haklarını savunmak.



K. Duruşma Salonu Kuralları ve Özellikleri

Duruşma Salonları Hakkında

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği I. Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması’nda 
takımlar İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin sanal duruşma salonlarında 
performanslarını sergileyecektir. 

Duruşma Salonuna Girmeden Önce;

•Belirtilen saatte duruşma salonunun önünde hazır bulunulması,
•Salona girmeden önce cep telefonlarının sessize alınması ve duruşma düzenine 
azami suretle uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekir. 
•Yarışma salonlarında hakim ve avukatların cübbelerini giymiş olması gerekir.

Duruşma Salonuna Kimler Girebilir?

Duruşma salonlarına aleniyet ilkesi hakimdir. 

Duruşma Salonlarında Kim Nerede Oturur?

Hâkim “Kürsüde” oturur. Hâkimin sağ tarafında davacı (suçtan zarar gören) ve avu-
katı sol tarafında davalı (sanık) ve avukatının yer alması gerekir.  Hâkimin önünde 
“mahkeme kâtibi” yer alır. Kâtip, duruşma esnasında gerçekleşen işlemleri hâkimin 
talimatlarıyla tutulan tutanağa geçirir. Duruşmalarda mahkeme katipleri İstanbul 
Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencileri tarafından temsil edilecek 
olup, yarışma değerlendirmesi kapsamında değildir.

Duruşma Salonunda Kim Ne Zaman Konuşur?

Konuşma sırası size gelmeden konuşmak doğru değildir. Hâkim gerektiğinde size söz 
verecektir. İfade etmek istediğiniz konularda muhakkak hakimden söz hakkı iste-
meniz gerekir. Mutlaka ifade etmek istediğiniz bir husus varsa, hâkimden izin alarak 
söylemeniz gerekir. Mahkemeye duyulan saygı gereği konuşurken ayağa kalkmanız 
gerekir.

Salonda Nasıl Davranılmalı? (İzleyiciler için)

Duruşma Salonunda bulunduğunuz sırada konuşmayınız, hiçbir yorumda bulun-
mayınız. İçeride fotoğraf ve video çekimi yapamayacağınızı unutmayınız.





L. II. Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması Programı

Başvuru Tarihleri: 01 Aralık 2019 - 06 Mart 2020
Yarışmaya Katılacak Takımların Duyurulması: 10 Mart 2020

21-22 Mart 2020 - Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları
11-12 Nisan 2020 - Birinci Tur Yarışmaları
18-19 Nisan 2020 - Final Turu Yarışmaları

Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı Programı – 21-22 Mart 2020

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Ataköy Yerleşkesi

09:00-10:00 – Karşılama ve Kayıt
 
10:00-10:30  – Açılış Konuşmaları
 Prof. Dr. Erhan Güzel – İKÜ Rektörü
 Prof. Dr. Dr. Hc Bahri Öztürk – İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

10:30- 11:30  – Sunumlar
 Sosyal Medya Suçları Hakkında Genel Bilgilendirme

 Duruşma Salonu Düzeni ve Grupların Salonları Hakkında Bilgilendirme

12:00-13:00  – Öğle Yemeği

13:00-18:00  – Mentor Eşliğinde Ayrı Salonlarda Vaka Çalışmaları



Ayrıntılı Bilgi ve İletişim
a.ozturk@iku.edu.tr

0(212) 498 49 32

destekleriyle


