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AVUKAT ALİ GÜNDAY ANISINA 

‘ÖZGÜRLÜK VE ADALET’ KONULU ŞİİR YARIŞMASI 
 
Türkiye Barolar Birliği, 2016 yılı Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında Hukukçular Arası 
Şiir Yarışması düzenlemiştir.  
 
Yarışma ile hukuk camiasına ve topluma şiir alanında özgün eserlerin kazandırılması ve 
yayımlanmaya değer şiirlerin kitaplaştırılması amaçlanmaktadır. 
 
YARIŞMA KONUSU 
 
Yarışmanın konusu “ÖZGÜRLÜK VE ADALET”tir. 
 
KATILIM 

1. Yarışmaya; avukat, hâkim, savcı, stajyer avukat, hukuk fakültesi öğrencisi ya da hukukçu 

kimliğini taşıyan meslek çalışanları katılabilir. 

2. Her katılımcı yarışmaya bir şiir gönderebilir. 

3. TBB yöneticileri ve çalışanları, seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derecede yakınları 

yarışmaya katılamazlar. 

4. Daha önce yayımlanmış veya herhangi bir yarışmada ödül almış şiirler kabul 

edilmeyecektir. 

ŞİİRLERİN GÖNDERİLMESİ 

1. Yarışmaya sadece elektronik posta ile  siir@barobirlik.org.tr adresine yapılan başvurular 

kabul edilecektir.  

2. Yarışmacı elektronik posta iletisinin KONU kısmına ve MAIL İÇİNE kendi belirleyeceği 

“RUMUZ”u yazacaktır.  

3. Ekli olarak gönderilecek şiirler A4 boyutunda Word dosyasına, 12 punto ile Times New 

Roman fontu ile yazılmalıdır. 

4. Yarışmacı tarafından belirlenecek RUMUZ ekli olarak gönderilen her şiirin başında yer 

almalıdır.  

5. Ekli form katılımcı tarafından eksiksiz olarak doldurulduktan sonra şiirlerle birlikte 

gönderilecektir. 

 

mailto:siir@barobirlik.org.tr


2 
 

TAKVİM 

Yarışmaya şiir gönderme süresi 23 Mart 2016 günü saat 17.00’de sona erer. 
Seçici Kurul tarafından ödül almaya  ve yayımlanmaya değer bulunan şiirler 31 Mart 2016 
tarihinde www.barobirlik.org.tr adresinden duyurulacaktır. 

Ödüller, Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan “Şiir Dinletisi” etkinliği 
öncesinde verilecektir. 

Aynı gün, ödül alan ve yayımlanmaya değer görülen şiirlerin yer aldığı kitap çıkarılacaktır.  
 
ÖDÜLLER 
 
Birincilik      3.000 TL + Başarı Belgesi 
İkincilik        2.000 TL + Başarı Belgesi 
Üçüncülük    1.500 TL + Başarı Belgesi 
 
Sergilenmeye değer görülen eser sahipleri adına TEMA’ya fidan bağışı yapılacaktır.  

 
Seçici Kurul tarafından ödüle ve yayımlanmaya değer görülen şiirler için telif 
ödenmeyecektir.  

 
DİĞER 

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği şiirin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder.   Aksi bir durum halinde ödül alan veya şiiri yayımlanmaya değer görülen 
katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanım geri alınır. 

SEÇİCİ KURUL 

ATAOL BEHRAMOĞLU 
ENVER ERCAN 
TURGAY FİŞEKÇİ 
 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Adına: 

Av. EYYÜP SABRİ ÇEPİK 
Av. KÜRŞAT KARACABEY 
Av. GÜLCİHAN TÜRE 
 

İLETİŞİM 

Özge Şener 
Telefon: 0312 292 59 00 / 99164 
E – Posta: siir@barobirlik.org.tr 

http://www.barobirlik.org.tr/
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