BURSA BAROSU
“AVUKAT ÖZGÜR AKSOY “ ANISINA
“ÖZGÜRLÜK VE ADALET VE AŞK
’ KONULU ŞİİR YARIŞMASI
Bursa Barosu, 2018 yılı Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında Şiir Yarışması
düzenlemiştir.
Yarışma ile hukuk camiasına ve topluma şiir alanında özgün eserlerin kazandırılması ve
yayımlanmaya değer şiirlerin Baro Dergisi eki olarak (Bülten) yayınlanması
amaçlanmaktadır.
YARIŞMA KONUSU
Yarışmanın konusu “ÖZGÜRLÜK VE ADALET VE AŞK tır.
KATILIM
1. Yarışmaya; avukat, hâkim, savcı, stajyer avukat, hukuk fakültesi öğrencisi, adliye
personeli, avukat çalışanı ya da hukukçu kimliğini taşıyan meslek çalışanları
katılabilir.
2. Her katılımcı yarışmaya 3 (üç) şiir gönderebilir.
3. Bursa Barosu 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
adresine yapılan başvurular kabul edilecektir.

yarişma@bursabarosu.org.tr

2. Yarışmacı elektronik posta iletisinin KONU kısmına ve
belirleyeceği “RUMUZ”u yazacaktır.

EPOSTA İÇİNE kendi

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
epostaya Ek olarak gönderilecektir.

TAKVİM
Yarışmaya şiir gönderme süresi 30 Mart 2018 günü saat 17.00’de sona erer. Seçici Kurul
tarafından ödül almaya ve yayımlanmaya değer bulunan şiirler 20 Nisan 2018 tarihinde
www.bursabarosu.org.tr hesabından ve sosyal medya hesaplaraından duyurulacaktır.
Ödüller, Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan “Şiir Dinletisi”
etkinliği öncesinde verilecektir.
Ödül alan ve yayımlanmaya değer görülen şiirlerin yer aldığı bülten Baro dergisi Haziran
sayısı ile çıkarılacaktır.
ÖDÜLLER ;
1. lik ödülü, 2.lik ödülü , 3.lük ödülü ile
kararlaştırılmıştır.

10 adet mansiyon ödülü verilmesi

Yarışmanın parasal bir ödülü yoktur.
Ödül olarak dereceyi gösterir hatıra plaketi ve Başarı -Teşekkür Belgesi ve hatıra
kabilinde hediyeler verilecektir.
Dereceye giren ve yayınlanmaya değer görülen şiirlerin yer aldığı bülten Baro dergisi
Haziran sayısı ile çıkarılacak ve dereceye girenlere hediye edilecektir.
Seçici Kurul tarafından ödüle ve yayımlanmaya değer görülen şiirler için telif
ödenmeyecektir.

DİĞER
Katılımcı, yarışmaya eposta ile 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
Şairlerden ve yönetim kurulumuzun görevlendirdiği
Meslektaşlarımızla Yönetim kurulu üyelerimizden
oluşacaktır.
İLETİŞİM
Bursa Barosu Başkanlığı
Bursa Adalet Sarayı Başkanlık Özel kalemi Selma Eğen
Av.Metin Öztosun –Bursa Barosu Saymanı

