
 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL BAROSU 

TÜRKİYE  

CUMHURİYETİ’NİN 

100. YILI 
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Yarışması  
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Önsöz  

 
Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında bir makale yarışması 
düzenleyerek Osmanlı Devleti’ndeki çok hukuklu sistemden hukuk birliğini sağlayan laik 
Türkiye Cumhuriyeti hukukuna geçiş sürecinin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bu süreçteki önderliğinin araştırılmasını, yazılmasını, yayınlanmasını, 
konuşulmasını, bilinmesini ve laik Türkiye Cumhuriyeti hukukunun temel niteliklerinin ve 
öneminin kavranmasını amaçlamaktayız.  

Yarışmamızın ödülleri belirlenirken de bu hedef doğrultusunda hareket edilmiştir.  

Yarışma süreciyle ilgili duyuruları, www.istanbulbarosu.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.  

Bu makale yarışmasının konusu “ATATÜRK VE LAİK CUMHURİYET HUKUKU” olarak 
belirlenmiştir.  
 
       AV. FİLİZ SARAÇ 
       İSTANBUL BAROSU BAŞKANI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Yarışma Konusu  
Bu makale yarışmasının konusu “ATATÜRK VE LAİK CUMHURİYET HUKUKU” olarak 
belirlenmiştir.  
 

Yarışma Takvimi  
31 Ocak 2023 – Konunun Açıklanması / Başvuruların Açılması  

23 Nisan 2023 – Son Başvuru Tarihi (Saat:17.00’ye kadar)  

22 Haziran 2023 – Özet Teslimi için Son Gün  (Saat: 17.00’ye kadar) 

24 Temmuz 2023 – Makale Teslimi için Son Gün (Saat: 17.00’ye kadar)  

28 Ekim 2023 – Sonuçların Açıklanması / Ödül Töreni  

Başvuru Süreci ve Katılım Koşulları  
Makale yarışmasına katılmak isteyen İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat ve stajyer avukat 
meslektaşların, başvurularını 23 Nisan 2023 tarihine kadar cumer@istanbulbarosu.org.tr 
adresine elektronik posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.  

Her yarışmacı yarışmaya yalnızca bir makale ile katılabilir.  
 
Makalenin yazım dili Türkçedir. Yarışmaya gönderilen makale daha önce hiçbir yerde 
yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.  

Makalenin içeriği özgün nitelik taşımalıdır.  

Özet 200 sözcüğü geçmemelidir. 

Yarışma Düzenleme Komitesi, yarışma amacına uygun olmayan, yarışmaya katılmak için 
gerekli şartları taşımayan veya Makale Yarışması Kurallarına uymayan makalelerin 
yarışmaya kabul edilmemesi veya yarışmadan ihraç edilmesi kararı verebilir. 

 

İnceleme ve Değerlendirme Süreci  
Başvuruların Yarışma Düzenleme Komitesi tarafından onaylanmasının ardından katılımcılara 
makale yazımına ilişkin şekil ve yazım şartlarını içeren kılavuz gönderilecektir. Katılımcıların 
yarışma takviminde belirtilen süreler kapsamında ve yarışma kurallarında yer alan prosedürler 
doğrultusunda özetlerini cumer@istanbulbarosu.org.tr elektronik adresine ulaştırmaları, 
makalelerini elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri ve cumer@istanbulbarosu.org.tr 



elektronik adresine ulaştırmaları beklenmektedir. Bu aşamalardan sonra makaleler 
değerlendirilmek üzere yarışma jürisine ulaştırılacaktır. Yarışma jürisi makaleleri 
değerlendirecek ve kazananlar 28 Ekim 2023 tarihinde yapılacak ödül töreninde duyurulacaktır.  

 

Ödüller 

 
Birincilik ödülü:10.000 TL + İstanbul Barosu Dergisi’nde makale yayımı  
İkincilik ödülü: 8.000 TL  
Üçüncülük ödülü: 6.000 TL  
Dördüncülük ödülü: 4.000 TL  
Beşincilik-Onunculuk ödülleri:10 kitaplık hukuk kitapları seti 
Makale Yarışması Kuralları gereğince;  
Ödül hakları başkasına devredilemez.  
Yarışma Düzenleme Komitesinin ödülleri değişen koşul ve şartlar ışığında değiştirme hakkı 
saklı tutulmuştur. 

 

Yarışmaya Başvuru:  
Katılımcıların yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi olan 23 Nisan 2023 tarihi itibariyle 
İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat veya stajyer avukat olması gerekmektedir.  

Makale yarışmasına katılmak isteyen İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat veya stajyer avukat 
meslektaşların, başvurularını 23 Nisan 2023 tarihine kadar cumer@istanbulbarosu.org.tr 
elektronik adresine elektronik posta yolu ile yapmaları gerekmektedir.  

 
  

 


