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MEHMET AKİF ERSOY

İSTİKLAL MARŞI
-Kahraman Ordumuza

Korkma! sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.
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HİMAYELERİNDE

TEKİRDAĞ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Düzenlenen

“İSTİKLALDEN İSTİKBALE ŞEHRİMİZ”
KARTPOSTAL RESİMLEME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

“İstiklal Marşı… 

O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. 
O şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. 
Bin bir facia karşısında bunalan ruhların, ıstıraplar 

İçinde halâs dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, 
O günlerin kıymetli bir hatırasıdır. 

O şiir bir daha yazılamaz.
Onu kimse yazamaz.

Onu ben de yazamam…
Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. 

O şiir artık benim değildir.
O, milletin malıdır. 

Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur…” 

Mehmet Akif ERSOY

A. YARIŞMANIN AMACI
İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’un 

himayelerinde Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerimizde eğitim gören 
öğrencilerimiz arasında  konulu kartpostal resimleme yarışması düzenlenmiştir.“İSTİKLALDEN İSTİKBALE ŞEHRİMİZ”

Bu kartpostallar sayesinde ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, millet olmamızın vazgeçilmez gereği olan İstiklal Marşı’mızı her 
yerde söyleyebilme özgürlüğünü ve coşkusunu öğrencilerimizin tasarımları üzerinden dile getirebilmek yarışmanın amacını 
oluşturmaktadır.

Öğrencilerimiz tarafından tasarlanan kartpostalların yarışmaya katılan öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okullar tarafından 
diğer illerden kardeş okul olarak belirlenecek okullara posta ile gönderilmesi birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun pekişmesine 
katkı sağlayacaktır. 

B. YARIŞMANIN KONUSU
Ülkemizin her ilinde, her vatandaşı ile kurtuluş mücadelesi verilen bu topraklarda, İstiklal Marşı’mızın on kıtası; her biri gazi, 

kahraman ve şanlı olan illerimizin Kurtuluş Savaşı’mızdaki mücadelelerini yansıtan görüntüler eşliğinde kartpostallarda ayrı ayrı 
resmedilmişti. O dönem hazırlanan bu kartpostallar, içerikleri bakımından iletildikleri kimselere bu ülkenin bağımsızlığı için nasıl bir 
mücadele verildiğini kartpostalın arkasına herhangi bir şey yazmaya gerek kalmadan üzerindeki İstiklal Marşı kıtası ile anlatıyordu. Bu 
bağlamda yarışmanın konusu, illerimizin Millî Mücadele yıllarında verdikleri destansı mücadelenin İstiklal Marşı’mızın dizeleriyle 
bütünleştirilerek kartpostallarda resmedilmesidir.  
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C. YARIŞMANIN DUYURUSU
Yarışma duyurusu  kurumsal adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır. www.tekirdag.meb.gov.tr

D. YARIŞMA KOŞULLARI
1. Yapılan çalışmalar; İstiklal Marşı’mızın yazılmasına sebep olan, şehirlerimizde yaşanmış ve Türk milletinin kahramanlıklarını anlatan 
olayların veya öğrencilerimizin hayalinde canlandırdıkları bir sahnenin İstiklal Marşı’mızın kıtalarıyla özdeşleştirilerek resmedilmesi 
şeklinde olacaktır.
2. Yarışma; T.C. vatandaşı olan ve Türkiye'de ikamet eden, resmî/özel ilkokul, ortaokul ve liselerimizde öğrenim gören tüm 
öğrencilerimizin katılımına açıktır.
3. Yarışmaya sadece bireysel başvuru kabul edilecektir.
4. Yarışmaya Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğünün seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.
5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
6. Her katılımcı yarışmaya en fazla 2 eserle katılabilir.
7. Çalışmalarda kullanılacak resim kâğıtları, ilkokullarda 25 x 35 ortaokul ve liselerde 35 x 50 ölçülerinden büyük olmayacaktır.
8. Çalışmalar istenilen renk ve teknikte yapılabilir.
9. Çalışmalar, bilgisayar ortamına aktarılırken yüksek çözünürlüklü bir cihaz (telefon veya fotoğraf makinesi) ile fotoğraflanacaktır.
10. Resim üzerinde katılımcıya ait isim, işaret veya yazı bulunmamalıdır. Çalışmaların özgünlüğü internet ortamında taranarak kontrol 
edilecektir.
11. Resim kâğıdına yapıp daha sonra fotoğrafladığınız eserler GOOGLE FORM'lar üzerinden gerekli alanlar doldurulup fotoğraf 
yüklenerek aşağıdaki link üzerindeki forma gönderilecektir.  https://forms.gle/JkvquAyNbT1epmut8
12. Kopya olduğu anlaşılan eserler, seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 Yarışmanın sonucunda seçici kurul tarafından herhangi bir eser, herhangi bir ödüle layık görülebileceği gibi eserin herhangi 
bir kaynaktan kopyalanması veya başkasına ait olması durumunda verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve 
sonrasında Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer ödül verilmişse, ödülü iade edecektir.
Bu iptal durumu, ödül almış ve/veya alamamış diğer yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
13. Eserlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde ya da herhangi bir başka nedenle yarışma tekrarlanabilir veya Tekirdağ İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü, son teslim tarihi olan 28 Mayıs 2021 günü saat 17.00'den önce herhangi bir mazeret göstermeksizin yarışmayı iptal edebilir.
14. Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan eserler ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul 
etmez. Yarışma sırasında veya sonrasında üçüncü kişilerden gelebilecek olan telif taleplerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
15. Yarışmada seçilen eserlerin tüm hakları Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğüne devredilmiş sayılır.
16. Yarışma sonunda seçilen eserler herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinliklerde ve sergilerde kullanılabilecektir. Her türlü 
basılı ve dijital materyal üzerinde kullanılabilecek, gerektiğinde sergilenebilecek veya bir katalog olarak basılabilecektir.
17. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları 
başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
18. Yarışma sonunda sergilenmeye değer görülecek eserlerden oluşan bir online sergi düzenlenecektir. Sergide yer alan eserlerin 
sahiplerine katılım belgesi verilecektir.
19. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi,  
Millî Eğitim Bakanlığı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aittir.
20. Yarışma sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden 5 (Beş) iş günü içinde itiraz edilmesi halinde itirazlar seçici kurul 
tarafından değerlendirilecektir. Yarışmaya katılanlar yarışma sonuçlarını kabul etmiş sayıldığından yargı yolu kapalı olacaktır. 
21. Engelli bireylerin yarışmaya katılımları ile ilgili katılım aşamasındaki gerekli tedbirlerin mahallinde okullarında alınması sağlanacaktır. 
Engelli bireylerin ödül kazanması halinde törenlerde ve sergileme törenlerinde gerekli tedbirler müdürlüğümüz tarafından alınacaktır.

E. ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ
Fotoğraflanan eserler, 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17.00'ye kadar aşağıda adresi verilen linke gönderilecektir.

 Birden fazla eserle katılacak olanlar, çalışmalarını aynı form üzerinden iki defa göndermelidirler. Formun gönderimi sırasında 
oluşabilecek aksaklıklar, hatalar ve ulaşmayan formlar konusunda Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir.
 Yarışmada dereceye giren eserler ve sergilenmeye değer görülen eserlerin orijinal hâlleri sonuçların açıklanma tarihi olan 
11 Haziran 2021 gününü takip eden bir hafta içinde posta yoluyla 100. Yıl Mahallesi, İnci Sokak No: 15 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresine 
gönderilecektir. Gönderilmeyen eserler ödüllendirme kapsamı dışında tutulacaktır.

https://forms.gle/JkvquAyNbT1epmut8
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G. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 11 Haziran 2021 tarihinde Tekirdağ İl Millî Eğitim
Müdürlüğü resmî internet sitesi  üzerinden açıklanacaktır.www.tekirdag.meb.gov.tr

H. ÖDÜLLER
Yarışma sonucunda üç kategoride ilk üç resim belirlenecek ve ödüllendirilecektir. Her kategorideki her bir eser için ödül verilecektir.
Ayrıca kazanan eser sahipleri Başarı Belgesi, sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahipleri de Katılım Belgesi ile ödüllendirilecektir.
Ödül töreni tarihi, pandemi koşullarının seyri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve ayrıca ilan edilecektir.

İLKOKULLAR KATEGORİSİ:
Birinciye:  Notebook 
İkinciye: Netbook 
Üçüncüye : Tablet 

ORTAOKULLAR KATEGORİSİ: LİSELER KATEGORİSİ:
Birinciye:  Notebook  Birinciye:  Notebook
İkinciye: Netbook  İkinciye: Netbook
Üçüncüye : Tablet  Üçüncüye : Tablet

İ. TELİF HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren eserinin Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere ve süresiz olarak tam 

kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat 
gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma, umuma arz vb. gibi ilgili bilumum hakları
için, Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğüne tam lisans verdiğini kabul eder. 

J. SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul
Prof. Devrim ERBİL ...................................... Ressam / Devlet Sanatçısı

Mustafa KIRMIZI ........................................ Tekirdağ İl Millî Eğitim Md. Ar-Ge Grafik Tasarım Öğretmeni
Dr. Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK ........................ Namık Kemal Üniversitesi Öğr. Üyesi / Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Erkan DOĞANAY......................................... Ressam, Yazar, Sergi Küratörü

Orhan Veli SOLCAN ................................... Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi / Görsel Sanatlar Öğretmeni
Hasan YILDIRIM ......................................... Tuğlacılar Anadolu Lisesi / Görsel Sanatlar Öğretmeni

F. ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gönderilen eserler, oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için ayrı ayrı toplanıp
aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eserler yarışmayı kazanacaktır.

Resmin konuya uygunluğu=20 puan  
Resimsel Yaratıcılık=20 puan
Resimsel Özgünlük=20 puan 
Duygu ve düşünceyi aktarabilmesi=20 puan
Kullandığı Teknik Başarısı=20 puan
Toplam 100 puan

I. YARIŞMA BÜTÇESİ
Yarışma TBMM Başkanı sayın Mustafa ŞENTOP himayelerinde yapılacağından ödüllerin finansmanı TBMM Başkanlığınca 
karşılanacaktır.
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K. YARIŞMA TAKVİMİ
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başvuru Aralığı:      12 Mart 2021 - 28 Mayıs 2021
Son Teslim Tarihi:  28 Mayıs 2021 Saat 17:00'ye kadar
Sonuçların İlan Tarihi: 11 Haziran 2021
Ödül töreni tarihi, pandemi koşullarının seyri göz önünde bulundurularak belirlenecek ve ayrıca ilan edilecektir.

L. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM
Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü
AYRINTILI BİLGİ : www.tekirdag.meb.gov.tr

M. ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES
Fotoğrafı çekilen eserler aşağıda yer alan gönderme linki üzerindeki gerekli alanlar doldurularak yollanacaktır. Gönderim yapabilmek
için mutlaka bir gmail hesabınız olması veya tanıdığınız birinin gmail hesabını kullanmanız gerekmektedir.
Gönderme Linki : https://forms.gle/JkvquAyNbT1epmut8



2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
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TEKİRDAĞ VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SEÇİCİ KURUL
* Prof. Devrim ERBİL
         Ressam, Devlet Sanatçısı
* Prof. Melihat TÜZÜN
         Trakya Üniversitesi
         Güzel Sanatlar Fakültesi
* Erkan DOĞANAY* Erkan DOĞANAY
         Ressam, Yazar, Sergi Küratörü
* Dr. Zekiye Aslıhan ÖZTÜRK
         Namık Kemal Üniversitesi Öğr. Üyesi
         Güzel Sanatlar Tas. ve Mimarlık Fakültesi
*Mustafa KIRMIZI
    Tekirdağ İl Millî Eğitim Md. 
        Ar-Ge Grafik Tasarım Öğretmeni
* Orhan Veli SOLCAN
         Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi
         Görsel Sanatlar Öğretmeni
* Hasan YILDIRIM
         Tuğlacılar Anadolu Lisesi
         Görsel Sanatlar Öğretmeni

YARIŞMA TAKVİMİYARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başvuru Aralığı:
         12 Mart 2021 - 28 Mayıs 2021
Son Teslim Tarihi:
         28 Mayıs 2021 Saat:17:00’ye kadar
Sonuçların İlan Tarihi:
         11 Haziran 2021 Cuma

               AYRINTILI BİLGİ ve ŞARTNAME               AYRINTILI BİLGİ ve ŞARTNAME
             www.tekirdag.meb.gov.tr

YARIŞMA ÖDÜLLERİ (Her 3 Kategoride)
Birinciye:  Notebook
İkinciye: Netbook
Üçüncüye: Tablet

Yaptığınız Resimlerin
Fotoğrafını Çekip

https://forms.gle/M1XSzxpHs9LU63kr8
Google form adresine gönderin.

“İSTİKLALDEN İSTİKBALE ŞEHRİMİZ”
Kartpostal Resimleme Yarışması

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI
SAYIN PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP’UN

HİMAYELERİNDE
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