
İSTİKLALİ VE İSTİKBALİ ANLAMAK 
 
Ömrünü vatanına ve inancına adamış, her birimizin dünyasında eşsiz izler bırakan büyük 
vatan şairi Mehmet Akif Ersoy bizlere hitaben  
“İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece: Onlar ömür boyu gayret ediyorlar; 
sen ömür boyu hayret ediyorsun” diyerek idealleri uğruna çalışmanın, gayret etmenin ve 
gelecek nesillere ufuk açıcı bir iz bırakmanın önemini vurgulamıştır. 
 
Merhum Mehmet Akif ERSOY tarafından kaleme alınan ve bugün yediden yetmişe herkesin 
aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı; zalime, işgalciye ve 
sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanıdır. Bu sebeple 
23.12.2020 Çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak 
kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
Bizlerde manevi heyecanın ve coşkunun yoğun olarak yaşandığı İstiklal Marşının kabulünün 
100. yılında, zamanın hissiyatıyla empati kurmak adına, “İstiklali ve İstikbali Anlamak” adı 
altında sizlerin kaleminden çıkacak ve duygu ve düşüncelerinizi gelecek nesillere aktararak 
tarihe iz bırakabilmenizi sağlayacak bir çalışma başlattık. 
 
Bu kapsamda “İstiklali ve İstikbali Anlamak” başlığı altında kaleme alacağınız metinleri bizlere 
ulaştırdığınız takdirde baskılı bir kitap haline getirerek şahsınız başta olmak üzere hatırası 
olan tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. 
 
Gönderileriniz başkanlığımızca oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek ve 
yapılacak puanlamaya göre ilk ona giren eser sahiplerine Üniversitemiz logolu ürünleri 
hediye olarak gönderilecektir. 

 

Son Gönderi Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 
Katılım Şartları: 

1. Metinlerin word programında 12 punto olarak maksimum 3 A4 sayfası olarak 
yazılması, (yazı içeriğinde hakaret, kişi adı, siyasi, gayri ahlaki, TCK’ ya göre suç 
oluşturacak herhangi bir metin bulunmayacaktır.) 

2. Yazılacak metnin bir başlığı olması, 
3. Ad soyad, bölüm, cep telefonu numarası, mail adresi, mezuniyet yılı bilgilerinin 

gönderilecek maile eklenmesi, 
4. Basılacak kitapta size ayrılan sayfada yer alacak bölümde kullanmak üzere vesikalık 

fotoğrafınızın ve kısa öz geçmişinizin dijital ortamda gönderilmesi 
5. Ekte sunulan muvafakat metninin imzalanarak mail olarak iletilmesi. 

Not: Yazılacak metin, istenilen bilgiler ve vesikalık fotoğraf sks@karabuk.edu.tr mail adresine 
gönderilecektir. 
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