
KATRE DERGİSİ 2021 YILI ÇALIŞMALARI BAŞLADI 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Pendik İlçesi İmam Hatip Okulları Öğrenci Dergisi 

Katre’nin 100. Yılında İstiklal Marşı ve Gençlik Özel Sayısı olarak yayınlanacak 2021 yılı 

sayısının hazırlıklarına başlanmıştır.  

Ekte belirtilen şartname doğrultusunda Katre dergisinin 2021 yılında sayısına yönelik 

çalışmanın okulunuz yönetici ve öğretmen imza karşılığı duyurularak, öğrenciler tarafından 

hazırlanacak çalışmaların 15 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıdaki linke 

tıklanarak gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.  

2021 YILI SAYISI TEMASI: 100.Yılında İstiklal Marşı ve Gençlik  

 Bu ana tema çerçevesinde, dergi sayfaları Pendik ilçemizde bulunan tüm öğrencilerin 

her türlü özgün yazı, şiir, resim, karikatür ve fotoğraflarına da açık olacaktır.   

İstiklal Marşının 100.Yılı ana teması çerçevesinde;  

✓ İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif’in Gençliği 

✓ İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif’in Gençlik Tasavvuru 

✓ Mehmet Akif ve Asım 

✓ Mehmet Akif’in Tarihe Tanıklığı 

✓ Milli Mücadele ve Mehmet Akif 

✓ İstiklal Marşı’nın Yazılış Serüveni 

✓ Mehmet Akif’in Etkilendiği Dünya 

✓ Bir Asım Olarak 2021 Yılından Mehmet Akif’e Mektup  

✓ Bir Başucu Kitabı/Rehber Olarak Safahat 

 

Veri Girişi linki: http://bit.ly/Katre_Dergisi_2021 
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KATRE DERGİSİ ŞARTNAMESİ 

✓ Bu sayıya mahsus olmak üzere Pendik ilçesi okullarında öğrenim gören tüm 

öğrencilerin her türlü özgün (yazı, şiir, resim, karikatür, afiş, fotoğraf vb) çalışmaları 

yer alacaktır. 

✓ Dergimize gönderilecek çalışmaların daha önce internet de dâhil olmak üzere hiçbir 

yerde yayımlanmış olmaması gerekmektedir. 

✓ Gönderilecek çalışmalar siyasi içerikli olmamalı, işlenen temanın medeniyet 

perspektifinden bakılarak, hamasete yer verilmeden ve özgün tespitler içeren 

çalışmalar olmasına özen gösterilecektir.  

✓ Gönderilecek çalışmaların dil, anlatım, imlâ, üslup ve noktalama işaretleri bakımından 

gözden geçirilerek yayına hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 

✓ Yazı ve şiirler 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır. 

✓ Görsel materyal (resim, fotoğraf, karikatür) yayınlanabilecek kalitede tarama ya da 

fotoğrafı çekilerek JPEG formatında gönderilmelidir. 

✓ Yazının bulunduğu sayfada başlığın altında öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı ve 

numarası yer alacaktır. 

✓ Şartnamedeki kurallara uymayan çalışmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.   

 

Katre Dergisi Yayın Komisyonu 


