
Çanakkale Zaferi 
102. Yıl



1915-1916 yılları 
arasında Gelibolu 

Yarımadası'nda Osmanlı 
İmparatorluğu ile İtilaf 

Devletleri arasında 
yapılan deniz ve kara 

savaşlarıdır.



İtilaf devletlerinin amaçları
İstanbul'u almak 

boğazların kontrolünü ele 
geçirmek Rusya'yla güvenli 
bir tarımsal ve askeri ticaret 

yolu açmak
Almanya’yı savaş dışı 

bırakarak İttifak Devletlerini 
zayıflatmak



NUSRAT

19. TÜMEN



57. Alaydan kimse dönmedi



Çanakkale Savaşı, 'Bir 
hilal uğruna' okullarını 

bırakarak gönüllü 
cepheye koşup da 

dönemeyecekleri için 
birçok okulun o dönem 
mezun veremediği bir 

savaştır.





SAYGI



DÜRÜSTLÜK
Avustralyalı bir albay ülkesine yolladığı mektupta, "Siperlerdeki Yaşam
ve Türkler" başlığı altında şunları dile getiriyor:
"Türkler çok dürüst savaşçılar. Kahramanlık ve cesaretleri tartışılmaz.
İşkence, zulüm ve domdom kurşunu konusundaki tüm iddialar yalandır.
Geçen gün, yanlışlıkla atılan bir şarapnel ile Kızılhaç katırlarından birisini
öldürdüler. Anında özür dilediler. Daha önce de yaralılarımızla
ilgilendiler. Onları, kıyıya bırakıp bize haber verdiler. Burada hiçbirimizin,
Türklere karşı büyük bir düşmanlık beslediğini sanmıyorum..."



ÜRETKENLİK

Çalışmadan,
Yorulmadan,
Üretmeden,

Rahat yaşamak
İsteyen toplumlar

Önce HAYSİYETLERİNİ,
Sonra HÜRRİYETLERİNİ,

Ve daha sonra da
İSTİKLAL ve İSTİKBALLERİNİ

Kaybederler...

Mustafa Kemal ATATÜRK



SORUMLULUK

Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır.
Mustafa Kemal Atatürk

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 
Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa 
etmektir.



HOŞGÖRÜ

“Bu memleketin toprakları 
üstünde kanlarını döken 
kahramanlar! Burada bir dost 
vatanın toprağındasınız. Huzur 
ve rahat içinde uyuyunuz. Sizler, 
Mehmetçiklerle yan yana, koyun 
koyunasınız. Uzak ülkelerden 
evlâtlarını savaşa gönderen 
analar! Göz yaşlarınızı dindiriniz. 
Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. 
Huzur içindedirler ve huzur 
içinde rahat rahat 
uyuyacaklardır. Onlar, bu 
topraklarda canlarını verdikten 
sonra, artık bizim evlâtlarımız 
olmuşlardır.”

Anzak askerlerinin ölümünün 100. yıl anısına, 
Avustralya Devleti tarafından Anzac 
askerlerinin savaşta yedikleri bisküvi yeniden 
üretilmiş . Atatürk tarafından hiç bir Devlet 
adamının söyleyemeyeceği hoşgörü ve 
olgunlukta düşmanını bile kucaklayan deyişi 
kutu üzerine yazılmış. 



FARKINDALIK

“Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün 
bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, 
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve 
dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu 
iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde 
harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde 
dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 
mevcuttur! ”


