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MUGLA MEM

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ
SAYIN PERVİN TÖRE'NİN
GENÇLERE MESAJI
Üzerinden bir asır geçse de belleğimizde dün gibi taze tuttuğumuz Milli Mücadelemizin 102. yılındayız. Milletçe hafızamızda
yer etmiş bu tarihe yüklediğimiz anlam ve değer, asırlar geçse de hiç değişmeyecektir. Hepimiz biliriz ki 19 Mayıs demek bir
milletin küllerinden yeniden doğması, dirilmesi demektir. 19 Mayıs demek, vatan ve millet sevdasıyla yola çıkmak, zafere inanmak
demektir. 19 Mayıs demek bir ülkeyi baştan başa saran bahar, gençlerimizin bayramı demektir. Böylesine anlamlı bir günü
Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan etmesi, son derece onur ve gurur vericidir.
Sevgili Gençler,
Sizler bizim baharımız, umudumuz, aydınlık yarınlarımızsınız. Milli Mücadelenin başkahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünde olduğu gibi sizlere yürekten inanıyor ve güveniyoruz. Gelişen ve
yükselen yeni Türkiye yolunda ilerlerken en büyük güç kaynağımız sizlersiniz. Hızla değişip dönüşen dünyada, çağın gereklerine
uygun şekilde milli-manevi ve evrensel değerlerle donanarak yetişmeniz gücümüze güç katacaktır. Bilimin ışığında var gücünüzle
çalışmalı, kendinize yeni ufuklar açmalısınız. Ülkemizi, bilimde, fende, uluslararası ilişkilerde, eğitimde, sporda, kültür ve sanatta
en güzel şekilde temsil edeceğinize inancımız sonsuzdur. Bunun en güzel örneğini Teknofest ve Tübitak Proje çalışmalarında, Dünya
Bilim Proje Yarışmalarında, Avrupa Şampiyonalarında çeşitli spor branşlarında öğrencilerimizin elde etmiş olduğu Türkiye, Avrupa
ve Dünya dereceleri ile yaşadık.
Sevgili Gençler,
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizler için birbirinden değerli
çevrim içi etkinlikler, farklı alanlarda yarışmalar hazırladık. Eğlenceli ve öğretici olan bu faaliyetlerle dolu dolu zaman
geçireceğinize inanıyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet,
minnet ve şükranla anıyor; Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisi gençlerimizin ve yüce Türk milletinin,
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.
Pervin TÖRE
İl Milli Eğitim Müdürü

OKULLARIMIZDA
İSTİKLAL MARŞI'NIN
ÇALINMASI
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 19:19'da tüm okullarımızı ışıl ışıl
aydınlatarak, siz gençlerimiz balkonlarınızda bizler de okullarımızda hep bir
ağızdan kabulünün 100. yılına yakışır bir gururla İstiklal Marşı'mızı söylüyoruz.

1921'DEN 2021'E

İSTİKLAL MARŞI'MIZIN
KABULÜNÜN 100.YILI

"O şiir bir daha yazılmaz.. Onu kimse yazamaz..
Onu ben de yazamam.. Onu yazmak için o
günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim
değildir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı
en kıymetli hediyem budur… Allah bir daha bu
millete bir İstiklâl Marşı yazdırmasın!.. "
Mehmet Akif Ersoy

Milli Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy'un yazdığı Türkiye
Cumhuriyeti'nin milli marşı
olan İstiklal Marşı'nın
kabulünün üzerinden 100 yıl
geçti. 1921 yılında yapılan
yarışmaya 724 eser katılmış,
Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı
eser, 12 Mart 1921'de
TBMM'de İstiklal Marşı
olarak kabul edilmiştir.

SAMSUN'A ATILAN
İLK ADIMDAN
BUGÜNE

"Bugün günlerden zafere
giden bir yolculuğun ilk
günüdür"

HÜRKUŞ'TAN SİHA'YA
DEVRİM'DEN TOGG'A...
Bu cümleyle Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün İstanbul'dan
Samsun'a başlayan
yolculuğu, bir milletin de
uygarlık yolundaki soluksuz
gelişimini başlatmıştır.

İYİLİK
KANIMIZDA VAR

"HER DAMLA KAN
KURTARILAN BİR CANDIR"
DİYE ÇIKTIK YOLA VE KAN
BAĞIŞI KAMPANYASIYLA EL
UZATTIK İHTİYACI
OLANLARA..

Hafta boyunca kan bağışı merkezlerimize bekliyoruz.

İYİLİK
SENSİZ OLMAZ
"Bağışlanan kanlar bileşenlerine
ayrılmakta ve hepsi farklı sıcaklıklarda
farklı miatlarda, stoklarda saklanmaktadır.
İhtiyaç olunan ürünlerin ise hastaneler
tarafından talep edildiğinde, kan bağışı
merkezlerimiz tarafından hastanelere
gönderilmesi sağlanmaktadır. Ancak
ihtiyaç olunan kan ürünlerinin hastanelere
ulaştırılabilmesi için gönüllü kan
bağışlarının da artması gerekmektedir. Bu
nedenle sizleri kampanyamıza destek için
kan bağış merkezlerimize davet ediyoruz."

ÇEVRİM İÇİ
SATRANÇ
TURNUVASI
Gençlik Bayramı olarak
kutlanan bu önemli günde, Ulu
Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün, bağımsızlığımızı ve
Cumhuriyetimizi emanet ettiği
gençlerimizin hızlı ve yerinde
kararlar almalarını sağlamak
adına ilimiz Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Türkiye Satranç
Federasyonu işbirliğiyle 19
Mayıs 2021 Çarşamba günü
satranç turnuvası düzenliyoruz.
Turnuva için kayıtlar 18 Mayıs
2021 saat 17.00'de
sona erecektir.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI
"REVERSİ"

Yalnızca satranç turnuvasıyla kalmayıp
8x8 karelik tek renkli bir tahtada iki
oyuncuyla oynanan Reversi oyununu da
22 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'te
turnuva formatında gençlerimizle
buluşturuyoruz.
Oyunda karşılıklı rakiplerin taşları siyah
ve beyazdır. Başlangıçta oyun tahtasının
ortasındaki dört kareye sırasıyla beyaz ve
siyah dört taş koyulur.
Oyunun kuralları oldukça basit olmasına
rağmen oynarken çok fazla uğraş
gerektirir. Oyunda kazanmak için
yapılması gereken en önemli hamle
köşelere taşlarınızı yerleştirmektir. Ne
kadar çok köşeniz varsa kazanma şansınız
o kadar yükselir.

"GAMEATHON
GENÇ"
OYUN VE ÖĞRENME
MARATONU

19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramını kutlamak ve
keyifli vakit geçirmek
için çevrim içi olarak
atölyeler düzenliyoruz.

"NASIL BAŞVURU
YAPABİLİRSİNİZ?
Gameathon Genç katılımcısı olabilmek
yalnızca anne - baba onayınızı alıp
formumuzu doldurmanızla
gerçekleşecek..
Gözden kaçırmamanız gereken tek şey
katılım için başvuru sürelerini gözardı
etmemek.
Katılım için başvuru formu aşağıdaki
sosyal medya hesaplarımızda
ulaşımınıza sunulmuştur.
mugla_mem
@mugla_mem
@muglailmem
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Blm, Sanat ve Sporda
BAŞARILARA İMZA ATAN
GENÇLERİMİZLE
BULUŞUYORUZ

Benim gelecekteki emellerimi
gerçekleştirmeyi üstlenen
gençler!...
Bir gün bu memleketi sizin gibi
beni anlamış bir gençliğe
bırakacağımdan dolayı çok
memnun ve mesudum”

"YARININ MUCİTLERİ,
BUGÜNÜN BAŞARI
ÖYKÜLERİNDEN
FİLİZLENİR"

İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin
TÖRE’nin başkanlığında ilimizde
başarıyı yudumlamış
öğrencilerimizi diğer
öğrencilerimizle buluşturmak
hedeflenmektedir. Dünya, Avrupa
ve Türkiye çapında çeşitli
alanlarda ilk üç dereceye sahip
öğrencilerimizi, Gençlik Haftası
kapsamında 18 Mayıs 2021 Salı
günü saat 20.30’da Zoom
üzerinden gerçekleştireceğimiz
çevrimiçi söyleşiyle akranlarıyla
buluşturuyoruz.

KAHOOT BİLGİ
YARIŞMASI

Amacımız 19 Mayıs’ın
aynı zamanda Spor
Bayramı olduğuna dikkat
çekmek, spor bilgisi
konusunda farkındalık
geliştirmek, gençlerimizi
faydalı ve eğlenceli
etkinliklere
yönlendirmek.

BİLEN KAZANIR!
Müdürlüğümüzce 19 Mayıs 2021
Çarşamba günü saat 19.30'da,
ortaöğretim öğrencileri arasında
“Atatürk, Gençlik ve Spor”
alanında bilgi ve genel kültür
yarışması yapılacaktır.
Müdürlüğümüz resmi sosyal medya
hesaplarında 19 Mayıs 2021
Çarşamba günü yayınlanacak pin
koduyla uygulamaya girilecek olup
yarışmada öğrencilerimiz ad, soyad
ve okullarının kurum kodlarıyla
giriş yapacaklardır.
Bilen kazansın! :)

ÇEVRİM İÇİ ŞARKI
YARIŞMASI

Müzik hayatın neşesi,
ruhu, sevinci ve her
şeyidir.

HAYDİ SEN DE
ŞARKINI SÖYLE!

İşte biz de Atamızın bu
sözünden yola çıkarak
gençlerimizin müzikle olan
bağlarına bir nebze de olsa
katkıda bulunabilmek adına bu
çevrim içi şarkı yarışmamızı
düzenledik. Yarışma çevrim içi
olarak 21 Mayıs 2021 Cuma
günü saat 15.00’te başlayacak
olup katılımcı ilçeler alfabetik
sırayla performanslarını
sergileyeceklerdir.

İLKADIM BİSİKLET
TURU

Her çeşit spor faaliyetini
Türk gençliğinin milli
terbiyesinin ana
unsurlarından saymak
lazımdır.

PEDALLAR MESAFELİ
ÇEVRİLİYOR

Özellikle bir yılı aşkın
süredir yaşamakta
olduğumuz pandemi
sürecinde gençlerimizin
fiziksel aktivite
oranlarının oldukça
düştüğü gözlemlenmiştir.
Bugün sizin gününüz,
yollar sizin gençler!
20 Mayıs 2021 Perşembe
günü saat 14:00'te İl Milli
Eğitim Müdürlüğümüzün
bahçesinde buluşuyoruz.

AVRUPA GÜREŞ
ŞAMPİYONUMUZ
GENÇLERLE
BULUŞUYOR

"Ben sporcunun
zeki, çevik ve aynı
zamanda ahlaklısını
severim."

SIRA SİZDE
GENÇLER!
Ülkemizin, Muğla’mızın
yetiştirdiği güreş dalında
Avrupa Şampiyonu unvanına
sahip Milli Güreşçimiz
Süleyman ATLI ile siz değerli
gençlerimizi buluşturuyoruz.
Deneyimlerinden
faydalanmanız ve farklı bir
bakış açısı kazanmanız için
faydalı olabileceğini
düşündüğümüz bu etkinlik
20 Mayıs 2021 Perşembe günü
20:30 da
youtube.com/muglamem
kanalında.

