
PERŞIlMBE K,\\' ]!t1l.,KAM t,lĞl

30 Ağustos Zafer Bayramı 94,Yıl kııtlaıııası ışağıctıki sırılamaya vı, ekteki

Drograma göre yapılıcaktır.
Bilgİlerinizi ve gereğini arz ve ric:ı ederiın,
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Kıyınakar_ı

SAAT: TÖRE N PR() G R,t.Nll

09.00 Kaymakam. Gırrnizon Komutınr ve Belediye Raşkaırı

tarafından Atatiirk anılına çelenklerin sunulınası,

Atatürk'ün ınaııevi lıuzıırunılı l datı,ikılık say9ı duruşu ve

İstiklal Marşınıır okııırrrıası,

İki ögrenci tarafındın şiir okıınması,

Güniin anlanr,ıe ii,ncnri ni beliılcn },o ouşıııı
yıpılması.

PERŞEMBE iıÇnsixnn so eĞtısTos Z,{},ER B,^,\R,ANIl \Yıl' KIITLAMA PI(o(;RANll

09.30

DAĞITIM:
Garnizoır Komutanlığına
Belediye Başkanlığına
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Sivit Toplum Örgütlerine
Mahılli Basına

Kaymakam. Garnizon Konıutaıtı ve Belediyc l}ışkanınıır

İaymal.arn1,1. -Mılıamında tebıikalı kabrıl eln t,si,

tstL,[iI:
(iunıhurilıet l}ı:isa,,,cılığına

I



l-AMAÇı

Bu Program; İlçe Merkezinde bayramlarıı,ı anlam ve önemine uygun oIarak coşku ile

kutlanmasını ,igıu*uk'u" böylece Ulu önder Atatürk,e ve ilkelerine bağlıhğı geliştirmek ve

Ulusal Birliği ve Vlilli duyguları pekiştirmck amacıvla hazırlanmıştır,

l1-KAPSAM:

30AğustosZaferBayramının94,nciyıldÖnümütöreııleriııdetespittılunanesasları.
usulleri, hazıİlık çalışmalarını, görevlileri, odev ve yük iımlülıik leri i<apsar,

llI-YASAL DAYANAKLAR:

BuProgram;2429sayılıUlusalBayramveG.enel.fatillerHakkındakiKanunun4.
Maddesi ,yur,,i"u hazırlanan ire 05.05,2Ol2 iarih ve 2tt28] sayılı Resnıi Gaz^etcde vaYımlanan
:Ijırr;i ;; Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtrıluş Günleri, Atatürk Güııleri ve Tarihi

GünlerdeYapllacakTörenVeKutlanıalarYtınetııcliği.'hükümlerinedayanarak
hazırlanmıştır-

IV-TöREN YERi:

30 Ağustos Zafer Bayramınln 94 Yıldönümli çelenk suruna toreni iiçemiz Atattırk

Anıtı'nda yapılacaktır,

30 AĞUSTOS 2016 ZAF ERBA\, ılAM l NlN 94,Yl L Döıi ü M Ü xı ırı-ıııı,
P}IOGR;\Ml

V-GENEL:

l- 30 Ağustos Zafer Bayramı müddetinco bütün resıni kurunılar ve okullar

bayraklarla donatı[acaktır,
2- Törene katılacaklar kİlık-kıyaf'el yonelmeliğine uygun o]arak katılııcaklardır,

3- 30 Ağustos *uUut,-,,,t ÖS,OOiO"n itibaı,en Belediye ses .yayün 
cih,azlarından

bayram süresind. .iiii-.urşıo. ve kahramanlık üüiküleı,i ile nı,ızikli yayınlar

yapılacaktır,
4_ çelenk sunumu torenine, Kamıı Kunım ve Kuruluşlarının üst düzeY Y-öneticileri,, 

,iyu.ı partilerimizin iiie temsilcileri. sivil toplunı Örgütü tenısilcilori ile halkımız

katılacaktır.
5_ Görev verilmek suretiyle kutlama programında adı geçen kişi veya 

_ 
kurumun

görevini "t.lt.i, 
J,ulİ v",İ," g,tİ,*"i-"len bağlı ıılduğu kurunıuıı sıralı amirleri

sorumlu olacaktır,

VI-ÇELENK SUNMA rÖnnNİ:

l- Anıta konulacak çelenkler 30 AğuStoS 20l6 Salı günü Saat 08,45'de Atatürk anltı

önünde hazır bulundurulacaktır,
2- Protokol, saat 08.50' de Atatürk Anıtı ,jntınde tonlınacalıtır,

3_ 30 Ağustos 20l6 ;a;-;;-saat 09.o0 .ıia Kiyııa!aılt,_(iarD4lü_(O0]u!anlVe
Beled]ye Ba*aıı ta,af,n"clan Atatü rk A nlt1 na çt,l enkler sunı,ıl acakt ı r,



4-

5_

6-

Çelenkler, birinci derecede yctkili aınirler ile iki yartiııncı personel taraflndan

Dönenleri n Türküsü" Is imli Sii ri okuvıc;ık.
ıf öğı,erı c ile rirıden Mristııfa Gö litıı CoLAK

7-

8-

-Atatür Ortaokulu 8. Sınk

VII- KUTLAMA TöRENi

l-Tebriklerin kabulü, Çelenk koyn,ıa programına miiteakip l(aynıakamlık J\4akamında

ilçe rayJam,*,., Gu_iroi ro.u,un, ue beıLdiy" Başkanı saat 09.30,de tebrikleri kabuı

edeceklerdir.

"Akden iz' Doğru" isi ınli siirjni okuvıı:ak
9- unu ııl m ve nemini lıeli cll tltl tll ıG |,]r lzon l(omıı ırnI ln a

orev ndiri ek vı ]!I halıe Ast. l, sı v, Mt: ral Kl] laL-I ra li n

VIlt-GÖREvLENDiRME

A-GARN İZoN Ko lJTANL lĞlNCA YAPII ,AC11.1( iSt. Eill1,1! ti:

l -Günün anlam ve önemini beliııen konuşmanın Garı,ıizoır Komutanlığında görevli

Ha Mu bere Ast. v. lll e tKE t]Ct ta fındı n ılnlaııı.ıt"

B-BELEDiYE BASKA NLtĞ lNCA YAPıLACA K lŞL trLlLER:

1- 29 Ağustos 2016 Pazartesi Günıl Saat lJ,00'ılın ititıaren İlçede bulunan Kamu ve

Özel Kurum/Kuruluşlara aiİbinulo, ve koııutlar, işyerleri, tijren alanlar1, cadde ve

;;;l;;il", Bayrak, Atatıirk lbtoğraflarl i,e l)övizlerle donatılması için ses yayın

cihazlarından uyarı yapılmasını sağlarrıak-

2_ Atatürk Anıtı ve ç"u...inin iıi iğustos 2016 Pazartesi günii akşamı gerekirse
- 

,,[""rp 
".izlenerek 

törene hazır hale getiı,ilnesini. sağlanıak,

3- 30 Ağustos Satı günü ç.l;;k İ;",; t5reni ile kuttanİcak olan Zaf'er Bayramında
- 

İOr"n'Jun,nu ,", !uy,n cihazı iIe kürsiinün kurulmasını sağlamak,

4- 30 Ağustos Salı güniı 
"uİ 

OS,OO'du" itibaren bayranı siiresince Milli Marşlar ve

kahramanlık türkiıleri ll"'_tirilıi vuvınların Belediye ses yayın cihazlarından

yayınlanmasını sağlamak,

C-iı,CEE MNiY Ia,f Mününı-i t]N( ]ı] \,,\I 'l l.,AL'.t K isr,}]N! LER:

Marşımızın söyIennıesi esnasında N{ilti Eğitim Müdtirlüğünce

görevlendirilen 2 öğrenci eşliğinde Bavrak gönderc çekilecektir.

vanılacaktır.



-30 Ağustos 20l6 Salı günü saat 08,00 ,da itibaı,en Atatürk Anıtlnda çelenk koyma

töreni esnasında güvenlik," tr#**,ytı.ıı"aen emniyet tedlıirleriııin allnmasını sağlamak,

TiM NrüD ünı,üĞt] NCı,] YAli,I L,ACAK I l, t.l-MLER:
D_iLcE MİLL ioĞi

ı_Çelenk Sunma, Saygı Duruşu, İstiklal Marsı ve Bayrağııı Göndere Çekitmesi llçe

Milli Eğit im Müdürlüğünce görevlend irilen.A.t iirk ()rt okulu T iT iırlıllkırıı

ıneniM esııt AKTAN ve Atatiir k Orııokıılu B E i Oğr,ıtm ni,\hmet
o etleı1 ,,ı l lİn

F_l E SAĞ IKG ıIP BA KAI\,l Ltc.;l N(]A YAPi I .A.C,\K I L[.Ml-E

nİTUNKARı vaoaca|rtıı.

-z_ıt-ğrenciye 

şiir okutulacaktır i,:ıı: E...:, i'. f,/ii,ıiirl -

3_Görevlendirile""k p;;;;;'iiç" y"r, işleri Müdıirltiğti ı,e Milti Eğitim Müdürlüğü

ile koordine kurması sağlanması,

4-'t'ören programının |rotokol listesinoe kayıtlı, bulunan tüm Kiın-ıu Kurum ve

rr.luşİu..u lirİme"t karşılığı dağıtımının yapılınasını sağlanrak,

-30 Ağustos 20l6 Salı günü saat _0E_,30'dın 
iıibaren töreıı bitene kadar çelenk koyma

toren alanındi yeterli sayıda *uğı,k ,kibi bulundurulınasını sağlanlak,

IX- KONTROL:

Tören hazırlıkları görevliler ve

editecektir, Bu progranı bütünüyle ilgili

X-SONUÇ:

geçerlidir

kurum amirleri taralından denetlenecek ve kontrol

trrumla. ta.uti ndan ortaklaşa gerçekleşecektir,

Bu program görevlilere emir, diğer kı-ırum ve kunıluşiar ile hall<ımıza davetiye yerıne


