
BOR K;YCÜAKAMLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

05-05.2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Ulusal ve Resmi
Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Gi.inleri, Atatürk Gtinl-eri ve ıarıııi Gtınlerde yapılacak Tö;;;
ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 3. maddesi 2. fıkrası gereğince, ilçe Kutlama'Komitesi; İq
P|in ^Cumhuriyet Bayramında yapilacak törene lişl<İn eİkinlil<lerl görüşmek üzere-l9.10.2016 

ÇarŞamba günü saat 16.45'da Kaymakamlık Makamında toplanmİş olİp aşağıdaki
kararlar alınmıştir.

ALINAN KARALAR

Madde-4/b) Başkent dışında Cumhuriyet Bayramı törenleri:
l) Atattirk anıt veya büstüne mülki.. idare. amiri, garnizon komutanı ve belediye

baŞkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mtılki amirliğine ait çelenk anıtın ilt
kaidesinin tam ortasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenk onuıİ sagına, B"l"diy"ye ait
Çelenk ise soluna,konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile uirTıı<te bayrak g<ındere
çekilir.

2) Mülki idare amiri tarafından tebrikat, ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre
makamında kabul edilir.

3) Mülki idare amiri tarafından,.beraberinde garnizon komutanı ve belediye başkanı
olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlİkte bİyrak
göndere çekilir.

!)Mtllti idare,amiri tarafından bayramın anlam ve önemini belirten konuşma yapılır.
. 5). Tören geÇişi mülki idare amiri, garnizon komutanı ve belediye başİ<anı-tarafından

şeref tribününden selamlanır.
6) Programda yer alan diğer iaaliyetler uygulanır.
7) Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Vali tarafından verilir.

ÇELENK SUNMA PROGRAMI

Çelenk Sunma Programr; 28 Ekim 20l6 Cuma günü saat 13.30' da Kaymakamlık
önündeki Atatürk Anıtında.yapılacaktır. .Bor. Kaymakamlğı, Gamizon Komutanlığı, Belediye
BaŞkanlığı tarafından üç. k.gryp çelenklerinin Atatürk'Ün manevi huzurlarına-sunulmaİı,
akabinde saygı duruşu ve Istiklal Marşımızın okunması.

29 Ekim 20l6 Saat 09.30'da Kaymakamlık Makamında tebrikatın kabulü.

29 Ekim 2016 Saat 10"00'da Bor 100.Yıl Stadyumunda resmi bayram töreninin icrası.

TÖREN PROGRAMI

1)Mülki idare amiri taratlndan Kaymakamlık Makamında tebrikatın kabulü.
2)Mülki idare amiri tarafından, beraberinde Garnizon Koİnutanı ve Belediye Başkanı
olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması.
3)Istiklal Marşımızııı okunnıası.
4)Mülki idare amiri tarafından bayramın anlam ve önemini belirten konuşmanın
yapılınası.

|)Geçit Töreni, tören geçişinin mülki idare amiri, gamizon komutanı ve belediye
Başkanı tarafından şereltri bününden sel am l anması.
6)Halk oyunları gösterisi

Z)Pg' Fen Lisesi ve Ticaret Meslek Lisesinden birer öğrencinin şiir okuması.
Ş)Qkçuluk ve Minikler Jimnastik gösterisinin yapılması.
9)odül töreni
10) Kayı Atlı Okçuluk Grubu gösterinin sunulması
1 1)Programtn soı)a eımesi.
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olması durumunda aynı gün tören ı00. yıı Kapaıı Spor Salonunda

çönnv vE GöREvLİLER1) 28 Ekim günü; sabah saat 13-00'dan 29.!!im g;rü ;;;;İr,r,ru kadar resmi daire, özelkuruluŞlar, okullar, müesseseler ve askeri birlikier iu?ı. gJr"gı ve Atatürk posteri iledonatılacaktır.
2) Tören Yöneticisi; Bor Mes|eki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni KemalDEMİRCAN, Yardımcısı ise Toki Aıadolu Lisesi. Beden Eğitim öğretmeni SüleymanKESTEK'dir. Törende tüm beden eğitimi öğretmenlerı goi*ıiai..3) Program Sunucuları; Fahri Kirt oİaokulu- Tü.kd öE;;t_-meni Hanım özraN ve MehmetGüleç Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yusuf KILIÇ'jı.. "4\ Çelenk Sunma Programında ve baYram tören alanında Bayrağın göndere çekilmesi ilçe MilliEğitim Müdürlüğünce görevlendiriıecek üç öğrenci ta.af,naan yapılacaktır.5) Çelenk Sunma Progrİmı için kürsü ve - ses yayın cihazı Halk Eğitim MerkeziMüdü rlüğünce hazırlanacaktır.
6) Tören alan_ı iÇin ses Yayın cihazı, kürsü, tören alanının temizliği ve bayraklarla donatılması

1s.. 
iı9 ilgili organizasyon Bor Belediye Başkanlığınca sağlanacaktır.7) Çelenk Sunma Programı ve Bayram P."gr"r"l ,İr"rıİ""-İor.n alanında emniyet ve trafiktedbirlerinin al ınması, 

- 
İlçe Emniyet Müd iirlüğıin"" rugıunacaktır.B) Tören alanında ve Çelenk .rnrnu alanında am-bulans bİlundurulması ve sağlık tedbirlerininalınması İlçe Sağlık Müdürlüğün.. ,ugl*u"ul.t;;. 

" "-'""
9) Tören'alanının tribün ve protokol ktsmının Belediye Başkanlığı ile koordineli bir şekildehazırlanmasl, sportif yarışmalar için madalya temini Glnçlik Hizmetleri ve spor İIçeM üd ü rlüğünce sağlanacaktır.
10) Askeri kıtanın tören alanında bulundurulması, bayrama renk katacak materyallerin temini vegetirtilmesi ile muhariP gazilerin tören alanına getirilmesi Garnizon Komutanlığıncasağlanacaktır.
11) Şehitlerimizin ai]eleri ve Yaklnları ile Gazilerimizin gösterileri iz|emesi için şeref tribününde yeraYrılması Bor BelediYe Başkantığı ve Gençtik Hizmetleri ve spor İıç" Müdürlüğünce

sağlanacaktır.
12) Gazilerimiz ile Şehit aileleri ve yakınlarının programa davet edilmesi ve gerektiğinde tören alanınagetiriliP götürülmesi Garnizon Komutanlığı ve ilçeEmniyet Müdürlüğünce sağlanacaktır.13) Çelenk sunma programı esnasında elektrik tesinİısı 
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için gerekli tedbirler ilçeMedaŞ İŞletme. Mühendisliğİnce, bayram tören aİan,nda elektrik kesilmemesi içinjeneratörün hazır bulundurulması Bor Belediyu naşı.rnııg,*a sağlanacaktır.
14) GeÇit Töreninin Akın Gönen Anadolu. Lisesi goru r;;pet Takımı eşliğinde bayrak veflamalar ile tüm okulların katılımıyla yapıımus, iii"' ıvııııı Eğitim Müdürlüğüncesağlanacaktır. -ö----"
75) 29 Ekim 2016 günü baYram tören alanına ilkokul, ortaokul,_ lise ve dengi okul öğrencilerininVe aYrlca okullarda görev YaPan tüm öğretmenlerin katılımı İlçe Milll,Eğıtı.r, rvııı*oıırIüğünce

sağlanacaktır.
16) Halk oYunları, okÇuluk, minikler jimnastik gösteri yapıIması Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçeMüdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

Bu program görevliler için talimat, hallumız için davetiye niteliğindedir.
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