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Yazı İşleri Müdürlüğü

05.05.2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli
Kurtuluş Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Kutlamalar Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince İlçe
Kutlama Komitesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenine ilişkin etkinlikleri görüşmek üzere
02.11.2018 Cuma günü saat 11:00'da Kaymakamlık Makamında toplantı yapılmış olup aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

ALINAN KARARLAR

Mahalli kurtuluş günleri Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlama faaliyetleri;

],-Atatürk Anıtına Mülki İdare Amiri, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafindan çelenk konulur.
Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, Türk Silahlı Kuwetlerine
ait çelenk onun sağına, Belediyeye ait çelenk ise soluna konulur.

2-Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

ÇELENK SUNMA PROGRAMI

Çelenk Sunma Programı;lO Kasım 2018 Cumartesi günü saat 08.55'de Kaymakamlık önündeki
Atatürk Anıtında yapılacaktır.

Bor Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı tarafından üç kurum çelenklerinin
Atatürk'ün manevi huzurlarına sunulması, akabinde tören yöneticisinin vereceği komut ve Askeri birlik
komutanının kendi birliğine vereceği komut ile saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu başlayacak, aynı anda
Bor Belediyesince şehir hoparlöründen yayınlanacak siren sesleri ve araç klaksonları 2 dakika süresince
devam edecektir.

Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okunacak ve şanlı Bayrağımız önce göndere çekilip daha
sonra yarıya indirilecektir. (Okullar bayrağın her gün çekili olması gereken yerler arasındadır.
Okullarımızdaki Bayraklar İstiklal Marşı ile birlikte gönderden yar|ya indirilecektir.)

Çelenk sunma programını müteakip İlçemiz Akın Gönen Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hazırlanan
anma programı saat 9.30'da halka açık olarak Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezinde yapılacaktır.

10 Kasım 2018 tarihinde saat 9.30'da Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezinde Yapılacak Olan
Anma Programı

1-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2-Günün anlam ve önemini belirten konuşma
3-Tiyatro gösterisi
4-"Mustafa Kemal'ler Tükenmez" isimli şiirin okunması (Oğrenci Fatma Sude OZDEMIR
5- "Bir Ömrün Hikayesi" adlı oratoryo gösterisi
6- "Mustafa Kemal'in Gök Yazıları" isimli şiirin okunması (Öğenci Nimet Aybüke BALCD
7- Müzik Korosu (Atatürk'ün sevdiği şarkılar)
8-Programın sona ermesi 
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GÖREV VE GÖREVLİLER

l-İlçemizdeki Ortaokul ve Liseler Bayrak-Flama ve yöneticileri ile saat 08:30'da tören alanında hazır
bulunacaklardır.
2-Atatürk Anıtı'nın iki yanında bulunan meşaleler Belediye Başkanlığınca görevlendirilecek görevliler
tarafindan yakılacaktır.
3-Çelenk Sunma Programında Bayrağın gönderden yar|ya indirilmesi Garnizon Komutanlığınca
görevlendirilecek üç asker tarafindan yapılacaktır.
4-Çelenk sunma töreninde mülki idare amirine ait çelengin taşınması için bir polis memuru ile bir jandarma
personeli görevlendirilmesi İlçe Emniyet Müdürtüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca sağlanacaktır.
S-Saat 09.05'te, 2(iki) dakikalık saygı duruşu esnasında sirenlerin iki dakika süre ile çalınması İlçe Belediye
Başkanlığı tarafindan sağlanacaktır. İtfaiye, ambulans ve bütün emniyet ile jandarma araçları bulundukları
noktada 2 dk. süre ile siren çalacaklardır. Tören alanı çevresinde ambulans, itfaiye, polis ve jandarma araçları
2 dakika süre ile sirenlerini çalmak izere hazır bulundurulacaktır.
6-Çelenk Sunma Töreni için kürsü ve ses düzeni Halk Eğitim Merkezi Müdürtüğünce, Halil Nuri
Yurdakul Kültür Merkezinde yapılacak anma programında ise Belediye Başkanlığınca sağlanacaktır.
7-Çelenk Sunma Programından sonra Halil Nuri Yurdakul Külti,ir Merkezinde Akın Gönen Anadolu Lisesi
tarafından hazırlanan ve kamu görevlileri ile halka açık olan anma programı saat 09.30'da başlayacaktır.
S-Salonun tertip ve düzeni Bor Belediye Başkanlığınca, programm hazırlanıp sunulması, sahnenin
düzenlenmesi, Alan Gönen Anadolu Lisesi Müdürlüğünce yapılacaktır.
9-Atatürk Anıtı'nda yarıya çekilen ve kamu kurumu ve kuruluşlarınca gönderden yarıya indirilen bayraklar
saat 17.00'de uygun bir törenle göndere çekilecektir.
lO-Çelenk Sunma Programı süresince güvenlik ve trafik tedbirleri İlçe Emniyet Müdürtüğü tarafindan
sağlanacaktır.
11-Çelenk sunma alanında ve anma programı süresince ambulans bulundurulması ve sağlık tedbirlerinin
alınması İlçe Sağlık Müdürlüğünce sağlanacaktır.
12- Çelenk sunma ve salon programı esnasında elektrik kesintisi yapılmaması için gerekli tedbirler Medaş
Işletme Şefliğince sağlanacaktır.
13-Merkezde bulunan Ortaokul ve Liselerden 20'şer öğrenci Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezindeki
Anma Programına idaıeci ve iki öğretmen nezaretinde katılacaklardır.
l4-İlkokul, Ortaokul ve Liseler kendi bünyelerinde Anma Programı düzenleyeceklerdir.

ANMA HAFTASI İı,r İıcİı,İ nİĞnn FAALİYETLER

l.Anma faaliyetleri her derecedeki eğitim kurumlarımızda |0-16 Kasım 20l8 günlerinde Atatürk Haftası
süresince devam ettirilecektir.
2.Okullarımızda Atatiirk' ün fikir ve düşünlerini daha iyi anlayabilmek adına etkinlikler ve çalışmalar
yapılacaktır.
3.0kul gazete dergilerinde Atatürk konusuna yer verilecek, Atatürk ile ilgili
yapılacaktır.
4.Düzenlenecek Atatürk köşelerinde Atattirk ile ilgili, resim, fotoğraf, şiir, yazı
verilecektir.

Bu Program görevliler için talimat halkımıza davetiye niteliğindedir.
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