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PROGRAM
1-1"8 Mart Z019 Pazartesi Çünü saat 10.00'da Şehitlikte protokoi sııasına göre l{aynıakamlık, Carnizoıı
Komutanlığı, Belediye Başkanlığı adına çelenklerin konulması,
2_Ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz için 1 [bir] dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışt
yapıIması,
3- İstiklat Maışı [CD'denj eşliğinde göııdere bayrak çeki)mesi,
4-Günün anlarn ve önemini lıelirten kınuşmanın Aarnizoır Komutanlığınca görevlendirilecek bir
personel tarafından yapılması,
S_üünün mana ve önemi iie ilgili 2 öğrenci ve 1 asker tarafınrian şiir okunması [Garnizon Komutanlığı ve
İlçe Milli Eğitim Müdürtüğünce sağlanacaktırJ
6-Şehitlik defterinin imzalanması,
7-Kur'an tilaveti ve dua okunması (İtçe Müftülüğünce sağlanacaktırJ
8-Şehitlik ve şehit mezarlarını ziyaret,
9- Saat 11.0g'da Şehit Ömer HALİ§DEMİR İmarn Hatip Anaçlrılu Lisesinde Anma Programı.

çöREv vE çöR§vtit§R
l-Anma Gününde; sabah saat 08.00'den gece yarısına kadar resmi daire, özel kı"ıru}uşlar, okullar,
rnüesseseler ve askeri birlikler Türk Bayrağı ve Atatürk po§teri ile donatılacaktır.
2-Şehillikteki prtıgramın Slınumu itçe Miııİ Eğİtım Müdürlüğünce görevlendiri}ecek personel

tarafınıian yapılacaktır,
3-şehitlikte A,nma Prograııında ses düzeni, kürsü ve İstiklal Marşı CD'si Eor Belediye Başkanlığınca
sağlanacaktır.
4-§ehitlikte İstikla} Marşın"ıızın okunması sırasında Garnizon Koffiutanlığınca görevlendirilecek personel

marifetiyle göndere bayrak çekilecektir.
S_şehit aileİeri ve yakıniarı ile gazilerimizin prograırıa davei eılilmesi Kayınakamlığımızca sağlanacak,

ailelerin şehitliğe getirilip göürülmesi Çarnizon Kamutanlığı, ilçe Iandarnra Konıutanlığı ve ilçe
Ernniyet Müdürtüğünce sağlanacaktır.
6-şehitlikteki güvenlik tedbirlüri İlçe Emniyet Müdürlüğünce sağlanacaktır.
?-$ehitlikte Lir amhulans yeteri kadar personeli ile birlikte İlçe Sağlık Müdüriüğünçe haZır

buiund urulacaktır.
ş_şehit}ikte yeteri kadar din görevlisinin hazır bulundurulması İlçe Miiftülüğünce sağlanacaktır.

9_Anma programı esnasındİ tören a]anında çlektrik kesiırtisi yapılman,ıası için MedaŞ İŞletme

Müessesesince gerekli tedbiıler alınaçakiıı.
10 -Anına günü şehitliğin temİzliği, tıakınıı, tentip ve düzeni Özel İdare MüdürİÜğÜnce, okuııacak Kur'an

tilaveti esİrasında pnog.rrı, katılanlar için şehitliktğ yğteri kadar sandalye bulundurulması Ve

düzenlenmesi Belediye Başkanlığıııca sağlanacaktıı"
11-Şehitlerimizin mezarlarııra konulrnak iizere yeteri kadar

Yardımlaşma v* Dayanışma Vakfı tarafindan sağlaııacaktır,
karanfil temini Kaymakamlık §osyal

l2-şehit yakını ve ai}eleri İlçe Eınniyet Müdürlüğü ve llçe Jıı-ıdarma Komutanlığınca

ziyaret esnasınıla yapılacak ilcramlar Kaymakam}ık Sosyai YardıınlaŞnıa ve DayanıŞnıa

karşılanacaktır.
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