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ATATÜRK'Ü AiııMA ve GENÇLİK ve SPhR BAYRAfuII
98. YILI KUTLAMA PRuGRAMI

5 Mayıs 20I2 Tarih!i, 28283 STD yıyıııIıınan ülasrıl ve Resıni ,Bayromhrile Mah'lli Kurtuluş Giinleri,,4ı{ıiürk crroıuii ,u Tarihi Gıinlerıie Y«pıkıcok Törenı,e Kıülam rıl.ur Yön elm eli ği ne 7ore ;

İlçenıiztle Aıaıiirk'ii Anma ı,e Gençlik ı,e Spor Bııyramının 98. Yı!ılEniımükutkıına prograınının aşağııltıkı şüılıte aygulanması karar.oşıırıInıışıır.

l5 L{«yıs 20]7 Pazariesi giinü Gençlik Haftcısı başlangıcı olmu,gımıinusebeıiyle çelenk saıııno progrıtmı gerçekleşıirilecek olup, 
'r"rrrİ'İrrİrlrt|İ,

ı'e spor İlça Miiılürliiğünün çelenginin kaymakamlık önii tiiren eıkınındıı Aııııiirkhüsıiine saaı 09-30,rlıı ,oouü*,,r, ,i ,,i" i;iii,rlikler başlayacakır.

ÇELENK SaNMA PROGRAMI

L ] 9.05.20I7 Camtı giinü s(ıtıl 09"30'ıl« Çelenk SıınmııgerÇekleŞtirilecektir, Gelcllk Hiznetlerı un .spo, iıçe uiırıiirıiigiine cııı ,:,::f::r;,09'15'ıe Kı4'ınakamlık bahÇesinıIeki euuiirİ-eorı, yanııııla lıazır bulıınılurııiacakolup, saaı 09.30'ılo prograın başlayacoktır.

2, okullar Saııi 09.30'ıIa 24 öğrenci (karnıu okullıırrlıı 12 kız - 12 erkek) ilesiadyamdu yerlerini alnıış okıcakkırrlır, Çelenk stınrııtı pro,rümı biıiminde ta0. yılSta ğıılln 11r r\n ku tlu nı a program ı baş l ııyllçtılıiıy.

)



KUTLAMA PROGRAMI

Kutlanıa programı yeri Bor 100. ftl Stady*aıadar-
Prograın saut 10.00' dıı başIayacaknr.

1. Saygı duruşu, İstiklal Marşımızın okunınası.
2. Günün anlaın ve önemini belirten konuşınunın GençIik Hiznıetleri

ve Spor İtçe Mtltiilrü Suyın Ömer SOLAK larafındaıı yapılması.
J. Oıner Halisrlenıir Üniversitesi Beılen Eğilimi ve Spor Yüksekokulu

öğrenciler i tarafından lı azırlançn daııs gEst erisi.
4. Bor Şehit Boru Çelik Anadolu Lisesi öğrencisi larafınılan şiir

okanmusı.
5. Atatiirk'ün gençIiğe hitabesi, gençliğin Alüliirk'e cevçbının

okunınası.

6. Muhuy Thai göslerisi-
7. Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi tarofındun şiir

okunınası.

B. Okçuluk Gösterisi.
9. Erkekler 100 metre yurışı.
Ia. Kızlar 100 ınetre yarışı.
11. Halat Çeknıe Yurışı linali.
12. HaIk oyunları gösterisi.
13. Dereceye giren sporculura öeliil verilmesi.
14. Kutlama Progrnııııııın sona ermesi.

\



ATATÜRK'Ü ANMA ve GENçLİK ve SpoR BALRAMI
G ENÇLİK HA FTASI ETKİNLİKLERİ

I5.05,20]7 Pozartesi Günü Saat 09.30'da Gençtik Haftası Açılışı ve Çelenk Sunmg
Töreni.

1 5-1 6.05/201 7 Tıihlerintte sportif eikintik ve şenlikler.

17-05.2017 Çarşumba güııü saut t0.00'ıIa Bor Mesleki ve ['eknik Anarlolu
Lisesinden 20 kişilik öğrenci grubunıın 21. Anu ikmal Merkez Komuiınlığı gezisi ye
Güırn iı,o n Komutaıılığnı n ikrqnıları,

17.05.2017 Çarşamba günii Saat t3.00'ıle Bor Mesleki ı,e Teknik Anarlolu
Lişesintlen I0 kişitik öğrenci grubuııaıı öğıeimenleri eşliğnıte Alımet kudıIusi
Huzur Evi ve Rehabititasyoıı Merkezine ziyıretleri,

19"05.2017 Cuınrı giiııü şagt 10,00'üla Bor 100. Yıl Siaıtyumunıla Kutlama
programı icrası.

Tiim Lişelein hafta boyunca yopocağı sosyul, küItürel ve sportif eikinlikler.

i



çÖnrvrİ ı<İşİı,nn ve ESASLAR

Çelenk Sunma pfogramı ı,e boJırıım türen yöneiicisi Bor Mesleki ı,e Teknik
Anatlolu Lisesi Beclen E§ıimi Öğreımeni; Kemali Beyazıı DEMİRCAN' ılın

TEren yöneıicisi yarrlımcıları Bor Şehit iVııri Pamir Anadalıı Lisesi Beden
Eğiıimi Öğrelmeni Gamze DEMİRCAN, Bar Şehiı Boru Çetik Anaılola Lisesi
Beılen Eğiliıni Öğreımeni Sü leyman KESTEK' lir.

Çelenk Sıınma programıntla tek çelenk olaruk Gençlik Hizmeileri Spor İIçe
' Mlidürlüğüniin Çelengi karıım tarufından Atatiirk Anıtınu koyalacaktır.

Kutlam a program ı s ıı nu c ıı ları ;
Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyaıı Öğreımeni Seliın ÇOLAK ve Falıri Kirı
Ortaokulu Türkçe Öğreımeni Hunım ÖZKAN'ılır.

Tüm liselerin okul Bayrak ve flaınaları bayrunı programında haiır
buluncıcuklardır-

Çeienk sunm(ı töreni ve stadyıımrluki programrla İsükkıl Murşınrlu
bajırakların göndere çekilmesinde Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrcn ci l eri gii re,ı. a l uc a küı r.

)



çönnvri xunuıvr VE KuRULUşLAR
l' 19 MıYıs stıbıılıı YaPıl«cuk oluıı çeleıık şııııııııı progranıı içiıı Anıt öııiiııe sesdüıeninin hgıırlgnmusı saygı duruşa ve işriklal marşı cD'leinin iemin elilmeşiiiçik Eğilin Merkeıi Midiriiğince

2'BaYram lnren alaııı olın stağunı İçin ses ıliizeniniıı lıaz,ırlanın«sı yeterli sııyırlauYaklı ııikrofon leınİııi, suygı cluruşu ve İsiiklol Murşı CD,lerinin ıemiıı elilmesi,
löreıı günü kürsü tertip ıIüzeııi protokol yerlerine koltak getirtilmesi,
Tören tılanın siislennıesi bayruklaı,ile ılonqtılınısı, boyrak luğıtııııı,
]}avr«nı yerinin halka ılayarusuııun yopılıııası, bnyrrıni şiiresince heleclijıehoparlöriindeıı nıilli ınürş ve k«lırunıtuılık iürkiiteri 1,uyınkınması_fulygljyBOşkaıılığıncı-

ı,e sulıuya seyircileriıı

4'Tören ıılaııı Yakınııııla aınbulrıns ı,e gerekli s«ğlık ıerlbirlerinin alıııınası ilceSağI ık Mü d iirIü ğii nce.

5'BuYronı kuİkııngları siireşiııce elekırik kesiııliteri için gerekli ıeılbirlerin cılııııtıasıMEDAŞ Miidürlüğüııce,

6-Sanııcııluıııı, $iire,, ülacak olaıı Eğretnıeıı. ve öPencilerin uyurkuınıası, GençIikHizınelleri SPıır İlÇe Miirliirliiğü iİe koorctineti sportif eıkİnlikleriıı yııpıInıası,
iı:ıııl::::_fyekıi dayarulurın yapılınosı, balıroın için hcılk oyuııl.arı ekibinin ieıniniI lce Mi l|i Eğiiinı M iict iirlü ğ ii n ce,

7,spoıif Etkinlikle rıte tlereceye giren takıııılrıra ıv iiğreııcilere kupu ı,enıadulyalorın ieınini, ıiireıı ulanıııın orgaııii,e eıIilınesi, 
"bıyraıı 

günü lıaı,tışarilarınııı ıı|ıgun ohııanıası ılurumıınclrı ku-ilama progronrının İıçn İpoı suroroorıog-erçekleştirilebitınesi için sulonun haıır bulundurulnııısı (jeııçlik Hiı,nıetleri ı,e snorJ Içc fuJ iid ii r lii ğ ii nc e s «ğ I a ıı aca kt ı r.

irçn «urıeMA KoMiTEsi



cÖnrvr,İ rİşİrnn ve ESASLAR

Çelenk Sunma pfogrümı ve bayram iören yöneticisİ Bor Mesleki ı,e Teknik
Anatlolu Lisesi Beclen Eğiıimi Öğreımeni; Kemali Beyazıt DEMİRCAN' dır.

Tören yöneiicisİ yartlımcıları Boy Şehil Nari Pamir Anadola Lisesi Beden
Eğilini Öğreımeni Gumze DEMİRCAN, Bor Şehiı Bora Çelik Anuclola Lisesi
Beden Eğitini Öğretmeni Sülqıman KESTEK'tin

Çelenk Sunma progroınında ıek çelenk olarak Gençlik Hizmelleri Spor İlçe
' Müdiirlüğünün Çelengİ kurıım iarafından Ataiürk Anıtına koyulacaktır.

Kullum a program ı s u n a c u lıırı 1

Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selim ÇOLAK ve Frıhri Kirt

, 
Oriaokulu Türkçe Öğreımeni Hanım ÖZKAN' dır.

Tiim liselerin okul Bayrak ve tlamaları bayram progrumında haxır
bulunacaklarıIır.

Çelenk §anma töreni ve siodyamtlaki progyumda İsüktal M«rşınıla
bayrakların gönıiere çekiimesinde Bor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri giireı, ulgcaklır.



2.Bayram lören olanı olan stuıIyum için ses ıIiiıeniniıı lıaşrlıınınaşı yeterli suyırlaayaklı ınikrffin temini, sııygı ıIuruşıı ve iıiktal Marş, CD;r;;o;;n";rin eılitmesi,iören günü kiirsii tertip rlüıeııi protokol yerlerine kııkuk getirlilnıesi,
Tören alıının siisleıınıesi boyraklar ile ılonalılınrııı, bıyrok ıioğıtınu,Bayranı jıerinin hulka duyurasuııun 7vıpılınıısı, büıJ7çni siiresince beleıtiye .
lıoparlEriindeıı nıilli m{ırş ve kalıruınankk ıiırklileri 1,oyroıno*n, Beledive

3.19 Mayıs 2017 tqrihinüte iijren tılrıııınıla kapı giiı,enliği ı,e salıoJ,ıı seyircileriıı
a lı n ın eııııu sı İlçe E nı n i vet M ii d ü rI ii ğ ii n c e,

4'Töreıı olunı Yokınındeı anıbukıns ı,e gerekli soğlık ıedbirteriııiıı alııınıusı ilceS a ğ I ık M ii d ij r I ü ğ ii n c e,

5'Bıqı7«ıı7 kutlamolorı siiresİııce eİekırİk keşintiterİ için gerekli terlhirlerin alınınasıMEDAŞ Miiılürlüğünce,

6,3uııııcıılaıın, göreı, aleıcuk okuı öğretmeıı ı,e öğrencilerin tıyurlunnıası, GençIikHiınıelleri Spor ilçe LIiiıliirtiiğü ie koorrtineti İ"rir ;';;;;;:;;; yapılması,ıır|aıy1 gyewi ıluyurulurın yapıIınusı, bayrunı için hcıtk oyııııları ekihiniıı ienıiniIlce Milli Eğiiim Ltiiıtiirlüğüncİ,

7,Sportif Eikinliklerıte rlerecgıe gireıı tuhınlııra ı,e öğrencilere kapa ı,eın«dalyaluruı ieınini, lijreıı alanının orguniıe eılilınesi, bayram günü haı,rışurilarıııuı aygıın olııaınası duruııııında krriıoorn progrun ıııııı iıçn İpoı snıornnrıng_erçekleştirilebitnıesi için sulonıııı iıQzır bulııııülutulmusı Gençlik Hiznıeileri ye snorJ lçe fuIiid ii rl ii ğü n ce s ağ I a ıı ıı caktı r.

cÖnrvri xunuıu vE KuRuLuşLAR
1, 19 fuIayıs şabqlıı yapıkıcak olan çelenk şıınmtı progromı için Anıt öniine sesılü:ınİnİn hııiırlanınıısı soygı ıIuruşu ve işlitelal marşı CD,lerinin temin eılilnıesiHıılk Eğilim Meriçqi Miiıiiriiğüııee

ILçE KUTLAMA I(oMİTEsi



ATATÜRK'Ü ANııa ve GENÇLİK ve SPOR BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN

"Tiirk geııçliği ulnacu, biziııı yiiksek iilkiinıiize
tI ıı rm cı rlu n, yorıı lııı a rlu ıı J) il r il y e ce klir. "

M. Kenıal ATATÜRK


