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5Mal,ıs2(.l1ZTarih[8283STDUlusalveResmiBaYramlarileMahalliKuruluşGünleri'
Atattirl< Gürılel'i vc Tarihi Giinlcrcİe Yapılıcak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinc görc;

İlccnıizcic Lllusal Egcrncnlik 1,g Çocuk Bırvrarııının 99,yılrlijnüınü kutlama Progrımlnl

görüşmek üzere 12,0.t.2019 Cunıa giinti saat 09,30,tlı KaYmal<amlık Mal<amıncla toplantı

vıpılmışolııp,LJlusalEgcnenlilıveÇocul<!}ayrınıının99.yılclönümüprogramtnınaşağıclal<i
şel<il cl c uv gu Ian ıır ası tia ra nIaştırılm ıştı r,
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1.

ÇE,I-ENK S{_]NMA ve KUTLAN/IA PROGRAMt

23Nisan2Ot9Sırlıgüniisııatl1.30claÇelcnkSunnrtFrograrnıgerçekleştirileccktir.İlçc
Nlilli tlğitim Nti.ictürlüğtiııe ait çclcnk 1,1,15'tc Htil<,üınet Korıağı Yanındaki Atatürk Anıtı

vanıırcia hazır lıulrınclurrılacıık olup sırırt l1,30,cla Program lıaşlırYacaktır, Nlilti Eğitinı

N{ütli"irliiğiiÇclcnginiN4chmctGüleçort:rolı.u!utırrafınrlangörcvlcndirilcnikiöğrctmcn

li:il.ffiı ıltuxrı vc ortırokrıl yiineticilcri, bırvnal< ile Çclenk sunma progrırmıntla ı,c

h ıı\, r:ını tö ren ıı!ıı n ın il a hızı r ola calrtı r,

çelcnk Sunma programı ve bavram törcn vöneticisi lVtelırnet GülcÇ Müdür Yırclımcısı

Cilıat N,tIiMİş ı,e üehmet Güle ç ortaol<ulu Bedcn triğitinıi Öğretmcni

Emralr l}engi'clir.
[_Tlu Önder Gazi Mustafa Kcnıal Atatürk,ün manevi huzurlaı_ında savgı clurıışrı r,c

sonrısıncla İstiklal Marşı okunacaktır,

çelenk sunmırclıı ı,c lıayram törcni esnırsıncla törcn a|anlncla hulunan üç tıavrağınrızın

gönc!erc çekilmesi lv!chlııet Gülcç ortaol<ulunclırn üc öğrenci tarafınclırn l,apılacaktır,

Çclenk Sunma İ,rogramı için Anıt önünc ses clitzcninin hazırlanmaSl saYgl cluruşu Yc

istiklal Marşı Cf),lerinin tcmin eclilmcsi F{alk Eğitim ]Vlerkczi N{üdürlüğüncc

vapılııcııl<tır.
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6.

GÖREVLİ xununı r,e KIJRUL[_]ŞLAR

K ııl l rı ııı a Pr og rıı ıııı ;

Kutlarna progranrının Kayıbaşı Farkıı.ıcla 23 Nisırn Çocuk Şenlikleri Şeklincle clüzeıılenınesine

kıırar veri|miştir.

tIatk Eğitiııı fu{erkezi Miidiirliiğilııce :

Çelcrıli Srınn.ıa trrrogrırn"ıı için Anıt öniinc ses t!iizcrıiırin lrazırlannraSI s?,ı),gl

Marşı cD.lcrinin tcrnin cdilrncsi. ktıtlanıa programrnın vapr|ııcıığı alanda
cluruşu vc İstil,ılal

stancl kurulnıası-
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B ıır B e l erl iy e,B a,S k u ıı l ı ğı ıı r, n :

I]ayrım törcıı ır|anı için scs cli!zcninin lıazırlınmıısı. müzili göstcrisi için ı'ctcrli Sar'ıtla

milrrofoıı tcırıinİ, saygı duruşu ve İstiklal Marşı CD'lerİnin tcmin edilmesi.

kürsü teıı,ıini

Törcn ırIanının tcnıizliğinin sağlanmırsı. bayraklarla süslcnmesi, çocııklırra vc velilere bıvral<

vc imkinlırr dihilinrie çcşitli }rec!iveIer, i|<rıımlar viıpılrrrasl, c|üzenin sağlanması

Başraıı1 vcriııin halka cluyurrısunun ı,apılnıası, l-ıavrıım sürcsincc Belcdivc hOPılrlörüntlcn

nrarşlar. lialıranıantıl< türktilcı-i r,c çocuk ,sıırkılarınıE 1ıılıly,l^n*,.*,

Törcn alanıntla l<ullanılmak üzere 50 ;ıclet masa l'e 150 adct SanclırlYe temini

C)ı,ıın alantanının lrelirlcnnıesi için hariyer ve şerit tenıini

Aııtili tivatro l-ıötümiini.in c!c sııhne önünctcl<i 3 sırıı (göstcrilcrini sergilevecek öğrcncilere

ııvrılıcak) ilc sc,ı,irci ıırırsıncla şcrit çckilrncsi.

İ l c e E nı n iı, at ]|.I ij tl i! rl iiğ ii n ce ;

Trıtll< r,c gür,enlik önlem le riııiır alın ın ası

l-ören alanınıı gelecck görcı,li okullar icin 1,ol bo_vıı trafik teclbirlerinin ııtınması

Ton l ıı nı S u ğ l ı s ı M e r k e zi j|I ii ı[ ii r I ii ğ ii n ce :

'!-örcın aianı r,ırkınında gere!ı|i sağlık tc<llrirlerinin alınması. Perscıııc| vc Ambulıns

h uIun durıılnı ırsı

I,IE D AŞ ]|l ii rl ii rl ii ğii n ce ;

Bavrarn liı.ıtlamaları sürcsincc elcktrik kcsintileri için gerckli tedbirIerin ıılınması

İ l çe M i l l.i E ğ it i nı ]1,I ii rt.ii rI ii ğ ii ıı ce :

Sahnc ı,c çevrc§incle ol<ul güı,enlil< görevlilcrin görcvlendiri]mcsi ve düzenin sağIanması

22.(\.1.2$19 Pazartcsi günü görevli öğrencile r tı,ırafından s:ıat l0:00'da Kavabıışı Parl<ında provıı

vapılmırsı

f3u progranr görcı,lilen için talimat. hırlkımız için daı,etil,e niteliğinde clir.

çÖnBvı.İ KİŞiLER ve ESASLAR

Baı,raııı töreııi vönetici leri
İlçe i\4illi Eğitinı lr4iidiirlilğü Şuıbe Mtidür|i Melınıet KAPL.AN.

İlçe lı4illi Eğitinı lv4iiclıirliiğii Şııbe Miiciıirii Nı_ısret Iv{LIÇEN.
N4elrııı ct Gii l cç ]Vf ticltirı-i I-J i k ı,ııet Y A Y LA.

Cııııılıtırivct Ortaolııılı: VlLidiilti Sadi O]ttav SARi]'IK]r.
lJekır Sanri Baı,tın jlkol<ıılıi MticjLirii Bü]eı,ıt Al.AN.

ivlclııııcı Gıilcç İ]kokıılıı \{iidiiı,ti Olcar 
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Törcn \'öncticisi \''ırrclını cıları

N.,1c]ııııc,t (i|i]cc ()rlıtıl<ı.ıltı Bccicıı l|ğitiııTi Öüı,cLıııe,ııi l:.ıı,ıi,ıh Il]1N(lİ vc Raııı;ızııı (-()Bı\N

Ilrogram Sunrıcıılaıı

Irahri Kii,t Oı-lıokııIıı Ttiıi<çc Ögı,ctnıcni I-1aıııııı ÖZ-linr

I"Iacı ı\li Sebat Çcırııııı jikcıl.ulı-ı Sııııl'Öğrctı,ııeııi Davrıt EREN

]j Nisaıı rla I]or Kıl,alıaşı Pa,rkı alaıııııdzı yııpıJ;rcak oliııı şc,nJiğin lıaşlaııııı saalı ].l.(')(-) t,,lıııı.

okıı]lardaki ktıtlaıııalııı isc ]-ıava şaftlafııl]ı,] di,ı

ı_ı_r,ıı_ıı,ılı-ığı-ı g(iz iiııüııc alıııiıı,ırk avııı ]-ıatiıı içi lıaşka lıir gliıide yapılacal<lır.
[,:Iaı,ıı şartlıırııı]],] ıı\/{ILııı ıılıııaıııası clıırı,ıı,ııı.ıııda ]] Nisııı ŞenJiği lıavaıııı-ı LıJ-gLıi1 tılcluığı,ı lıaşl<a [ıiı"

gtinde varpı J acaJt1 ı ı-.

()kıı] r,c kıırı-ıııı aıııir]cri ilc öğrctıııcıılci," 2] Nisaı,ı saıt ]-1:00'cle Kal,abıışı prcıgı,aııııııda
lııı l ı.ıııı,ıcal< ] aı,t] ı ı,.

BOR ILÇESI TOREN Vtİ KI]TLAMA TERTIP KOMITESI
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