
 
ÇAYIROVA İLÇESİ 

29 EKİM 2021 CUMHURİYETİMİZİN 98. YILI 

KUTLAMA PROGRAMI 

 

 

 

    Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümü Kutlama Programı 28 Ekim 2021 tarihinde saat:13.00'da 

başlayacak ve 29 Ekim 2021 saat 24.00'da sona erecektir.  

 

           1- ÇELENK SUNMA TÖRENİ: 

 

 

a-     Çelenk Sunma Töreni 28 Ekim Perşembe günü Kaymakamlık Binası önünde bulunan Atatürk 

Anıtında saat:13.00'da yapılacaktır. 

 

b-    Atatürk Anıtına Çayırova Kaymakamlığı, Çayırova Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulacaktır.       

 

c-     Çelenk Sunma Törenine katılacaklar en geç saat 12.30'da tören alanında hazır bulunacaklardır. 

 

d-    Çelenk Sunma ve Tebrikat Törenlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri bizzat 

katılacaklar, katılmayanlar mazeretlerini ve yerine kimin katılacağını Kaymakamlık Makamına 

bildireceklerdir. 

 

2- TEBRİKAT TÖRENİ: 

 

        Kaymakamlık binası önünde 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09.30' da Çayırova  Kaymakamı Sayın 

Hasan GÖZEN tarafından bayram tebrikleri kabul edilecektir. 

 

3- BAYRAM TÖRENİ: 

 

        Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri ve Resmi Geçit Töreni, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 

10.30'da Fatih Caddesi üzerinde (Eski Mehmet Akif İlkokulu önü) icra edilecektir. 

 

Kurum ve Kuruluşların Cumhuriyet Bayramı süresince yapacağı görevler :  

 

         a. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 

 

        · 28 Ekim 2021 Perşembe günü Çayırova Kaymakamlığının önünde yapılacak olan çelenk sunma 

töreni ve 29 Ekim 2020 Cuma günü yapılacak tebrikat töreni için ses düzenini ve kürsüsünü hazırlamak, 

tören alanının temizlenmesi ve güvenlik bantları ile çevrilmesini sağlamak. 

         · Tebrigat tören alanını Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslemek, 

 

        · 29 Ekim Cuma günü vatandaşlara dağıtılmak üzere, 10.000 (on bin) adet Türk Bayrağı temininin 

yapılması ve dağıtılması, 

 

  · Tören alanının temizlenmesini sağlamak, 

        · Törene katılacak öğrencilerin ulaşımını sağlamak. 

        · Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar arasında yapılacak yarışmalarda dereceye giren 

öğrencilerin ödüllerini temin etmek. 

        ·  Cumhuriyet Bayramında vatandaşlarımızın evlerinin cam ve balkonlarını şanlı Bayrağımız ile 

donatması için bayrak temin etmek ve dağıtımını gerçekleştirmek. 

        · İlçenin çeşitli noktalarında Cumhuriyet Bayramı ile ilgili dövizlerin asılmasını sağlamak. 

        · Cumhuriyet Bayramına yakışır süslenmiş/donatılmış araçlarla (ses yayını yapılacak şekilde) 

etkinlikler düzenlemek. 



        · Mobil araçlar ile ses ve müzik yayını yapmak. 

 

 · 

              b- İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 

·Kaymakamlık Makamı çelengini sunmak üzere 2 personel görevlendirmek. 

 

 

 ·      · Çelenk sunumu ve tebrikat törenine gelen misafirlerin tören alanına giriş esnasında HES 

sorgulamalarını yapmak, 

 

 ·     · Cumhuriyet bayramı kutlama etkinlikleri boyunca, kutlama programının icra edileceği alanda ve 

civarında trafik ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almak, alınan tedbirlerin devamlılığını sağlamak, 

özellikle törenlerden önce tören alanlarında patlayıcı ve parlayıcı tehlikeli madde araması yapmak, 

törenlere iştirak edecek mülki ve sivil erkan ile bölgenin emniyetini sağlama, törenlere intikaller 

esnasında trafik düzeni ile ilgili tüm tedbirleri almak, 

1.   Bilgi ve gereğini rica ederim. 

    

                        

  

Mobil araçlar ile ses ve müzik yayını yapmak. 

 

 c- İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

        · Tebrikat törenini ilçe protokol sırasına göre organize etmek. 

        · Kaymakamlık Makamı Çelengini hazırlamak. 

        · Kurumların eşgüdüm içinde görev dağılımını yapmak.  

 

    d- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: 

 

     · Çelenk Sunma Töreninin tören komutanı ile koordine edilerek yürütülmesini  sağlamak. 

     · 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00’da  yapılacak Çelenk Sunma Töreni için göndere Bayrak çekmek 

üzere 2 öğrenci görevlendirmek. 

         · Çelenk sunma ve Tebrikat törenlerinde, koordinasyon için  Okul Müdürü ve Şube Müdürü 

görevlendirmek. 

         · Çelenk sunma ve Tebrikat töreninde programı sunmak için Sunucu ve İstiklal Marşımızın 

yönetimi için Müzik Öğretmeni görevlendirmek. 

     · Bayramın anlam ve önemine ilişkin öğrenciler arasında Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmaları 

düzenlemek. 

     · Bayram etkinliklerinde okulların görevlendirilmesini yapmak. 

 

· Bayram davetiyesini hazırlamak ve dağıtmak. 

      · Çelenk sunma ve tebrikat törenine gelen misafirlerin ateşlerini ölçmek, maskesi bulunmayana maske 

dağıtımı yapmak ve tören alanının belli noktalarına el dezenfektanı yerleştirmek. 

 

             e - İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: 

        · Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri boyunca belirtilen programlarda sağlık 

tedbirlerini almak.  

    

DİĞER HUSUSLAR:   

·  Tüm resmi binalar Türk Bayrağı ve Atatürk Posterleriyle donatılacaktır. 

 

·  Törenlere bütün resmi dairelerin amirleri uygun kıyafetlerle katılacaktır. 

 

·  Yukarıda yazılı olmayan hususlarla birim amirleri, yetkili ve sorumlu kişi ve       kurumlar inisiyatif 

kullanarak Çelenk sunma ve Tebrikat törenini en iyi ve en güzel bir şekilde icra edilmesi için tüm 



tedbirleri alacaktır. 

 

·  Çelenk sunma ve Tebrikat töreninin yapılacağı alanlarda bütün katılanların Maske, Mesafe, Temizlik 

kurallarına uygun bir şekilde programlarının icra edilmesine dikkat edilecektir. 

 

 

·  Yukarıda yazılı olan hususlar sorumlu kişi ve kurumlar için görev ve emir, ilgili diğer kişi ve kurumlar 

için davetiye niteliğindedir. 

 

- Hava Muhalefeti olduğu takdirde resmi geçit dışındaki program Çayırova Belediyesi Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10:30' da yapılacaktır.    

 

 

 
İLÇE KUTLAMA KOMİTESİ 

 

 


