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cEı.EffisutillA
t 10 Xasım 2017 Cuma günü saat 0B.3ğda Hükürrıet l(onağ Öntlndell
Ataüirk Anıtına çelenk koyına üıerine tİİtün resmi dalre ye kurulışlann

çelenklerinl hazır bulundurulacaktır.
2- Çelenkter saat (E:Sğde lulanık Kız Y§{t ğçden eğltimi Ğlğretmeni Oğuı
GÜMÜ$(AYA yönetlrııinde pncokol sırasına göre Atatü* Anıtı'nı
sunulacaktır.
} Saat 09:05'de sunucunun vereceği komut ve $elediye Başkanlığı'na ait

sirenin çlrnasıyla ATfnın manevi huıurunda 2 dakikalık §ayEı duruşunda

bulunulacaktır. §açı duruşuna müteakip lstllılal Maşı bant eşliğirde
tören alanında bulunan herleş tarıfından okunarak bayrağmız yarrya

indirilecektir.
ıl-Törcn süresince Bulanık İmam Hatip ortaokulu beden €ğltiml

öüretıııeni Ençş E8ENSOY nsıaretlndğ 3 kıa 3 erkek öğrencl Atatürk
büstünün yanında ntiüet tutaşıktır.
5- }ler oku! kendi bünyesinde anma programı düıenleyecektir.
6. Çelenktöıeninde herokuİdan birgrup tlğrenci{ 3 ku 3 erkek} 1idareci

ve 1tİğretmet rehberliğinde bayrak ve f!İamalarla blrllkte tören alanında

hazır bulunacaklardır.
7- Bulanık Belediyesi konferans salonundaki anmiı pnogramına 3 kız 3

erkek öğrend getirilecekltir.(8ayrak, flama salona getirilmeyecektir.}

& Tören alaııının temizliği, tertlp ve düıenl Bulanık ğdedlye Başkanlığınca

sağlanacaktır.
!F Programdaki bazı konuşma ııe şiirhr, Atatii* lle ilgili resiın, şiir,
sineviıyon gösteıimleri ile birliKe yıpılmaktır.
lO{ehnk Töıeninden şonra Butanık Bılediyesi Konfenns Salolununa
gİdiİ€ek Bulanık l(u l8o ve Buİanık lmam tlatip ortaoftulıı Öğretıııerı ve

Öğıprıci|erinin haaırladü progriım iıhnecelçtlr

ılıocİAırı

ffiııısdlO.üdıHıudE.
l.Saygı duruşu ve lstiklal Marşı.
lGünü Anlam rn önemini bellıten konuşma

İ.Şiirlerve Metinler
t.Atatürk }lahtında §inevizyon Gö§terisl

S"Oratoryo rre Atatürfün seıdiğl türküler

Ç.Ödlıllerln oağıtd ma§ı

7.i(apanış
6ö,nEırıİıüilnİE
ı_§"h"e -" *l* düzenı,seg cİhaıı Bulanık 8ehdİyşİ 8aşkanlıüınca

Sağlanacaktır.
ı_Protokol Öğretmenevl Ve Aso Müdürlüğünc€hazırlanacaKır.

lt_programın yoriıtııırr,oınde Bulanık Ku yüo ve Bulanık lmam Hatip

ortaokulu Müdürü ıüdııt kıı|Atı gorumlııduı
ı1.8utanık Belediyesi l(onferans §alonundıkİ prqramda sunuculuğunu

6ulanık l11z y60 Matematik öğretmeni Zelİha 6iİl SöıııMtz ve Beden

Eğltimı Öğretmeni oüuz sÜh,ıÜ§l(AYA yapacaktır.

ş"çaenı sunma Töreni alanına geliş gidişlerdeıören esnşında ve

sel€dlye l(onferans salonundakl Anma Programının lcrası sırasındakİ

güveniik llçe Eımiyet Müdürlüğünce sağlanacaktır,

6oırııa, 10 KasımAtatürk,ü Anma Programını kendi biİnyelerİnde

hazırladıklan pıo8ramlar lle uygulayacaklardır.
7-okullann anma programlnda okulun tüm iığretınenlerı göreıılldir.

&okullarda yapıtaca{< anryıa törenınde Atatürk çeşltli ytkıleri ile( asker,

komutan, deylet adamı, önder ve İnkılapçı kişiliği) belirtılecektır.

$TEDAş ş€flÜı çeleıık sunm.ı programı ve anm:ı pıogftım| süresince

elektıik kesintisinin gldefi lmesi.

lsılçe §ağlık Grup 3şkanlığı tarafından sağıık ekibi ve erıbulans ttlren

alanında hazır bulundıruhcaktır.
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