
5. Payas Kaymakarru Sayrn Hakan KILlN<;KAYA tarafmdan gunun anlam
ve onemini belirten konusrna yapilacaktrr
6. Payas Fahrettin Altay Ortaokulu ogrencisi siir okuyacaktir.

• Guise <;OLAK

7. Oratoryo (15 Temmuz-Payas Fahrettin Altay Ortaokulu)
8. Koro
9. $iir
10. Kafkas Gosterisi (serut Cevik llkokulu Folklor Ekibi)

D-GOREV VE GOREVLiLER:

1. Toren sunuculugunu; Payas Fahrettin Altay Turkce Ogretmeni Fatih
KILOACI ile Rehber ogretmen Ozge BAYTAKyapacaklardrr,

2. Toren Yoneticiligini; Payas Fahrettin Altay Ortaokulu Beden Egitimi
ogretmeni Fatih KIRA<;ve Mudur Yardrrncist Kagan ASLIPEK
yapacaklardir.

3. <;elenk Sunma Toreninde ve Toren Alanmda istiklal Marstrmzt
Okutmak uzere Payas Fahrettin Altay Ortaokulu Muzik Ogretmeni
Gulhan AVCICANgorevlidir, <;elenk Sunma Toreninde Toren
Yoneticisi Payas Fahrettin Altay Ortaokulu Beden Egitimi ogretmeni
Fatih KIRA<;'dir.

4. <;elenk Sunma Toreninde her Okul Bir idareci e$liginde Bayrak ve
Flamalan ile ham bulunacaktlr. Fahrettin Altay Ortaokulu 20 ki$ilik
ogrenci gurubu getirecektir.

5. Toren Alanmda her okul 1 idareci, 2 bay ve 2 bayan ogretmeni
e$liginde Bayrak Flamalan ve ogrenci gurubu ile hazlr olacaktlr.

6. Torenin sona ermesine muteakip okullar duzenli bir $ekilde alam
terk edeceklerdir. Bu arada okullarla birlikte ge<;:ecek$anll
Bayraglmlz protokol tarafmdan selamlanacaktlr
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BELEOiYE BA$KANLIGINCA:
1. Toren alanlanna konusma kursulerinln konulmasi ve ses duzenlerintn

torenden 1 saat once ham hale getirilmesi.
2. Ataturk Anm ve <;evresinin tanzim edilerek temizliginin yaprlamasr,
3. Toren alanlan ile sehrln bayrak ve dovizlerle donattlrnasr,
4. Atatlirk Arutmdaki gonderlere cekilecek bayraklann temini.
5. Toren Alamnda Protokol Oyelerlnin oturma yerinin hazrrtanmasi.

Halkrrruzm torenlen rahat $ekilde izlemeleri icin yeterince oturma
yerlerinin hazutanrnasr,

6. Protokole yer gosterrnek uzere iki zabrta memurunun gorevlendirilrnesi.
7. izleyicilerin toren alaruna girmelerini onleyecek zabrta tedbirlerinin

ahnrnasi.
8. Belediye Hoparlorunden rnarslann yayinlanmasr,
9. Okullardan gelecek ogrenci guruplanrun otobuslerle toren alaruna

tasmrnasr.

EMNiYET AMiRLiGiNCE:
1. Torene katilacak Okul ogrencilerinin gelis gidislerinde trafik duzeninin

saglanrnasr,
2. Toren alarunda guvenlik tedbirlerinin alinmasr, toren alaruna halkm

girmesinin engellenmesi.
3. Toren bitiminde, alanda ve <;:Ikl$kaplsmda gerekli guvenligin

saglanmasl.
TOPLUM SAGLIGI MOOORLOGONCE:
1- <;elenk sunma toreninde ve 29 Ekim 2016 Cumartesi gOnOtoren alamn

da torenler bitene kadar bir ambulans ve sagllk ekibi ham
bulunduracak.

EOA$ i$LETME MOOORLOGONCE:
1. Bayram sOresince toren yapllacak semtlerde (Stadyum <;:evresi)elektrik

kesintisinin onlenmesi, toren sahasm da bir teknik elemamn
bulundurulmasl.

E-oiGI;R HUSUSLAR: _~ _ --- ~ .__~--_ - - ---- ,,- -_ _-~_ . -
1. Bayram gununde havanm yagl$1Ive toren alanmm gosterilerin

yapllmasma uygun olmamasl halinde Ulusal ve Resmi Bayramlarda
yapllacak torenler yonetmeligi'nin 2.Bolum 6.Flkrasl geregince Kamile
$ahin Konferans Salonu'nda Kutlama Toreni yapllacaktlr.

2. Bu program ilgililere emir, saym halklmlza davetiye niteligindedir.
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CELENK SUNMA SIRASI Ek-2

05 Mayis 2012 tarih ve 28283 Sayih Resmi Gazetede
Yayimlanarak Yururluge giren Ulusal ve Resmi Bayramlar ile
Mahalli Kurtulus Gunleri, Ataturk Gunleri Ve Tarihi Gunlerde
Yapilacak Toren Ve Kutlamalar Yonetmeliginin 4. Maddesinin 5
Fikrasmm bll bendi geregince Kaymakamhk, Gamizon
Komutanhgi, Belediye Baskanhgi celenkleri 28 Ekim 2014 Sah
gunu saat 12.30' da Ataturk Amti onunde hazir bulunduracaklardir
ve Celenkler Protokol sirasma gore saat 13.00'de Atatiirk Amtma
konulacaktir,

1- KAYMAKAMLIK <;ELENGi
2-GARNiZON KOMUTANLICn <;ELENGi
3-BELEDiYE BASKANLIGI <;ELENGi
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2016 Y1L1
PAYAS iLCESi 29 EKiM CUMHURiYETBAYRAMI

KUTLAMAPROGRAMI

GENEL ESASLAR:

1. Cumhuriyet Bayrarru 28 Ekim 2016 Cuma gunu saat 13.00'de
baslayip, 29 Ekim 2016 Cumartesi gunu saat 24.00'da sona
erecektir.

2. Resmi daireler. Ozel kuruluslar, ls yerleri, cadde ve toren alarn 28
Ekim 2016 Cuma gunu ogleden itibaren bayrak, flama ve dovizle
donattlacak, gece rsrklandtrma yapilacaktrr.

CELENKSUNMA:

1. 28.10.2016 Cuma gunu saat 13.30'da butun okullar 2 ogrenci ile bir
idareci sorumlulugunda bayrak ve flarnalanm Kaymakamllk
binasmdaki Ataturk Anltl onunde ham bulunduracaktrr,

2. Saat 13.30 da, sirasi ile Kaymakamlrk Celengi, Garnizon Komutanl@
Celengi ve Belediye Bal?kanllgl Qelengi, toren Yoneticlsi Fahrettin
Altay Ortaokulu Mudur Yardrrncrst Kagan ASLIPEKyonetlrnlnde
AtatUrk Arutma konulacaktir, Toren yonetici yardrmcrhgrru Fahrettin
Altay Ortaokulu Beden Egitimi Ogretmeni Fatih KIRAQyapacaktrr,

3. Saat 13.35' de Buyuk Onder AtatUrk 'Iin ve Turk Buyuklerinin, Aziz
$ehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikallk saygi durusunda
bulunulacak. Muteakiben Payas Fahrettin Altay Ortaokulu Muzik
Ogretmeni Gulhan AVCI CAN yonetlmlnde torene katilanlar ve turn
katrlrrncrlar tarafmdan istiklal Marsrrmz okunarak, bayragirmz
Fahrettin Altay Ortaokulu ogrencilerince (2 kiz, 2 erkek) gondere
cekilecektir,

4. Toren sunuculugunu ve yoneticiligin' Fahrettin Altay Ortaokulu
ogretmenlerinden Fatih KILDACIve Ozge BAYTAKyapacaktlr.

KUTLAMA:

1. Tebriklerin kabulu: 29 Ekim 2016 Cumartesi gunu saat 09.30-10.00
arasl Payas Kaymakaml, Garnizon Komutam ve Belediye Bal?kam
tebrikleri, Protokol slrasma gore Kaymakamllk Makammda kabul
edeceklerdir.
Torene katllacak her okuldan ogrenci guru plan (15 klZ, 15 erkek) 29
Ekim 2016 Cumartesi gunu en ge<;saat 10.00 da Toren alanmdaki
(Payas Stadyumu-Qim saha) yerlerinde olacaklardlr. Toren 10.30 de
bal?layacaktlr.
il<;e Kaymakaml, Garnizon Komutam ve Belediye Bal?kanl torene
katllan ogrenci ve halkm Bayramml Kutlayacaklardlr.
Protokol uyeleri yerlerini aldlktan sonra, Buyuk Onder AtatUrk'un, Turk
Buyuklerinin ve Aziz $ehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikallk
saygl durul?unda bulunulacak. Muteakiben Payas Fahrettin Alta~

2.

3.

4.



CUMHURivET BAVRAMI PROGRAMI

A-<;ELENK sUNMA PROGRAMI

1. 28 Ekim 2016 Cuma gunu saat 13.30 toplanma, (Kaymakamllk
onu)
saat 13 .35 celenk sunma toreni (Kaymakamllk Onu AtatUrk AMI)
Saygi Durusu ve Istiklal Mar§1

2.
3.

B-CUMHURivET BAYRAMI TORENi

1. 29 Ekim 2016 Cumartesi gunu saat 9.30-10.00 Tebriklerin Kabulu
(Kaymakamllk Makarnr)
Payas Kaymakamr, Garnizon Komutam ve Belediye Baskaru saat
10.30'da torene katrlan ogrencilerin ve Halkm Bayrarruru
kutlayacaklardir.
Saat 10.30 Torenin baslamast
saygl Durusu ve istiklal Marsrrmzm Okunrnasr, Bayragrrruzm gondere
cekilmesi
Payas Kaymakaml saym Hakan KILlNQKAVA'nm gunun anlam ve
onemini belirten konu§masl
~iirlerin okunmasl
• Payas Fahrettin Altay Ortaokulu Ogrencileri

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Oratoryo (Payas Fahrettin Altay Ortaokulu)
Koro
~iir
Kafkas Gosterisi (~ehit Qevik ilkokulu Folklor Ekibi)
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Cumhuriyetin Onuncu YII Nutku

Turk Milleti!

Kurtulu~ savasrna ba~ladlglmlzln on besinci yrlmdayiz. Bugun Cumhuriyetimizin onuncu yihru
dotdurdugu en buyuk bayramdtr. Kutlu olsun!

§u anda, buyuk Turk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu gune kavusmamn en derin sevinci ve
heyecam icindeyim.

Yurttaslanrnl

Az zamanda c;ok ve buyuk i~ler yapttk, Bu islerin en buyugu, temeli, Turk kahramanngt ve yuksek
Turk kulturu olan Tiirklye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Turk milletinin ve onun degerli
ordusunun bir ve beraber olarak, azimkarane yururnesine borcluyuz. Fakat yaptrklanrmzt asia kati
gorsmeytz: c;unku, daha c;okve daha buyuk i~ler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.

Yurdumuzu, dunyarun en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine cikaracagiz, Milletimizi, en
gents, refah, vasrta ve kaynaklanna sahip kllacaglz. Milli kulturumuzu, rnuasir medeniyet
seviyesinin ustune e;lkaracaglz. Bunun ic;in, bizce zaman ole;usu, gec;mi~ asirlann gevseticl
zihniyetine gore degil, asnrmzm surat ve hareket mefhumuna gore du~unulmelidir. Gee;enzamana
nispetle daha cok c;ah~acaglz, daha az zamanda daha buyuk i~ler ba~aracaglz. Bunda da
muvaffak olacaglmlza ~uphem yoktur.

f
(
,I

(,(unku, Turk milletinin karakteri yuksektir; Turk milleti c;ah~kandlr; Turk milleti zekidir. (,(unku, Turk
milleti milli birlik ve beraberlikle guc;lukleri yenmesini bilmi~tir. Ve c;unku, Turk milletinin,
yurumekte oldugu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafaslnda tuttugu me~ale, muspet
ilimdir. §unu da ehemmiyetle tebaruz ettirmeliyim ki, yuksek bir insan cemiyeti olan Turk milletinin
tarihi bir vasfl da, guzel sanatlan sevmek ve onda yukselmektir. Bunun ic;indir ki, milletimizin
yuksek karakterini, yorulmaz e;ah~kanllglnl, fltri zekaslnl, ilme baghhglnl, guzel sanatlara sevgisini
ve milli birlik duygusunu mutemadiyen ve her tOrlu vaslta ve tedbirlerle besleyerek inki~f ettirmek
milli ulkumuzdur. Turk milletine c;okyakl~n bu ulku, onu, butOn be~eriyette, hakiki huzurun temini
yolunda, kendine du~en medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kllacaktlr.

Buyuk Turk milleti!

- ~ ~----on-tleryffOanfleri,· giri~l~miz i~lerde muvaffaki~t vadeden e;oksozlerimi i~ittin. Bahtiyanm ki, bu
sozlerimin hie; birinde milletimin hakklmdaki itimadlnl sarsacak bir isabetsizlige ugramadlm.
Bugun, aynl iman ve katiyetle soyluyorum ki, milli ulkuye, tam bir butunlukle yurumekte olan Turk
milletinin buyuk millet oldugunu, butOn medeni alem az zamanda bir kere daha tanlyacaktlr. Asia
~uphem yoktur ki, Turklugun unutulmu~ buyuk medeni vasfl ve buyuk medeni kabiliyeti, bundan
sonraki inki~afl ile, atinin yuksek medeniyet ufkundan yeni bir gune~ gibi dogacaktlr.

Turk milleti!

Ebediyete aklp giden her on senede, bu buyuk millet bayramlnl daha buyuk ~ereflerle, saadetlerle,
huzur ve refah ie;inde kutlamanl gonulden dilerim.

Ne mutlu Turkum diyenel Ankara, 29 Ekim 1933
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r.c
Payas Kayrnakarnhq:

29 Ekim Cumhuriyet Bayrarru'run 93. YII donurnu
dolayrsiyla, Payas llcemizde hazrrlanan ve halkrrruz icin
davetiye, ilgililer icin emir niteliqindeki kutlama proqrarru
ektedir.

Bilgilerinizi arz, qereqini rica ederim.

Hakan KILINCKAYA
llce Kayrnakarm

Mustafa Kernsl ATATORK

Garnizon Komutanlrqt
Belediye Ba~kanllgl
Emniyet Amirligi
llce Milli Egitim MOdOrlOgO
Sagllk Gurup Ba~kanllgl
Kamu Kurum ve Kuruluslan
Muhtarllklar
Ozel Kurumlar

Cumhuriyetimiz 6yle zannolundugu gibi zayif degildir. Cumhuriyet
bedava da kazarulrrus degildir, Bunu elde etmek icin kan doktiik. Her

tarafta krrmrzt karumrzt akrttrk, icabmda milesseselerimizi rnudafaa icin
lazirn olaru yaprnaga hazmz,
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EyTurk genc;ligi! Birinci vazifen, Turk istiklalini, Turk

Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve rnudafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel,

senin en kiyrnetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden

mahrum etmek isteyecek dahiITve harici bedhahlann olacaktir.

Bir gun, istiklal ve Cumhuriyet'i rnudafaa mecburiyetine dusersen,

vazifeye atrlmak icln, iclnde bulunacagm vaziyetin lrnkan ve

seraitini dU$unmeyeceksin! Bu imkan ve seralt, cok narnusait bir

mahiyette tezahiir edebilir. lstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek

dU$manlar, butOn dunyada emsali gorulmemi$ bir galibiyetin

mumessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanm butOn kaleleri

zapt edilmi$, butOn tersanelerine girilmi$, butOn ordulan

dagltllml$ ve memleketin her kO$esibilfiil i$gal edilmi$ olabilir.

ButOn bu $eraitten daha elim ve daha vahim olmak uzere,

memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve

hatta hlyanet ic;indebulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, $ahsi

. .menfaatlefiAi, ffiOstevmerirrsiyasremeneTj}'Terevnfd edeEllTrTer~

istiklal Ma~1

Korkma, sonmez bu safaklarda yuzen al sancak;
sonmecen yurdumun ustunde tuten en son ocak.

o benim milletimin yildmdrr, parlayacak;
o benimdir, 0 benim milletimindir aneak.

9atma, kurban olayim, cenrenl ey nazh hila"
Kahraman rrkima bir gul! Ne bu siddet, bu celal?
Sana olmaz dokulen kanlanrruz soma hela!. ..
Hakkrdrr, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hur yasadun, hur yasanm,
Hangi cugm bana zincir vuracakrms? ~a$anm!
Kukremi$ sel gibiyim, bendimi Qi~ner, asanm,
Yrrtanm dagtan. enginlere sl~mam, tasanm.

Garbrn ataktru sarrmssa Qelik zlrhll duvar,
Benim iman dolu g1i~sum gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nastl boyle bir imam bo~ar,
'Medeniyetl' dedigin tek di$i kalml$ eanavar?

Arkadasl Yurduma alcaklan ugratma, sakm.
Siper et govdeni, dursun bu hayastzcaakin.
Dogaeaktlr sana va'detti~i gunler hakk'm ..•

Kim bilir, belki yann, belki yanndan da yakln.

Bastl~1n yerleri 'toprakl' diyerek gecme, tam:
DU$un altlnda binlerce kefensiz yatam.

Sen $ehit o~lusun, incitme, yazlktlr, atam:
Verme, dunyalan alsan da, bu cennet vatam.

Kim bu cennet vatamn u~runa olmaz ki feda?
~uheda fl$klracak topragl slksan, $uhedal
Canl, canam, buWn varlml aisin da huda,

Etmesin tek vatammdan beni dunyada cuda.

Ruhumun senden, ilahi, $udur ancak emeli:
Dejlmesin mabedimin go~sune namahrem eli.

Bu ezanlar-ki $ahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun ustunde benim inlemeli.

- ---- - - - - - - - - - -.--- - -

U z'~am!l!!'!!'!al'l!!"!v~e~cd~ile:"':b~in~s:::e":'cd~e""e~d:':'er""-"'va"'rs'_a-ta$lm,
Her cerihamdan, ilahi, bO$8nlp kanll ya$lm,
FI$klrlr rUh-i mucerred gibi yerden na'$lm;

o zaman yukselerek ar$a deger belki ba$lm.

Dalgalan sen de $afaklar gibi ey $anll hilal!
Olsun artlk dokulen kanlanmln hepsi helal.
Ebediyen sana yok, Irklma yok izmihlal:

Hakkldlr, hur ya$aml$, bayraglmln hurriyet;
Hakkldlr, hakk'a tapan, milletimin istiklal

Mehmet Akif ERSOY
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Genc;li~eHitabe

Millet, fakr u zaruret ic;inde harap ve bitap dU$mu$olabilir.

EyTurk istikbalinin evladl! i$te, bu ahval ve $erait ic;indedahi

vazifen, Turk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktlr! Muhtac;

oldugun kudret, damarlanndaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal ATATORK
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Cumhuriyet, yiiksek ahlaki deger ve niteliklere
dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

aa, ejml,ken 6nOnciealtl aSIr her zofluk,
G~tO blr ~Inarglbl koca Imparatorlukl ••
~atlnlattlbu g~O, g6klerlnl vatanln.
Duyunca slIklndl YOrk naraslnl "Ata"n'nlm

Mustafa Kemiil ATATURK
TUrkmilletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,

Cumhuriyet idaresidir.

Mustafa Kemsl ATATU1l:K
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