
KEMER KAYMAKAMLIĞI

l5 TEMMUZ ŞEHiTLERİNi ANMA, DEMoKRAsi VE MiLLi BİRLiK GÜNÜ
PROGRAMI

l 5 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY tarafindaı gerçekleştirilen hain darbe girişimi

kahraman milletimiz tarafından bertaıal edilmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından

biri olan 15 Temmuz gnnn,2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında Kanunda

25.|0.20|6 tarihinde yapılan değişiklik ile "Demokasi ve Milli Birlik Gtintl" olarak ilan

edilmiştir.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan l5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma
etkinliklerinde;
- ij i emmuz un <iemokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların. hukuk devletlnln, hak
ve özgürlüklerin zaferi olduğu,
- Milletimizin, ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıktığı.
- Milletimizin, l5 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale Savaşında. İstiklal Harbinde
olduğu gibi tüm fe(leriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini darbecilere çiğnetmeyen Türk
milleti olduğu,
- FETÖ. tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele

geçirmeye çahşmış ancak milletimiz, ülkemizin bekası için fedakArca bir direniş göstererek
terör örgütünün hain planına engel olmuştur. Bu bağlamda. FETÖ ile mücadelenin bir beka
mese[esi olduğu.
- Türkiye'nin böyle bir darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden
uzaklaşmayan, irtifa kaybetmeyen ve kendi kararlarınr kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülke
olduğu,
- FETÖ'ntin önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla, ardından da kahraman Türk Silahlı
Kuvvetlerimiz içerisinde kümelenmiş üniformalı teröristleriyle ülkemizin geleceğine kastettiği

- Mücadelenin yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlılıkla yürütüleceği hususları
progr,ım stiresince ön planda tutulacaktır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı ve Kamu Kurum
Kuruluşlarının bu programla ilgili görev ve sorumlulukları aşağıya çıkartılmıştır.

A- PROGRAM

12,1, 20l, -CUMA

Saat 11.00-12.00'da Kemer Huzur Camii konferans salonunda yaz kursu talebeleri.

velileri ve halkın katılımı ile l(ur'an-ı kerim Tilaveti ve dua akabinde 15 Temmuz ve

bütün Şehitlerimiz ile ilgili konuşma. (Bu maddedeki proglamln aynı etkinliklerin

Göynük, Beldibi, Çamyuva ve Tekirova merkez camilerinde de uygulanması)

Saat l2.00'de Kemer Huzur Camisinde l5 Temmuz Şehitleri ve tüm Sehitlerimiz icin

Kuranı Kerim okunmasr ve Şehitlerimiz için okunan Hatm-i Şeriflerin duasının
yapılması, Cuma namazr akabinde Kemer Belediye Başkanhğınca halkımıza helva
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ikramının sunulmasr, 4-



l 3- l 4 TEMMUZ 20 l 9-CUMARTESi/PAZAR

- 13 Temrnuz Cumartesi akşamından itibaren 15 Temmuz gilnü için tüm kamu kurum ve

kuruluşlanmızın Tiirk bayraklarıyla donatılması,

t5 TEMMUZ 20l 9-PAZARTESİ

Ögle ıanıazından önce Kemer Merkez Camiinde şehitleriniz için K_ur'ıı: (_eiı:
tilaveti yapılması ve Mevlid-i Şerif okutulması ve akabinde İlçe Müftülüğümüzce
halkımıza tatlı ikramının yapılması.

Şehit ailelerinin ziyaret edilmesi (Müftü. İlçe Emniyet MüdüIü. İlçe Jandarma

Komutanl ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakiı Müdiirü tarafındaüı)

Saat 20:00'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Milli Birlik Yürüyüşü"
yapılması. (Yürüyüş öncesi Merkez Mahallesi Ralli Alanında toplanılaıak, Liman
Caddesi güzergAhından Cumhuriyet meydanına doğru yürüyüşün icra edilmesi ve

Meydan'da Demokasi nöbetine geçilmesi.)
Anma programı kapsamında;
a) Saygı Duruşu ve İstiktal Marşının okunmasr

b) İlçe Kaymakamının Konuşması
c) Anı Defterinin İmzalanması,
d) Kuranı Kerim Tilaveti ve Dua,

e) l5 Temmuz Konulu Film ve Slal,t Gösterimi,
f) l5 Temmuz Konulu Şiirlerin Okunması,
g) Saat 00: l3'te Tüm Camilerde Sela Okunarak Demokrasi Nöbetine Başlanılması,
h) Kemer Huzur Camisinde Sabah Namazının Kılınması,
i) İkamlar. (Demokasi nöbeti süresince)

B- GÖREVVE SORUMLULUKLAR

İlçemizdeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait binalar 13 Temmuz 2019 Cumartesi

akşam saatlerinden itibaren Tiirk Bayraklan ile donatacaktır.

KAYMAKA MLIK YAZI İSLERI MÜDÜRLÜGÜ

! 3 Teınnuz akşaını k_aınu kurum ve kuruluşlarının Türk lıai,rıL-lıı; ,l^,l^_-+.l*^-,_,-

organize edilmesi.
l5 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokasi Ve Milli Birlik Günü progrtımının halka ve

basına duyurulması için Kaymakamlık Resmi İntemet Sayfasından yayınlanması.

KEMER BELED]YE BA KANt.IGIS

l 2 Temmuz günü Cuma namazı vaktinde, Kemer Huzur Camisinde 15 Temmuz

Şehitleri ve tüm Şehitlerimiz için Kuranı Kerim okunması ve Şehitlerimiz için okunan

Hatm-i Şeriflerin duasının yapılması. sonrasında helva ikramı yapılması.

Bu program siiıresince, görev alanında zabıta ve temizlik tedbirlerinin alrnması.
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- 15 Temmuz günü Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek olan program için oturma

düzeni, süne, ses sistemi ve sine vizyon ekipmanlannın kurularak hazır edilmesi.

- 1 5 Temmuz günü Cumhuriyet Meydanında dtizenlenecek olan program sırasında

ikramda bulunulması.
- 15 Temmuz günü yapılacak Milli Birlik Yürüyüşü için katılımcılara verilmek iizere

bayrak temin edilmesi.
- 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokasi Ve Milli Birlik Günü programının halka

duyurulması için anons yapılması.
- Şehit ve gazi ailele1, ziyaretleri için çikolata ve çiçek temin edilmesi.

- Olası elektrik kesintilerine karşı Cumhuriyet Meydanı'nda kullanıma hazır vaziyette bir
j eneratör bulundurulması.

iLCE JANDARMA KOMUTANLIĞI

- Bu program siiıresince, görev alanında güvenlikve trafik tedbirlerinin alınması.
_ Düzenlenecek olan programa Şehit, Gazi ve Şehit Ailelerinin ulaşımlarının sağlanması.

iLCE EMNiYET MüDüRLüĞü

- Bu program siiresince, görev alanında güvenlik ve trafik tedbirlerinin alınması.

- Düzenlenecek olan programa Şehit. Gazi ve Şehit Ailelerinin ulaşımlarının sağlanması

it-CE MiLLi EĞiTi M MÜDÜRLÜĞÜ

1 1-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında tüm okullanmızdaki 15 Temmuz Köşeleri
yenilenecektir.
l 5 Temmuz günü Milli Birlik Yürüyüşünün organize edilmesi.

15 Temmuz Anı Defterinin hazır edilmesi.

15 Temmuz gilnü Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının icra edilmesi.

l5 Temmuz günü Anma Programı için sunucu görevlendirilmesi.

15 Temmuz Konulu Film ve Slalt Gösteriminin hazırlanması.

15 Temmuz Anma Programında yer alan şiir okuma faaliyetlerinin icra edilmesi.

iı-cp ıı,ıüprüı-üĞü

12 Temmuz günü Cuma namazı vaktinde. Kemer Huzur Camisinde l 5 Temmuz

Şehitleri ve tüm Şehitlerimiz için Kuranı Kerim okunması ve Şehitlerimiz için okunan

Hatm-i Şerifl erin duasrnın yapılması

15 Temmuz günü öğle natn,ızı sonrası halkımıza dağıtılacak tatlı ikamının

organizasyonunun yapılması.

15 Temmuz akşamı Cumhuriyet Meydanında yapılacak Anma Programı'nda. Kuranı
Kerim ve dua okunmasına ilişkin organizasyonun yapılması.

15 Temmuz günü saat 22:o0 _ 04:00 saatleri arasında tüm camilerimizin minareleri

ışıklandırılarak. cami iç ışıklannın açık tutulması sağlanacak.

Cumhuriyet Meydanında yapılacak Anma Programı kapsamında l6 Temmuz günü saat

00:13'te Demokrasi Nöbetine başlanılması için tüm camilerde "Sela" okunmasınrn
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sağlanması



iLÇE SAör.IK MtlDtJRI-üGi]

- Bu program süresince, görev alanında bir adet tam donanımlı ambulans bulundurarak

gerekli sağlık tedbirlerinin alınması.

CK AKDENiZ ELEKTRiK DAĞITIM A.S. KEMER TEMsiLCiLiĞi

Bu program süresince, kesintisiz enerj i sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin

a[ınması.

Program faaliyetleri ile ilgili daire amirleri programa uygun hareket edecek, herhangi

bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi sağlanacaktır.
Bu program vatandaşlara davetiye, tüm kamu görevlileri için emir niteligindedir.

Gereğini önemle rica ederim.
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