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2021
,15 Temmuz 2o16'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi

kahraman milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm
noktalarından biri olan 15 Temmuz günij,2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
hakkında Kanunda 25.10.2016 tarihinde yapılan değişiklik ile "Demokrasi ve Milli Birlik
Günü" olarak ilan edilmiştir.

Bu yı| beşincisi düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anma etkinliklerinde;

,ı, 15 Temmuz'un demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaş|arın, hukuk
devletinin, hak ve özgür|üklerin zaferi olduğu,

,|, Milletimizin, ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıktığı,
* Milletimizin, 15 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale Savaşında, istiklal

Harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini darbecilere
çiğnetmeyen Türk milleti olduğu,

n FETÖ, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele
geÇirmeye çalışmış ancak milletimiz, ülkemizin bekası için fedakArca bir direniş göstererek
terör örgütünün hain planına engel olmuştur. Bu bağlamda, FETö ile mücadelenin bir beka
meselesi olduğu,

.} Türkiye'nin böyle bir darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmayan,
hedeflerinden uzaklaşmayan, irtifa kaybetmeyen ve kendi kararlarını kendi veren güçlü ve
bağımsız bir ü|ke olduğu,

* FETÖ'nün önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla, ardından da kahraman Türk
Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde kümelenmiş üniformalı teröristleriyle ülkemizin geleceğine
kastettiği ve

,|, Mücadelenin yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlıllkla yürütüleceği
hususları program süresince ön planda tutulacaktır.

,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı içeriği ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının görev ve sorumlulukları aşağıya çıkartılmıştır.

A- PROGRAM:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek tüm
etkinliklerinde pandemi tedbirlerine azami seviyede uyulması, sosyal mesafeye
dikkat edilmesi, maske kullanılması ve faaliyetlerin tam bir emniyet ve huzur içinde
yürütülmesi sağlanacaktır.

,l4 TEMMUZ 2021 - ÇARŞAMBA
t 14 Temmuz Çaşamba akşamından itibaren '15 Temmuz günü için tüm kamu kurum

ve kuruluşlarımızın Türk bayraklanyla donatılması,

} Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Kemer Bocce sahasında,
Bocce turnuvası düzenlenmesi,

} Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Bahri Tanrıkulu Kapalı Spor
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salonunda badminton turnuvası düzenlenmesi



15 TEMMuz 2021 - PERSEMBE

} Saat: 12.30'da Ögle namazından önce Kemer Huzur Camiinde şehitlerimiz için
Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve Mevlid-i Şerif okutulması.

) Saat: 14.30'da Kaymakam, Belediye Başkanı, ilçe Jandarma Komutanı ve ilçe
EmniYet Müdürü tarafından; Şehit Ailelerimiz, Gazilerimiz ve şehitliklerin ziyaret
edilmesi.

} Saat 'l7:00' da Kemer Yat Yelken Kulübü öncülüğünde yelkenli yatlar tarafından
Kemer merkez sahilde Türk Bayraklı geçiş yapılması.

} Saat 20:00'da ilçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçe Jandarma Komutanlığı ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarının katı|ımıyla günün anlam ve önemine
uygun olarak ilçe merkezinde Türk Bayraklı, siren ve marşll araç korteji
oluşturulması.

} Saat: 21,o0'da Cumhuriyet Meydanı'nda Anma Programı icra edi|mesi ve
demokrasi nöbeti tutulması.

Anma prooramı kapsamında :
a) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

b) Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua yapılması,

c) İlçe Kaymakamının Konuşması,

d) Anı Defterinin İmzalanması,

e) 15 Temmuz Konulu Şiirlerin Okunması,

f) Merkez Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencilerince ilahilerin okunması,

g) 15 Temmuz konulu video ve slayt gösterimi, kamu spotlarının yayınlanması,

h) Saat 00:'l3'te Tüm Camilerde sala okunması,

i) Sabah ezanına kadar demokrasi nöbeti tutulması,
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