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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 

 

30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü 30 Ağustos 2022 günü saat 07.00- 24.00 saatleri 

arasında kutlanacaktır. İcra edilecek tören ve etkinliklere ilişkin uygulama esasları çıkarılmıştır. 

Bayramın genel provası 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 15.00’de Cumhuriyet Caddesinde 

(Vilayet Yanında) yapılacaktır.   

Genel provada görevli kurumların ve personellerin eksiksiz hazır bulunması gerekmekte olup, 30 

Ağustos 2022 Salı günü icra edilecek programın aynısı prova günü gerçekleştirilecektir.                                            

Resmi Kurum ve Kuruluşlar 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 08.00 ‘dan itibaren Bayraklar 

ve Atatürk Posterleri ile donatılacaktır. 

 

30 AĞUSTOS 2022 SALI GÜNÜ PROGRAM AKIŞI 

 

09:30 Çelenk Koyma Töreni 

Yer:   Osmanbey Yeni Şehitlik Alanı (Mardin Yolu üzeri Asri Mezarlığı )  

 Çelenklerin Sunulması. 

 Valilik Çelengi. 

 Garnizon Komutanlığı Çelengi. 

 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelengi. 

 Selamlama Mangası eşliğinde 1 Dakikalık saygı duruşu ile birlikte Saygı Atışı. 

 İstiklal Marşının okunması. 

 Valimiz Sayın Salih AYHAN tarafından Şeref Defterinin imzalanması 

 Törenin sona ermesi. 

10:15 Tebriklerin Kabulü 

Yer: Valilik Makamı 

 Şehitlik Anıtı alanındaki çelenk koyma töreninin ardından Sayın Valimiz, Garnizon Komutanı 

ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte Valilik Makamı’nda Tebrikata giriş sırasına göre 

tebrikler kabul edilecektir. 

10:30 Tören Programı ve Geçit Töreni 

Yer: Cumhuriyet Caddesi (Vilayet yanı) 

 Sayın Valimiz, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından açık tören aracı 

ile törene iştirak eden birliklerin ve halkın bayramının kutlanması ardından yerlerini almaları. 

 Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması. 

 Günün anlam ve önemini belirtir konuşmanın yapılması. (Konuşmacı 20.Zırhlı Tugay 

Komutanlığı personellerinden Piyade Kurbay Albay Mustafa PAMUK) 

 Şanlıurfa Valisi Sayın Salih AYHAN‘ın konuşmaları.(Tensiplerine Maruzdur.) 

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 100. Yıl Mesajının okunması. 

 Günün anlam ve önemini belirtir bir kız ve bir erkek öğrenci tarafından 2 şiir okunması. 

 Halk oyunları gösterisi. (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 

 Mehteran Gösterisi (Haliliye Belediyesi) 

 Jimnastik Gösterisi. (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) 

 Taekwondo Gösterisi (Büyükşehir Belediye Başkanlığı) 

 Geçit töreni. Tören birlikler komutanı tarafından sunulacaktır. (20.Zırhlı Tugay Komutanlığı 

personellerinden Tnk. Bnb. Ramazan EMİR) 

 Törenin sona ermesi. 
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18:00 30 Ağustos Zafer Koşusu ve Ödül Töreni 

Yer: Şanlıurfa Müzesi Önü (Başlangıç Müze önü- Balıklıgöl Tüneli-Haşimiye Meydanı-Yıldız                     

Meydanı- Sarayönü Cad. Bediüzzaman Mezarlığı-Müze Önü Bitiş) 

20:00 30Ağustos Zafer Bayramı Kabul Töreni 

Yer: Nevali Hotel 

22:00 Fener Alayı Yürüyüşü  

Yer: Ali Şelli Parkı- Rabia Meydanı arası 

20.00-24.00 Işık Gösterisi  

Yer: Şanlıurfa Kalesi  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 

20.Zırhlı Tugay Komutanlığı: 

 30 Ağustos 2022 Salı günü en geç saat 09.00’da tören kıtasının Şehitlik Anıtı alanında hazır 

bulunması.  

 Çelenk sunma töreninde çelenk taşımak için tören kıyafeti giymiş iki askerin ve koyulacak 

çelengin hazır bulundurulması. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü saat 20:00 yapılacak Kabul Töreni için gerekli hazırlığın 

yapılmasını ve Valilik Protokol Müdürlüğü ile koordine edilmesi. 

 Genel prova ve Bayram günü tören geçit aracının sorunsuz bir şekilde hazır edilmesi. 

 Tören Programı ve geçit töreni için selamlama alanının protokol tribününün sağ tarafına 

kurulması. 

 Geçit töreni için araçların ve askeri birliklerin hazır edilmesi. 

 Geçit töreni için araçların Türk Bayrağı ile süslenerek hazır edilmesi. 

 Geçit töreni için Harbiye Marşının sorunsuz şekilde temin edilmesi ve ses sistemi yöneticisi 

ile koordineli şekilde çalınmasının sağlanması. 

 Prova günü ve 30 Ağustos 2022 Salı günü bayrağı göndere çekmek için bir askerin hazır 

edilmesi. 

 Prova günü ve tören programı Geçit töreni için selamlama direklerinin getirilmesi. 

 Prova günü ve 30 Ağustos 2022 Salı günü Muharip Gazilerimizin geçit töreninde 

kullanacakları araçların hazır edilmesi,  

 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 

 Şehitlik anıtında yapılacak çelenk programı, Cumhuriyet Caddesinde yapılacak tören 

programının prova ve bayram günü için ses yayın cihazının kurulup işletilmesi ve Şanlıurfa 

Valiliği Logolu kürsünün hazır bulundurulması. 

   30 Ağustos Tören Programı ve Fener Alayı Yürüyüşüne başta Milli Sporcularımız olmak üzere 

   Her branştan toplam 200 sporcunun (spor kıyafetli) katılımının sağlanması. 

 Törenin yapılacağı alanın bir hafta öncesinden genel temizliğinin yapılamasını. 

 Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü törenine davet anonslarının 

törenden iki gün önceden yapılarak halka duyurulmasının sağlanması. 
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 Çelenk sunma töreninde çelenk taşımak için tören kıyafeti giymiş iki Belediye zabıtası ve 

koyulacak çelengin hazır bulundurulması. 

 Prova günü en geç 12.00’a kadar Cumhuriyet Caddesine şeref tribünü oturma yerinin, sahnenin 

ve protokol tribününün sağ ve soluna vatandaşlarımız oturması için çadır sandalyelerin hazır 

edilmesi. 

 Genel prova günü ve Bayram günü bir adet itfaiye aracının görevlendirilmesi. 

 Özel iş yerlerinin ve özel halk otobüslerinin 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü bayraklar ile 

donatılması için gerekli tebligatın yapılması ve takibinin Büyükşehir Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilmesi. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü Karate gösterisi için gerekli hazıkların yapılması. 

 30 Ağustos Zafer Koşusunun yapılacağı yol güzergahında gerekli tertip ve düzenin aldırılması. 

 Genel prova ve Bayram günü Valilik Logolu konuşma kürsüsü ile koltuk, sandalye, sehpa, 

çiçek ve su temininin gerçekleştirilmesi ve törene katılacak olan vatandaşlarımıza su ikramında 

bulunulması, 

 Prova günü ve Bayram günü elektrik kesintilerine karşı DEDAŞ İl Müdürlüğü ile irtibata 

geçilmesi, elektrik kesintisine karşı gerekli tedbirlerin alınması. 

 Geçit töreninin icra edileceği Cumhuriyet caddesinde geçit töreninin sağlıklı bir şeklide icra 

edilebilmesi için prova gününden önce çizgilerin çizilmesi (Beyaz). 

 Prova günü ve 30 Ağustos 2022 Salı günü Geçit töreni için yeteri sayıda aracın 

görevlendirilmesi. (Zabıta, İtfaiye, vb. logolu hizmet araçları) 

 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak Kutlamaya ve Fener Alayı Yürüyüşüne bünyesinde 

bulunan sporcuların (spor kıyafetli), Daire Başkanı, Müdür, Personel ve İşçilerin ve Bünyesinde 

katılımının sağlanması. 

 

İl Emniyet Müdürlüğü: 

 Çelenk Sunma Töreninde çelenk taşımak için tören kıyafeti giymiş bir polis memurunun 

görevlendirilmesi. 

 Prova günü ve Bayram günü Cumhuriyet caddesindeki geçit töreni icrasında emniyet ve trafik 

tedbirlerinin alınması, Tören günü alanında bomba aramasının yapılması. 

 Tören süresince törene katılacak personel ve tören birliklerinin emniyetinin sağlanması tören 

geçişi ve kışlaya dönüşlerinde eskort ve trafik desteğinin sağlanması. 

 Geçit töreni için araçların Türk Bayrağı ile süslenerek hazır edilmesi. (Özel Harekât, Motorize 

ve Resmi Ekip Araçları vb.) 

 Geçit törenin yapılacağı cadde güzergâhındaki bütün araçların 30 Ağustos 2022 Salı günü en 

geç saat 08.00 a kadar kaldırılması. 

 Prova günü oluşturulacak tören alanının program sonrasına kadar güvenliğinin sağlanması. 

 30 Ağustos günü gerçekleştirilecek çelenk sunma töreninin yapılacağı alan ve çevresi için 

gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve trafik hizmetlerinin sağlanması. 

 30 Ağustos Zafer Bayramı tören programı alanının bir gün öncesinden itibaren gerekli 

güvenlik tedbirlerinin alınması. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü Kabul Töreni yapılacak olan yer ve çevresinde gerekli güvenlik 

tedbirlerinin alınması ve trafik hizmetlerinin sağlanması. 

 30 Ağustos Zafer Koşusunun yapılacağı yol güzergahında gerekli trafik ve emniyet 

tedbirlerinin aldırılması. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak olan Fener Alayı Yürüyüşünün yapılacağı güzergahta 

gerekli trafik (park edilmiş tüm araçların kaldırılması) ve emniyet tedbirlerinin aldırılması. 
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 30 Ağustos 2022 Salı günü Balıklıgöl içinde bulunan anfi tiyatro alanında yapılacak Işık 

Gösterisini organize edecek firma personeline gerekli tedbir ve kolaylığın sağlanması. 

 

İl Jandarma Komutanlığı: 

 Çelenk sunma töreninde Valilik çelengini taşımak için tören kıyafeti giymiş bir jandarma 

personelinin hazır bulundurulması. 

 Geçit töreni için uygun araçların Türk Bayrağı ile süslenerek hazır edilmesi. 

 

Eyyübiye-Haliliye ve Karaköprü Belediye Başkanlıkları: 

 Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yıl dönümü törenine davet anonslarının 

törenden iki gün önceden yapılarak halka duyurulmasının sağlanması. 

 

Haliliye Belediye Başkanlığı: 

 Şehitlik alanı ve çevresinin temizlenmesi. 

 Fener Alayı Yürüyüşünün yapılacak güzergâh üzerinde bulunan tüm işyerlerine Türk 

Bayrağı dağıtılması ve program günü tüm işyerinde asılması için gerekli çalışma ve 

denetimlerin yapılamasını. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak olan Mehteran gösterisi için gerekli hazırlıkların 

yapılamasını. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak kutlamaya ve Fener Alayı Yürüyüşüne Daire Başkanı, 

Müdür, Personel ve İşçilerin katılımının sağlanması. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak olan tören öncesinde program alanının ve güzergâhının 

bayraklarla süslenmesi. 

 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü ve 30 Ağustos 2022 Salı günü geçit töreni yapılacak cadde ve 

bağlantı yollarının temizliğinin yapılması. 

 Tören güzergâhındaki çöp kutularının en geç 30 Ağustos 2022 Salı günü saat 08.00’a kadar 

kaldırılması. 

 30 Ağustos günü yapılacak olan çelenk sunma töreni yeri olan Şehitlik Anıtının temizlenmesi 

ve çöp kutularının kaldırılması. 

 

Eyyübiye Belediye Başkanlığı 

 30 Ağustos Zafer Koşusunun yapılacağı yol güzergahında gerekli tertip ve düzenin aldırılması. 

Ayrıca koşu güzergahında Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek noktalara 

sporcularımız için su dağıtılması.  

 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 

 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları çerçevesinde yapılacak olan tüm programlara Şehit 

Aileleri ve Muharip Gazilerimizin (Tören kıyafetli olarak) davet edilmesi, araç tahsis edilerek 

programlara katılımlarının sağlanması. 

 30 Ağustos Zafer Bayramı Tören Programında Şehit Aileleri ve Gazilerimizin oturma düzenin 

sağlanması için yeteri kadar personel görevlendirilmesi. 

 

İl Müftülüğü: 

 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak Işık Gösterisini organize edecek firma personeline 

gerekli kolaylığın sağlanması. 
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 

 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak Işık Gösterisini (Şanlırufa Kalesine yansıtılacak Işık için) 

ilgili kurumalar ile gerekli koordineni sağlanarak firma personeline gerekli tedbir ve kolaylığın 

sağlanması. 

 

İl Sağlık Müdürlüğü: (Sürekli İşçi Birimi) 

 

 Prova günü ve 30 Ağustos 2022 Salı günü Çelenk sunma töreni, Tören programı ve Tebrikat 

töreninde Mehmet Emin TAPAN isimli personelin sunucu olarak görevlendirilmesi. 

 Prova günü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları çerçevesinde yapılacak olan tüm 

programlarda ve tören alanında tam teçhizatlı bir ambulans ve doktorun hazır bulundurulması. 

 Geçit töreni için uygun araçların Türk Bayrağı ile süslenerek hazır edilmesi. 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü:  

 Günün anlam ve önemini belirtir iki şiirin belirlenmesi ve kontrolünün yapılması. 

 Şiir okuyacak bir kız ve bir erkek öğrencinin belirlenmesi ve prova günü ile tören günü 

programın yapılacağı Cumhuriyet Caddesi’ne (Vilayet yanına) ulaşımlarının sağlanması. 

 Prova günü ve Bayram günü Cumhuriyet caddesinde yapılacak olan program için folklor 

ekibinin organize edilmesi. 

 Tören programı boyunca aksaklıkların yaşanmaması için bir Şube Müdürünün 

görevlendirilmesi ve görevlendirilen Şube Müdürü’nün iletişim bilgilerinin Şanlıurfa Valiliği 

Protokol Şube Müdürlüğüne bildirilmesi. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak tören ve Fener Alayı programına merkez ilçelerimizdeki 

okul müdürü ve müdür yardımcılarının katılımının sağlanması. 

 30 Ağustos 2022 Salı günü saat: 20:00’da Nevali Otelde yapılacak olan Kabul Töreninde 

Müzik Dinletesi yapacak olan öğrencilerimizin belirlenerek program öncesi gerekli hazırların 

yapılmasını. 

 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: 

 Prova günü ve 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak olan Jimnastik gösterisi için gerekli 

hazıkların yapılması. 

 30 Ağustos 2022 Salı Tören Geçişi için Sporcu ve İzcilerin hazır edilmesi. 

 Yaz Spor Okullarındaki sporcularımızın 30 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak programlara 

katılımının sağlanması. 

 30 Ağustos Zafer Koşusuna için gerekli tertip ve düzeninin aldırılarak katılımcı sporculara ve 

vatandaşlarımıza gerekli duyuruların yapılması. 

 30 Ağustos Tören Programı ve Fener Alayı Yürüyüşüne başta Milli Sporcularımız olmak üzere 

her branştan toplam 300 sporcu (spor kıyafetli) ve 20 İzcinin (izci kıyafetli) katılımının 

sağlanması. 

 Fener Alayı Yürüyüş programı için Valiliğimiz tarafından temin edilecek 300 Adet Meşalenin 

teslim alınarak yürüyüşe katılacak sporcularımıza dağıtılması ve program sonunda Valiliği 

teslim edilmesi. 
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AFAD İl Müdürlüğü: 

 Prova günü ve 30 Ağustos 20022 Salı günü geçit töreni için uygun araçların Türk Bayrağı ile 

süslenerek hazır edilmesi. 

 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

 30 Ağustos Zafer Bayramı Pastasının hazırlanarak Kabul Töreninin yapılacağı yere 

getirilmesi. 

 

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü: 

 İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yerel-ulusal basın ve medya kuruluşlarına yapılacak 

kutlama programı ile ilgili bilgi ve materyal dağıtımının yapılması. 

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili 

yayınlayacağı mesajının takip edilerek tören öncesi Tören Sunucusuna teslim edilmesi. 

 

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü: 

 30 Ağustos 2022 Salı günü Valilik çelenginin en geç saat 09.00’da Şehitlik Anıtı alanında hazır 

bulundurulması. 

 Prova günü ve 30 Ağustos 2022 Salı günü göndere çekilecek bayrak direğinin hazır edilmesi. 

 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü Vilayet binasına bayrakların asılması. 

 

DEDAŞ: 

 Prova günü ve Bayram günü tören alanında elektrik kesintisinin yaşanmaması için gerekli 

tedbirlerin alınması.  
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 100. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 

 

09:30 Çelenk Koyma Töreni 

Yer: Osmanbey Yeni Şehitlik Alanı (Mardin Yolu üzeri Asri Mezarlığı ) 

10:00 Tebriklerin Kabulü 

Yer: Valilik Makamı 

10:30 Tören Programı ve Geçit Töreni 

18.00 30Ağustos Zafer Koşusu 

Yer: Şanlıurfa Müzesi Önü 

Yer: Cumhuriyet Caddesi (Vilayet yanı) 

20:00 Kabul Töreni 

Yer: Nevali Hotel 

22:00 Fener Alayı Yürüyüşü  

Yer: Ali Şelli Parkı-Rabia Meydanı 

20.00-24.00 Işık Gösterisi 

Yer: Şanlıurfa Kalesi 

 

Çelenk koyma törenine tüm kurum amirleri katılım sağlayacaktır. 

 

 

 

BU TAMİM GÖREVLİLERE EMİR, HALKA DUYURU NİTELİĞİ TAŞIR. 

İL ANMA KOMİTESİ 

 

 


