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TUTANAKTIR 

 Kaymakamlık Makamının 10/07/2019 tarih ve 872 sayılı olur emirleri ile aynı gün saat 10:00' da 

Kaymakamlık Makamında aşağıda isimleri bulunan personelin katılımıyla 15 Temmuz 2016 günü teşebbüs 

edilen menfur darbe girişimi anma etkinlikleri İlçemizde 10/07/2019- 15/07/2019 tarihleri arasında aşağıda 

belirtildiği şekilde yapılması karara bağlanmıştır. 

 I- İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Müftülüğü; öncülüğünde diğer kurumların da azami düzeyde 

katılımı ile İlçemizde mevcut şehit yakınları ile Gaziler ve ailelerinin 11.07.2019 Perşembe günü itibariyle 

ziyaretleri ve sorunlarının dinlenmesi, 

 2-Belediye Başkanlığınca, 15 Temmuz gününün anlam ve önemini belirten ilanların hafta boyunca 

belediyemiz ilan panosun da (billboard) ilan edilmesi, 

 3-Belediye Başkanlığı; öncülüğünde halkımıza lokma veya kandil simidi ikramının yapılması ve anı 

defterinin oluşturulması, 

 4-İlçe Müftülüğünce,ESMEK Kurslarına devam eden kursiyerlere ve Müftülük bünyesinde yaz kuran 

kurslarına devam eden öğrencilerimize ilgili eğitmenlerimiz vasıtası ile 15 Temmuz gününün ehemmiyeti 

hakkında bilgilendirme yapılması, 12 Temmuz 2019 Cuma günü vaaz ve Cuma hutbesinde 15 Temmuz günü ile 

ilgili vatandaşlarımıza bilgi aktarılması, 

 5-İlçe Müftülüğünce; aynı gün (12/07/2019) darbe girişimi esnasında ülkemizin çeşitli noktalarında 

şehit olan 250 vatan evlatlarının ruhlarına bir hediye ve tüm gazilerimizin sağlık ve sıhhatleri için dualar 

eşliğinde Hatmi-i Şerif ile Mevlüd-ü Şerif okutulması, 

 6-İlçe Müftülüğünce; 16 Temmuz 2019 günü saat 00:13 sala okunması ve toplanma yerinde tüm 

vatandaşlarımızın katılımı ile dua yapılması, 

 7-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ;12.07.2019 Cuma gününden itibaren şehir merkezinde bulunan 

parkta 15 Temmuz ve sonraki günlerde yaşanan olayları anlatan fotoğraflardan oluşan serginin açık tutulması, 

 8-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce; 15 Temmuz gününü anma 

törenleri çerçevesinde öğrencilerimiz arasında açılan spor müsabakaların da dereceye giren öğrencilerin ödül 

törenlerinin yapılması, 

 9- Belediye Başkanlığınca; Duyuruların yapılması, 15 Temmuz günü anısına katılımcı vatandaşlarımıza 

bayrak dağıtılması, 

 10-İlçe Emniyet Müdürlüğünce; 15 Temmuz 2019 akşamı vatandaşlarımızın oluşturacağı araç konvoyu 

ve akabinde ki bayraklı yürüyüş törenlerine hafif araçların siren sesleri vb. şekilde eşlik etmeleri, 

 11-İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca; Hafta boyunca icra edilecek tüm 

etkinliklerde güvenlik tedbirlerinin alınmasını,  

 12-Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce; 11.07.2019-15.07.2019 tarihleri arasında resim sergisi, 

12.07.2019 tarihinde saat 10:00-13:00 saatleri arasında konferans düzenlenmesini, 

 13-Tüm Kurumlarca; 15 Temmuz darbe girişimi anma etkinlikleri başta olmak üzere tüm resmi bayram 

özel gün vs. etkinliklerde özellikle kurum amirlerinin gayrisiz katılımını, tüm kurum personellerinin vazifeyi 

aksatmayacak şekilde maksimum düzeyde katılımının sağlanmasının, etkinliklere ailelerinin de mümkün 

olduğunca dahil edilmesine, 

 Karar verilmiştir.10/07/2019      
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HINIS KAYMAKAMLIĞINCA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİNİ  

ANMA ETKİNLİKLERİ PROGRAMIDIR 

 Hınıs Kaymakamlığının 10/07/2019 tarih ve 872 sayılı olur emirleri ile aynı gün yapılan toplantıda alınan kararlar 

ve Erzurum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün 09.07.2019 tarih ve 10020 sayılı yazısı doğrultusunda İlçemizde 

düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Etkinlikleri Programı; 

 1-11/07/2019 Perşemve gününden itibaren 15/07/2019 Pazartesi gününe kadar İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe 

Müftülüğü ve Belediye Başkanlığımız öncülüğünde her gün 3 veya 4 şehit yakını veya gazi ailesini hanelerinde ziyaretler, 

 2-15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma Etkinlikleri programları hafta boyunca Belediyemiz ilan 

panosundan (billboard) halkımıza duyurulması, 

 3-10/07/2019 Perşembe gününden itibaren Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Müftülüğümüz 

organizasyonunda yaz kuran kurslarına devam eden öğrenciler arasında yarışma ve çeşitli branşlardaki spor 

müsabakaların düzenlenmesi, 

 4-11/07/2019 Perşembe günü tüm yaz kursu öğreticileri ve öğrencilerinin katılımı ile İlçemiz Merkez Camiinde 

saat 11:00' dan itibaren şehitlerimizi anma özel programı düzenlenmesi, 

 5-12/07/2019 Cuma günü Cuma namazı öncesi Kuran-ı Kerim ziyafeti,cuma namazında günün anlam ve önemini 

belirten vaaz ve hutbe irat edilmesi ve okunan hatimlerin duasının yapılması, 

 6- Hınıs Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 11.07.2019-15.07.2019 tarihleri arasında resim sergisi, 12.07.2019 

tarihinde saat 10:00-13:00 saatleri arasında konferans düzenlenmesi, 

 7- 15/07/2019 Pazartesi günü Öğle namazı sonrası aziz şehitlerimizin hatıratına mevlüd-i şerif ve ruhuna okunan 

hatim duası sonrası vatandaşlarımıza lokum ikramında bulunulması, 

 8-Aynı gün öğle namazı çıkışı Hınıs Merkezde 15 Temmuz gününü anlatan fotoğraf sergisinin açılması, aynı 

zamanda yaşanan gün ile ilgili vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini dile getirmek amacıyla anı defteri açılması, 

 9-Kaymakamımız Bülent AY Başkanlığında tüm kurum amirleri, personel, tüm muhtarlarımız ve 

vatandaşlarımızın katılımı ile 20:00 dan itibaren başlayacaktır.  

 10- Vatandaşlarımızın bayrakları ile şehitleri anma yürüyüşü yapmaları, 

 11-Yürüyüşlerden sonra STK ları temsilen bir kişinin, Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan EREN ve Sayın 

Kaymakamımızın günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapılması,  

 12-11/07/2019 Perşembe gününden itibaren Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Müftülüğümüz 

organizasyonunda yaz kuran kurslarına devam eden öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli branşlardaki spor 

müsabakalarında dereceye giren öğrencilerimize hediyelerinin takdim edilmesi, 

 13- Şehir meydanında demokrasi nöbeti icra edilmesi, 

 14-16/07/2019 saat 00:13'te camilerimizden sala okunması ve salayı müteakip ilçe Müftümüzce şehitlerimizin 

aziz ruhlarına ve vatanımızın selameti için tüm halkımız ile birlikte dua ve niyazda bulunularak törenlerin 

nihayetlendirilmesi. 

              

               Bülent AY  

                                    Kaymakam 


