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it Milll' Egitim Miidilrliigu 


Say! : 78628626-880-E.3468729 15.03.2017 
Konu: 21 Mart 2017 Nevruz Bayramt 

Kutlama Programl 
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21 Mart 2017 Nevruz Bayraml Kutlama Programl i9in Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, iMKB Anadolu Lisesi, ibni Sina Anadolu Lisesi, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 21 Mart Salt gUnii saat 
10:40'da Ogretmenevi oniindeki Kutlama Programma bir ogretmenin nezaretinde 40(ktrk) 
ogrenci ve Merkezdeki tUm (Belde ve Koyler hari9) Okul Miidilrleri haZlr bulunulacaklardlr. 

Toren Sunuculugu iMKB Anadolu Lisesi ogretmeni Sed a OZTURK tarafmdan 
yapllacaktlr. Ogrencilerin ogretmen evine getirilip-gotUriilmesini her oku! kendi imkalll He 
saglayacaktrr . 

Geregini Bilgilerinize rica ederim. 

Metin iLCi 
Milli Egitim Miidilrii. 

Aynntth Bilgi i9in: hizmet i9i ~ubesi- Mustafa TOPLU - VHKi 
Tel:04362123583-05333749516 

Bu evrak gtivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 0c5f-903b-3403-9c42-9d72 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
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~U.BOLUM 

KURUMLAR iLE iLGiLi GOREVLER: 

l~MU~ BELEDiYE BA~KANLIGI 

a) 21 Mart Mu§ Ogretmenevi oniindeki program yen ve Nevruz ate§i yaJalacak alarun 

temizlenerek hazlrlanmasl. . 

b) Nevruz ate§i yakmak uzere gerekli malzemenin temini ve ate~in yaJalmasl. 

c) Nevruz Bayranuna halkm katIlml1nm saglanmasl i9in anonslar yapllmasl. 

d) 21 Mart Nevruz etkinliklerinde protokol ve katI1IITlCllar i9in gerekli koltuk ve sandalyelerin 

temin edilmesi. 


2- tL OZEL iDARESi GENEL SEKRETERLiGI 

a) Nevruz BayramI ile ilgili zonmlu harcamalar soz konusu olursa, ucretlerinin 11 Ozel idaresi 

Genel Sekreterligi tarafmdan kar~llanmasl. . 


3- IlL KULTt~VE TUruZM MUDURLUGU 

a) 21 Mart 2017 tarihinde kutlarulacak N evruz Bayramma ait i~ ve i~lemlerin yiiriitiilmesi. 

b) Davetiyelerin dagltIlmasl. 

c) Toren alanmda gerekli koordinasyonun saglanmasL 

a) Konu§roa kfusUsuniinhaz:u:~bulundu:ruIma_sl ye torende yapllacak konu~malarm metninin 


kontrolii. . ~~. -, . 

e) Guzel sanatlar Lisesi Miizik Korosu veya mahalli bit sanat<;mm konser vennesi dolaYlslyla 
Gezici Sinema ve sahne aracmm hazrr bulundurulmasl. 

. 4~ilL MiLL! EGiTiMMDnVRLUGU 
a) Torende sunuculuk yapmak iizere bir ogretmenin gorevlendirilmesi ve ses yaym cihazmm 

hazrr bulundurulmasl. 
b) 21 Mart tarihinde Ogretmenevi oniindeki Nevruz ate9inin yaJalacagl programa ogretmen ve 
lise ogrencilerinden en az 200 ki~inin katlhmmm saglanmasl hususunda gerekli tedbirleri 
almak. 

5-tL E:M:NiYET MirDfooJJGV 
a) 21 Mart 2017 tarihinde Nevruz Bayraml nedeni ile toren alanmda, gerekli gUvenlik 
tedbirlerinin almmasl. 

b) Alanda ara<; trafigi baknnmdan gerekli on1emlerin almmasl. 

6- MU~ ALPARSLAN UNivERSiTIES! REIG'ORLVGU: 

a) Folklor ekibinin gosteri yapmak uzere toren alanmda hazlr bulundurulmasl. 

b) Giinlin anla..1U ve onemine dair konU§nia yapmak uzere bir akademisyenin 


gorev lendirilmesi. 

7- iL BASIN VE HALKLA.iLi~KiLERMfIDirRLUGU 

a) Nevruz Bayraml ile ilgili ulusal ve yerel basm~ bilgi ala§l saglanmasl. 


Bu. program ilgiEiler ve resmi kuruhll~!ar i9in emir, halkImJlZ i~in davetiyedir. 

i:L KUTLAMA KOMITESi 
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II. BOLUM 

BAYRAMTORENi: 

Yer : Mu~ Ogretmenevi Bahc;esi 

Tarih: 21 Mart 2017 Salt gUnu 

Saat : 11: 00 


1- Saygl duru~u ve istiklal Mar~l 

2- Protokol konu~malar~. 


3-Nevruz ate~inin yakll:rnasl. 

4-.Mu~ Alparslan Universitesi Folklor ekibi halk oyunlan g6sterisi sunacaktu. 

5- Kaparu~ , 


NOT: Hava yagl~h Olmasl durumunda programa Ogretmen Evi konferans salonunda devam 
edecektir. 


