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4 EYLÜL SİVAS KONGRESİ’NİN 98. YILDÖNÜMÜ KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİKLERİ  

KUTLAMALARI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR VE GÖREVLER 
SIRA 

NO 
KONU / YAPILACAK İŞ SORUMLU KURUMLAR 

 

1 

- Programla ilgili tüm koordinasyon ve yazışmaların yapılması, 

- Protokol üyelerinin ve davetlilerin karşılama ve ağırlanması, 

- Program içerisinde bulunan tüm etkinliklerdeki protokol işlemleri ve oturma düzenlerinin belirlenmesi, 

- Çelenk sunma programı ile ilgili her türlü iş ve işlemin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülmesi, 

- Tören Programı ile ilgili her türlü iş ve işlemin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülmesi, 

Valilik Özel Kalem Müdürlüğü 

 

2 

- Kutlama programının basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla halkımıza duyurulması, 

- Basınla ilişkilerin yürütülmesi,  

- Tüm tören ve diğer etkinliklerde görev alacak görevliler ve basın mensuplarının görev-basın kartlarının hazırlanması ve 

ilgililere dağıtılması,  

- Tüm törenler boyunca fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması,  

- Her türlü posta ve kargo işlerinin yürütülmesi,  

- Basılı materyallerin dağıtım planının yapılması ve dağıtılması,  

- Afişlerin dağıtımı ve bilboardlara asılması işinin Belediye ve ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülmesi, 

- Davetiyelerin hazırlanması ve gönderilmesi, 

İl Basın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 

3 - Her türlü posta ve kargo işlerinin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile birlikte koordineli yürütülmesi, İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

4 -Sivil toplum kuruluşlarının programlara katılımının sağlanması, İl Dernekler Müdürlüğü 

5 
- Konukların misafirhane ve otellere yerleştirilmesi (Tüm kamu kurum ve kuruluşları 2 Eylül - 6 Eylül 2017 tarihleri arasında 

misafirhanelerini hazır bulunduracak ve Valiliğimizin onayı alınmadan rezervasyon yapmayacaktır) 

İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğü 

6 - Sivas merkeze bağlı belde ve köylerin etkinliklere katılımının sağlanması, İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

7 - Tören programı sunuculuğu için Sivas İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Murat KIRAL görevlendirilecektir. 
İl Sosyal Etüt ve Proje 

Müdürlüğü 

8 

- Etkinliklerle ilgili her türlü mali işlemlerin yürütülmesi, 

- Tüm taşıt araçlarının planlanması ve görevlendirilmesi, 

- Taşıt ve şoför görev kartlarının Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak dağıtılması, 

- Hükümet Konağının ışıklandırması, temizlik ve bakımının yapılması, 

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü 

9 
- Etkinliklerde görev alanlara görev kartlarının (Kurumsal Kimlik çerçevesinde) hazırlanması ve dağıtılması,  

- Taşıt ve şoför görev kartlarının hazırlanması ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak dağıtılması 

Valilik Bilgi İşlem Şube 

Müdürlüğü 

10 

 

- Törenlerde askeri bando ile Bayrağı göndere çekecek yeteri kadar inzibat erinin görevlendirilmesi,   

- Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası konser programı ile ilgili her türlü 

hazırlıkların Valilik Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli yürütülmesi, 

 

5. Piyade Er Eğitim Tugay 

Komutanlığı 
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SIRA 

NO 
KONU / YAPILACAK İŞ SORUMLU KURUMLAR 

11 

- Şehrimizin günün anlam ve önemine uygun şekilde süslenmesi, 

- Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesine 4 Eylül 2017 Pazartesi günü sahne ve ses sisteminin kurulması ve meydana gelebilecek 

aksaklıkların takip edilmesi,  

- 4 Eylül haftası boyunca ev, işyeri ve diğer yerlerde bayrakların asılması ve kaldırılması konusunda gerekli çalışmaların yapılması, 

- Etkinlikler süresince Atatürk Anıtı ve Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinin çevresi ile tören alanının temizliği ve bakımının 

yapılması, 

- Aşıklar Bayramı Konser programının düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile 

koordineli olarak gerçekleştirilmesi, 

- Sivas 6. Kitap Günleri etkinliklerinin gerçekleştirildiği alanların düzenlenmesi ve günlük temizliklerinin yapılması, 

- Sivas 6. Kitap Günleri ile ilgili her türlü hazırlığın İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülmesi, 

- Tarihi Şehir Meydanında etkinlikler süresince yeterli ışıklandırmaların sağlanması, bakım ve onarımların yapılması, 

- Selçuk Parkında ve Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önündeki çiçeklerin bakımının yapılması,  

- Valiliğimiz tarafından hazırlanan 4 Eylül afişlerinin bilboardlara, raketlere, işyerlerine, toplu taşıma araçlarına ve uygun diğer yerlere 

astırılması, 

- Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi Bahçesi ve Önündeki tüm programlarda protokol koltukları (en az 40 protokol sandalyesi olmak 

kaydıyla), garson ve ikram edilecek (su vb.) malzemelerin hazır bulundurulması, 

- 4 Eylül 2017 Pazartesi günü yapılacak olan Âşıklar Bayramı programında 1000 adet plastik sandalyenin temin edilerek konser alanına 

yerleştirilmesi, 

- Tören Programında, tören platformunun yanına vatandaşlar için yeteri kadar tente çadırlarının kurulması ve yeterli sayıda plastik 

sandalyenin yerleştirilmesi, 

-Gerçekleştirilecek Âşıklar Bayramı Konser programın da bir itfaiye aracının hazır bulundurulması, 

-İhtiyaç halinde kullanılmak üzere yeteri sayıda otobüs tahsis edilmesi, 

- 4 Eylül 2017 Çarşamba Günü şehir içi ulaşımının geç saatlere kadar devam ettirilmesi, 

- Etkinlikler süresince seyyar satıcılarla ilgili gerekli düzenleme yapılması ve tedbirlerin alınması, 

- Programda belirtilen diğer hususların eksiksiz olarak yerine getirilmesi. 

Belediye Başkanlığı 

12 

- İlimize gelen misafirlerden Cumhuriyet Üniversitesi misafirhanesinde kalacak olanların ağırlanması konusunda gerekli tedbirlerin 

alınması ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi, 

- İhtiyaç halinde kullanılmak üzere yeteri sayıda otobüs tahsis edilmesi, 

- Kitap Günleri için dışardan gelecek yayınevi görevlilerinin konaklaması, sabah kahvaltısı ve sabah-akşam servisinin sağlanması, 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Rektörlüğü 

13 
- İlçeler Sergisi için gerekli hazırlıkların yapılması, 

- Kitap Günlerine İlçelerden katılımın sağlanması, 
Kaymakamlıklar 

14 
- Sivas 4 Eylül 5. Ulusal Yıldız Dağı tırmanışı programı ile ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, 

Çelenk Sunma Töreninde Valilik Çelenginin ve gelmeleri durumunda devlet büyüklerinin çelenklerini taşıması için yeteri sayıda personel 

görevlendirilmesi, 
İl Jandarma Komutanlığı 
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SIRA 

NO 
KONU / YAPILACAK İŞ SORUMLU KURUMLAR 

15 

- Tören Programı başta olmak üzere tüm etkinliklerle ilgili olarak gerekli trafik ve emniyet tedbirlerinin alınması, 

- Bayrakların zamanında asılması, kaldırılması, kanun ve tüzüğüne uygunluğunun kontrol edilmesi 

- İlimize gelen misafirlerden Polisevi’nde kalacak olanların ağırlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve İl Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi, 

- Çelenk Sunma Töreninde Valilik Çelenginin ve gelmeleri durumunda devlet büyüklerinin çelenklerini taşıması için yeteri sayıda polis 

memuru görevlendirilmesi, 

İl Emniyet Müdürlüğü 

16 

- Törenlerde protokol tribününün kurulması ve kaldırılması, halılarının serilmesi saçakların takılması ve sandalyelerin yerleştirilmesi, sandalye 

örtülerinin giydirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, 

- Sivas 6. Kitap Günleri ile ilgili her türlü hazırlığın yapılması, 

- 4 Eylül Haftası boyunca Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nin Bayrak ve posterlerle süslenmesi ve müze ve çevresinin temiz, tertipli 

ve düzenli olmasının sağlanarak, törenlere hazır hale getirilmesi, 

- Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önündeki Atatürk Büstünün bakımının yapılması, 

- İlimize gelen misafirlerden İl Özel İdaresi misafirhanesinde kalacak olanların ağırlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve İl 

Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi, 

- Programda belirtilen diğer hususların eksiksiz olarak yerine getirilmesi, 

İl Özel İdaresi  

17 

- Tören programında yapılacak olan Halk Oyunları gösterileri ile ilgili tüm hazırlıkların yapılması, (Gösteri ekibinin yöresel kıyafetli 

olmasına dikkat edilmeli) 

- Sivas 4 Eylül 5. Ulusal Yıldız Dağı tırmanışı programı ile ilgili tüm hazırlıkların yapılması, 

- Çelenk Sunma Töreninde yedek ses ve yayın cihazının personeliyle birlikte temin edilmesi, 

- Programda belirtilen diğer hususların eksiksiz olarak yerine getirilmesi, 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü 

18 

- İlçeler Sergisi ve Tarım Fuarı ile ilgili olarak gerekli hazırlıkların Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Ticaret Borsası Başkanlığı ve Ziraat 

Odası Başkanlığı ile koordineli olarak yapılması, sergi alanının düzenlenmesi, stantların tahsisi, ilçelerden gelen görevlilerin ağırlanması, 

pankartların asılması ve diğer hazırlıkların yapılması, 

- İlimize gelen misafirlerden Tarım Müdürlüğü misafirhanesinde kalacak olanların ağırlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve İl 

Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi, 

- Programda belirtilen diğer hususların eksiksiz olarak yerine getirilmesi, 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

19 

- Tören programları için ilimize gelen konukların gezdirilmesi ve ilimizin tanıtımı konusunda gerekli tedbirlerin alınması, 

- Âşıklar Bayramı Konser Programı ile ilgili gerekli hazırlıklarının yapılması, programın duyurulması ve diğer hazırlıkların Sivas fasıl 

heyeti Âşıklar ve Halk oyunları Derneği ile birlikte yapılması, 

- Âşıklar Bayramı Konser programının düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve güvenlik tedbirlerinin Belediye Başkanlığı ile koordineli olarak 

gerçekleştirilmesi, 

- Programda belirtilen diğer hususların eksiksiz olarak yerine getirilmesi, 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
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SIRA 

NO 
KONU / YAPILACAK İŞ SORUMLU KURUMLAR 

20 

- Çelenk sunma ve Tören programı için yedek sunuculuğu görevlendirilmesi, görevlendirilen personellerin iletişim bilgilerinin 22 Ağustos 

2017 Salı günü mesai bitimine kadar Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliğine bildirilmesi, 

- Hafta boyunca yapılacak tüm etkinliklerde sunucuların hazır bulundurulması, 

- Çelenk sunma ve tören programına tüm okulların bayraklarıyla birlikte katılımlarının sağlanması ve her türlü iş ve işlemin Valilik Özel 

Kalem Müdürlüğü ile koordineli yürütülmesi, 

- Tören programına kurumunuz tarafından belirlenen sayılarda öğretmen, öğrenci ve izci gruplarının katılımının sağlanması, 

- Tören programında Sivas Kongresi ile ilgili bir kız ve bir erkek öğrenciye şiir okutulması, 

- İlimize gelen misafirlerden öğretmenevinde kalacakların ağırlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve İl Planlama ve 

Koordinasyon Müdürlüğü ile birlikte yürütülmesi, 

- “4 Eylül Kongresinin Tarihimizdeki Yeri” konusunu tüm okullarda öğrencilerimize anlatılmasının sağlanması, 

- Ülkemiz genelinde “Sivas Kongresi” konusunda yapılan Resim, Şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilerin aileleri ile 

birlikte ilimizde ağırlanmaları konusunda gerekli tüm hazırlıkların yapılması. 

- Tören Programının düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, 

- Programda belirtilen diğer hususların eksiksiz olarak yerine getirilmesi, 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

21 
- Sivas Kongresinin temsili olarak canlandırılmasıyla ilgili tüm hazırlıkların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü ile 

koordineli bir şekilde yürütülmesi, 
Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü 

22 - Kutlama programlarının tüm aşamalarında tam teçhizatlı yeterli ambulans ile doktor ve sağlık görevlisinin hazır bulundurulması, İl Sağlık Müdürlüğü 

23 

- Havalimanından itibaren kent merkezine kadar yol boyunca, Hükümet Meydanı, Kongre Binası ve Selçuk Parkı ile tarihi eserlerin 

çevresinde bulunan aydınlatma sisteminin gözden geçirilmesi ve 4 Eylül Haftası boyunca titizlikle takip edilmesi, 

- Tüm etkinliklerde ve bu etkinliklerle ilgili provalarda elektrik kesintilerine karşı gerekli tedbirlerin alınması, jeneratör ve yeterince 

teknisyen bulundurulması, 

- Hafta boyunca elektrik kesintisine gidilmemesi, şehrin aydınlatılmasının en üst düzeyde sağlanması, 

- Şehrin süslenmesi ve pankartların asılması işlemlerinde Belediye Başkanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmak üzere 1 adet sepetli 

kamyonun personeliyle birlikte görevlendirilmesi, 

ÇEDAŞ Genel Müdürlüğü 

24 -İlçeler Sergisi ve Tarım Fuarı ile ilgili olarak gerekli hazırlıkların İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Koordineli olarak yapılması 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 

Ticaret Borsası Başkanlığı 

Ziraat Odası Başkanlığı 

27 

- 25 Ağustos 2017 Cuma günü saat 17.00’dan itibaren tüm kurum ve kuruluşlar ile diğer işyerleri Atatürk posteri ve bayraklarla süslenmesi 

ve süslemelerin 5 Eylül 2017 Salı günü saat 08.00’da indirilmesi, 

- Programda öngörülmemiş olup ancak etkinlikler açısından yapılması gereken hususlarda kamu kurum kuruluşların birbirlerine yardımcı 

olması, 

- Etkinliklere katılımın sağlanması konusunda gerekli tedbirlerin alınması, 

- Misafirhanesi olan kurumların rezervasyon yapılması konusunda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ile gerekli koordineyi kurması. 

 Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 


