MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 10 Kasım
Atatürk’ü Anma günü törenlerinde; Büyük Atatürk’e ve ilkelerine bağlılığın sunuşunun, standard,
özenli ve düzenli biçimde yapılmasını, Ulusal değer ve önemine yaraşır bir biçimde katılımın ifadesi
için Türk Ulusunun onur gereklerine ve estetik kurallara göre yapılacak düzenlemeleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, tüm Kurum birimlerini ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni
amacıyla yapılacak etkinliklere katılan ve yöneten Kurum personelinin görev, yetki ve
sorumluluklarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2896 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Ulusal ve Resmi
Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği, Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara
Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer
mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname, 399 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin
Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana
Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen kavramlardan;
a) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez
ve Taşra Teşkilatını,
b) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,
c) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,
ç) Merkez Teşkilatı: Teşekkül Merkezindeki birimleri,
d) Taşra Teşkilatı: Teşekkül Merkezi dışındaki İşletme/Fabrika Müdürlüklerini,
e) Teşekkül Birimi: Teşekkül ile taşra teşkilatını oluşturan fabrika, işletme
müdürlükleri ve diğer alt birimleri,
f) Anma Töreni: 10 Kasım günü Atatürk’ü anmak için yapılan açık alan veya kapalı salon
toplantısını,
g) Saygı Duruşu: Anma töreninde Saat 09.05’te başlayan ve 2 dakika süren esas duruşu,
ifade eder.
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İlkeler
MADDE 5- (1) Bu Yönerge, Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatına dahil birimlerde 10
Kasım Atatürk’ü Anma günlerinde yapılacak törenleri Ulusal değer ve önemine yaraşır bir biçimde
tamamlanmasını ve bu konuda yayınlanacak emirler ile ilgili mevzuat hükümleri daima gözönünde
bulundurularak, etkinliklerle ilgili Kurum faaliyetlerinin aksatılmamasını hedef tutar.
Sorumluluk kontrol ve rapor verme esasları
MADDE 6- (1) Bu Yönergenin uygulanmasından Kurum Merkez Teşkilatında İdari
Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Koruma ve Güvenlik Şubesi Müdürlüğü, İşletme/Fabrika
Müdürlüklerinde ise İdari İşler Müdürlükleri sorumludur.
(2) Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir,
Müfettişler ile uygulama ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu birimler bu yönergenin
geliştirilmesine ilişkin olarak Genel Müdüre sunulmak üzere gerektiğinde rapor verirler.
Değişiklik esasları
MADDE 7- (1) Bu Yönergede uygulamalar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Teftiş Kurulu
Başkanlığı ile uygulamadan ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu birim amirlerinin teklifi üzerine
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli değişiklik işlemleri yerine getirilir.
Dağıtım ve kullanma esasları
MADDE 8- (1) Bu Yönerge gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Bayrak Çekilmesi, Çelenk Yaptırılması, Tören, Faaliyetler
Bayrak çekme esasları
MADDE 9- (1) Teşekkül Merkez, Fabrika, İşletme ve diğer alt birimlerde Türk Bayrağına,
Kurumumuz tanıtıcı bayrağına ait olmak üzere en az iki bayrak direği bulunur. Bina ön yüzüne göre
sağdaki direğe Türk Bayrağı, soldaki direğe Kurum amblemini taşıyan tanıtıcı bayrak çekilir.Türk
Bayrağı, Kanununda belirtilen indirilmesi gereken haller dışında sürekli olarak çekili kalır.
(2) Bayrak, üç direk bulunan yerlerde ortadaki direğe, üçten çok direk varsa, bina ön yüzüne
göre sağdaki direğe çekilir. Diğer iki direğe ise Kurum tanıtıcı bayrağı ile kalite sistemini belirten
bayraklar çekilir. Bu direklerin hepsine bayrak çekilmesi halinde, bayrakların ebadı eşit olmalıdır.
(3) Kurum amblemi ile kalite sistemini tanıtıcı bayrakların ebadı Bayrak ebadından büyük,
direkleri Bayrak direğinden yüksek olamaz. Yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara,
yemekhane benzeri yerlere Bayrak çekilmez ve konulmaz.
(4) Atatürk köşelerine konulacak Bayrak, tepesinde ay yıldız bulunan direğe çekili bulunur,
Büyüklüğünün odanın büyüklüğüne uygun olmasına ve uçlarının yerden en az 25 santimetre yukarıda
bulunmasına itina gösterilir.
(5) Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık
zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir. Bayrak çekilmeden önce veya indirildikten sonra özel
bir saygıyla taşınır.
(6) Bayrak, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk olarak veya taşıdığı manevi
değeri zedeleyecek biçimde kullanılamaz.
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Özel bayrakların kullanılmasına dair diğer esaslar
MADDE 10- (1) Tanıtıcı bayraklar, sadece Kurum binalarının önüne çekilebilir. Düzenlenen
tören ve toplantılarda kullanılabilir. Makam odalarında, çalışma masalarının sol gerisine konulabilir.
Bu bayrakların çekildiği direklerin tepesine ay yıldız konulamaz.
Bayrak töreni, bayrağa saygı ve yasaklar
MADDE 11- (1) Bayrağın törenle çekilmesinde ve indirilmesinde Bayrak Kanununun 22 nci
maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Bayrak, 10 Kasımda yarıya çekilir.
(3) Bayrak törenlerinde, Güvenlik Amiri ve uygun sayıda güvenlik personeli Bayrağın
çekileceği veya çekili bulunduğu direğin karşısında veya yakınında Bayrağın direğe çekiliş veya
indirilişi için hazır bulunur.
(4) Bayrak, bir güvenlik görevlisi tarafından çekilir ve indirilir. Bayrağı çeken ve indiren
güvenlik görevlisiyle birlikte en az üç kişilik üniformalı personel şapkalı olarak Bayrağın çekilişi ve
indirilişi sırasında Bayrağı selamlar. Güvenlik personeli dışındaki diğer personel başı açık olarak
saygı duruşunda bulunur,
(5) Bayrak, çabuk çabuk çekilir ve yavaş yavaş indirilir.
Anma töreni hazırlıkları
MADDE 12-(1) Çelenk hazırlanması;
a) Çelenkler ilgili mevzuatında belirtildiği biçim ve boyutlarda olmak üzere, Resmî Bayram
veya anma gününün anlam ve önemini, ulusal onur ve estetiği yansıtmak şartı ile kare, dikdörtgen,
daire, oval, ay, ayyıldız, yıldız ve benzeri biçimlerde ve doğal çiçek sağlama olanağı yok ise, yapma
çiçeklerle donatılarak hazırlanabilir. Üzerinde veya onu çevreleyen kırmızı-beyaz renkteki bantta
Kurum adı veya amblemi bulunur.
b) 10 Kasım sabahı saat 08.00’de birimde bulunacak şekilde hazırlanacak çelenk üst kenarı
konulacağı büstün/anıtın boyun hizasını geçmeyecek şekilde, 3 ayaklı olarak yaptırılır. Bu şekilde
şasili çelenk varsa bu durumda yalnız 80 santimetre çelenk kısmı sipariş edilir.
c) Anma töreninin yapılacağı yerdeki Fabrika/İşletme Müdürlerinden biri, o yerde bulunan
diğer birimlerimizide temsilen, ilgili Yönetmelikte belirtildiği şekilde hazırlanan bir çelenkle törene
katılır. Bu husustaki mevzuat hükümlerine uyulmaksızın, hiç bir Resmî Bayramda veya anma
gününde veya bu günlerin dışında anıtlara hiç bir şekilde çelenk götürülemez ve sunulamaz.
ç) Anma gününden bir hafta önce, görevli birim o güne çelenkle katılmalarına dair istemlerini
o yerdeki en büyük Mülki Amirliğin aracılığı ile Anma Komitesi Başkanlığına bir yazı ile iletir.
(2) Tören Yeri; 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninin açık alanda ve Atatürk anıtlarının
bulunduğu yerde yapılması esastır.Ancak, hava şartları nedeniyle törenin kapalı yerde yapılması
gerektiğinde Genel Müdürlükte A Blok zemin katta, diğer yerlerde en uygun salon seçilerek bir
Atatürk köşesi düzenlenir. Atatürk köşesine, kaide üzerine bir Atatürk büstü konur, köşe ayrıca
bayraklarla, çiçeklerle ve ışıklarla süslenir. Atatürk’ün veciz sözlerinden oluşan panolar salonun
uygun yerlerine asılır.
(3)Her yıl 10 Kasım tarihlerinde yapılacak Atatürk’ü anma töreni için Genel Müdürlükte İdari
Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, Fabrika ve İşletme Müdürlüklerinde İdari İşler Müdürlükleri
tarafından program hazırlanır. Merkezde Genel Müdür, Fabrika/İşletmelerde Müdür tarafından
onaylanan tören programının uygulanması için gereken araç ve gereçler sağlanır. Anma törenine
katılımı mümkün olan ve geçerli mazereti bulunmayan tüm personelin iştirakinin sağlanması için
tören programı personele yazılı olarak duyurulur. Bu amaçla 9 Kasım günü aşağıdaki çalışmalar
yapılır:
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a) Anma tören yeri temizlenir ve gerekirse tören düzenine göre alan işaretlenir.
b)Törende kullanılacak araç ve gereçlerin çalışır halde bulunması sağlanır.
c)Bayraklar ve kullanılacak Atatürk posterleri gerekiyorsa yıkatılır ve ütületilir.
(4) Törenlerin ve 10 Kasım Atatürk’ü anma günlerinin bir gün öncesinde Genel Müdürlük
Merkez binasının ön cephesine büyük boy Atatürk portresi ile her iki yanına Türk Bayrağı asılır.Bina
cephesi tören gününün bir gün öncesinde ve tören gününde gece ışıklandırılır.
(5) Kurumumuzda mevcut Atatürk’ün tarihi fotoğraflarını içeren çerçeveli ve ayaklı panolar,
her yıl 10 Kasım günü Genel Müdürlük A Blok Zemin katının uygun yerlerine konularak hafta
süresince sergilenir.
(6) Tören ve anma günlerinde, Fabrika ve İşletmeler ile bunların merkezlerinden farklı
şehirlerde bulunan işyerlerinde de yönetim binaları Bayrak ve uygun ölçülerde Atatürk resim veya
posterleri ile donatılarak yukarıda belirtildiği şekilde aydınlatılır.
10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzeni
MADDE 13 – (1) 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni, katılımı mümkün olan tüm personelle
birlikte yapılır.
(2) Merkezde Genel Müdür ve diğer anma yerlerinde birim amirlerinin arkasındaki
personelden oluşan kortej, anma gününün programla belirtilmiş başlama saatinden en az altı dakika
önce anıtı/büstü karşıya alarak sunuş yerinde bulunur.
(3) Saat 09.00’da büstün karşısında saygı duruşu düzeni alınır.
(4) Merkezde Genel Müdür, Fabrika/İşletmelerde Müdür tarafından anıta/büste bizzat
konulacak olan ve iki güvenlik personeli nezaretinde duran çelenk, saat 09.03’de bu güvenlik
personeli tarafından belirtilen Genel Müdür ve diğer anma yerlerinde belirtilen birim amirlerinin
bulunduğu noktaya getirilir.
(5) Çelenk, ön yüzü yürüyüş doğrultusuna dönük olarak, her iki yanından tutulmak suretiyle
yerden kaldırılarak iki güvenlik personeli tarafından taşınır. Merkezde Genel Müdür, diğer anma
yerlerinde birim amirleri tarafından tutularak büste konur. Çelenk, büstün önüne, büste dayanmadan
üç ayak açılarak konulur.
(6) Çelenk taşıyan güvenlik personeli sunuştan sonra anıt/büst önünü hemen terkederler.
(7) Kortej, sunuş öncesi sırayı aynen koruyarak, anıtın tam önünde yer alır ve saat 09.05’de
verilecek işaretle iki dakikalık saygı duruşunda bulunur.
(8) Saat 09.05’de şehir sirenleri ile beraber Kurum sirenleri de çalmaya başlar.Bu sırada
direklerdeki bayraklar, direkler önünde bulunan güvenlik personeli tarafından siren çalınma süresince
yukarıda 11’inci maddede belirtildiği şekilde ağır ağır yarıya kadar indirilir.
(9) Saygı duruşunun bitimi ile sunma töreni son bulur. Sunuşun en çok beş dakikada
bitirilmesi şarttır.Bunu izleyecek İstiklâl Marşı ile anma töreni başlar.
(10) Anma töreni, Merkezde Genel Müdür, diğer anma yerlerinde belirtilen birim amirlerinin
ve programda belirtilen kişilerin günün anlam ve önemine göre yapacakları konuşmalar ile
tamamlanır.
Anma töreni sonrası düzen
MADDE 14- (1) Çelenkler, biçim ve sunuş yerindeki düzeni korunmak kaydı ile anma günü
süresince sunuş yerinde kalır.
(2) Anma Töreni sırasında yarıya indirilen Bayraklar, gün batımında güvenliği aksatmayacak
şekilde üç kişilik üniformalı güvenlik görevlisinin şapkalı olarak selamlamasıyla, bir güvenlik
görevlisi tarafından çekilir
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 15- (1) Yönetim Kurulunun 19/01/1978 tarih ve 57 sayılı Kararı ile kabul edilen
MKE Kurumu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Talimatı 13/09/2006 tarihli ve 221 sayılı Yönetim
Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönerge, Makam’ın 19/09/2006 tarihli Olur’u ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
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