MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
KIRIKKALE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ OTOMATİK
TELEFON SANTRALI İŞLETME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar
Amaç
Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Kurumun Kırıkkale’de bulunan fabrikalarının haberleşme
hizmetlerine ve abonelerin tahsisine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge hükümleri, otomatik telefon santralı ile ilgili hizmetleri ve personelin
bu hizmetlerden yararlanma esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, mevzuattaki konuyla ilgili boşlukların doldurulması ve uygulamada
görülen aksaklıkların giderilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması gereksinimine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönergede geçen kavramlardan;
a) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve
taşra teşkilatlarını,
b) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,
c) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,
d) Merkez Teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,
e) Taşra Teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki işletme/fabrika müdürlükleri ile Bölge
Müdürlüğünü,
f) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari
ihtisas bölümlerini,
g) Bölge Müdürlüğü: Kırıkkale Bölge Müdürlüğünü,
h) Santral : Bölge Müdürlüğüne ait 3000 abonelik Crosbar tipi otomatik merkezi telefon
santralı ile birlikte MKE Pirinç Fabrikası, MKE Silah Fabrikası, MKE Nitroselüloz Fabrikası’ndaki
tali santrallarını,
ı) Abone : Kendilerine telefon makinası teslim edilen ve bu telefonla konuşma yapabilen
kişileri,
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i) Telefon Makinası : Abonelerin konuşmasını sağlayacak olan, haberleşme aracını,
j) Birinci Sınıf Telefon :Direkt olarak Türk Telekom A.Ş. santralına geçebilen yalnızca şehir içi
ve MKE Telefon santrallerine bağlı dahili abonelerle görüşme yapabilen telefonları,
k) İkinci Sınıf Telefon : Türk Telekom A.Ş. santralından aranabilen ancak bu santrala geçiş
yapamayan, yalnız MKE Telefon santrallerine bağlı dahili abonelerle görüşme yapabilen telefonları,
l) İşyeri : Kırıkkale’de bulunan Fabrika Müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğü ve Kırıkkale
Hurda Müdürlüğünü,
ifade eder.
İlkeler
Madde 5- İşyerlerinin haberleşme ihtiyacını kolay ve aksamadan sağlamak, işyeri
amirlerince, Kurum içi ve dışı haberleşme yapması zorunlu görülenlere, uygun sınıfta telefon tahsis
etmektir.
Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme Esasları
Madde 6- Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından tüm birim amirleri, uygulamanın
izlenmesinden ise Bölge Müdürlüğü sorumludur.
Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı, Teftiş Kurulu Başkanlığınca
denetlenir ve gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir.
Değişiklik Esasları
Madde 7- Bu Yönergenin, usul ve hükümlerine ilişkin olarak, uygulamalar, teknik gelişmeler
ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile uygulamadan ve uygulamanın
izlenmesinden sorumlu birim amirlerinin teklifleri üzerine, Personel ve Organizasyon Dairesi
Başkanlığının koordinesinde hazırlanan ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği,
uygulamadan ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu birim amirlikleri tarafından incelendikten
sonra son şekli verilen değişiklik teklifleri, Genel Müdürün onayına sunulur.
Dağıtım ve Kullanma Esasları
Madde 8- Bu Yönerge, gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
Telefon Santralının İşletilmesi, Abone Dağıtım Esasları,
Sorumluluk ve Mali Hükümler
Abone Dağıtım Esasları
Madde 9- Santralda bulunan I.sınıf ve II.sınıf telefonların dağıtımı;
1.I. sınıf telefon tahsis edilecek yerler:
a) I. Sınıf Telefon Tahsis Edilecek Makamlar;
- Fabrika ve Bölge Müdürleri ile Yardımcıları,
- Kırıkkale Hurda Müdürü,
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- Müdür ve Kısım Müdürleri,
- İşyeri Hekimleri,
- Sivil Savunma Uzmanları,
- Milli Savunma Bakanlığı Kalite Kontrol Ekip Müdür ve Timleri ,
- Baş Uzmanların Makamları,
- Hurda Müdürünün uygun gördüğü 3 adet abone, Kontenjan
- Fabrika Müdürü, Bölge Müdürünün uygun gördüğü 5 adet abone, Kontenjan
b) I. Sınıf Telefon Tahsis Edilecek Odalar;
- Müfettiş Odaları
- Nöbetçi Amirliği Odaları
- Fabrika Müdürlüğü Toplantı Odaları
- Memur Sendikası Temsilci Odaları
- İşçi Baş Temsilciliğine Ait Odalar
c) Bölge Müdürlüğünde I. Sınıf Telefon Tahsis Edilecek Yerler;
- VİP Salonu
- Yeni Havuz Müdüriyeti
- Aile Misafirhanesi
2.II.Sınıf telefon tahsis edilecek yerler:
- İş yerlerine
- İsteyen personelin abone hat kira ücretini kendisi ödemesi koşulu ile konutuna verilir.
Abonelerin Görüşme Esasları
Madde 10- Telefon santralına bağlı telefonlarla yapılacak görüşmeler, bu Yönergenin
ekindeki (EK-1) bulunan açıklamalara uygun olarak yapılır. Santralın gelecekteki yenilenme
durumunda (EK-1)’de değişiklik yapılması ve ilgililere dağıtılması işleri Bölge Müdürlüğünce
yerine getirilir.
Santral Rezerv Durumu
Madde 11- Yapılacak dağıtımlarda ve acil durumlarda haberleşme ihtiyacını karşılamak üzere
santrallerde devamlı olarak en az santral kapasitesinin % 5’i kadar telefon abonesi rezerv olarak
bekletilir.
Abonelerin Dağıtım Esasları
Madde 12- Abone dağıtım işleri bu Yönergenin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre
yapılır.
a) Fabrikalardaki işyerlerinde ve işyerlerine ilave edilen kadrolar için telefon ihtiyacı olduğunda,
talepler Bölge Müdürlüğüne bildirilir. Konu Elektrik İşleri Kısım Müdürlüğü tarafından araştırılarak
bu istekler hat ve rezerv durumu ile birlikte, Bölge Müdürlüğüne iletilir ve gerekli onay alındıktan
sonra abone tahsisi yapılır.
b) Abonelere hiçbir nedenle paralel telefon bağlanmaz. Aboneler paralel abone oluşturamaz.
Sorumluluk
Madde 13- İşyerlerinde kullanılmakta olan tesisat ve telefon makinalarından ;
a) İlgili kişi sorumlu olup, bunların tamir ve bakımları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır.
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b) Telefon, tesis ve makinaları dikkatsizlik, tedbirsizlik ile gerekli özenin gösterilmemesi gibi
nedenlerle hasara uğrarsa, zarar ilgili kişiye ödettirilir. Telefon tesis ve makinaları kasıtlı olarak
hasara uğratılırsa zararın ilgili kişiye ödettirilmesinin yanında gerekli disiplin işlemleri yapılır.
İşletme
Madde 14- Bölge Müdürlüğünde bulunan merkezi otomatik telefon santralı ile MKE Pirinç
Fabrikası, MKE Silah Fabrikası, MKE Nitroselüloz Fabrikasında bulunan merkeze bağlı tali telefon
santrallerinin ve şebekesinin işletmesi, bakım - onarımı Bölge Müdürlüğünce yapılır.
İşyerleri telefon şebekesine müdahale edemez, değişiklik yapamazlar. Telefon ve tesisat
değişiklikleri Bölge Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurudan sonra yerine getirilir. Başvuruları
inceleyerek gereğini yapmak Bölge Müdürlüğünün görevidir.
Abonelerin Uyacakları Kurallar
Madde 15- Telefon santrallerinin aboneleri aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.
a) Merkez ve tali santrallerde bulunan abonelerin dış görüşmeleri üç dakika ile sınırlıdır.
Telefonlar gereğinden fazla meşgul edilemez.
b) Konuşma bittikten sonra ahize yerine konularak telefon kapatılmalıdır, abone gereksiz yere
açık bırakılmamalıdır.
Mali Hükümler
Madde 16a) Bölge Müdürlüğünce fabrikalar için Türk Telekom A.Ş.ne ödenen abone hat kira ücreti,
abonelerin bağlı bulunduğu fabrika ve Hurda Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğüne ödenir.
b) Konutlar için Türk Telekom A.Ş.’ye ödenen hat kira ücreti, abonenin çalıştığı kuruluş
tarafından ilgili kişinin maaşından kesilerek Bölge Müdürlüğüne ödenir.
Ceza Hükümleri
Madde 17- İşyerlerindeki telefonla diğer kişileri rahatsız edenler hakkında gerekli disiplin
işlemleri işyerlerince yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 18- Yönetim Kurulunun 28/04/2000 tarih ve 61 sayılı Kararı ile kabul edilen Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Otomatik Telefon Santralına Ait Yönetmelik, 20/09/2004 tarih ve
270 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 19- Bu Yönerge Makam’ın 07/10/2004 tarihli Olur’u ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20- Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü
yürütür.
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EK-1
MKE KURUMU KIRIKKALE TELEFON SANTRALINDA HABERLEŞME
YAPABİLMEK İÇİN GENEL BİLGİLER
1- Telefon santralında Merkeze bağlı 3000/60 kapasiteli, MKE Silah Fabrikasında 200/6, MKE
Nitroselüloz Fabrikasında 250/8, Pirinç Fabrikasında 200/6 hat kapasiteli tali santraller vasıtasıyla
dahili ve harici haberleşme yapılabilir.
2- a)Merkez santralde bulunan tüm aboneler, Tali santrallerde bulunan abonelerle dahili
görüşmeleri yapabilmeleri için önce “2” tuşuna basarak hat alır, sonra arayacağı numarayı çevirir.
- Merkez Santralde birinci sınıf aboneler şehir içi görüşmeleri, toprak butonuna basarak hat aldıktan
sonra yapabilir.
b) Tali Santralde bulunan tüm aboneler, dahili görüşmeleri direkt olarak yapabilirler.
- Tali Santrallerde bulunan birinci sınıf aboneler şehir içi görüşmeleri “9” tuşuna basarak hat
aldıktan sonra yapabilirler.
3- Merkez ve tali santrallerin 2’nci sınıf aboneleri sadece kendi aralarında dahili görüşme
yapabilirler, Şehir içi görüşmesi yapamazlar
4- Merkez Santralimiz ile Ankara Genel Müdürlük Telefon Santrali arasında 1 adet özel hat
bulunmaktadır. Kurumun Kırıkkale de bulunan işyerleri ile Genel Müdürlük arasındaki santral
üzerinden yapılan görüşmeler bu hat vasıtasıyla yapılabilir.
Operatör vasıtasıyla Santrallerdeki 1’nci sınıf abonelerin talepleri, sıraya alınarak, Genel
Müdürlük santrali arasındaki görüşmeler sağlanır.
5- Kurum dışı haberleşmeler 3 dakika ile sınırlandırılmış olduğundan 3 dakika sonra haberleşme
kendiliğinden kesilir.
6- Santrale bağlı 1’nci ve 2’nci sınıf abonelerin hepsi Türk Telekom A.Ş. santralından aranabilir.
7- Görüşme bittikten her iki taraf da telefonu kapatmalıdır. Birinin telefonu tam kapatmaması
halinde santraldeki irtibat kesilmeyeceğinden, her iki abone de başka aboneler tarafından
aranamayacağı gibi kapatan abone de görüşme yapamaz. Bu nedenle görüşmelerden sonra mutlaka
iki taraf da ahizeyi tam olarak yerine koyarak telefonu kapatmalıdır.
8- Rahatsız edilen aboneler telefonunu kapatmadan başka bir telefonla kendi numarasını santrale
bildirdiği takdirde rahatsız eden aboneyi tespit etmek mümkündür.
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