
ULUSAL VE RESM  BAYRAMLARDA
YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMEL

Resmi Gazete’de Yay m Tarihi ve Say    : 01/10/1981-17475

NC  BÖLÜM

Amaç

Madde 1-
1. Bayramlar n anlam ve önemine uygun olarak co ku ile kutlanmas  sa lamak ve böylece

Büyük Atatürk’e ve ilkelerine ba  geli tirmek ve Ulusal birli i peki tirmek,
2. Ulusal ve Resmi Bayramlarda yap lacak törenleri düzenlemek, bütün koordinatör kurulu  ve

Bakanl klar  belirlemek, resmi ve özel kurulu lar n bu konuyla ilgili hizmetlerinde birlik ve beraberli i
sa lamak,

3. Kurulu  ve Bakanl klar n törenlerle ilgili düzenlemelerine dayanak olacak esaslar
belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- 17/03/1981 tarih ve 2429 say  “Ulusal Bayram ve Genel tatiller Hakk nda
Kanun”da yaz , Cumhuriyet Bayram , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram , Atatürk’ü Anma ve
Gençlik ve Spor Bayram  ile Zafer Bayram  kutlama törenlerini düzenlemek ve yürütmekle görevli
bütün Resmi ve Özel Kurum ve Kurulu lar n faaliyetlerini kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 2429 Say  Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakk ndaki Kanun’un
4.maddesi uyar nca haz rlanm r.

NC  BÖLÜM

Koordinatör Kurulu ve Bakanl klar

Madde 4- Cumhuriyet Bayram  törenleri; Ba kentte D leri, Ba kent d nda çi leri
Bakanl n,

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram  törenleri, Milli E itim Bakanl n,
(De ik 13/04/1995-95/6791 K.) Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram  törenleri,

Milli E itim Bakanl n,
Zafer Bayram  törenleri, Genelkurmay Ba kanl n Koordinatörlü ünde düzenlenir.

Kutlama Komiteleri

Madde 5-
1. l, ilçe ve bucaklarda bütün törenler (Zafer Bayram  hariç) mahalli mülkiye amirinin veya

görevlendirilece i ki inin ba kanl nda, Garnizon Komutanl , Belediye Ba kanl , Jandarma,
Emniyet, Milli E itim ve Kültür Bakanl  temsilcilerinden; Bucak Müdürü olmayan
Bucaklarda, Kasaba ve Köylerde en yüksek dereceli okul müdürleri aras ndan en k demlisinin
koordinatörlü ünde varsa Belediye Ba kan , Köy Muhtar  ve bir Ö retmenden olu ur.
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2. Kutlama Komitelerine ça  üzerine, törenlerin düzenleme ve yürütülmesine katk
olabilecek Bakanl k, Kurulu  Temsilcileri ve Dan man ki iler de al nabilir. Komite toplant lar na
kat lmak zorunludur.

3. Zafer Bayram  törenleri, Garnizon Komutanl nca düzenlenip yürütülür.

Kutlama Komitelerinin Görev, Yetki ve Çal ma Usulleri

Madde 6-
1. Kutlama Komiteleri, Komite Ba kan n ça  üzerine toplan r.
2. Kutlama Komiteleri, bu Yönetmelik esaslar  dahilinde;
Bayramlar n özelli ine ve mahallin durumuna göre anma, tören ve gösteri programlar

haz rlarlar.
Hava ko ullar n uygun bulunmamas  halinde, aç k alanlarda yap lacak olan gösteriler

Komitece haftan n ilk tatil gününde yap lmak üzere bir defaya mahsus olarak ertelenebilir. Ancak,
günün anlam ve önemini belirten program n di er k sm  uygun yerlerde yap r.

Bayram törenlerinin amaca uygun olarak kutlanabilmesi için yap lacak çal malar n
zamanlamas  yaparlar ve gereken araç ve gereçleri sa larlar.

Yap lacak program içerisinde çe itli gösterilere, yar malara, süslemelere, kland rmalara ve
fener alaylar  gibi bayramla ilgili faaliyetlere yer verirler.

3. Kutlamalara katk  bulunabilecek di er Kurulu lar ve ki iler Komitece verilecek görevleri
yapmakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Törenlerde Uygulanacak Genel Esaslar

Madde 7-
1. Cumhuriyet Bayram ,
Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00’de 21 pare top at  ile ba lar, 29 Ekim günü saat 24.00’de

son bulur.
A. Ba kent’te:
a) Atatürk An tlar na çelenk koyma töreni,
b) An t Kabir’de çelenk koyma töreni ve stiklal Mar  ile göndere bayram çekilmesi,
c) Devlet Ba kan n tebrikleri kabul töreni,
ç) stiklal mar  ile bayra n göndere çekilmesini müteakip tören geçi i ve programda yer alan

di er faaliyetler uygulan r.
Atatürk An tlar na çelenk koyma törenleri, Ankara Valili ince düzenlenir. Tören program n

haz rlanmas , törende uygulanacak genel esaslar n tespiti, tören yerlerindeki protokol düzenlemeleri ve
kat lacaklar n belirlenmesi D leri Bakanl  Protokol Genel Müdürlü ünce yap r.

B. Ba kent D nda:
a) Atatürk An t veya Büstüne çelenk koyma töreni ve stiklal Mar  ile bayra n göndere

çekilmesi,
b) Mahalli Mülkiye Amirinin tebrikleri kabul töreni,

Mahalli Mülkiye Amiri, makam nda Ek-1 deki listede gösterilen s raya göre tebrikleri kabul
eder.
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c) (De ik: 11/04/1984-84/7933 K.) Bayram n Kutlanmas ,
Mahalli Mülkiye Amiri, yan nda Garnizon Komutan  veya Temsilcisi ile Belediye Ba kan

oldu u halde geçi e kat lanlar n ve halk n bayram  kutlar.
Ç) Mahalli Mülkiye Amirinin Bayram n anlam ve önemini belirten konu mas ,
d) (De ik: 11/04/1984-84/7933 K.) Tören Geçi i,



Tören geçi i, Mahalli Mülkiye Amiri, Garnizon Komutan  veya Temsilcisi ile Belediye
Ba kan  taraf ndan eref tribününde ayakta kabul edilerek selamlan r.

eref tribününde, Mahalli Mülkiye Amiri, Garnizon Komutan  veya Temsilcisi ile Belediye
Ba kan ndan ba ka, E-1 listedeki ki ilere, eref tribününün durumuna göre, s ra ile yer verilir.

e) Programda yer alan di er faaliyetler uygulan r.

2. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram

Bayram, 23 Nisan günü saat 08.00’de ba lar ve saat 24.00’de son bulur.
A. Ba kent’te:
a) Bayram n aç  konu mas ,
Bayram n aç  konu mas , Milli E itim Bakan  taraf ndan yap r.
b) An t Kabir’de çelenk konulmas  töreni ve stiklal Mar  ile bayra n göndere çekilmesi,
An t Kabir’de çelenk, Milli E itim Bakan  ve beraberindeki heyetle konur.
c) Atatürk An tlar na çelenklerin konulmas  Valilikçe (Milli E itim Müdürlü ü) düzenlenir.
Ç) (De ik: 11/04/1984-84/7933 K.) Bayram n kutlanmas ,
Vali taraf ndan beraberinde Garnizon Komutan  ile Belediye Ba kan  oldu u halde törene

kat lanlar n ve halk n bayram  kutlan r, stiklal Mar  ile Bayrak göndere çekilir.
d) Konu ma yap lmas  ve iir okunmas ,
Kutlama program nda yer alan konu malar yap r ve iirler okunur.
e) Tören geçi i ve gösteriler,
Tören geçi i düzeni ve gösteriler kutlama program nda belirtilir.
f) Programda yer alan di er faaliyetler uygulan r.
Devlet büyüklerini, ziyaret, gösteri, temsil ve bale gibi ö renciler taraf ndan yap lacak çe itli

faaliyetler de programda belirlenir.

B. Ba kent D nda:
Ba kent’te uygulanan tören ve kutlamalar n, (b) f kras  d ndaki düzenlemeler aynen

uygulan r.
Bayram n aç  konu mas  Kutlama Komitesinin görevlendirece i bir ö retmen taraf ndan

yap r.

3. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram

Bayram, Atatürk’ün 19 May s 1919’da SAMSUN’da karaya ç kt  saat olan 07.00’de ba lar
ve 19 may s günü saat 24.00’de son bulur. 19 May s günü saat 07.00’de yaln z ANKARA ve
SAMSUN’da 21 pare top at  yap r.

A. Ba kent’te:
a) An t Kabire çelenk koyma töreni ve stiklal Mar  ile bayra n göndere çekilmesi,
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b) (De ik: 13/04/1995-95/6791 K.) Bayram n aç  konu mas , stiklal Mar  ile Bayra n
göndere çekilmesini müteakip Milli E itim Bakan  taraf ndan tören alan nda yap r.

c) Gençlik ad na konu ma yap lmas  ve iir okunmas ,
Gençlik ad na, bir ö renci taraf ndan konu ma yap r ve bir ö renci taraf ndan da iir okunur.
Ç) Atatürk’ün Gençli e Hitabesinin okunmas ,
Atatürk’ün Gençli e Hitabesi okunur ve Gençlik Atatürk’e cevap verir.
d) Samsun’dan getirilen bayra n kabul töreni,
Samsun’dan getirilen bayra n Devlet Ba kan na sunulmas ndan sonra eref ça  yap larak

Gençlik Mar  söylenir.
e) Tören geçi i,
Tören geçi i alt komitece tespit edilen s raya göre yap r.



f) Gösteriler,
Gösteriler alt komitece önceden tespit edilen ekilde yap r.
g) Programda yer alan di er faaliyetler uygulan r.
Günün anlam ve önemine uygun olarak, halk oyunlar , konferanslar, sergiler, yar malar,

tiyatro, bale, konser gibi çe itli faaliyetlere yer verilir.

B. Ba kent D nda:
a) Atatürk An t ve Büstlerine çelenk koyma töreni ve stiklal Mar  ile bayra n göndere

çekilmesi,
b) (De ik: 11/04/1984-84/7933 K.) Bayram n kutlanmas ,
Mahalli Mülkiye Amiri yan nda, Garnizon Komutan  veya temsilcisi, Belediye Ba kan

oldu u halde, törene kat lanlar n ve halk n bayram  kutlar, stiklal Mar  ile Bayrak göndere çekilir.
c) Bayram n aç  konu mas ,
Mahalli Mülkiye Amiri veya kutlama Komitesince görevlendirilecek ki i taraf ndan yap r.
d) Ba kent’te uygulanan düzenlemenin (ç), (e), (f) ve (g) f kralar  aynen uygulan r.

4. Zafer Bayram

Bayram, 30 A ustos günü saat 07.00’de ba lar ve saat 24.00’de son bulur. Saat 12.00’de 21
pare top at  yap r.

Ba kent’te Genelkurmay Ba kanl nca, Ba kent d nda Garnizon Komutanl klar nca,
Genelkurmay Ba kanl n bu konudaki devaml  talimat na göre yürür.

 Temsilciliklerimizde Yap lacak Törenler

Madde 8- D  Temsilciliklerimizde yap lacak Ulusal ve Resmi Bayram Törenleri, D leri
Bakanl  Protokol Genel Müdürlü ünce verilecek talimata göre düzenlenir ve kutlan r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe itli Hükümler

Çelenk Hakk nda Uygulanacak Yönetmelik

Madde 9- Çelenkler, 04/09/1973 gün ve 7/7058 say  Bakanlar Kurulu Karar  ile yürürlü e
konulan “Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde An tlara Konulacak Çelenklerin Haz rlanma,
Ta nma ve Sunulmas  Hakk nda Yönetmelik” esaslar na göre konur.

Bayra n Göndere Çekilmesi

Madde 10- Bayrak, varsa bando e li inde, törene kat lanlar ve halk taraf ndan söylenen stiklal
mar  ile göndere çekilir.

Bayram Süresinde Yap lan Çe itli Düzenlemeler



Madde 11- (De ik: 10/09/1999-23812 s.R.G.) Mülki Amirin ve Garnizon Komutanl n
alaca  tertip ve düzenle, tugay ve e idi askeri birlikler ile daha üst komutanl klar n bulundu u
garnizonlar ve bu gösterileri yapabilecek imkanlara sahip mahalli merkezlerde halk n görebilece i
yerlerde; bando konserleri, bando ve tören bölü ü gösterileri yürüyü ü ile hava karar nda havai fi ek,

k ve ses gösterileri düzenlenir.

Bayram Süresince Resmi ve Özel Binalarda Düzenleme

Madde 12- Bayram n ba lang ç ve biti  saatleri aras nda resmi daire, özel kurulu lar,
müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargahlar bayraklarla donat r, geceleri de ayd nlat r.

Top At lar

Madde 13- Cumhuriyet ve Zafer Bayramlar nda 21 pare top at , tören kartucu (Kartu u) ile
at  yapmak olana na sahip olan hafif topçu birli i bulunan Ordu, Kolordu, Tümen ve Tugaylar ile
Deniz ve Hava üslerinin bulundu u büyük ehir merkezlerinde (il merkez nüfusu 300.000 ve daha
yukar ehirler) uygulan r.

Bucak, Kasaba ve Köylerde Yap lacak Düzenleme

Madde 14- Bucak müdürü bulunmayan bucaklarla, kasaba ve köylerde yap lacak törenler,
Kutlama Komitelerince bu Yönetmelik esaslar na uygun olarak mahallin özelliklerine göre düzenlenir.

Alt Komiteler

Madde 15- Kutlama Komiteleri, Resmi Bayramlar n özelliklerine göre programlar n
haz rlanmas nda alt komiteler olu turabilir.
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Koordinasyon

Madde 16- l Kutlama Komiteleri 19 May s gösteri programlar n ne ekilde haz rlanaca
hususunda il dahilindeki di er Kutlama Komitelerine gereken talimat  verir ve programlar bu talimata
göre haz rlan r.

Be  y lda Bir Yap lacak Tören

Madde 17- Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram  gösterileri, bir senaryoya ba
olarak de ik renk ve nitelik arzeden gösteri ve fon çal malar  bir bütün halinde her be  senede bir
yaln z Ba kent’te uygulan r.

Yönerge

Madde 18- Koordinatör Kurulu  ve Bakanl klar bu Yönetmelik esaslar na uygun olarak
koordine ettikleri bayramlarla ilgili yönerge yay nlayabilir.

Yürürlükten Kald lan Yönetmelik

Madde 19- Milli E itim Bakanl nca 14 Mart 1967 gün ve 12551 say  Resmi Gazete’de
yay nlanan “19 May s Gençlik ve Spor Bayram  Kutlama Yönetmeli i” yürürlükten kald lm r.



Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik yay  tarihinden itibaren yürürlü e girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmeli i Bakanlar Kurulu yürütülür.
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EK-1 ARETL  L STE (De ik: 11/04/1984-84/7933 K.)

Ba kent d ndaki illerde:
Tebrikata giri  s ras :
1. TBMM üyeleri,
2. Mahallin en büyük komutan , general ve amiraller, garnizon komutan ,
3. (De ik: 10/12/1985-85/10152 K.) Belediye ba kan , büyük ehirlerin genel törenleri

nda özellikle ilçelerde yap lan büyük ehir belediye ba kan ndan sonra ilçe belediye ba kan ,
4. Üniversite rektörleri,
5. (De ik: 30/01/1985-85/9047 K.) Cumhuriyet Savc , Devlet Güvenlik Mahkemesi

Cumhuriyet savc , Adli Yarg  Adalet Komisyonu Ba kan , Devlet Güvenlik Mahkemesi Ba kan ,
Bölge dari Mahkemesi Ba kan , Baro Ba kan ,

6. (De ik: 30/01/1985-85/9047 K.) Rektör Yard mc lar , fakülte dekanlar , eenstitü ve
yüksek okul müdürleri,

7. Genel ve katma bütçeli kurulu lar n genel müdürleri,
8. Garnizon komutan nca tespit edilecek silahl  kuvvetler mensuplar ,
9. (De ik: 03/10/1986-86/11081 K.) Vali yard mc lar , il emniyet müdürleri, büyük ehir

belediye s rlar  içindeki ilçe kaymakamlar  ile ilçe belediye ba kanlar ,
10. (De ik: 30/01/1985-85/10152 K.) Hakimler, savc  yard mc lar , noter odas  ba kan  ile

iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan di er
partilerin (Alfabetik s raya öre) il ba kanlar ,

11. (De ik: 30/10/1985-85/9047 K.) Dekan yard mc lar , enstitü ve yüksek okul müdür
yard mc lar  ile üniversitelerce belirlenecek di er ö retim üyeleri,

12. Bakanl k Müfetti leri, hesap uzmanlar , Say tay denetçileri,
13. Bakanlar Kurulu Karar ndaki imza s ras na göre bakanl klar n il te kilat ndaki amir,

ba kan ve müdürleri, il milli e itim müdürlü ünce belirlenecek orta ö retim ve temel e itim okul
müdürleri ile ö retmenler,

14. Genel müdürlük ve bölge müfetti leri,



15. Resmi bankalar müdürleri, K T ve TRT üst yöneticileri,
16. (De ik: 10/12/1985-85/10152 K.) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunmayan

siyasi partilerin il ba kanlar  (Alfabetik s raya göre),
17. l genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri,
18. O yerdeki mesleki kurulu lar ve en fazla üyeye sahip bas n kurulu unun temsilcileri,
19. Özel banka müdürleri,
20. Kamu yarar na çal an dernek ba kanlar ,

NOT :
1. Generaller ve amiraller içinde orgenaral/oramiral varsa (görev, izin vb. maksatla geçici

olarak o bölgede bulunma hali dahil) TBMM üyelerinden önce yer al rlar.
2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tu genaral/tu amiraller tebrikata bir bütün

olarak bölünmeden girerler.
3. Bu liste Devlet protokolüne ili kin esaslar belirleninceye kadar uygulan r.
4. lçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giri  s ras  il’deki s raya göre saptan r.
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BAKANLAR KURULU KARARI

KABUL NO : 6791

KABUL TAR : 13/04/1995

Ekli “Ulusal ve Resmi Bayramlarda yap lacak Törenler Yönetmeli inde De iklik Yap lmas
hakk nda Yönetmelik”in yürürlü e konulmas ; Milli E itim Bakanl n 07/04/1995 tarihli ve 01090
say  yaz  üzerine, 2429 say  Ulusal Bayram ve Genel tatiller hakk nda kanunun 4 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/04/1995 tarihinde kararla lm r.

ULUSAL VE RESM  BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖREN
YÖNETMEL NDE DE KL K YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMEL K

Madde 1- 14/08/1981 tarihli ve 8/3456 say  Bakanlar Kurulu Karar  ile yürürlü e konulan
Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yap lacak Törenler Yönetmeli i’nin 4 üncü maddesinin üçüncü f kras

daki ekilde de tirilmi tir.
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram  Törenleri, Milli E itim Bakanl n,

Madde 2- Ayn  Yönetmeli in 7 inci maddesinin 3 numaral  f kras n (A) bendinin (b)
altbendi a daki ekilde de tirilmi tir.

“b. Bayram n aç  konu mas , stiklal Mar  ile Bayra n göndere çekilmesini müteakip Milli
itim Bakan  taraf ndan tören alan nda yap r.”

Madde 3- Bu Yönetmelik 01/06/1995 tarihinde yürürlü e girer.

Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.




