POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI VE BAĞLI BİRİMLER
TÖREN YÖNERGESİ
Onay Tarihi
:25/09/2018
Onay Makamı :Polis Akademisi Başkanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerde
yapılacak törenleri belirlemek ve bu törenlerdeki birlik ve beraberliği sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı birimlerde yapılacak
törenleri, uygulama şekillerini, iştirak edecek personel ile bando ve merasim birliklerini
ayrıntılı olarak kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 03/10/1995 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren
Emniyet Genel Müdürlüğü Tören Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bağlı birimler: Akademiye bağlı; Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Enstitüler, Polis
Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüklerini,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Bando: Polis Armoni muzikasını,
d) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
f) Boru trampet takımı: Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı birimlerindeki boru
trampet takımlarını,
g) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
h) Kurum yetkilisi: Eğitim-öğretim kurumu müdürünü,
ı) PAEM Müdürü: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünü,
i) PAEM Müdürlüğü: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,
j) Personel: Törene katılan Emniyet Teşkilatı mensupları ve öğretim elemanlarını,
k) PMYO Müdürü: Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürünü,
l) PMYO Müdürlüğü: Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünü,
m) POMEM Müdürü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünü,
n) POMEM Müdürlüğü: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,
o) Sunucu: Töreni arz eden ve sunuşları seslendiren kişi veya kişileri
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ö) Tören: Başkanlık ve bağlı birimlerde yapılan; karşılama, uğurlama, cenaze, Bayrak,
Milli Bayramlar, mezuniyet, kuruluş ve benzeri amaçlarla yapılan faaliyetleri,
p) Tören amiri: Töreni hazırlayıp düzenleyen, sevk ve idare eden rütbeli personeli,
r) Tören amir yardımcısı: Tören amiri tarafından görevlendirilen, tören
hazırlanmasında, tertip ve düzenlenmesinde yardımcı olan, denetleyen, tören birliklerine
nezaret eden kişi veya kişileri,
s) Flama: Emniyet Genel Müdürlüğü, Başkanlık, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Adli
Bilimleri Enstitüsü, Trafik Enstitüsü, PAEM, POMEM ve PMYO Müdürlüklerini temsil
etmek amacı ile kullanılan; muayyen ölçü, renk ve şekillerde yapılan sembolleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Tören birliklerinin kıyafeti
MADDE 5- (1) Törene katılan tören birlikleri, karşılama ve uğurlama takımları, borutrampet takımlarının giydiği; beyaz pantolon-etek, beyaz tören şapkası, beyaz palaska, beyaz
eldiven, fular veya beyaz gömlekten oluşan giysidir. Bu Yönergede törenler ayrı ayrı
anlatılırken giyilecek kıyafette ayrıca belirtilecektir.
Tören alanı çizgileri ve levhaları
MADDE 6- (1) Geçiş törenlerinde yürüyüş çizgisi belirlenir veya işaretlenir.
(2) Töreni kabul edenin yeri işaretlenir veya bir platform konur.
(3) Platformun uygun görülen sağ ve solundan itibaren 20 metre mesafeye beyaz renkli
uyarı flaması sağ ve sol iç tarafına ise 10 metre mesafede platformu ortalamak suretiyle
kırmızı renkli flamalar dikilir. Tören alanının elverişli olması durumunda flamalar arası
mesafeler 10 metre olacaktır.
(4) Konulacak platform törenin önemine binaen tespit edilir.
Törenlerin hazırlanması ve icrasındaki sıra
MADDE 7- (1) Törenlerin hazırlanması ve icrasındaki sıra aşağıdaki gibidir:
a) Törenin maksadına ve tören birliğinin özelliğine göre kuruluşun yapılması.
b) Gerekli kıyafet ve teçhizat temini için duyuru yapılması.
c) Yapılacak tören ile ilgili düzenlemelerin belirlenmesi.
ç) Gerekli eğitim ve provaların yapılması.
d) Tören yerinin hazırlanması.
e) Tören için tertiplenmenin yapılması.
f) Karşılama.
g) Tören birliğinin denetlenmesi.
ğ) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının çalınması.
h) Konuşmalar.
ı) Ödül veya diploma dağıtımı.
i) Tören geçişi.
j) Uğurlama.
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Tören geçişi
MADDE 8- (1) Tören geçişleri aşağıdaki şekilde icra edilir:
a) Tören amirinin veya yapılan törenin düzenlenmesine göre verilen emre uygun
olarak tören kıtası yerini alır.
b) Törenin türüne uygun olarak bayrak-flama veya flamalar hazır edilir.
c) Katılan her flamanın önünde flamayı temsilen bir amir yürür.
ç) Bayrak varsa bayrağın iki yanında silahlı muhafızlar bulunur.
d) Takımların sağ yan başında ise takım amirleri yürür.
e) Tören amirinin; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek Eğitim
Merkezi, Rahat. Hazır ol. Bayrak Flama al. Tören geçişi, uygun adım ileri marş !” komutuyla
tören geçişi başlar.
f) Beyaz dikkat flaması hizası ile birlikte kollar sabitleşir.
g) Kırmızı sağa bak flaması ile selamlama yapılır. Selamlama yapan flama önünde
veya takım sağında yürüyen amirler ise elle, yürüyüş takımındaki öğrenciler ise sağ baş sabit
olmak üzere başla selamlama yaparlar.
ğ) Geçiş töreni sonunda, bandonun/boru trampet takımının yerini terk edip geçişini
bitirmesinden sonra tören amiri; “…… töreni bitmiştir. Arz ederim Sayın
Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel Müdürüm.” demek suretiyle töreni bitirir.
h) Cumhurbaşkanı selamlanacaksa Bayrak çıkartılır. Bayraktan sonra Genel Müdürlük
flaması, Polis Akademisi/ Polis Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi flaması,
sınıflar amirliği ve sınıf flamaları bulunur.
ı) Cuma veya izin başlangıcı günlerinde yapılan Bayrak ve geçiş törenlerinde sınıflar
amirliği ve sınıf flamaları yer alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÖRENLER

Bayrak törenleri
MADDE 9- (1) Hafta sonu veya toplu izinlerden önce yapılan tüm personel ve
öğrencinin katıldığı İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak çekilen ve akabinde tören geçişiyle kurum
yetkilisinin selamlandığı törenlerdir.
Bayrak törenlerinin icrası
MADDE 10- (1) Tören alanı olarak belirlenen yerde öğrenci ve personel, bayrak
gönderinin tam karşı ortasına gelecek şekilde yerini alır. Tören amiri, herkesin yerini
almasından sonra makamı temsilen törene katılan en yetkili amiri karşılamaya hazırlanır ve
yetkili amir tören alanına girdiğinde öğrencilere; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek
Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi, Rahat, Hazır ol, Flama al, Selam dur, Dikkat!” komutu
verir. Tören amiri bu komuttan sonra koşarak makam sahibini karşılar ve “Polis
Akademisi/Polis Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi Bayrak merasimi için
emir ve görüşlerinize hazırdır Sayın Başkanım/Müdürüm. Arz ederim.” şeklinde tekmil verir.
Makam sahibinin “Teşekkür ederim.” demesi üzerine tok bir sesle “Sağol” diyerek
selamlamaya devam eder.
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(2) Personel ve öğrenciye yapılacak konuşma makam sahibinin takdirine bağlıdır.
Tören amiri, makam sahibinin tören alanında yerini almasından sonra; “Polis Akademisi/Polis
Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi, Rahat, Hazır ol, Flama al, Selam dur,
İstiklal Marşı, Dikkat!” komutu verir. Selam dur komutu ile birlikte, resmi üniformalı ve
şapkalı tüm personel, yönü bayrak olmak üzere eliyle Bayrağı selamlar. İstiklal Marşı, dikkat
komutu ile birlikte varsa bando/boru-trampet eşliğinde, yoksa hoparlörlerle verilen İstiklal
Marşına herkes yüksek sesle iştirak eder. İstiklal Marşının başlamasıyla birlikte iki öğrenci
Bayrağı göndere çekmeye başlar. İstiklal Marşının ilk kıtasının bitiminde, bayrağın göndere
çekilme işlemi bitmiş olur. Öğrenciler bayrağı selamlayıp geriye döner ve üç adım geriden
tekrar geriye dönmek suretiyle bayrağı selamlamaya devam ederler. Tören amirinin “Esas
duruş!” komutu ile selamlamaya son verilir ve “Rahat!” komutuyla tören rahata geçilir. Bu
andan itibaren törene katılan öğrenci dışındaki personel platformda Başkan/Müdür olmak
üzere yerini alır. Tören amirinin vereceği; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek
Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi, Rahat, Hazır ol, Flama al, Tören geçişi, Uygun adım
marş!” komutuyla birlikte Bando/boru-trampet takımının platform karşısında yerini
almasından sonra tören geçişi yapılır.
Karşılama ve uğurlama törenleri
MADDE 11- (1) Karşılama ve uğurlama törenleri aşağıda belirtildiği gibi yapılır:
a) Karşılama ve uğurlama, Cumhurbaşkanı veya yerine vekâlet eden Cumhurbaşkanı
Yardımcısına yapılacaksa 88 kişiden teşekkül ettirilir.
b) Meclis Başkanı, İçişleri Bakanı ve diğer Bakanların karşılama ve uğurlama törenleri
44 kişilik karşılama takımı ile yapılır.
c) Karşılama ve uğurlama, Bakan Yardımcısı ve/veya Genel Müdüre yapılacaksa 22
kişi, Başkana yapılacaksa 11 kişiden teşekkül ettirilir.
ç) Karşılama gündüz saatlerinde yapılır. Gün batımından sonra karşılama töreni
yapılmaz.
d) Karşılanacak kişi törene katılacak en üst düzey yetkilidir. Aynı tören için birden
fazla kişiye karşılama yapılmaz.
e) Tören amiri ve karşılama takımının tören kıyafeti; beyaz pantolon-etek, beyaz fular,
beyaz eldiven ve palaskadan oluşur.
f) Karşılama tören birliği, tören alanında karşılamanın başlayacağı noktayı sağ baş
sayarak, karşılanacak kişiye göre sol tarafta yerini alır.
g) Karşılama tören birliğinde; sağdan sola bando/boru-trampet takımı, Genel
Müdürlük flaması, Akademi flaması, tören yapan birimin flaması, sınıflar amirliği flaması,
sınıf flamaları ve karşılanacak kişiye göre karşılama takımı hazır bulundurulur. Sadece
Cumhurbaşkanı karşılanacaksa bayrak çıkartılır. Diğer hallerde bayrak karşılamaya çıkmaz.
ğ) Karşılama tören birliğinin önüne bandodan başlayan karşılama takımının son
kişisine kadar uzanan turkuaz renkli halı serilir. Biri bandonun yarım metre sağına, biri
karşılama takımının tam orta karşısına ve diğeri de karşılama takımının son kişisinin yarım
metre soluna denk gelecek şekilde 3 adet yer bildirim levhası konur.
Karşılama ve uğurlama törenlerinin icrası
MADDE 12- (1) Karşılanacak yetkilinin içinde bulunduğu aracın tören yerinde
durmasından ve yetkili kişinin araçtan inerek tören birliğinin bulunduğu tarafa yönelmesinden
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hemen sonra tören amiri karşılama takımına; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek
Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi karşılama takımı, Rahat, Hazır ol, Bayrak-Flama al
(Bayrak varsa) Selam dur, Sağa bak, Dikkat!” komutu verir ve koşarak bandonun yarım metre
sağında bulunan yer bildirim levhasına üç adım mesafe durur. Karşılanan yetkili, yer bildirim
levhasının üstünde yerini aldıktan sonra selam vaziyetinde duran tören amiri, karşılanan
yetkili kişinin makamına uygun olarak; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek Okulu/Polis
Meslek Eğitim Merkezi karşılama takımı emir ve görüşlerinize hazırdır Sayın
Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel Müdürüm/Başkanım. Arz ederim.” şeklinde tekmil verir.
Bando eşliğinde, karşılanan yetkilinin sol bir metre arkasında esas duruş vaziyetinde ve kaz
adımıyla yürür. Ortada bulunan yer bildirim levhasına gelindiğinde karşılanan yetkili, tören
kıtasına döner ve “Merhaba Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek
Eğitim Merkezi. Nasılsınız?” der. Bu esnada tören amiri karşılanan yetkilinin sol arkasında
selam vaziyetindedir. Son yer bildirim levhasına gelindiğinde karşılan yetkili, tekmil almak
için geriye döner, tören amiri de üç adım mesafede durarak, karşılanan kişinin makamına
uygun olarak; “Karşılama töreni sona ermiştir Sayın Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel
Müdürüm/Başkanım. Arz ederim” der ve karşılama töreni sona erer.
(2) Uğurlama tören birliği, uğurlamanın başlayacağı noktayı sağ baş kabul ederek
tören alanında yerini alır. Uğurlama töreni karşılama töreni gibi yapılır. Tören amiri,
karşılanan yetkili kişinin makamına uygun olarak; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek
Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi uğurlama takımı emir ve görüşlerinize hazırdır Sayın
Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel Müdürüm/Başkanım” şeklinde tekmil verir. Tören amiri,
uğurlanan kişi tören alanından ayrılırken; “Uğurlama töreni sona ermiştir Sayın
Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel Müdürüm/Başkanım Arz ederim.” şeklinde tekmil verir.
Bunun dışında diğer tekmiller, komutlar ve tören içeriği karşılama töreni ile aynıdır.
Mezuniyet töreni ve icrası
MADDE 13- (1) Mezuniyet törenine gelen protokole öncelikle karşılama töreni
yapılır. Protokol yerini aldıktan sonra mezuniyet töreni başlar. Töreni bir erkek bir bayan
sunucu sunar. Sunucu, törene katılan en yetkili kişinin makamına uygun olarak; “Sayın
Cumhurbaşkanımız/Bakanımız/Genel Müdürümüz tören alanına teşrif etmişlerdir. Arz
ederim.” der. Yaka rozeti törene katılan en yetkili kişi yerine oturmadan takılacaktır. Törene
katılan en yetkili kişi ve protokol tribünündeki kişilerin yerine oturmasıyla birlikte tören amiri
merasim birliğine; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek Eğitim
Merkezi Merasim Birliği, Rahat, Hazır ol, Bayrak, flama al, Tören için yerlerinize uygun
adım marş !” şeklinde komut verir. Merasim birliği ve mezun Komiser Yardımcıları/Polis
Memurları tören alanında yerlerini aldıktan sonra tören amiri törene katılan en yetkili kişiye
tekmil verip, tören programını başlatmak için izin isteyecektir.
(2) Sunucu, törene katılan en yetkili kişinin makamına uygun olarak; “Sayın
Cumhurbaşkanım/Bakanım/Emniyet Genel Müdürüm, değerli konuklar Polis Akademisi/Polis
Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi mezuniyet törenine hoş geldiniz.”
diyerek tören programını arz eder.
(3) Sunucu; “Tören programını arz ediyorum.” diyerek aşağıda belirtilen sırayı takip
eder:
a) Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
b) Dönem birincisinin konuşması ve yaş kütüğüne plaket çakılması.
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c) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünün/Polis Meslek Yüksek Okulu
Müdürünün/Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürünün konuşmaları.
ç) Polis Akademisi Başkanının konuşmaları.
d) Emniyet Genel Müdürünün konuşmaları.
e) Katılım sağlaması halinde İçişleri Bakanının konuşmaları.
f) Katılım sağlaması halinde Cumhurbaşkanının/Cumhurbaşkanı Yardımcısının
konuşmaları.
g) Yemin töreni ve öğrencilerin geçiş için yerlerini alması.
ğ) Tören geçişi ve uğurlama.
(4) Sunucunun, “Şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz
şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye
davet ediyorum.” anonsunun ardından, tören amirinin; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek
Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi Merasim Birliği, Rahat, Hazır ol, Bayrak flama al,
Dikkat, Selam Dur!” komutuyla birlikte tören alanındaki herkes bir dakikalık saygı duruşunda
bulunur ve ardından İstiklal Marşı okunur. İstiklal Marşının okunmasından sonra tören amiri;
“Esas duruş, Rahat!” şeklinde bir kez daha komut verir.
(5) Sunucu, mezunlar adına konuşmasını yapmak ve yaş kütüğüne plaket çakmak
üzere dönem birincisi Komiser Yardımcısı/Polis Memurunu sahneye davet eder ve ardından
dönem birincisinin özgeçmişini okur. Dönem birincisi törene katılan en yetkili kişiye tekmil
verdikten sonra sahneye gelerek konuşmasını yapar. Konuşmasının bitiminde sunucunun
anonsu ile birlikte yaş kütüğüne koşarak gelir ve plaketi yaş kütüğüne çakar.
(6) Sunucu törene şu şekilde devam eder;
a) Sayın Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel Müdürüm ve değerli konuklar Polis
Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü/Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü/Polis Meslek Eğitim
Merkezi Müdürü Sayın ...........................’ı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim.
b) Sayın Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel Müdürüm ve değerli konuklar Polis
Akademisi Başkanı Sayın ...........................’ı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim.
c) Sayın Cumhurbaşkanım/Bakanım ve değerli konuklar Emniyet Genel Müdürü/Vali
Sayın ................’ı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim.
ç)
Sayın
Cumhurbaşkanım
ve
değerli
konuklar
İçişleri
Bakanı
Sayın.................................. konuşmalarını yapmak üzere arz ederim.
d) Sayın Cumhurbaşkanımız hitap edeceklerdir. Arz ederim.
e) Sunucunun; “Sayın Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel Müdürüm ve değerli
konuklar mezunlarımız yemin edecekler ve tören geçişi için yerlerini alacaklar, arz ederim”
anonsundan sonra tören amiri mezunlara;
“Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek
Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi, Rahat, Hazır ol. Bayrak flama al. Yemin töreni için
yerlerinize marş!” şeklinde komut verir. Mezun Komiser Yardımcıları/Polis Memurları tören
alanından masaların bulunduğu yere doğru yürürler. Mezunlar, masaların sağında ve solunda
yerlerini aldıktan sonra tören amiri; “Yemin vaziyeti al!” şeklinde ikinci kez komut verir.
Mezunlar tören amirinin komutu ile birlikte; “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke
ve İnkılaplarına, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma,
Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını, milletin hizmetinde olarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine
bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk Milletinin; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına ve
Anayasanın temel ilkelerine dayanan, milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan, Türkiye
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Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde
göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” şeklinde yemin ederler.
Yeminden sonra tören amirinin; “Esas duruş. Rahat. Hazır ol. Geriye dön. Yerlerinize marş!”
komutuyla birlikte tekrar tören alanındaki yerlerine dönerler. Tören amirinin; “Polis
Akademisi/Polis Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek Eğitim Merkezi, Rahat. Hazır ol.
Bayrak Flama al. Tören geçişi. Uygun adım ileri marş!” komutuyla tören geçişi başlar. Tören
geçişinin ardından tören amiri; “Polis Akademisi/Polis Meslek Yüksek Okulu/Polis Meslek
Eğitim
Merkezi
mezuniyet
töreni
sona
ermiştir.
Arz
ederim.
Sayın
Cumhurbaşkanım/Bakanım/Genel Müdürüm.” şeklinde tekmil verir.
Özel nitelikli törenler ve icrası
MADDE 14- (1) Her yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası ile her
eğitim-öğretim yılı açılış günlerinde tören yapılır.
a) Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftasında yapılan anma etkinlikleri aşağıdaki
şekilde icra edilir:
1) 10 Kasım öncesi tespit edilen bir günde Ankara ilinde eğitim gören tüm öğrenci ve
görevli personelin katılımıyla Anıtkabir ziyaret edilir.
2) Öğrenci ve personelin kıyafeti beyaz gömlekli tören kıyafetidir.
3) Öğrenci alayı ve görevli personel Anıtkabir’de yerini aldıktan sonra saygı
duruşunda bulunulur. Saygı duruşu sonunda görevli personel ve öğrenci, katafalk önünden
saygı geçişi yapar. Katafalk önünden geçerken, başını katafalka çevirmek suretiyle elle
selamlama yapar.
4) 10 Kasım günü ise karşılama töreni yapılarak saat 09.05’te tüm öğrenci, personel ve
misafirlerle birlikte Atatürk büstü veya heykeli çevresinde saygı duruşunda bulunulur.
5) İstiklal Marşı ile birlikte Bayrak göndere çekilir ve yine marş esnasında yarıya kadar
indirilir. (Yas hitamında ise bayrak önce tam olarak yukarı çekildikten sonra yavaş yavaş
indirilir.)
6) Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra kapalı alanda yapılacak tören için öğrenci
ve personel yerlerini alır.
7) Anma etkinliklerinde de beyaz gömlekli tören kıyafeti giyilir.
(2) Her eğitim-öğretim yılı açılış günlerinde yapılan törenler aşağıda yazıldığı şekilde
icra edilir:
a) Karşılama ve uğurlama programı yapılır.
b) Misafirler için teşrifat görevlileri tespit edilir.
c) Salonda İstiklal Marşı okunurken iki öğrenci ve bir amir dışarıda göndere bayrak
çeker.
ç) Öğrenci ve misafirler ile personel salonda yerlerini alır.
d) Sahnede konuşmacı için, uygun bir başka yerde de (sahne alt köşesi gibi) sunucu
için kürsü hazırlanır.
e) Atatürk ve şehitler için saygı duruşu yapılır.
f) İstiklal Marşı hep birlikte söylenir.
g) Protokol durumuna göre konuşmalar düzenlenir.
ğ) En kıdemli öğretim elemanı tarafından ilk dersin sunumu yapılır.
h) Öğrenci ve konuklarla birlikte öğle yemeği yenir.
ı) Törene katılacak öğrenci ve personel beyaz gömlekli tören kıyafeti giyer.
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Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Polis Akademisi Başkanı yürütür.
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