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Türk BaYrağı ile ilgili muhtelif tarihlerde Bakanlığımı zca yayımlaruo *"n"'*eler yeniden düzenlenerek

tek bir metin haline getirilmiştir. Buna göre;

Türk Bayrağına Saygı
Bakanlığımıza, Türk Bayrağının bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerine ait binalara veya
anıtlara kirli, Yırtık, delik, sökük, Yamalı, solgun veya buruşuk olarak asıldığı ve Bayrağımızın layık olduğu
manevi değer, saYgı, özen ve önemi ile bağdaşmayan uygutamalara meydan verildiği yönünde müracaatlar intikal
1)

etmektedir.

2893 saYılı Türk Bayrağı Kanununun 7 nci maddesinde; "Türk Bayrağı yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli,
soluk, buruŞuk veYa laYık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir
şekilde kullanllamaz" denilmekte ve
Türk BaYrağı Tüzüğünün 'bayrak çekilmeyecek ve konulmayacak yerler' başlıklı 25 inci maddesinde ise; ,.yıkık,
terkedilmiŞ, YaPlml tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla ve benzeri yerlere,
çamur ygçpp_dgbaşL!9_b_çnzffi
teknelere, 19 uncu maddede belirtilen binek taşıtları dışındaki kara tuş,tlulnu Bay.ak
çekilmez ve konulmaz.,,
hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ilgili tüm birimlerimizce gereken dikkat ve hassasiyet gösterilecek ve bu hususa meydan
verenler uyarılacak, uyarıya rağmen gereğini yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
2) Bayrak Konulacak Makam Odaları
Türk BaYrağı Tüzüğünün 18 inci maddesinde; bayrak konulacak makam odaları sayılmış ve "Bayrak,
tePesinde ay yıldız bulunan direğe çekili bulunur, makam masasının sağ gerisinde uygun bir yere konur.
BüYüklüğinün odanın büyüklüğüne uygun otmasına ve uçlarının yerden en az 25 santimetre yukarıda
bulunmasına itina gösterilir." denilmek suretiyle bayrakların makama konulma
şekli de düzenlenmiştir. Bu hüküm
gereğince bayrak bulunması gereken makam odalarına Tüzükte beliıtilen
şartlara uygun Türk Bayrağı temin

edilerek konulacaktır.

.

3) Cenaze Törenlerinde Tabutlara Bayrak Örtülmesi
2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 6 ncı ve Türk Bayrağı Tüzüğünün 21 inci maddesinde kimlerin
tabutlarına baYrak örtüleceği belirtilmiş olmasrna rağmen bu konuda bazı mevzuat dışı uygulamaların devam ettiği
gözlenmektedir. Tüzüğün 21 inci maddesinde sayılanlar dışındaki kişilerin tabutlarına Türk Bayrağı örtülmesi,
aYnı Tüzüğün 39 uncu maddesi gereği yetkili makamlarca önlenecek ve Türk Bayrağı Kanununun 8 inci
maddesinin 2 inci fikrası gereğince haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Türk Bayrağının Ölçll ve Standartlarına Uyulması
Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, kamu kurum ve kuruluşları tarafindan verilen bazı belgeler ile çeşitli
gazete ve dergİlerde yer alan ilan ve reklamlarda Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğünde belirtilen
Bayrakla ilgili ölçü ve standartlara uyulmadığı anlaşılmaktadır.
AYrıca, Türk Bayrağı'ndaki ay ve yı|dızın konum ve oranları ile ilgili yanlış uygulamaların bulunduğu
4)

görülmektedir.

Türk BaYrağı Tüzüğünün 4 üncü maddesinde Bayrağın standartları ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve anılan
Tüzüğün EK: 1 inde belirtilen ölçülere uygun olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Tüzükte belirtilen bu

hükümlere uyulması konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.

Bayrağımızın Yabancı Ülke Bayrakları ile Birlikte Çekilmesi
Bayrağımızın yabancı ülke bayrakları ile birlikte çekilmesi hususunda, özellikle bazı furistik otellerde,
mevzuatına aykıç uygulamalar olduğu Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.
Türk BaYrağının yabancı devlet bayrakları ile birlikte çekilmesi ile ilgili hususlar Türk Bayrağı
5)

Tüzüğünde düzenlenmiştir.

Tüzüğün l6 ncı maddesinde; "Milletlerarası toplaırtılarda, fuarlarda ve yabancı turistlerin konakladıkları
Yerlerde, yabancı devlet bayrakları, ancak, Bayrakla birlikte çekilebilir. Bu durumlarda, Bayrak, bina ön yüzüne
göre sağdaki ilk direğe çekilir. Yabancı devlet bayraklarının ebadı, Bayrak ebadından büyük, direkleri Bayrak
direğinden yüksek olamaz. Yabaııcıların karşılıklı olmak şartıyla uyruğunda bulundukları devletin bayrağını konut
veya ticarethanelerine çekmelerinde birinci, ikinci, üçüncü fıkralar hükümleri uygulanır. İkiden çok yabancı devlet
bayrağının Bayrakla birlikte çekilmesi halinde, diğer devletlerin bayrakları Bayrağın söluna alfabetik sıraya göre
Çekilir. Yabancı diplomatikmisyonlarda yukarıdaki hükümler uygulanmaz." şeklindeİüzeırlemeğetirilmiştir.
Bu hüküm gereğince, Bayrağımızın yabancı ülke bayraklan ile birlikte çekilmesinde Türk Bayrağı
Tüzüğündeki düzenlemeye titizlikle uyulması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için
gerekli tedbirler alınacak ve yapılan denetimlerde bu husus göz önünde bulundurulacaktır.
Ayrıca, bazı il, ilçe ve beldelercle yapılan resmi törenlerde ve çelenklerin §unulduğu Atatürk anrtı veya
büstleri ilc Cumhuriyeti ve ulusal bağımsızlık savaşımızt temsil eden veya o yerin kurtuluş günü anısına dikilmiş
anıtların bulunduğu alanlarda, Türk Bayrağı ile birlikte eski Türk Devletleri bayraklarrnın veya diğer özel
bayrakların da göndere çekildiği görülmektedir.
Türk Bayrağı Kanunu ve Türk Bayrağı Tüzüğünde eski Türk Devletleri Bayraklarının kullanılmasına
iliŞkin bir hüküm bulunmadığından, bu konuda Tüzüğün l6 ncı maddesi hükümlerine göre hareket edilecektir.
6) Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler
Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün;
|- 30109/1984 tarih ve 430.321.1/5980 sayılı,
Z. 26106l 1985 tarilr ve 430.327 .l/3 1 83 sayılı,
3- 28/02/1986 tarih ve 430.32lı1ılI3I2 sayılı,
4- 26 / au200 1 tarih ve B 0 50İLİ0 07 0002.4 40.421 .1 / 633 sayı l ı,
5 - 26 / a3 /2a0 l tarih ve BOsOiLİ0 07 0002.440.42 I .t l l 69 5 sayılr,
6- 26 / 06 /2002 tarih ve BOsOiLiO 07 0002.440.421 . l / 3209 sayıl ı,
7 - I 5 / 08 /2002 tarih ve 8050 LiO 07 0002.440.421 .l l 4 I 0 1 sayı lı,
8/ 12/2006 tarih ve B. 05.0.İLİ-oo-zoooz- 44o.427 /28 19 sayılı,
İ
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Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
UYgulamanın buna göre yapılması hususunda bilgi ve gereğini arzve rica ederim.
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