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TANrrrcr BAYRAK irp irciri AQTKLAMALAR

Sanayi ve Teknoloji il Miidiirtiifiimiiz tarafindanyaztlzn 1610612020 tarihli
ve E.1651967 saylh yazrmrz ile ilgi aglklamalar.

irtibat Telefonu: Tekirda[ Valili[i - il Yazriqleri Miidiirlii[iinden
Seher Hanrm: Telefonu: 0282 26120 66

Yazrz Tekirda[ Valilifi - il Yazr iqleri Miidiirlii[ii'ne yazilacak Yazr ve
ekleri bu birime teslim edilecek.

Tanrtrcr Bayrak igin Usty azrveekleri

l-Taruilct bayrak 2 (iki) adet iist yazryta beraber Valiti[e teslim edilecek. 1

tana tanfircr bayrak Valilikte kalacak tescil iqlemi yaprlmasr igin, di[er 1 adet

b ayrak i glemler bitince kuruma/fi rmay a teslim edi lecek.

2-lJstayanyla beraber; tarutrcr bayra\<ta bulunan qekiller ve renklerin ne

anlama geldi[i hakkrnda ,.A'4 ka[rda word ortammda agrklama metni yazlacak.
(Bu yazryr; Yazr iqlerinden bir kiqi, Komisyona okuyacak). Taruhcr bayrak ile
ilgili yazdt$rmtz yaztdaki ydnetmelikte bu konu gegiyor. Ydnetmeli[in
"Miiracaat" baghkh 9'uncu maddesi (b) bendi.

3-Ustyazryla beraber; tarutlcr bayrakta kullanrlan logo - A4 sayfaya word
ortammda fazla biiyiik olmasma gerek olmayacak gekilde logo; yiiksek kalitede
olacak gekilde CD'ye gekilecek (1 adet CD).
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TANITICI BAYRAKLARIN KULLANM.A iZNiNE VE
TESciL igleruleniruE AiT YONETMELIK

einiNciBOLUM
Genel HCIkiimler

Amag
Madde 1- Bu Yonetmelik, tanrtrcl bayraklann kullanma iznine ve tescil iglemlerine dair esas

ve usulleri belirtmek amacryla hazrrlanmrgtrr.
Kapsam

Madde 2- Bu Y6netmelik:
a) TUrk Silahlr Kuvvetlerine, egitim kurumlarrna, spor kul0plerine, izci ve yavrukurt

kuruluglarrna ve bunlara baglr kurum ve kuruluglara ait olanlar drgrnda kalan,
b) Ticari, turistik, reklam vb. gibi maksatlarla imal edilen veya kullanrlan,
Tanrttct bayraklann kullanma iznini ve tescil i$lemlerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yonetmefik,2\lll'1985 gUn ve 85/9034 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile kabul

edilen TiLrk Bayra$t TUzu$unUn 36 ncr maddesine dayanrlarakhazrrlanmrqtrr.
Tanlttct Bayraklar
Madde 4- TanrtlCI bAy!:?!t_q!:, p_qyqqpjnil birpuggk katq gtan-ye yze-rinde hakiki gahrslar ile resmi

ya da 6zelkurum veTf[tu$iarrnieicileOltm(yazrtan, resimteii, igaiefleiri, iumuzve amblemleribulunan
bayraklaidrr.

Tanrtrcr Bayraktann Kullantlmasl
Madde 5- Tanrtrcl bayraklar, ait olduklan kurum ve kuruluglarrn binalan 6nune qekilebilir,

bunlann duzenledikleri t6ren ve toplantrlarda kullanrlabilir. Aynca bunlarrn iist gorevlilerinin makam
odalarrnda gahgma masalarrnrn sol gerisine konulabilir.

T0rkiye Kvrlay Dernegi'nin tanrtrcr bayraQr saghk kuruluglannrn direklerine gekilebilir.
Tantttcr bayrak qeken kuruluglarda en az iki direk bulunur.
Bina 6n yuzUne q6re saqdaki direqe TUrk Bayra$r, sgld6ki dire$e tanrtrcr bayrak qekilir. Tanrtrcr

b ay r aklar n qe k i I d i g i O i re[t e ri rfG"pe-si ne 5 yiy I f O z konilm-az.
Bu durumlarda, tanttrct bayraklann ebadr T[lrk Bayragrnrn ebadrndan bny0k, direkleri Tiirk

EcJjagin Ln- dltegittd-en vu k seK elamaz*
Tescilli Amblemler
Madde 6- Markalar Kanununa g6re izin ahnarak tescil edilen markalar, 6zel iqaret ve amblemler

tanrtro bayrak olarak kullanrlabilir.
Ancak bunlartn da Ydnetmelige gore tescil iglemlerine tabi tutulmalan mecburidir. Halen

kullanrlmakta olanlar igin Ydnetmeligin gegici maddesi uygulanrr.
Yaprm ve Kullanma Yasa$l
Madde 7- Bu Y6netmelik kapsamrna giren tanrtrcr bayraklar igigleri Bakanhgrnca izin verilip

tescil edilmedi kge kullant lamazlar.
1615 sayrh GUmrUk Kanununun 163 0nc0 maddesinde yer alan GUmruk bayragl bu

Y6netmeli$in huk0mlerine tabi degildir.
ixiNciBOLUM

inceleme Esaslan
inceleme Srrasrnda Uyulacak Esaslar
Madde 8-
A- $ekli, amacr ve kullanrm bigimi itibariyle;
a)Anayasa'yt, kanunlartve nizamlarrihlalediciveya bunlara saygryr azalilct etkiyapan.
b) Milli gUvenligin ve kamu dUzeninin korunmasrnda ve sa$lanmasrnda menfi etki yaratan,
c) Dini ve dini duygulan vdya dince kutsal sayrlan de$erleri istismar eden, kUgUk dUgUren veya

bu etkiyi uyandrran,



d) B6lge, srnrf, din, mezhep veya rrk aynmrnr k6r0kleyici, devlet ve millet b0tUnl0$OnU bozucu,
b6l0ci.i, yrkrcr veya milli duygularr incitici etkiyapan',

e) Genel ahlak ve adaba aykrrr olan veya bu etkiyi uyandrran,
f1 Tarihi eser ve anrtlarrn, gUzel sanat eserlerinin krymet ve itibannr dUguren veya bu etkiyi

yapan,
g) Askerlik onurunu krrrcr ve aleyhinde propaganda yaprcr, TUrk Silahlt Kuvvetlerinin saygtnltgtnt

zedeleyici veya yurt savunmasrna zarar verici etki yapan,
h)GUvenlik kuwetlerinin itibannt zedeleyicive aleyhinde propaganda yapro, irlkenin
huzur ve gi.rvenli$ine zarar uerici etki yapan,
i)Ulkemiz ve milli Errarlarrmrz aleyhinde olacak gekilde yabancr devleilerin
propagandaslnt yapan,
j)Dost ve mtittefik devletlerle mUnasebetlerimizi zedeleyici etki yapan,
k)SuE iglemeye tegvik edici etki yapan,
l)Turkiye aleyhinde propaganda yaprlmasrna frrsat verebilecek tarzda Ozerlerinde
her turlU zemine iglenmig ya da iglenebilen yazt, resim, 6zel igaret, rumuz ve amblemler

bulunan,
B- Uzerinde kapatrlmrq bir sendikanrn, konfederasyonun veya 2908 sayrh Dernekler Kanununun

76 net maddesine g6re mahkemece kapatrlmasrnakarar verilen bir dernek veya bir kurulugun amblem,
rumuz ve benzeri igaretlerini tagryan.

C- Uzerinde Devletimiz tarafrndan tanrnmamrq veya siyasi mUnasebetlerimizin kesilmesine
karar verilmig devlet, millet veya toplumlann dili ve alfabesi ile yazrlmrg yaalar bulunan,

Tan ttt ct bayr aklann kullan r I m alar na izin veri lem ez ve tesci I edilem ezler.

UeurucU BOL0M
Mtiracaat, izin ve Tescil iqlemteri

Miiracaat
Madde 9- Tantttct bayrak kullanma izni ve tescili talebinde bulunacak olan hakiki gahrslar

ikametgahlartnln, hUkmi gahrslar merkezlerinin, tesislerle ilgili taleplerde ise tesisin,
Bulyn.!ugu mahallin en bUyUk mUlki amirligine bir.dilekge ile mUracaat ederler.
Dilekqeye a9a$ldaki bilgi ve belgeler eklenir.
a) MUracaat eden hakiki gahtslann tasdikli nUfus cuzdanr sureti, hakiki ve hUkmi gahrslarla

tesislerin adresleri,
b) Tanlttct bayra$tn Uzerindeki igaretlerin anlamr ile hangi maksatla kullanllacagrna dair'-..-.-.

aErklama,

g). US..qggt tantttcr baYrak.
lnceleme Kurulu
Madde 10- Tantttct bayrik kullanma izni ve tescili talepleri illerde valinin veya g6revlendirecegi

vali yardtmctstntn bagkanltgtnda hukuk iqleri mUdUrU, jandarma alay komutanr, emniyet mUd0rU, milli
egitim genElik ve spor mUdUrU, sanayi ve ticaret mOdUrtr, kultUr ve turizm m0durUnden tegekkUl eden bir
komisyon taraftndan 8 inci maddede belirtilen esaslar qerqevesinde incelenir, kullanrlmasrnda ve
tescilinde mahzur bulunup bulunmadr$lna karar verilir.

. iEigleri Bakanhglna Grinderilecek Evrak
Madde 11-Valiliklerce yaptrnlan inceleme sonunda kullanrlmasrnda ve tescilinde mahzur

bulunmadt$tna karar verilen tanrtrcr bayraklarla ilgili dosya, valiliklerce bir yazt ekinde igiglerr
Bakanlt!tna g6nderilir. Valiligin gorugu ile ildeki inceleme kurulunun kararr da buna eklenir.

izin ve Tescil
Madde 12-Valrliklerce iEigleri Bakanlrgrna gdnderilen tanrtrcr bayrak dosyalarr Uzerinde iller

idaresi Genel MUdUrlU{0nce yaprlacak inceleme sonucunda dosyada bir noksanhk g6rUlmedigi takdirde
kullanma ve tescil izni igin Bakanhk Makamrnrn onaytna sunulur.

Bu suretle kullantlmastna ve tesciline izin verilen tanrtrcr bayra$a ait Bakanhk onaytntn ash ile
bir adet tanttlct bayrak iller idaresi Genel MudUrlUgUnde muhalaza edilerek dosya valiligine gonderilir.

Kullanma ve tescil mLtsaadesi verilen tanrtrcr bayraklar iller idaresi Genel MudUrlu$Unce onay
slrasrna gbre bir deftere kaydedilir.

Kay( lglemi



Madde 13- iEigleri Bakanlr$rnca verilen kullanma ve tescil kararlan ilgili valiliklerce de bu konuda
agrlacak bir deftere srra numarasr verilmek suretiyle kaydedilir ve talep sahibine durum bir yazr ile teblig
edilir.

itiraz
Madde 14- Talebi reddedilenler tarafrndan bu karar aleyhine tebli$ tarihinden baglayarak en gok

60 gUn iginde itiraz sebeplerini aErkga belirten bir dilekge ile igigleri Bakanhgrna itiraz edilebilir.
Bir hak sahibi olduklannr iddia eden Ugilnc0 gahrslar tarafrndan yaprlan itirazlarda sure

alanmaz.
itiraz Uzerine Ya pllaca k iglem
Madde 15- igigleri Bakanh$rnca verilen kullanma izin ve tescil kararrna kargr herhangi bir

sebeple yapllan itiraz Ozerine iller idaresi Genel MOdUrlu$trnce itiraz dilekgesi ve eklerinde ortaya konan
bilgilere ve gerekli g6rUldugu takdirde valilikler ve diger ilgililerle yazrgma yapmak suretiyle elde edilen
ek bilgi ve belgelere dayanrlarak dUzenlenen dosya itiraz komisyonuna sevk edilir.

Itiraz Komisyonu
Madde 16-Bu gekilde yeniden hazrlanan dosya igigleri Bakanh$r iller idaresi Genel MUdiir0

veya g6revlendirece$i Genel M0dUr Yardrmclsr bagkanhgrnda Jandarma Genel Komutanlr$r, Emniyet
Genel MUdUrl0gU, Mahalli idareler Genel M0d0rlUgU, Sivil Savunma Genel MUdUrlUQ0, Hukuk
Mugavirli$i temsilcilerinin katrlmasryla tegekk0l edecek komisyonda son defa incelenerek bir karar verilir.

o6no0rucU eOLUrut

Qegitli Hiikiimler

YetkiDevri
Madde 17- igigleri Bakanhgr, bu Yonetmelikle kendisine verilen gorev ve yetkileri valiliklere

devredebilir.
Madde 18-MUlkiye MUfettigleri il teftiqleri srrasrnda 13 0ncu madde h0kmUne uyulup

uyulmadr$rnr da denetlerler.
Cezai Miieyyide Uygulanmast
Madde 19- Bu Yonetmelik huki.tmlerine ayktrr fiiller gijvenlik kuwetlerince derhal Onlenir ve

tescil edilmemig tanrtro bayraklar ioplanarak valiliklere teslim edilir. Bayrak sahipleri istendiginde tescil
belgesini veya tasdikli suretini gUvenlik yetkililerine gdstermekle mUkelleftir.

Bu fiilleri igleyenler hakktnda 2893 sayrh TUrk Bayragr Kanunu h0kUmleri gere$ince iglem
yaprlrr.

Gegiei Htikiimler
GegiciMadde- Bu Y6netmeli$in Resmi Gazete'de yayrmrnr takip eden 6 ayhk sure iqinde halen

kullantlmakta olan tantttct bayraklar sahipleri taraftndan bu Yonetmelik esaslanna uygun gekilde tescil
ettirilir.

Bu sUre iginde tescil iglemlerini tamamlatmayanlar ile talepleri reddedildigi halde reddedilmiq
tanrtrcr bayraklarr kullanmaya veya kullandrmaya devam edenler hakkrnda 'lg uncu madde hukUmleri
uygulanrr.

Yiirilrliik
Madde 20- Bu Y6netmelik Resmi Gazete'de yayrmlandrgr tarihte y0rUrltige girer.
Yiiriitme
Madde 21-Bu Y6netmelik hUkUmlerini igigleri Bakanr yUrUtUr.


