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Yasaklar
MADDE 7. — Türk Bayrağı, yırtık, sökük, delik, kirli, soluk, buruşuk ya da layık olduğu manevî değeri
zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun,
masalara kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve
benzeri eşyaya, Bayrağın şekli veya ay-yıldızlı sembolü yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez.
Hiçbir parti, siyasî teşekkül, dernek, vakıf, kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin
ön ya da arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
(Türk Bayrağına sözle, yazıyla, hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunu
lamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, özensiz kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir. Bunlar hakkında gereken kovuşturma ve
soruşturma yapılır.
Cezalar
MADDE 8. — Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak ya
saktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan, satılan ve kullanılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar, suçları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdir
de, Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.
Verilen hapis cezaları para cezasına çevrilemez ve tecil edilemez.
Tüzük
MADDE 9. — Bayrak kumaşı ve yapılacağı diğer maddelerin standartları; Bayrak direği ve göndere iliş
kin şekil ve esaslar; Bayrak çekilecek yerler, Bayrağın daimî olarak çekilme ve indirilmesine ilişkin usuller;
Bayrağın örtülebileceği yerler; sembolik bayrakların yapılışı, şekilleri, ebadı ile bunların nerelerde ve nasıl
kullanılacağı; yıpranmış bayrakların imha şekli ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılar bu Ka
nunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükle belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan kanun
MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 29 Mayıs 1936 gün ve 2994 sayılı Türk Bayrağı
Kanunu yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 11. — Bu Kanun, yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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