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BAYRAK YÖNETMELİĞİ
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Amaç :
Bu yönetmeliğin amacı Dernek Tüzüğü’nün 26 ıncı maddesinde tanımlanan Dernek Bayrağının ne şekilde
kullanılacağının düzenlenmesidir.
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Tanımlamada Özen Gösterme Zorunluluğu :
Derneğimizin Bayrağı’nın tanımı, Tüzüğün 26 ıncı maddesine göre “Bayrak” olup, “flama” değildir ve bütün üyelerin
bu tanımlamaya özen göstermesi ve yanlış tanımlayanları düzeltmesi görevidir.
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Dernek Bayrağı’nın Dalgalandırılacağı Yerler ve Dalgalandırıcak Kişiler :
Dernek Bayrağı ;
Sadece Dernek Üyeleri tarafından kullanılabilir ve Dernek Üyesi olmayanlara kesinlikle verilmez, Dernek Üyelerinin
Dernek üyesi olmayanlara Dernek Bayrağını vermesi yasaktır.
Dernek Üyelerine ait teknelerde dalgalandırılır.
Derneğe ait binalarda ve dernek idaresindeki barınaklarda, barınakların girişinde ve mendirek veya yüzer punton
özerinde dalgalandırılır.
Dernek Bayrağının Teknelerde Kullanım Esasları :
Dernek Bayrağı’nın Dernek üyelerine ait teknelerin tamamında 24 saat süre ile gönderde dalgalandırılması zorunludur.
Dernek Bayrağı tek direkli teknelerde iskele 1 inci gurcata’da, iki ve daha fazla direkli teknelerde başa yakın direğin
iskele birinci gurcatasında veya bu amaçla donatılmış direğin iskele 1 inci gurcatasında, direksiz teknelerde fors ve
flama için hazırlanmış iskele tarafından toka edilir.
Dernek bayrağı Türk bandralı teknelerde hiçbir şekilde Türk Bayrağından daha büyük kullanılamaz.
Dernek bayrağı, yabancı bandralı teknelerde, tekne içindeki yolcuların Türk olduğunu belirtmek için iskeleye Türk
Bayrağı çekilmesi halinde Türk Bayrağı’nın altına toka edilir. Hiçbir şekilde Türk Bayrağının üstüne toka edilemez ve
boyutları Türk Bayrağından büyük olamaz.
Dernek Bayrağı, iskele 1 inci gurcataya toka edilirken, Türk Bayrağı dışında başka devletlere ait bayraklarda toka
edilecekse, Dernek Bayrağı en üste toka edilir ve diğer devlet bayraklarının boyutları dernek bayrağından daha büyük
olamaz.
İskele 1 inci gurcataya Dernek Bayrağı yanında başka kulüp, dernek, kuruluş veya topluluk bayrağı veya flaması toka
edilecekse, Dernek Bayrağı en üste toka edilir ve diğer bayraklar veya flamaların boyutları Dernek Bayrağı
boyutlarından büyük olamaz.
Tekneler karaya alındığında da dernek bayrağı indirilmez.
Dernek Bayrağının Dernek Bina ve Tesislerinde Kullanım Esasları :
Dernek Bayrağı Derneğe ait binalarda, derneğin idaresindeki barınaklarda Türk Bayrağı ile birlikte 24 saat süre ile
gönderde dalgalandırılır.
Dernek Bayrağı’nın toka edildiği bayrak direğinin yüksekliği Türk Bayrağı’nın çekildiği direkten daha yüksek olamaz.
Dernek Bayrağı’nın boyutları Türk Bayrağı’nın boyutlarından fazla olamaz. Tercihen ve imkan varsa, Türk Bayrağı’nın
direği daha yüksek, boyutları daha büyük olmalıdır. Bu çerçevede, Dernek bina ve tesislerine dikilecek bayrak
direklerinin en az biri ve en baştaki Türk Bayrağı için daha yüksek dikilir.
Dernek Bayrağı, dernek binalarının ve barınaklarının yaya ve oto girişlerinde, barınakların tekne girişlerinde mendirek
başında, mendireksiz barınaklarda tekneleri ilk karşılayan puntonlarda dikilecek direklerde dalgalandırılır.
Bina girişlerindeki şeref salonlarının şeref bölümünde, makam masalarının arkasında, masalar üzerinde Türk Bayrağı ile
birlikte bulundurulur.
Bayrak direklerinin en az bir adedi, mekan müsait olması halinde gurcatalı direk şeklinde dikilir ve bu takdirde en üste
Türk Bayrağı, gurcatanın iskele ve sancağına Dernek Bayrağı toka edilir.
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Dernek Bayrağının Yıpranması ve Eskimesi :
Dernek Bayrağı, tıpkı Türk Bayrağında olduğu gibi, sökük, yırtık, yıpranmış ve rengi solmuş olarak kullanılamaz. Bu
durumdaki bayraklar derhal yenisi ile değiştirilir ve yedek bayrak yoksa dağıtım ile ilgili Dernek Biriminden talep
edilir. Elde yedek yoksa yeni bayrağın derhal temini için gerekli girişimler yapılır ve yeni bayrak temin edilene kadar
dernek bayrağı indirilir. Bu süre içinde üyeler diğer üyelerin elindeki bayrağı ödünç isteyebilir.
Dernek üyeleri nerede görürlerse görsünler, yıpranmış dernek bayrağını ellerindeki yedek ile derhal ve tekne sahibinden
izin almaksızın değiştirirler.
Dernek bayrağının yıpranmış olarak dalgalandığını gören Dernek Üyesi bayrağı değiştiremiyorsa veya bayrağı bu
şekilde toka eden Dernek Üyesi kayıtsızsa, yıpranmış bayrağı tekne kimliği belirlenecek şekilde fotoğraf veya video
çekerek belgeler ve Dernek Merkezi’ne veya en yakın Dernek birimine fotoğraf ve/veya videoyu vererek bildirir. Bu tür
fotoğraf veya videolar herhangi bir şekilde internet ortamında veya sosyal medyada kesinlikle yayınlanmaz.
Yıpranmış Dernek Bayrağı kullanan Dernek Üyesi hakkında disiplin hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyide
uygulanır.
Yıpranan bayraklar, dernek bayrağı olduğu belli olmayacak şekilde küçük parçalarda kesilerek parçalanır ve ayrı ayrı en
az üç poşet içine konularak çöpe atılır.
Dernek Bayrağı’nın Toka Edilmesi Sırasında Uygulanacak Tören :
Dernek Bayrağı toka edilirken bir kişi haricen düdük ile selamlar ve hazır bulunan Dernek Üyeleri hazırol vaziyetinde
saygı duruşunda bulunurlar. Derneğe ait marş hazırlandığında, düdük selamından sonra Dernek Marşı çalınır ve
söylenir. Dernek Marşının çalınması ve söylenmesi mümkün olmayan zaman ve mekanlarda düdük sesi ile yetinilir.
Dernek Bayrağı’nın Dernek Üyelerinin Cenazelerinde Kullanılması :
Vefat eden Dernek Üyesinin aksine bir vasiyeti yoksa ve Tabut üzerine Türk Bayrağı örtülmüyorsa, murislerinin her
hangi bir itirazı bulunmuyorsa ve müteveffanın dini inanışlarına aykırı değilse ;
Müslüman Dernek Üyelerinin tabutlarının üzerindeki yeşil örtü kaldırılmadan tabut üzerine,
Gayrımüslim Dernek Üyelerinin tabutlarının üzerine doğrudan veya dini inanışlarına göre tabut üzerine konulan örtünün
üzerine,
Tabutu örtecek boyutta, tabutu örtecek boyutta dernek bayrağı yoksa elde bulunan dernek bayrağı örtülür ve defin
törenini müteakip tabut üzerine örtülen bayrak törende bulunan en kıdemli dernek üyesi tarafından katlanarak
müteveffanın varsa eşine, eşi yoksa en yaşlı evladına, oda yoksa yakınlarından en uygun olanına teslim edilir. Herhangi
bir yakını bulunmayan üyenin tabutuna örtülen bayrak en yakın arkadaşına teslim edilir.
Dernek üyelerinin yakınlarının vefatı halinde, Dernek Üyesinin talep etmesi halinde yukarıdaki maddeler Derneğe Üye
olmasa da Dernek Üyesinin yakını hakkında da uygulanır.
Dernek Bayrağı’nın Yarıya İndirilmesi :
Türk Bayrağı’nın yarıya indirildiği yas zamanlarının tamamında Dernek Bayrağı’da yarıya indirilir.
Derneğin kurucuları ile herhangi bir zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış Dernek Üyelerinin vefatı halinde,
vefatın öğrenildiği andan müteveffanın defnine kadar geçen süre ve defin gününü izleyen gün sonuna kadar Dernek
Bayrakları yarıya indirilir ve defin gününü izleyen günün sonunda gün batarken tekrar normal şekilde toka edilir.
Yönetim Kurulu Kararı ile Derneğe ve Denizciliğe önemli hizmetleri olanların vefatında, Dernek Bayrakları Yönetim
Kurulu’nun kararında belirtilen süre için yarıya indirilir.
Dernek Yönetim Kurulu Başkanlarının Fors Kullanım Şartları :
Dernek Yönetim Kurulu Başkanlarının Kullanımı İçin Yönetim Kurulu Dernek Bayrağının Genel Esasları
değişmeksizin ek şerit, daire, yıldız, içi değişik renklerden yıldız veya daire kullanarak Fors Bayrağı şeklini saptar ve
kullanımı için bastırır.
Yönetim Kurulu Başkanlarına ait Fors Bayrakları teknelerde Dernek Bayrağı altına toka edilir.
Fors Bayrakları Yönetim Kurulu Başkanı derneğe ait bir bina veya tesise geldiğinde en az bir direğe toka edilir ve
Yönetim Kurulu Başkanı bina veya tesisten ayrıldığında indirilir.
Bütün Yönetim Kurulu Başkanları aynı forsu kullanır ve her Yönetim Kurulu Başkanı için ayrı fors bayrağı saptanmaz.
Yönetim Kurulu Başkanları, başkanlık görevinden ayrıldığı andan itibaren fors kullanamaz.
Dernek bina ve tesislerinde gurcatalı bayrak direği bulunması halinde, dernek yönetim kurulu başkanının fors bayrağı
iskele gurcatadaki dernek bayrağı indirilerek boşalan yere toka edilir.
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Bayraklı Dernek Çıkartmalarının Kullanılması :
Bayraklı dernek çıkartmaları Dernek Üyelerinin teknelerinde pupa aynasına, pupa aynasında görülmüyorsa sancak veya
iskele bordaya veya güvertede sancak veya iskele bordaya veya her iki yana yapıştırılır.
Dernek üyelerine ait teknelere bayraklı dernek çıkartmasının yapıştırılması zorunludur.
Dernek üyeleri dilerlerse şahsi otomobillerinin sağ arka kelebek camına, otomobillerde kelebek camı yoksa sağ arka
cama, sağ arka cam müsait değilse arka camın sağ alt köşesine aynadan arkanın görülmesini engellemeyecek şekilde
bayraklı dernek çıkartmalarını, derneğin tanıtılması açısından katkıda bulunmak üzere yapıştırırlar.
Bayrak ve Çıkartmaların Dernek Üyelerine Verilmesi :
Dernek Bayrağı ve bayraklı dernek çıkartmaları Dernek tarafından bastırılır ve üyelere bedelsiz olarak elden veya posta
ile verilir.
Bayrak ve dernek çıkartmaları sadece Dernek Üyelerine teslim edilir. Dernek üyesi olmayanların bayrak ve çıkartmaları
kullanmaları yasaktır.
Verilen dernek bayraklarının yıpranması nedeniyle oluşan yeni talepler bedelsiz olarak karşılanır. Ancak, bütçe
olanakları müsait olmadığında Yönetim Kurulu bayrak ve çıkartmalara makul bir fiyat belirleyebilir.
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Dernek Üyesi Olmayanların Bayrak ve Çıkartma Talepleri :
Dernek üyesi olmayanların bayrak talebi karşılanmaz ve dernek bayrağının sadece üyeler tarafından kullanılabileceği
hatırlatılarak bu kişiler derneğe üye olmaları için ikna edilmeye gayret edilir. Bu çerçevede, bütün üyeler derneğe yeni
üye kaydetmek üzere görevlidir.
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Disiplin Hükümleri :
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya uymayan Dernek Üyeleri hakkında disiplin hükümleri çerçevesinde
Dernek üyeliğinden ihraç dahil müeyyideler uygulanır.
Yürürlük
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Bu yönetmelik Tüzüğün 10 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu’nun 23/04/2015 tarihli 08
sayılı kararı ile onaylanarak 23/04/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

