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05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  
 
“Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde 
Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği” nin iptal edilmesi istemine ilişkindir.  

Tebliğ Tarihi : 05.05.2012 

AÇIKLAMALAR   :  

05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmi 
Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve 
Kutlamalar Yönetmeliği ile geleneksel ulusal bayramlar kutlamaları terk edilmiş ve kutlamalar  
adeta yok edilmiştir. 

Ulusal bayramlarda, Türk ulusu için adeta gelenek haline gelmiş birtakım kutlamalar ve törenler 
kaldırılmış ve Türk Ulusu için bir varoluş, diriliş ve bağımsızlık emsali olmuş bu günlerin kutlamaları, 
adeta sessiz ve gittikçe yok edilmeye terk edilerek, zamanla yok edilmeye mahkûm edilmek istenen  
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günler durumuna getirilmektedir. 

Öncelikle tüm törenlerde Saygı duruşu yapılmaması büyük bir eksikliktir. Bu ulusal günlerin  
Türk ulusu için önem ve varlığını borçlu olduğumuz ve ebediyete intikal etmiş olanlar için  
saygı duruşunda bulunulmaması büyük bir eksikliktir. Yönetmelikte düzenlenmeyen bu hususun 
Yönetmelikte yer alması gerekirken yer verilmemiş olması iptal sebeplerinin en başında gelmektedir. 

Eski yönetmelikte olan ve iptali istenen yönetmelikte dışarı bırakılan hükümler dikkatle  
ele alındığında, ulaşılmak istenen sonuç ortaya çıkmaktadır. Buna göre; 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenlerinde; 

Eski yönetmelikte Başkentte Anıtkabir’e çelenk koyma ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere  
Bayrak çekilmesi kaldırılmış, yalnızca il ve ilçelerdeki Atatürk Büstlerine yine yalnızca Milli Eğitim 
Müdürlüklerince çelenk konulacağı ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekileceği belirtilmiştir.  

Önceki yönetmelikte, İl ve ilçelerde vali mahalli mülki amirin beraberinde Garnizon Komutanı ve 
Belediye Başkanı ile törene katılanların ve halkın bayramını kutlamasına yer verilmiş olmasına karşın 
ve halk ile idarecilerini, birlikte kutlamalara dahil eden bu düzenleme kaldırılarak kutlama komitesinin 
programda yer vermesi halinde ancak halkın ve törene katılanların bayramının kutlanabileceği, 
törenlerin toplumsal kutlanmasından uzaklaştırılmasının en önemli göstergesidir.  

Yine önceki yönetmelik ile Başkentte Bakanın tören alanında açış konuşması yapması kaldırılmış  
ve Bakanın mesajını yalnızca medya aracılığı ile bildirmesi usulü getirilerek Ulusal günlerin ve 
kutlamaların önemsizmiş gibi gösterilmeye çalışılan ve öneminin yok edilmeye, unutturulmaya 
çalışılmasına önemli bir örnektir.  

Yine önceki yönetmelik ile açış konuşmasının bir öğretmen tarafından yapılması kaldırılmış ve yerine  
il ve ilçelerde programa alınması halinde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılacağı 
belirtilmiştir. Yani programa dahil edilmez ise bu konuşma da yapılmayacak ve günün anlam ve  
önemi belirtilmeden kutlama yapılabilecektir. Bundan da amacın Türk ulusu için önem arz eden  
ulusal günlerin ve anlamlarının ve öyküsünün, toplumun zihninden uzaklaştırılmaya çalışıldığı  
adeta unutturulmaya çalışıldığı anlamı çıkmaktadır.  

Yine var olan geçiş törenleri kaldırılmış, kutlamaların toplumun tüm kesimlerince birlikte ve 
paylaşımcı biçimde kutlanması, bunun ilanı anlamına gelen geçiş töreninin kaldırılması ile  
yok edilmektedir. 

En önemlisi ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinin belki de dünyada olmayan  
en önemli etkinliği olan Ulu Önderimizin Çocuklara emanet ettiği Cumhuriyeti, sembolik bile olsa 
makamlara oturması geleneğine son verilmiş olmasıdır. Bu geleneksel tören Türk çocuğuna, ileride  
bu makamlara gelebileceğinin ve ülkeyi idare etmeleri için sıranın kendilerine de geleceğinin  
en önemli göstergesi ve mesajı olmasına rağmen bunun bile kaldırılması, asla kabul edilemez  
bir durumdur. 

Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ise 
aynı değişikliklerden nasibi almıştır. Buna göre; 

Başkentte Anıtkabir’e çelenk koyma töreni ve istiklal marşı ile göndere bayrak çekilmesi kaldırılmış 
olması, bir ulusun ulusal değerlerinin yok edilmeye çalışıldığının en önemli göstergesidir. 
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İl ve ilçelerde Atatürk Büstlerine çelenk koyulurken ve istiklal marşı okunurken, Ulu önderin  
ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’den bu törenin kaldırılmış olması, Türk Ulusuna yakışmamaktadır.  
Tören kutlamalarına Anıtkabir’den başlamak başta ulu önderimiz şahsında bu uğurda can vermiş 
varlığımızı ve bağımsızlığımızı sağlayan şehitlerimiz huzurunda törenlerin başlaması, saygı duruşunda 
bulunulması ve göndere istiklal marşı eşliğinde bayrak çekilmesi, bu kadar mı Türk Ulusuna zul gelmiş 
fazlalık olmuştur? Bunu kabul etmenin olanağı bulunmamaktadır. 

Törenlerde Bakanın konuşması ve günün anlam ve önemini belirtmesinden önce İstiklal Marşı 
okunması ve bayrağın göndere çekilmesinin kaldırılmış olması da ayrı bir abesliktir. Artık halı saha 
maçlarda bile İstiklal Marşı söylenmeden maça başlamayan Türk Ulusu için İstiklal Marşını 
söyletmeden tören açılışı yapmanın mantığını Türk Ulusuna kabul ettirmek mümkün olamaz.  
Bu kadar şeyin içinde İstiklal Marşı söylemek ve saygı duruşunda bulunmak ve göndere  
bayrak çekmek mi fazla gelmiştir? Bunu anlamam ve savunmak mümkün değildir.  
Bu ulusal günler için yaşamını, canını ve kanını veren büyüklerimize minnettarlığımız bu olamaz. 

Ulusal günün adı Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olan bayramda her nasılsa Atatürk’ü 
anmak ve yad etmek yasak olan bir ulusal bayram haline getirilmek istenmektedir. Buna ek olarak 
gençlik ve spor bayramında, Ulu önderimiz Atatürk’ün GENÇLİĞE HİTABESİNİN OKUNMASInın 
kaldırılması ise adeta iddialarımızı destekler nitelikte kalmış ve Atatürk’ü Anma bayramında 
“Atatürk’ü ANMA” Kelimesinin ATATÜRK’Ü ANMAMA”!!! anlamında kullanılmaya çalışıldığını 
görmekteyiz. Buna, Gençlik olarak GENÇLİĞİN ATAYA CEVABININ OKUNMASI da kaldırılmıştır.  

Aslında bu durumda ATATÜRK’e VERİLECEK CEVABIMIZ DA ZATEN ORTADAN KALMAKTADIR.  
ÇÜNKÜ BU DURUMDA ATATÜRK’E ve BİZE BAĞIMSIZLIĞIMIZI SAĞLAYAN SONSZULUĞA GÖÇMÜŞ 
KİŞİLERE, VERİLEBİLECEK BİR YANITIMIZ  DA BULUNAMAMAKTADIR. 

Kurtuluş savaşı için İLK ADIM olan SAMSUN’A ÇIKIŞIN TİMSALİ OLAN SAMSUN’DAN BAYRAK 
GETİRİLMESİNİN, TÜRK ULUSU ve CUMHURBAŞKANI ADINA ŞEREF ÇAĞRISI YAPILMASININ,  
GENÇLİK MARŞININ OKUNMASININ KALDIRILMASI’NIN BU ULUSAL GÜNLERİN SAYESİNDE ULAŞILAN 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN MENFAATİNE UYGUNLUĞUNDAN SÖZ EDİLMESİ OLANAKLI DEĞİLDİR. 

Tüm bunların kaldırılmasının ve en önemlisi de Türk Ulusu ve Cumhurbaşkanı adına şeref çağrısı 
yapılmasının ve buna ek olarak bir gelenek durumuna gelen ve toplumun tüm kesimince benimsenmiş 
olan gençlik marşının okunmasının kaldırılmasının, ulus yararına olmadığı açıktır. 

Yürürlükten kaldırılan önceki yönetmeliği, Amaç başlıklı 1. maddesinde; 

“ Bayramların anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını sağlamak ve böylece  
Büyük Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve Ulusal birliği pekiştirmek, Ulusal ve Resmî 
Bayramlarda yapılacak törenleri düzenlemek, bütün koordinatör kuruluş ve Bakanlıkları belirlemek, 
resmî ve özel kuruluşların bu konuyla ilgili hizmetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak, Kuruluş ve 
Bakanlıkların törenlerle ilgili düzenlemelerine dayanak olacak esasları belirlemektir.” denilmektedir.  

Yani bu hukuksal düzenlemedeki amaç, milli bayramların anlam ve önemine uygun, olarak  
tüm ulusal duyguların ön plana çıktığı, Atatürk’ün saygı ve minnetle ile anıldığı biçimde kutlanmasını 
sağlamak ve ulusal birliği pekiştirmektir.  

İptali istenen yönetmeliğin Amaç maddesinde ise “:……………….ulusal günlerin ve tarihi günlerin 
kutlanmasını sağlamak amacıyla yapılacak törenleri kapsar” denilmektedir. Yani amaç maddesinden 
de anlaşılacağı üzere, Ulusal günlerin önemi ve etkinliği bir tarafa bırakılmış adeta kutlanmasa da  
olur zihniyeti ile düzenleme yapıldığı ve yapılmak istendiği anlamı açık ve net ortaya çıkan  
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bir anlatım kullanılmıştır.  

Burada şu soruyu sormak gerekmektedir :  

Acaba, Milli Bayramların Anıtkabir’de saygı duruşu yapılmadan istiklal marşı söylenmeden ve  
göndere bayrak çekilmeden başlaması, geleneksel hale gelmiş, toplumun her kesimince benimsenmiş 
geleneğin aksine, çocuklarımızı makamlara temsili olarak oturtmadan, Atatürk’ün gençliğe hitabını 
okutmadan, gençliğin ataya cevabını okumasını kaldırarak, Bağımsızlığımızın İLK ADIMI olan 
Samsun’dan bayrak getirmeden Türk ulusu ve Cumhurbaşkanı adına şeref çağrısı yapmadan,  
ulusal günlerin kutlanmasının topluma yararı var mıdır?  

Bunu irdelemek gerekmektedir. Çünkü kamu düzeni ile ilgili yasal düzenlemelerin kamu yararına 
olması, kamu yararına hükümler içermesi bir zorunluluktur. 

Türk Kurtuluş tarihinin en önemli günü olan ve kurtuluş savaşının başlangıcı olarak kabul edilen  
Ulu Önder Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı gün, tarihimizde “İLK ADIM” olarak adlandırılır.  
Bu ilk adım, esaretten kurtuluşumuza, bağımsızlığımıza ilk adımdır. Bu gün aynı zamanda  
Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıcı olarak da kabul edilmektedir. 

Ulu önder Mustafa Kemal’in büyük eseri “NUTUK” a, bu olayla başlamaktadır. Ulu önder,  
doğum gününü soranlara da 19 Mayıs’ı işaret etmiştir. Bunu unutmamak gerekmektedir. 

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında da yurdumuzun birçok yerini ziyaret eden ve o ziyaret tarihlerinin  
o şehir için “Övünç Günü” olarak kutlanması yanında sadece TBMM kararı ile çıkartılan Yasa ile  
19 Mayıs, Ulusal Bayram olarak kabul edilmiştir. 

19 Mayıs, yalnızca Türk ulusal kurtuluş savaşının başlangıç noktası değildir. Aynı zamanda  
yeni bağımsız Türk Devletinin de temelini oluşturmaktadır. Milletten ayrı bir bağımsızlık savaşı 
olamayacağından, bir kurtuluş mücadelesi verilecek ise bunun milletle olması gerektiği inancı ile 
başlatılan ulusal hareketin ilk adımıdır. 

Her toplumun birtakım ortak ve üstün değerleri ve davranışları vardır. Bu değerler o toplumun  
ulus olmasının da özünü oluşturur. Bu değerlerin toplum olarak benimsenmesi, sonraki kuşaklara 
aktarılması, kavranması ve benimsenmesi, ulusal bayramların kutlanması ile sağlanmaktadır.  

Bu anlamda “Ulusal Bayramlar: bir toplumun ortak üstün değerlerinin, davranış ölçülerinin, 
bağımsızlığının ve özgürlüğünün, sahip olduğu var oluş nedenlerinin, bireylerce bilinçli olarak, 
bunların gerekçeleriyle birlikte kavranıp benimsenmesi, benimsetilmesi ve yeni kuşaklara da 
aktarılması açısından en temel işleve sahiptirler. Tüm uluslar bu nedenle ulusal bayramlarını  
en gösterişli ve en şaşaalı törenlerle kutlarlar ki, ulusal benliklerini yitirmediklerini tüm dünyaya  
ilan edebilsinler, hatırlatabilsinler. Bu tüm dünyaya bir haykırıştır. 

Bu kutlamalar toplum için de bir maneviyat ve moral kaynağı olarak da kabul edilir.  
Bu nitelikleriyle bayramlar toplum yaşamının temel alanlarının kurumlaşmasının ve  
sağlamlaşmasının ana yollarının başında gelmektedir.  

Ulusal bayramların kutlanması aynı zamanda da toplumsal bütünleşmeyi ve dayanışmayı sağlar ve  
bu ortamın oluşup pekişmesine neden olur. Siyasal görüşleri ne olursa olsun, ne derece farklı olursa 
olsun ulusal bayramlarda, “ulus toplum” bir hareket ederek gerektiğinde hep birlikte tek bir vücut 
olabileceklerini haykırırlar. Ulusal bayramlarda bunun pekişmesine yardımcı olur.  
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Ulusal bayramlar bu açıdan özel bir önem taşır. 

Ulusal bayramlarda resmi tatil yapılmasının amacı da bayramın tüm toplum çapında, yurt genelinde 
tüm halk kitlelerinin katılımı ile kutlanılabilmesine olanak sağlamak içindir. 

Ulusal bayramların en önemli amacı, Yurt bütünlüğü ve ulusal bağımsızlığı pekiştirmektir.  
Tam bağımsız bir Türk Ulusu olarak kendi kendisinin efendisi olarak yaşamak arzusu ile bu duyguları 
canlı tutmak ve yeni kuşaklara kazandırmayı amaçlamaktır. 

Uluslar, kendi bağımsızlıklarını daim etmek üzere ve dış dünyaya bunu hatırlatmak üzere kendi ulusal 
bayramları ile bunu göstermeyi görev sayarlar. Çünkü aksi takdirde bağımsızlığın tehlikeye düşmesi  
ve ayrımlaşma sonucunu doğurabilecek ortamlar ortaya çıkabilir. 

Ulusal günler ve bayramlar, her zaman toplum tarafından coşku ile kutlanır ama bu bayramların resmi 
makamlarca kutlamasının dozunun azaltılması hatta yok edilmesi ise toplumda idare edenler ile idare 
edilenler arasında birtakım hoşnutsuzluklara ve güvensizliklere neden açar ki, bu da toplum sağlığı  
ve huzuru için önemli bir ögedir. İdare edilenler yani halk, kutlamaların idare edenlerce yani resmi 
makamlarca önemsenmediği kanısına sahip olursa toplumda iç huzur ve barış zedelenir. Bu durumda 
da kamu yararının gözetilmesi gerektiğinden, kutlamaların ve bununla ilgili düzenlemelerin  
daraltıcı değil, tam tersine genişletici ve artan coşku ile yapılmasını sağlamaya yönelik olmalıdır. 

Kaldı ki yasaların düzenlenmesinde en önemli kaynak olarak toplumda yerleşmiş birtakım tavır  
ve davranışlardır.  

Ulusal bayramların kutlama şekilleri toplumda bir gelenek haline almış ve benimsenmiştir.  
Örneğin 23 Nisan törenlerinde çocukların makamlara oturması, 19 Mayıs törenlerindeki gençlik  
ve spor etkinlikleri ile Samsun’a temsili çıkış, Samsun’dan toprak getirilmesi, Samsun’dan  
Türk Bayrağının, atletler ile il sınırlarında İl makamlarınca teslim alınarak Ankara’ya kadar getirtilmesi  
ve Başkentte Cumhurbaşkanına bu Bayrak ve toprağın sunulması, bağımsızlığımızın hep birlikte 
mücadele verilerek elde edildiğinin, paylaşıldığının bir simgesi olarak toplumda artık bir yerleşik 
gelenek haline gelmiştir. Bu kutlamaların ortadan kaldırılması, toplumda var olan birlikteliği ve  
ulus olma özelliklerini zedeleyici yaralar açar. Bu durumda da kamu yararından söz edilmesi  
olanaklı olamaz. 

Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarını anmak, ulusal birlikteliğimizi devamlı güçleştirecek ve gücüne güç katacaktır.  
Bu nedenle ulusal bayramların kutlamasını basite indirgemek, yok edilmesine zemin hazırlar  
ve ulusu ve onu oluşturan kamuya bir yarar getirmez. 

Bayram Törenleri, İl ve İlçelerde resmi tören alanı olarak belirlenmiş olan Hipodrom, Stadyum,  
Saha, Okul bahçesi ile sınırlı tutulmayıp toplumun her kesimine yayılmalıdır. 

Okulların birleşerek bir bayram çoşkusu içinde hep birlikte kutlama yapması da kardeşliği ve 
birlikteliği pekiştirici eylemlerdir. Bunun da en önemli unsuru spor etkinlikleri ile kutlanmasıdır.  
Çünkü spor kardeşliktir, birlikteliktir, ahlaktır, disiplinli olmaktır.  

Tüm bunları bir kenara bırakıp ulusal bayramların Kutlamalarını sınırlandırmak, çoşkuyu ortadan 
kaldırmak, toplumdan uzaklaştırmak, adeta kutlanmamasını sağlamak, kamunun menfaatini düşünen 
ve düşünmek zorunda olan idarenin görevi değildir. Tam tersine bu bayramların bir öncekinden  
daha değişik, daha çoşkulu ve daha toplumsal yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılması 
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gerekirken bu şekilde daraltmanın topluma ve kamuya yararından söz edilemez. 

Bu anlamda İdarenin, ulusal değerlere, ulusal mirasımıza ve bayramlarımıza sahip çıkan onları yaşatan 
ve geliştiren bir görev dağarcığında bulunması mutlak bir gerekliliktir. Bu nedenle, iptali istenen  
dava konusu işlemde olduğu gibi sözde alınan duyumlar, ciddiyetsiz ve komik gerekçeler ile  
işlem kurmak asla kabul edilemez. 

Eski yönetmeliğe ek olarak tüm kutlamaların bir öncekine göre Resmi Makamlarca düzeyinin 
arttırılarak ve toplumun tüm kesimlerine daha çoşkulu ve daha anlamlı kutlanabilmesi için düzenleme 
yapılması gerekirken; tam aksine kutlamaları daraltıcı ve resmiyetten uzaklaştıran düzenlemelerin, 
kamu yararına olmadığı kesindir. Bu nedenle söz konusu yönetmeliğin  
iptali gerekmektedir. 

T.C. Anayasası’na göre; Devletin temel amaç ve görevleri; 
V. Devletin temel amaç ve görevleri 

MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,  
ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 
bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın  
maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. 

Bu bağlamda Devletin Ulusal bayramların ve Ulusumuz için kutsal ve değerli günlerin kutlanmasının 
bu yönetmelik ile sınırlandıran, resmiyetten uzaklaştıran ve kutlamaları sönükleştiren bu 
düzenlemesinin, ulusun refah ve huzuruna ve mutluluğuna yarar sağlamayacağı açık ve net olarak 
ortadadır. Bu nedenle işbu yönetmeliğin iptal edilmesi gerekmektedir. 

KANITLAR    :  

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongresi,  
Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Tarihi, Atatürk’ün Nutku, Tarihsel belgeler.. 

HUKUKSAL KANITLAR  :  

T.C. Anayasası, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 2429 Sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel  
Tatil Günleri Hakkındaki Kanun ve bu kanuna göre çıkarılmış 01.10.1981 tarih ve 17475 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Hakkındaki Yönetmelik,  
2595 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve  
Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi, 2000/32 sayılı 
genelge, bilimsel ve yargısal içtihatlar. 

SONUÇ ve İSTEM   :  

Yukarıda arz ettiğimiz nedenler ve ayrıca da Sayın Mahkemenin resen dikkate alacağı hususlar nedeni 
ile; 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve  
Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak  
Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin iptal edilmesini ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin 
davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 
 
DAVACI : ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ VEKİLİ Av. A. Kutlay ALPUĞAN 

http://www.ahmetsaltik.net/

