
 
 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GÖREV YAPAN  

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ SAYGI NÖBETİ  
İLE CENAZE TÖRENİ KIYAFETİ YÖNERGESİ  

 
BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TBMM şeref kapısı ile TBMM yönetiminde bulunan 
Dolmabahçe Sarayı saltanat kapısında görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin saygı 
nöbeti ile cenaze törenlerinde giyilecek elbiselere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  
 
Kapsam  
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, TBMM yerleşkesi ve TBMM yönetiminde bulunan Dolmabahçe 
Sarayı saltanat kapısında görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin saygı nöbeti ile cenaze 
törenlerinde giyilecek elbiselerin özellikleri itibariyle öngörülen giyecek eşyası ve teçhizatın şekil, 
renk, cins ve kullanma zamanına ilişkin hususları kapsar.  
 
Dayanak  
MADDE 3- (1) Bu Yönerge; TBMM Başkanlık Divanının 27/06/2012 tarihli ve 28 nolu kararı ile 
kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliğinin 51 inci maddesi ile TBMM Başkanlık Divanının 10/10/2012 tarihli ve 32 nolu 
kararı ile kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Personeli Giyecek 
Yardımı Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar  
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;  
a) TBMM  : Türkiye Büyük Millet Meclisini,  
b) Başkan  :  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,  
c) Başkanlık Divanı  :  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanını,  
ç) Genel Sekreter  :  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterini,  
d) Daire Başkanı  :  Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanını,  
e) Saygı nöbeti  : TBMM Ana Bina şeref kapısında ve TBMM yönetiminde bulunan                                                                                                                    

  Dolmabahçe Sarayı saltanat kapısında tutulan saygı nöbetini,  
f) Cenaze töreni  :  Vefat eden eski ve yeni dönem milletvekilleri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri, 

  Danışma Meclisi üyeleri, Kurucu Meclis üyeleri ve dışarıdan bakan olarak 
  atananlara yapılan cenaze törenini,  

ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kılık ve Kıyafete İlişkin Hususlar 

 
Genel hükümler  
MADDE 5- (1) Kılık kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:  
a) Saygı nöbeti ve cenaze törenleri kıyafetinde bulunması gereken; işaret, göğüs arması, rütbe 
işareti, görev yeri kol arması ile teçhizat, şapka ve ayakkabı bu Yönergede belirtilen renk, vasıf ve 
şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.  
b) Görev ve törenlerde parlak rugan ayakkabı giyilir, belirtilen tip ve model dışında ayakkabı 
giyilemez.  
c) Yönergede belirtilen teçhizat ve işaretler dışında kolye, künye, küpe madalyon, rozet ve 
benzerleri takılamaz. Tören kıyafetinin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek 



ve benzeri giyecekler giyilemez. Tören kıyafetleri temiz, düzgün ve ütülü olarak her zaman göreve 
hazır olarak bulundurulur.  
 
Verilecek giyim eşyasının cinsi ve verilme dönemi  
MADDE 6 – (1) TBMM Koruma Daire Başkanlığı saygı nöbetçisi ve cenaze töreni görevlilerine 
yazlık ve kışlık olmak üzere; ceket, pantolon, ayakkabı, tören şapkası, miğfer, bel kemeri, askı 
kayışı takımı ve tören eldiveni verilir.  
a) Kışlık kıyafetlere ait giyecek eşyaları Ekim,  
b) Yazlık kıyafetlere ait giyecek eşyaları Nisan,  
aylarında verilir.  
 
Saygı nöbeti ve cenaze töreni kıyafetinin şekil ve renkleri  
MADDE 7 – (1) Saygı nöbeti ve cenaze töreni kıyafetleri şunlardır:  
a) Yazlık Ceket: Kruvaze kapatmalı ve dik yakalı, turkuaz mavi renkli, apoleti, yakası ve kol ağzı 
bandı altın yaldızlı işlemeli, ceketin arka ortası tek yırtmaçlı ve kol ağzı arka görüntüde dört 
düğmeli, ceket boyu kol bileziği hizasında olacak şekilde Ek-1’de gösterilmiştir.  
b) Yazlık Pantolon: Klasik tek pileli pantolon, koyu lacivert renkli, iki cepli, yan dikişten altın 
yaldızlı boyuna şeritli, klasik pantolon paçalı olacak şekilde Ek-1’de gösterilmiştir.  
c) Şapka: Pantolon rengi ile aynı renkte, ön siperliği kumaştan ve bir sıra altın yaldız şeritli olacak 
şekilde Ek-1’de gösterilmiştir.  
ç) Kışlık Ceket: Kruvaze kapatmalı ve dik yakalı, turkuaz mavi renkli, apoleti, yakası ve kol ağzı 
bandı altın yaldız işlemeli, ceketin arka ortası tek yırtmaçlı ve kol ağzı arka görüntüde dört düğmeli, 
ceket boyu diz hizasında olacak şekilde Ek-2’de gösterilmiştir.  
d) Kışlık Pantolon: Klasik tek pileli pantolon, koyu lacivert renkli, iki cepli, yan dikişten altın 
yaldızlı boyuna şeritli, klasik pantolon paçalı olacak şekilde Ek-2’de gösterilmiştir.  
e) Eldiven: Düz beyaz renkli standart tören eldiveni.  
f) Askı Kayışlı Kemer: Ceket üzerine takılan altın yaldız işlemeli, çapraz askı ve düz kemer.  
g) Miğfer: Koyu lacivert renkli, sert plastikten imal edilmiş standart miğfer.  
ğ) Ayakkabı: Parlak rugan ayakkabı.  
(2) Kıyafetlerde kullanılan kumaş; ışığa karşı solmaz, buruşmaz ve ütülenebilir gabardin kumaştan, 
turkuaz mavi renkli ceket ve koyu lacivert renkli pantolon.  
(3) Ceket yaka ve kol ağızları ile apolet işaretleri Ek-3’de gösterilmiştir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Çeşitli ve Son Hükümler  

Benzer kıyafetlerin giyilmesi  
MADDE 8 – (1) Yönergede şekli gösterilen kıyafet ve işaretler ilgililerce başka yerlerde, diğer 
resmi veya özel kurum, kuruluşlarca ya da kişilerce kullanılamaz ve giyilemez.  
 
Yürürlük  
MADDE 9- (1) Bu Yönerge Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe 
girer.  
 
Yürütme  
MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı yürütür. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 


