
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ  
MİLLİ SARAYLAR  

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ 
 
Başkanlık Makamı Onay Tarihi:01.02.2013 
Sayısı :106048 

 
BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
MADDE 1- (l) Bu Yönergenin amacı; Milli Saraylarda, yangından korunma, yangın 

önleme ve söndürme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Saraylarda yangından korunma, yangın önleme ve 

söndürme faaliyetlerinde görev yapan ve sorumlu olan personelin yetki, sorumluluk, eğitim ve 
çalışma usul ve esaslarım, organizasyonunu ve nöbet hizmetlerini kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 01/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; 
a) Milli Saraylar: Bakımı, onarımı ve korunması Türkiye Büyük Millet Meclisine 

(TBMM) bırakılan Ankara dışında bulunan saray, köşk, kasır, fabrikalar ve idari binalar ile 
diğer bina, tesis, eklenti ve arazilerini, 

b) Genel Sekreter Yardımcısı: Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını, 
c) Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma Amirliği: Sivil savunma uzmanlığına bağlı 

olarak Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde konuşlandırılmış bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Milli Saraylar Emniyet ve Muhafaza Yönetmeliğinde görevleri sayılmış olan 
yılın tamamında 24 saat kesintisiz hizmet veren birimi, 

ç) Hidrant: Yapılarda meydana gelen yangına dışarıdan müdahale edebilmesi için bina 
çevrelerine tesis edilen basınçlı suyun bulunduğu sistemi, 

d) Yangın Sezim Sistemi: Yangının başlangıcında oluşan duman, gaz ve ısıyı sisteme 
bağlı detektörler vasıtasıyla otomatik olarak algılayarak merkeze ileten sistemi, 

ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM  
Yangın Güvenliği, Sorumluluğu ve Önlemler 

 
Yangın güvenliği sorumluluğu 
MADDE 5- (1) Genel olarak Milli Sarayların yangın güvenliğinden Genel Sekreter 

Yardımcısı sorumludur. Bu sorumlulukla ilgili görevler Sivil Savunma Uzmanı ve Sivil 
Savunma Uzmanının sevk ve idaresindeki Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma Amirliği 
ile diğer yöneticiler tarafından yerine getirilir. 

 
 



 
Genel sorumluluklar ve yasaklar 
MADDE 6- (1) Milli Saraylarda, her bir yapıda unvanı en yüksek olan memur o yapının 

yangın güvenliğinden sorumludur. 
(2)  Milli Saraylara bağlı tarihi yapılar içerisinde parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı 

maddeler depolanamaz. Restorasyon ve yenileme çalışmaları esnasında bu tür maddelerin 
kullanımının zorunlu olması halinde, o maddeleri kullananlar tarafından gerekli yangın önleyici 
tedbirler alınmak kaydı ile ancak günlük kullanıma yetecek kadar bulundurulur. 

(3) Tarihi yapılar içerisinde ısı üretmesi nedeniyle yangına sebebiyet verme ihtimali 
olan elektrik kaynağı, oksijen kaynağı, jet taşı ve benzeri aletlerin kullanımında ilave tedbir 
alınması için Sivil" Savunma Uzmanlığından destek istenir. 

(4) Milli Saraylara bağlı tarihi yapılar içerisine elektrik trafosu ve bünyesinde 
akümülatör bulunduran kesintisiz güç kaynağı üniteleri kurulamaz. 

(5) Sabit veya seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını kullanılmayacak hale 
getirmek, yerlerini değiştirmek, hidrant, yangın dolabı ve yangın musluklarının önünü 
kapatmak yasaktır. Bunlardan herhangi birinin bozuk olduğunun görülmesi ve anlaşılması 
halinde Sivil Savunma Uzmanlığına haber verilir. 

(6) Yasaklamanın olmadığı açık alanlarda sigara ve diğer tütün ürünlerini kullananlar, 
ortaya çıkan tütün atıklarını bu amaçla yerleştirilen kutulara, söndüğünü anladıktan sonra 
atarlar. 

(7) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde herhangi bir sebeple hidrant veya yangın 
su hattından su alınması gerektiğinde Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma Amirliğine 
haber verilmesi zorunludur. 

(8) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde bulunan birimler hariç, diğerleri, kendi 
binalarının konumu, hareket imkân ve kabiliyetleri, risk durumları ve benzeri konuları göz 
önünde bulundurmak suretiyle kendi yangın önleme ve söndürme talimatlarını hazırlarlar. 
Genel Sekreter Yardımcısının onayını müteakip yürürlüğe girecek olan bu talimatı o birimde 
çalışan her personele okuturlar. 

(9) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde yangın çıkması halinde, yangını ilk gören 
yangına başlangıcında müdahale eder ve yangını çevresine duyurur. Dolmabahçe Sarayı 
Yangın ihbar telefonu olan 1110 numaralı telefona haber verir. 

(10)  Yönerge hükümlerinin yürütülmesinden ve yangın tedbirlerinin gereği şekilde 
alınmasından her kademedeki personel bağlı bulunduğu amire karşı sorumludur. 

(11)  Binaların çalışma alanları ve koridorlarında atık kâğıt kutusunun dışında kâğıt 
toplanmaz ve biriktirilmez. Binaların bodrum katlarında ahşap, kâğıt, plastik gibi yangına 
neden olacak maddeler bulundurulmaz. 

(12)  Binalarda bulunan yangın merdivenleri, yangın kaçış yolları ve hali hazırda kilitli 
tutulan ancak acil tahliye durumunda kullanılabilecek olan kapıların önü kapatılmaz ve depo 
olarak kullanılmaz, bu durumdaki kapılar içten rahatlıkla açılacak şekilde hazır bulundurulur. 

(13) Milli Saraylara bağlı yapılarda her türlü elektrikli aletin kullanımı elektrik 
mühendisinin yapacağı incelemeyi müteakip vereceği izne tabidir. Elektrik Mühendisi elektrik 
tesisatında aşırı yüklemeye neden olacak yüksek voltajlı çay, kahve makinesi, klima ve 
elektrikli ısıtıcıların kullanımına izin vermez. 

(14) Milli Saraylara bağlı yapılardan müze olarak kullanılanlar, yapılan son kontrolden 
sonra mühürlenir ve yapının tüm elektrikleri elektrik teknisyenlerince ana panodan kapatılır. 
İdari büroların bulunduğu binaların elektrikleri ise, mesai bitiminde sigortaların bulunduğu 
panodan her bina için ayrı ayrı görevlendirilen kişiler tarafından kapatılır. 

(15) Milli Saraylara bağlı bahçe ve arazilerde özellikle nem oranının düştüğü sıcaklığın 
arttığı yaz aylarında kuruyan otlar ve ağaç yaprakları yangına sebebiyet vermemesi için 
biriktirmeden bahçıvanlar tarafından temizlenir. 



 
İdari önlemler 
MADDE 7- (1) Milli Saraylara bağlı yapılarda binaların ana giriş ve personelin çalışma 

bürolarının kapı anahtarları Koruma Şube Müdürlüğünün kontrol noktalarında bulunan kilitli 
camlı bir dolap içerisinde saklanır. Koruma Şube Müdürlüğü personelinin görevli olmadığı 
yerlerde ise, nöbetçi memurları odalarında saklanır. Olağan dışı bir durumda kilitli kapıların 
açılması için Dolmabahçe Sarayı Kampusu içerisinde bulunan tüm ofislerin anahtarlarının 
yedekleri İtfaiye Amirliğinde bulunan ve sürekli kilitli bulundurulan anahtar dolabında 
saklanır. 

(2) Bürolardan çıkan kâğıtlar, atık kâğıt kutularında toplanır. Atık kâğıtlar çalışma saati 
sonunda görevliler tarafından toplu halde bina dışında belirlenen atık kâğıt yerlerine bırakılır. 

(3) Bürolarda madeni çöp sepeti bulundurulur. Görevlilerce toplanan çöpler mesai saati 
bitiminde bina dışındaki çöp toplama noktalarına bırakılır.  

(4) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde kamera ile izlenmesi esnasında yangın ile 
ilgili görüntü tespit edildiğinde derhal 1110 numaralı telefona ya da telsizle Merkez Koruma 
anonsu ile yer bilgisi vermek kaydı ile Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma Amirliğine 
haber verilir. 

(5) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde, resmi tatil günleri ve mesai saatleri dışında 
çalışma yapacak personel için Yangın Güvenliği açısından Sivil Savunma Uzmanlığına ve 
güvenlik açısından Koruma Şube Müdürlüğüne yazı ile bilgi verilir. Diğer yapılarda ise o yerin 
yangın talimatında gösterildiği şekilde hareket edilir. 

(6) Boya, tiner, benzin vb. yanıcı ve parlayıcı maddelerin kullanıldığı atölyelerde, 
yangına karşı önleyici tedbir olarak bu maddelerin kullanımı ve muhafazası için gerekli 
önlemler Atölye sorumluları tarafından alınır. Alınan önlemler atölyelerin bağlı olduğu birimin 
amirleri tarafından en az haftada bir kez denetlenir. 

(7) Yangın güvenlik önlemlerinde zafiyete meydan verilmemesi için her ay tanzim 
olunan Ek (l)'de yer alan Yangın Güvenlik Raporu Sivil Savunma Uzmanlığına gönderilir. 

(8) Katı yakıtların kullanıldığı yerlerdeki bacalar iki ayda bir temizlenir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Binaların Kontrolü, Çatılar ve Arşivlere Giriş-Çıkışlar 

 
Binaların kontrolü 
MADDE 8- (1) ) Milli Saraylara bağlı yapılardan müze olarak kullanılanlarda, mesai 

bitiminde Koruma Memuru ve Emniyet görevlisi ile birlikte son kontroller yapıldıktan sonra 
tutanak tanzim edilerek giriş kapıları kilitlenir ve mühürlenir. 

(2) İdari binalarda mesai bitiminde o birimde görevli hizmetli veya odadan en son çıkan 
personel tarafından, açık kalan pencereler kapatılır, ışıkları söndürülür, elektrikli cihazların 
fişleri çıkartılır ve odanın kontrolünü yapılarak Ek (2)'de yer alan Günlük Emniyet ve Oda 
Kontrol Çizelgesi imzalanır, kapılar kilitlenir. 

(3) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde, Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma 
personellerinin saat 19.00 da yaptığı devriye esnasında hizmet binalarının ana giriş kapılarının 
kilitli olup olmadığı kontrol edilir. Ana giriş kapısının açık görülmesi halinde binaya girilir. 
Tek tek bürolar kontrol edilir. Elektriklerin, pencerelerin, muslukların kapatılıp kapatılmadığı, 
olağan dışı bir durumun olup olmadığı kontrol edilir. Durum bir tutanakla kayıt altına alınır. 
Diğer birimlerde ise o birimin yangın talimatında gösterildiği şekilde hareket edilir. 

(4) Lojmanlarda binalarının yangın güvenliğinden lojman yöneticileri sorumludur. 
Ancak, lojmanlarda bulunan yangın söndürme cihazlarının aylık ve yıllık, bakım ve kontrolleri 
Sivil Savunma Uzmanlığınca yapılır. 

 



 
Çatılarda önlem alınması 
MADDE 9-(l) Çatılarla ilgili mutlak surette dikkate alınacak hususlar şunlardır: 
(a) Çatılar, depo ve arşiv olarak kullanılamaz. 
(b) Çatılara elektrik tesisatı döşenemez. 
(c) Çatıların giriş kapılan sürekli kilitli bulundurulur. 
(ç) Çatı aralarına giriş binanın bağlı olduğu Başkanın iznine tabiidir. Çatılara girişte pilli 

ya da bataryalı el feneri kullanılır. Isı ve alev çıkartan aydınlatma cihazları kullanılamaz. 
(d) Çatı aralarına toz ve kuş gübrelerinin birikmemesi için binanın bağlı bulunduğu 

Başkanlık ile Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığının müşterek çalışması ile her yıl 
Haziran ayında çatılar ve çatı araları temizlenir. 

 
Arşiv, kütüphane ve depolara giriş, çıkışlar  
MADDE 10- (1) Arşiv, kütüphane ve depolara burada görevli memurlar nezaretinde 

girilebilir. Bu mekânlara yangına sebebiyet verecek maddelerle giriş ve çıkış yapılmaz. 
' (2) Birimlere ait arşiv, kütüphane ve yangın riski yüksek diğer depoların yangın 

güvenliği açısından yerlerinin belli olması için giriş kapılarına hangi birime ait olduğu, ne 
amaçla kullanıldığı ve sorumlu personelin ismi ile telefon numaraları yazılır. Yangın riski 
yüksek olan depolar için Sivil Savunma Uzmanlığı ve ilgili birimlerin yetkilileri gerekli 
gördükleri ek önlemleri alırlar. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller 

 
Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller 
MADDE 11- (1) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde bulunan binalardaki Yangın 

söndürme cihaz ve teçhizatının aylık ve yıllık bakımlarından ve her an kullanıma hazır halde 
bulundurulmasından Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma Amirliği görevli ve 
sorumludur. Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi haricinde bulunan yapılarda, Yangın söndürme 
cihaz ve teçhizatının aylık bakımlarının yaptırılmasından o binada görev yapan en yüksek 
unvanlı amir, yıllık bakımlarından ise Sivil Savunma Uzmanlığı sorumludur. 

(2) Elektrik Mühendisi, Milli Saraylara bağlı yapılarda elektrik tesisatını, elektrik 
panolarını ve sigortalarını her yıl Nisan ayında kontrol eder, yapılan kontroller sonucunda 
tanzim edilen tutanağı, Sivil Savunma Uzmanlığına göndermek üzere Genel Sekreter 
Yardımcılığı makamına sunar. 

(3) Milli Saraylara bağlı yapılarda bulunan yangın algılama ve uyarı sisteminin sağlam 
ve her an çalışır halde bulundurulmasından Elektronik Mühendisi sorumludur. Bu sistemin 
kullanımında zafiyete meydan verilmemesi için, Elektronik Mühendisi bu sistemi kullanan 
Koruma Memurlarına her yıl Mayıs ayında eğitim verir. Eğitim sonunda düzenlenecek sonuç 
raporu Sivil Savunma Uzmanlığına gönderilmek üzere Genel Sekreter Yardımcılığına sunulur. 
Koruma memurları görev yaptıkları birimde ki yangın algılama, uyan sistemini ve adresleme 
sistemini öğrenmek zorundadır. 

(4) Milli Saraylara bağlı yapılarda bulunan hidrofor dairesindeki pompalar ve ona bağlı 
yangın hidratların bakım ve kontrolleri her yıl Mayıs ayında Makine Mühendisi tarafından 
yapılır. Bakım esnasında orada görevli Koruma Memurlarına sistemin nasıl kullanılacağı 
hakkında eğitim verilir. Bakım ve eğitim çalışmaları sonucunda düzenlenecek rapor Sivil 
Savunma Uzmanlığına gönderilmek üzere Genel Sekreter Yardımcılığına sunulur. 

(5) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde konuşlandırılan itfaiye aracı, Sarayın 
ziyarete kapalı olduğu günlerde Yangın Sezim, İtfaiye ve Amirliği personeli tarafından 



çalıştırılarak her an kullanıma hazır halde bulundurulur. Beylerbeyi Sarayında konuşlandırılan 
itfaiye aracı ise aynı günlerde görevlendirilecek Koruma Memurları tarafından çalıştırılarak her 
an kullanıma hazır halde bulundurulur. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM  

Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma Amirliğinin Görevleri 
 

Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma Amirliğinin Görevleri  
MADDE 12- 
Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma Amirliğinin Görevleri çalışma talimatı ile 

Emniyet ve Muhafaza Yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yanı sıra yerine getireceği görevler 
şunlardır 

a) Milli Saraylara bağlı yapılarda kiralama suretiyle gerçekleştirilen etkinliklerde, şehir 
itfaiyesinden ekip gelmemesi durumunda Milli Saraylar Güvenlik Koordinasyon Kurulunca her 
yıl belirlenen bedel üzerinden hesaplanan ücret karşılığında itfaiye aracı ve personel 
bulundurulur. Görevlendirilen personel gerekli yangın güvenlik önlemlerini alır, olası bir 
yangına müdahale etmek üzere hazır beklemek. 

b) Dolmabahçe yerleşkesinde özel günlerde yüksek yerlere bayrak, poster ve benzeri 
afişleri asmak. 

c) Mesai bitiminden sonra Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi santral numarasına gelecek 
telefonları cevaplamak. 

ç) Mesai saatleri dışında aniden gelişen olaylarda nöbetçi araç hizmetini yerine 
getirmek. 

d) Milli Saraylara bağlı binalarda, mesai dışında aniden gelişen ve ertesi güne 
bırakılmaması gereken su basması, TBMM konukevinde kalorifer arızası, telefon santraline 
yıldırım düşmesi gibi durumlarda sıralı amirlere durumu ileterek aldığı talimatı uygulamak. 

e) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesinde 19.00-06.00 saatleri arasında her saat başı 
belirlenen güzergâhta devriye gezerek bekçi saatini kurmak ve devriye esnasında gördüğü 
olumsuzluğu anında telsizle Nöbetçi Amirine bildirmek, aldığı talimatı uygulamak. 

f) Sivil Savunma Uzmanından aldığı talimatı yerine getirmek. 
g) Nöbet esnasında yapılan iş ve işlemleri Ek-3'de yer alan formu düzenleyerek 

raporlamak. 
 

ALTINCI BÖLÜM  
Acil Durum Ekipleri ve Yangın Anında Yapılacaklar 

 
Acil durum ekipleri 
MADDE 13- (1) Acil durumlara ilk müdahale, Milli Saraylar Sabotajlara Karşı Koruma 

Planının içerisinde belirtilen personel tarafından yapılır. 
 
Yangını haber verme 
MADDE 14- (1) Dolmabahçe Sarayı yerleşkesi içerisinde yangın ilk gören çevresine 

yangını duyurur. 1110 numaralı telefona ihbarda bulunur. Yardım gelinceye kadar yangının 
büyümemesi ve başlangıcında söndürülmesi için müdahale eder. Milli Saraylara bağlı diğer 
yapılarda 110 numaralı telefon aranarak İtfaiyeye haber verilir. 

 
Yangın ilk görüldüğünde yapılacaklar 
MADDE 15- (1) Yangın ilk görüldüğünde aşağıdaki işler yapılır: 
(a) Yangın, telaşlanmadan çevredekilere duyurulur. 



(b) Bulunulan yerde yangın ihbar butonu var ise butona basılır. Yangın yeri ve bina, 
elektrik, motorlu araç gibi yangın cinsi Dolmabahçe Sarayı yerleşkesinde Yangın Sezim İtfaiye 
ve Merkez Korumanın 1110 numaralı yangın ihbar telefonuna haber verilir. Milli Saraylara 
bağlı diğer yapılarda 110 numaralı İstanbul İtfaiyesine haber verilir. 

(c) Ortamdakilerin can güvenliği riske atılmadan yangının yayılmasını önlemek için 
kapı ve pencereler kapatılır. 

(ç) Yangın söndürme ekibi gelinceye kadar eldeki mevcut araç, gereçten faydalanmak 
suretiyle yangın söndürülmeye çalışılır. 

(d) Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine engel olunur. 
(e) Önce canlılar soma kıymetli evrak ve malzeme kurtarılır. 
(f) Yangın söndürme ekibi gelince, yangın söndürme ekibi sorumlusunun emrine girilir. 
(g) Hasta ve yaralılar varsa acil ilkyardım yapılır. 
 
Yangına yapılacak müdahale 
MADDE 16- (l)Yangın ihbarı alındığında aşağıdaki işler yapılır: 
(a) Milli Saraylara bağlı yapılarda yangın ihbarı alındığında yangın ihbarını verenin adı 

soyadı, ihbar saati, yangın yerinin adresi, yangının biliniyorsa türü not alınır. 
(b) Yangın ihbarını alan görevliler, telsiz veya telefonla diğer görevlileri haberdar eder 

ve yangın türüne göre söndürmede kullanılacak malzemelerle birlikte derhal yangın mahalline 
gider. 

(c) Yangın söndürme görevlileri, kendisinin ve yangın mahallinde bulunan diğer 
canlıların can ve mal güvenliğini sağlayarak, yangının çeşidine uygun yangın söndürme 
malzemesi kullanarak yangına müdahale eder. Yangın kontrol altına alınarak yayılması önler 
ve yangın söndürür. Daha soma soğutma çalışması yapar. 

(ç) Yangın dönüşünde malzemeler yeni bir yangına müdahale için hazır hale getirilir. 
(d) Yangın hakkında rapor tutulur. Yangın raporunda; yangın ihbarını verenin adı ve 

soyadı, ihbar saati, yangın yerinin adresi, yangın yerine varış saati, yangının türü, yangının çıkış 
nedeni, yangın söndürmede kullanılan malzemeler, yangında oluşan zarar ve yangının 
söndürülüş saati detaylı bir şekilde yazılır. 

 
 

YEDİNCİ BÖLÜM  
Eğitim ve Denetim 

 
Eğitim 
MADDE 17- (1) Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma personeline, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Merkezinden eğitim aldırılır. 
(2) Yangın Sezim, İtfaiye ve Merkez Koruma personeli, Sarayın ziyarete kapalı olduğu 

günlerde yangın söndürme eğitim ve tatbikatlarına devam eder. 
(3) Milli Saraylarda görevli personelin görev yaptıkları mekânların yangına karşı 

hassasiyeti nedeniyle, Milli Saraylar çalışanlarının, yangına sebebiyet verebilecek etmenlerin 
neler olduğu, başlangıç yangınlarına nasıl müdahale edileceği, seyyar yangın söndürme 
cihazlarının nasıl kullanılacağı ve benzeri konularında bilgi ve beceri sahibi olmak zorundadır. 
Bu nedenle, Sivil Savunma Uzmanlığınca her yıl nazari ve tatbiki eğitim düzenlenir. Personelin 
düzenlenen yangın eğitimine katılmaları zorunludur. Amirler personellerinin bu eğitimlere 
katılımı sağlamaktan sorumludur. 

 
Denetim 
MADDE 18- (1) Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığından tüm amirler 

müştereken sorumludur. 



 
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM  
Son Hükümler 

 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 19- (1) Yönergede açıklama bulunmayan hususlarda 'Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümleri geçerlidir. 
 
Yürürlük 
MADDE 20- (1) Bu Yönerge Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından 

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter 

Yardımcısı yürütür. 


