
(1) SAYILI LİSTE 

BAŞKENT DIŞINDAKİ İLLERDE TEBRİKATA GİRİŞ SIRASI 
(PROTOKOL SIRALAMA LİSTESİ) 

1. TBMM üyeleri 

2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller (…)⁽¹⁾ 

3. Büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı 

4. Cumhuriyet başsavcısı, adli yargı adalet komisyonu başkanı, bölge adliye ve bölge idare mahkemesi 

başkanları, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, idare ve vergi mahkemeleri başkanları, 

üniversite rektörleri, baro başkanı 

5. Vali yardımcıları, kaymakamlar, il genel kolluğunun en üst amirleri, il genel meclisi 
başkanı ile ilçe belediye başkanları 

6. Rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri 

7. Genel ve özel bütçeli kuruluşların üst yöneticileri 

8. Valilikçe belirlenecek sayıda (…)⁽¹⁾silahlı kuvvetler mensupları 

9. Hakimler, savcılar, noter odası başkanı⁽²⁾ 

10. İktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin 

(alfabetik sıraya göre) il başkanları 

11. Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları 

12. Resmî Gazetedeki Bakanlar Kurulu listesindeki sıraya göre bakanlıkların bölge ve il teşkilatındaki 

amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek ilköğretim ve ortaöğretim okul 

müdürleri 

13. Kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri 

14. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya 

göre) 

15. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri 

16. O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri 

17. Özel banka müdürleri 

18. Kamu yararına çalışan dernek başkanları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf 

başkanları⁽³⁾ 

NOT: 

1. Başkent protokol listesinde yer alan kişilerin ilde bulunması halinde bunların yeri mülki idare amirince 

Başkent protokolü esas alınarak belirlenir. 

2. İlçelerde tebrikata giriş sırası ildeki sıraya göre belirlenir. 

–––––––––––––– 

(1)  26/10/2016 tarihli ve 2016/9386 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu listenin (2) numaralı 

sırasında yer alan “, garnizon komutanı” ve (8) numaralı sırasında yer alan “, garnizon komutanınca tespit edilecek” ibareleri 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2)  Danıştay Onuncu Dairesinin 8/3/2017 tarihli ve E.: 2013/6, K.: 2017/1294 sayılı Kararı ile bu listenin 9 uncu sırasında yer alan 

“Hakimler, savcılar” ibaresi iptal edilmiştir. 

(3)  4/12/2017 tarihli ve 2017/11100 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu listenin (18) numaralı 

sırasında yer alan “Kamu yararına çalışan dernek başkanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıf başkanları” ibaresi eklenmiştir. 


