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BÜYÜK VE ORTA ELÇİLERİN REİSİCUMHUR
HAZRETLERİ TARAFINDAN SURETİ KABULLERİ

VE SAİR TEŞRİFAT USULLERİ HAKKINDAKİ
TALİMATNAME

 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 17.1.1926, No: 3020
 Dayandığı Kanun Tarihi :
 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :
 Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3,  Cildi: 7,  S. 185

 1 – İlk Ziyaret
 Büyük ve orta elçiler Merkezi Hükümete vasıl olur olmaz sefaret katiplerinden birini Hariciye Vekaletine bilizam

vürutlarını ihbar ve ilk ziyaretlerinin hangi saatte vuku bulabileceğini istifsar ederler.
 Büyük ve orta elçiler bu suretle vuku bulacak ilk ziyaretleri esnasında Reisicumhur Hazretlerinin huzuruna

kabullerini talep ve hamil oldukları itimatnamelerle bunların hini takdiminde irat edecekleri nutkun birer suretini tevdi
eyliyeceklerdir.

 Hariciye Vekili itimatnamelerin usulüne muvafık olduğunu badetkik Teşrifat Müdürü Umumisi vasıtasiyle resmi
kabulün gün ve saatı hakkında Reisicumhur Hazretlerinin emirlerini telakki ve teşrifati muavini delaletiyle süferaya tebliğ
edecektir.

 2 – Büyük elçilerin Sureti Kabülleri Merasimi
 Yevmi muayenede teşrifati muavini refakatinde bir teşrifat memuru bulunduğu halde sefiri isal etmek için münasip

miktarda Riyaseti Cumhur otomobilleriyle sefarethaneye azimet eder. Sefiri kebir, soluna teşrifati muavini alarak rükubuna
tahsis edilen otomobile rakip olur. Sefirin maiyeti munhasıran sefaret müsteşarı ile ataşamiliter, ataşanaval, havai ataşeden ve
katiplerle ataşelerden mürekkep olacak ve maiyeti mezküre erkanı icabettiği miktarda gönderilecek olan sair otomobillere
rakip olacaklardır. Teşrifat memuru bu otomobillerin birincisinde ve sol tarafta ahzı mevki eder. Bu veçhile teşekkül edecek
heyet hakkında Riyaseti Cumhur dairesi önünde Muhafız Taburundan bir bölük tarafından merasimi ihtiramkarı ifa olunur.
Ve mızıka tarafından sefiri kebirin mensup bulunduğu memleketin milli marşı terennüm edilir.

(Değişik : 11/5/1926 - 3579 K.) Büyük elçiler methalde Riyaseti Cumhur seryaveri ile diğer yaveran tarafından ve
mütaakiben süfera salonunun methalinde Riyaseti Cumhur Kalemi Mahsus Müdürü ve Muhafız Kıtaatı Kumandanı ile
Teşrifat Müdürü Umumisi tarafından istikbal edilir.
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 Teşrifat Müdürü Umumisi tarafından vuku bulacak arz ve istizan üzerine sefiri kebir Reisi Cumhur Hazretlerinin
huzurlarına isal olunur. Hariciye Vekili Reisicumhur Hazretlerinin nezdinde bulunup sefiri takdim eder. Sefir evvelce sureti
tevdi edilmiş olan nutkunu Fransızca yahut mütekabiliyet şartiyle kendi lisanında irat ve itimatnamesini takdim eder. Ve
Hariciye Vekili tarafından işbu nutuk Türkçeye tercüme edilir.

(Değişik : 11/5/1926 - 3564 K.) Müteakiben Reisicumhur Hazretleri nutku cevabilerini Türkçe irat buyururlar.
Reisicumhur Hazretlerinin irat buyurdukları nutkun Fransızca tercümesi Hariciye Vekili tarafından kıraet olunur. Ancak işbu
husus zaruri değildir.İşbu merasimin hitamını müteakip sefir,Reisicumhur Hazretlerinin müsaadelerini badelistihsal maiyeti
erkanını yekdiğerini müteakip takdim eder.

 Reisicumhur Hazretleri bir kaç dakika sureti hususiyede sefir ile görüştükten sonra müsül nihayet bulur ve sefir
süfera salonuna geçirilip Riyaseti Cumhur erkanı refakatinde istirahat ettirilir.

 Esnayi merasimde Teşrifat Müdürü Umumisi,Riyaseti Cumhur Başkatibi ve Seryaveri maiyeti Riyasetpenahide hazır
bulunurlar.

 İtimatnamelerin takdimi için vuku bulan merasimi kabuliye esnasında büyük üniforma veya beyaz yelekle frak iktisa
olunur.

 Sefirin avdeti azimetindeki merasim dairesinde vukubulur.
 3 – Orta Elçilerin Sureti Kabulü Merasimi
 Salifülarz surette takarrür edecek olan resmi kabul günü teşrifati muavini lüzumu miktar Riyaseti Cumhur

otomobilleriyle sefarethaneye azimet eder.Sefir teşrifatı muavinini soluna alarak ilk otomobille ve müsteşar ile,ataşemiliter,
ataşenaval,havai ateşe ve katiplerle ataşeler diğer otomobillere rakip olur.

 Sefirin hini muvasalatında Muhafız Taburundan iki takımlı bir bölük ile muzıka tarafından merasimi ihtiramkari ifa
edilir; muzıka tarafından sefirin mensup olduğu memleketin milli marşı terennüm edilir.

(Değişik : 11/5/1926 - 3579 K.) Sefir ile maiyet erkanı refakatlerinde teşrifatı muavini bulunduğu halde Riyaseti
Cumhur dairesi methalinde seryaver ile yaveran tarafından ve mütaakıben süfera salonunun methalinde Riyaseticumhur
Kalemi Mahsus Müdürü ve Muhafız Kıtaatı Kumandanı ile Teşrifat Müdiri Umumisi tarafından istikbal edilir.

 Teşrifat Müdürü Umumisi tarafından vukubulacak arz ve istizan üzerine sefir Reisicumhur Hazretlerinin huzuruna
isal edilir ve resmi kabulde hazır bulunan Hariciye Müsteşarı tarafından Reisicumhur Hazretlerine takdim olunur.
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 Büyük elçilerin resmi kabulünde musarrah olan surette itimatnamelerin takdiminden sonra vakı olacak müsaadei
Riyasetpenahi üzere sefir heyeti sefareti bizzat takdim eder.

 Reisicumhur Hazretleri bir kaç dakika sureti hususiyede sefir ile görüştükten sonra müsül nihayet bulur ve sefir
süfera salonuna geçirilip Riyaseti Cumhur maiyet erkanı refakatinde istirahat ettirilir.

 İşbu merasim esnasında Teşrifat Müdürü Umumisi Riyaseti Cumhur Başkatibi ve seryaveri hazır bulunurlar.Sefir ile
heyetin avdeti azimetindeki merasim dairesinde vuku bulur.İtimatnamelerin takdimi için vukubulan merasimi kabuliye
esnasında büyük üniforma yahut beyaz yelek ile frak iktisa olunur.

 4 – Ziyaretler
 İtimatnamelerin takdimini müteakip Büyük Millet Meclisi Reisi ile Başvekil ve Hariciye Vekiline ilk ziyaret aynı

gün bizzat süfera tarafından vakı olur ve zevatı müşarünileyhim yine aynı günde iadei ziyaret ederler.
 Sefiri kebirlere ilk ziyareti Heyeti Vekile erkanı ve Heyeti Vekile erkanına ilk ziyareti orta elçiler eda ederler.İşbu

ziyaretlerde redingot ve olamadığı takdirde jaket atay iktisa edilir.
 5 – Sureti Hususiyede Şeref Müsül Talepleri ve Vedaname Takdimi
 Sureti hususiyede şeref müsül talepleri Hariciye Vekaleti vesatatiyle vuku bulur. Vekaleti müşarünileyha dahi

Reisicumhur Hazretlerinden bilistizan resmi kabulün yevm ve saatini süferaya tebliğ eder.Arzı veda etmek ve vedaname
takdim eylemek için icra kılınacak resmi kabuller sureti hususiyede şerefi müsüle nailiyet dairesinde vukubulur.

(Değişik : 3/3/1926 - 3266 K.) Sureti hususiyede Reisicumhur Hazretlerinin huzuruna çıkan zevat,redingot veya
jaket atay iktisa ederler.
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17.1.1926 TARİH ve 3020 SAYILI  BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN
ÇİZELGE

Ek ve Değişiklik  Getiren Yönetmeliği  Yürürlüğe  Koyan Kararnamenin

Tarihi Numarası

Farklı Tarihte
Yürürlüğe Giren

Maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi

 3.3.1926 3266 -  Yürürlük tarihi öngörülmemiştir.
11.5.1926  3564 -  Yürürlük tarihi öngörülmemiştir.
11.5.1926 3579 -  Yürürlük tarihi öngörülmemiştir.


