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YAŞAM ALANIMIZ
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PROTOKOL KURALLARI

GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI

ÖZEL ALAN



Krala saygı mecburiyet, dilenciye saygı nezaket…

İngiliz Atasözü



Kamusal ve Sosyal Yaşamda;

• İmaj, kıyafetle

• Nezaket, davranışla

• Bilgi, konuşmayla

• Görgü, yeme ve içmeyle

ortaya çıkar.



Protokol Nedir?

• Protokol; devlet törenlerinde, diplomatik ilişkilerde, resmi 
ilişkilerde, sosyal hayatta usul ve şekil yönünden uygulanması 
gereken kurallar bütünüdür.

• Protokol; uluslar arası görgü kuralıdır. 

• Protokol; herkese layık olduğunu vermektir. 

• Protokol; haddini bilmektir. 

• Protokol; Resmi Görgü Kurallarıdır.





Başarıda Protokolün Yeri

Bir yöneticinin başarısını

• %33 Kişiliği

• %33 İşi (Bilgi ve becerisi)

• %34 Protokol (Temsil niteliği)

oluşturur.



PROTOKOLDE 

HİÇ KİMSE 

KENDİSİ DEĞİLDİR!



Protokolün Tarihçesi:

• Protokol kurallarının temeli Yunanlılar tarafından atılmıştır. 
Elçilerin dokunulmazlığı gibi ilk diplomasi kuralı oluşturulmuş, 
Romalılar tarafından da uygulanmıştır.

• Osmanlı Devletinde ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde 
teşrifat kuralları belirlenmiş, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
Teşrifat Nizamnamesi düzenlenmiştir.

• Enderun’da yüzyıllarca ‘‘Teşrifat Dersi’’ okutulmuş, sarayda 
Teşrifat Nazırlığı kurulmuştur.

• 16. Yüzyılda İngiliz ve Fransız sarayları Osmanlı saray protokolüne 
özenmiş ve eğitim almak üzere görevlilerini İstanbul’a 
göndermişlerdir.



Protokolün Temel İlkeleri

• Saygı ve nezaket

• Öncelik-sonralık sıra düzeni
• Önde gelme
• Önce gelme
• Alfabetik Sıralama

• Temsil
• Kurum Yöneticisi
• Vekil Yönetici
• Kurum Temsilcisi
• Yönetici Temsilcisi

• Düzey eşitliği ve denklik

• Karşılıklılık



İş Yaşamında Davranış Protokolü

Davranışsal uyum süreci içerisinde 3 (S) kuralına 
dayanmaktadır.

• Sevgi

• Saygı

• Samimiyet



İnsan İlişkilerinde Temel İlkeler 1

• Gülümsemek

• Selam vermek

• Bedensel diyaloğa özen göstermek

• İnsanlara unvanı veya adıyla hitap etmek

• Karşımızdakini dinlemek

• Saygı göstermek, önem ve değer vermek

• Takdir etmek ve gerekli ortamlarda iltifat etmek

• Tartışmalardan kaçınmak



İnsan İlişkilerinde Temel İlkeler 2

• Hatalarımızı kabul etmek ve düzeltmek

• Daima dostça yaklaşmak, iyi niyetli, samimi ve nazik olmak

• Soru sorabilmek ve sorulmasına izin vermek

• İlk sözcüğün ‘‘Hayır’’ olmamasına özen göstermek

• Plansız, zamansız ve randevusuz görüşme yapmamak

• Empati kurmak

• İletişimde fazlaca söz söylememek



Hitaplar

• Resmi takdimlerde ve hitaplarda, devlet adamlarına, 
diplomatlara, askeri ve mülki erkana ve üst yöneticilere 
daima resmi unvan veya rütbeleriyle hitap edilir.

Sayın Rektör

Sayın Vali

Sayın Başkan

Sayın Genel Müdür

Sayın General vb.



• Takdimlerde resmi unvan soyadından sonra belirtilir

Sayın Prof. Dr. Haluk Özen, Rektör

• TSK ve Emniyet mensuplarının rütbeleri ve Doktorların 
kariyer unvanları isimden önce söylenir

Dr. Ali Yücel

• Kişi kendini takdim ederken/tanıtırken de önce adını 
soyadını, sonra unvanını söyler

Rahime Nohutcu, Prof. Dr.

• Resmi ilişkilerde amirlere ve üstlere saygı, genel kuraldır

Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım vb.



• Astlara; resmi ilişkilerde, öne Sayın ekleyerek unvanıyla veya soyadıyla 
hitap edilir

Sayın Eğitim Müdürü, Sayın Yüce

• Resmi iletişimde ağabey, abla, üstat, hocam vb. sıfatlar kullanılması 
yanlıştır. 

• Yönetim yaşamında, vekil ve yardımcı unvanı taşıyan yöneticilere, üst 
yanında değilse, üst unvan ile hitap etmek yanlış değildir.

Vali Yardımcısına; Sayın Valim

• Bir makama vekalet eden kişiye vekalet ettiği unvanla hitap edilir.

Genel Sekreter Vekiline, Sayın Genel Sekreterim

• Kadın yöneticilere Sayın Genel Müdire denmez, Sayın Genel Müdürüm 
doğrudur.



• Eski ve emekli yöneticilere, son resmi görev unvanı ile hitap edilir. 
Ancak resmi yazıda veya adı ve soyadı kullanıldığında eski/önceki 
sözcüğü öne getirilir

• General/amiral, vali ve büyükelçiler görevden ayrılmış olsalar bile eski 
denmez. Ancak resmi hitapta Sayın Emekli Büyükelçi denir. Eski ifadesi 
sadece görev yeri belirtildiğinde yazı dilinde kullanılır

• Profesörlere eski veya emekli denmez, her zaman ve her yerde 
Prof.Dr. Ahmet Yücel olarak kullanılır. Sonrasında ‘‘Hacettepe 
Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi’’ yazılabilir

• Yabancı devlet adamlarına ve diplomatlara, ekselans yada ekselansları 
diye hitap edilir



Selamlaşma ve Tokalaşma



• Selam vermek, insana saygı ve güven duymak anlamına 
gelmektedir.

• Tokalaşma, sevgi ve samimiyet belirtisi olarak en yaygın 
selamlama biçimidir.

• Protokolde ve görgü kurallarında önce el uzatma hakkı; yaş, 
kıdem ve unvan olarak önde gelenin hakkıdır.

• Yöneticilerin ve ev sahiplerinin de el uzatma hakkı vardır.

• Eşit düzeyde ilişkilerde ve yabancı bir kadınla tanışma 
sırasında önce el uzatma hakkı kadınlara aittir.

• Erkekler el uzatırken varsa eldivenlerini çıkarırlar, kadınların 
eldiven çıkartması gerekmez.



• Tokalaşırken hissiz veya çok kuvvetli el sıkmak doğru değildir.

• Tokalaşırken, eli hissetmek ve kişinin göz bölgesine bakmak 
uygundur. Başkasına bakmak ve başkasıyla konuşmak 
nezaketsizliktir.

• Karşıdakinin elini iki el arasına almak ve uzun süre 
bırakmamak uygun değildir.

• Birden çok kişinin olduğu yerde tokalaşmaya daima en üstten 
(büyükten) başlanır.

• Tokalaşma esnasında oturan kadınlar ayağa kalkmayabilirler.



Telefonda İletişim

Telefonda iletişimde özen gösterilmesi gereken hususlar:

• Mutlu İlgililer Oluşturmak (Uyum sağlamak için fırsat yaratmak)

• Duygusal Yansımayı Önlemek (Sahte bir gülümseme, gerçek bir 
öfkeden iyidir)

• Her Arayanı Beklenen Bir Misafir Gibi Hissettirmek (Sesimizin, 
kurumumuzun sesi olduğunu unutmamak)

• Kızgın İlgililerle Başa Çıkmak (Kabul et-empati göster-özür dile-
yardımcı ol dört adım kuralı)



Telefon İletişiminde Yapılmaması Gerekenler

• Aynı fikirde olunmasa da tartışmaya girilmemeli,

• İyi bir fikir olmadıkça, diğer kişinin sözü kesilmemeli

• Çabuk yargılarda bulunulmamalı,

• Konuşmaya önyargılı biçimde başlanmamalı,

• Diğer kişi hazır olmadıkça, öğüt yada davranışsal 
geribildirimde bulunulmamalı,

• Öfkeye öfke ile yanıt verilmemelidir.



Telefon İletişiminde Yapılması Gerekenler

• İlgi gösterilmeli,

• Diğer kişinin söylediklerini anlamaya çalışmalı,

• Farklı görüşlere saygı gösterilmeli,

• Diğer kişiye bizim görüşlerimizi sorma fırsatı verilmeli,

• Diğer kişiyi kendi sorunlarını çözmeye teşvik etmeli,

• Suskunluğun en iyi yanıt olduğunda susup dinlemeli



Telefon İletişiminde Yasak İfadeler ve Öneriler

• Bilmiyorum / Güzel bir soru, araştırıp öğreneceğim

• Bu mümkün değil / Yapabileceklerimiz bunlar

• Yapmak zorundasınız / Yapmanıza ihtiyaç duyduğumuz

• Bir saniye bekleyin / Hatta kalmanızı rica edebilir miyim?

• Cümlenin başında ‘‘Hayır’’ / Cümleye ‘‘Hayır’’ demeden başlanmalıdır



Tanıtma ve Tanıştırma

• Özel ortamda; kişi kendini ve başkasını daima adıyla tanıtır

• Sosyal ortamda; adı ve soyadıyla tanıtır

• Resmi ortamda; Unvanı ve adı soyadıyla tanıtır

• Özel ve sosyal ortamda kişinin kendini veya başkasını 
unvanıyla tanıtması, övünmesi anlamına gelir.

• Tanıştırma daima ayakta ve ilk karşılaşmada yapılmalıdır. 



Resmi Ortamda Konuşma

• Her türlü törende konuşma sırası daima asttan üste doğru olur.

• Astlar daha çok teknik konulardan ve ayrıntılardan, üstler ise daha 
çok stratejik ve politik konulardan, amaç ve hedeflerden söz eder.

• Söze başlarken törende hazır bulunan önemli resmi kişiler 
unvanlarıyla üstten aşağıya doğru sayılır.

• Sunumda yazılı metnin okunmamasına özen gösterilir.

• Konuşmalarda ben yerine biz ya da kurumumuz ifadesi tercih edilir

• Protokol konuşması 20 dakikayı geçmemelidir.



Hediye ve Çiçek Sunma

• Çiçekler üç ayrı formda düzenlenir:
• Buket
• Sepet
• Çelenk

Buket elden verilir, sepet ve çelenk yalnızca gönderilir.

Çelenk anıtlara konur, cenazeye gönderilir.



PROTOKOLDE

%99 BAŞARI

BAŞARISIZLIKTIR



Protokol Türleri:

• Devlet Protokolü

• Diplomatik Protokol

• Mülki Protokol

• Kurumsal Protokol

• Askeri Protokol

• Adli Protokol

• Akademik Protokol

• Dini Protokol

• Sosyal Protokol



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet protokolünü düzenleme ve 
yürütme görevi ilk kez 09.01.1927 tarihli ve 4511 sayılı 
Atatürk’ün imzaladığı Kararname ile Dışişleri Bakanlığı’na 
verilmiştir.

Türkiye’de uygulanmakta olan Devlet Protokol Sıra Düzeni 
(Devlet Protokol Listesi) 4909 sayılı yasa gereğince Dışişleri 
Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü’nce hazırlanmakta ve 
Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe konmaktadır.



Başkent Protokolü

1. TBMM Başkanı
.

.

.

.

41. Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri
.

.

.

.

83. Sivil ve Askeri Dernek Başkanları



Düzenlenen resmi ve sosyal etkinliklerde protokol düzenini 
oluşturmak için uygulanan yöntemler;

• Üst konukların davet edildiği etkinlikte A Protokolü (Birinci sıra)

• Eş düzey konukların katıldığı etkinlikte B Protokolü (Birinci ve 
İkinci sıralar)

• Eş ve ast konukların katıldığı etkinlikte C Protokolü (Birinci, ikinci 
ve üçüncü sıralar)

• Kurum mensupları ve halkın katıldığı etkinlikte D Protokolü 
(Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralar)

uygulanır.



Akademik Protokol

• Üniversitelerde ve bilim çevrelerinde düzenlenen 
etkinliklerde uygulanan mevzuata ve aynı zamanda akademik 
gelenek ve kültüre dayanan kurallar bütünüdür.

• Söz konusu akademik protokol ile ilgili kurallar YÖK ve 
üniversite mevzuatında yer almaktadır.



Başkent Akademik Protokol Sıradüzeni

1. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı

2. Üniversitelerarası Kurul Başkanı

3. YÖK Başkanvekili

4. Yükseköğretim Kurulu Üyeleri

5. Ankara’da bulunan üniversitelerin rektörleri

6. Rektör Yardımcıları

7. YÖK Genel Sekreteri

8. Üniversitelerarası Kurul Sekreteri



Üniversite Yönetimi Protokol Düzeni

1. Rektör

2. Rektör Yardımcıları

3. Genel Sekreter (akademik)

4. Dekanlar

5. Enstitü Müdürleri

6. Yüksekokul Müdürleri

7. Dekan Yardımcıları

8. Enstitü Müdür Yardımcıları

9. Yüksekokul Müdür Yardımcıları

10. Genel Sekreter (idari)

11. Genel Sekreter Yardımcısı

12. Daire Başkanları



Protokol Yazıları

• Mektuplar

• Tebrik, Teşekkür Yazıları ve Kartlar

• Başsağlığı (Taziye) Yazıları

• Davetiyeler

• Kartvizitler



Resmi Yazılarda Protokol Kuralları

• Metin
• Metinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez ve 

gereksiz tekrardan kaçınılır,

• Metin içinde kısaltma kullanılacaksa ifadenin ilk kullanıldığı yerde 
açık biçimi sonra parantez içinde kısaltma yazılır,

• Alt makamlara yazılan yazılar rica ederim, üst ve aynı düzey 
makamlara yazılan yazılar arz ederim, üst ve alt makamlara 
dağıtımlı yazılan yazılar arz ve rica ederim biçiminde bitirilir.



Resmi Yazılarda Protokol Kuralları

• İmza
• Makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı yazı alanının en sağına 

yazılır

• İmza, ad ve soyadın üzerinde bırakılan boşluğa atılır

• Yazının iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam 
sahibinin imzası sağda, ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması 
durumunda yetkililer makam sırasına göre soldan sağa olmak 
üzere sıralanır



Masa Seçimi

• Yuvarlak Masa; Fikir alışverişi ve katılım sağlamak

• Kare Masa; Kısa ve öz görüşme yapmak

• Dikdörtgen Masa; Otorite altında bir toplantı yapmak

için seçilir.

TOPLANTI PROTOKOLÜ



Masa ve Oturma Düzenleri

• U Düzeni (Tek başkanlı toplantı)

• T Düzeni (Çok başkanlı ve eş başkanlı toplantı)

• L veya V Düzeni (İki taraflı imza törenleri)

• Oval veya Yuvarlak Düzen (Başkansız ve eşit düzeydeki yetkililer)

• Dikdörtgen Düzen (Otorite düzeni)

• Köşegen ve Hilal Düzen (Demokratik katılım)

• Kare Düzen (Grup toplantıları, kısa toplantılar)

• Konferans Düzeni (Yönetici önde, katılımcılar karşısında)





Törenlerde Protokol Oturma Düzeni

•9-7-5-3-1-2-4-6-8

• 8-6-4-2     1-3-5-7

• 11-10-9     5-3-1-2-4     6-7-8



Onur Konuğu, Konuk ve Ziyaretçi

• Onur Konuğu; Davet sahibi yöneticinin üst’ü yada davet edilen 
konuklar içinde protokol bakımından 1 numara

• Konuk; Yöneticinin davet ettiği yada ziyaretini kabul ettiği unvan, 
mevki ve statü olarak eşiti

***Protokolde herkes denginin konuğudur. Üst ast için onur konuğu, ast üst için ziyaretçidir.

• Ziyaretçi; Görüşmeye giden kişi



Protokolde:

Her Kıyafetin

Her Sözün

Her Davranışın

Her Yerin (Mekanın)

Her Eşyanın

Her Hizmetin

Her İkramın

Her Hediyenin

bir anlamı ve yorumu vardır.



Taşıt Protokolü

• İlke olarak;

• Makam otomobilleri ve resmi taşıtlarda, Resmi Protokol

• Özel taşıtlarda, Sosyal Protokol

uygulanır.



Makam Otomobili Resmi Taşıt

Ş

12

KSMT Ş

12

4

3



Taşıt Protokolü

• Resmi araçlarda protokol makamı aracın sağ arka köşesidir. Üst daima 
burada oturur. 

• Arabayı şoför kullandığı müddetçe sağ arka birinci, sol arka ikinci şeref 
yeridir.

• Onur konuğu, makam sahibi veya üstler binmeden ast ya da kıdemsiz 
olanlar makam otomobillerine ve resmi taşıtlara binemezler.

• Otomobile binişte ve inişte makam sahibi ve onur konuğunun önceliği 
vardır.



Davet ve Ziyafet Protokolü

• Resmi davetler resepsiyon, kokteyl parti ve yemek daveti olarak 
düzenlenir.

• Davet, 15 gün önceden yapılmalı ve LCV 3 gün öncesine verilmelidir.

• Davetiye kartında belirtilen kıyafeti giymek zorunludur. Kıyafet 
bildirilmediyse koyu renk takım elbise zorunludur.

• Davetlerde onur konuğu, otomobilden indiği yerde karşılanır ve 
uğurlanır.

• Davet saatinden 5-10 dakika sonrası katılımın en uygun olduğu zamandır.

• Ayrılış saati belirtilmişse 15-20 dakika öncesi, belirtilmemişse saat 23.00 
en uygun zamandır.

• Davetten teşekkür etmeden ayrılmak nezaketsizliktir.



Protokol Masa Hazırlığı ve Servis

• Protokol masalarına menaj olarak sadece tuzluk konulur, kokusu 
nedeniyle biber konulmaz.

• Ziyafet akşam veriliyorsa, eşit aralıklarla şamdan yerleştirilir.

• Parterlerin görüşü kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekir.

• Servisin rahat yapılabilmesi için kuverler arası 70-80 cm olması 
gerekir.

• Masa, şeref misafirinden başlayarak saat yönünde numaralandırılır.

• İsimlikler kuver tabağının önüne veya soluna yerleştirilir.



Ziyafetlerde Nezaket ve Görgü Kuralları

Masada, ev sahibinin gösterdiği ya da masa yer planında belirtilen 
yere oturulmalıdır. Ev sahibi buyur etmeden sofraya oturulmamalıdır.

Yemek masasına çanta, cep telefonu, anahtarlık, kitap vb. hiçbir şey 
konulmamalıdır.

Servis yapılmadan kesinlikle ekmek alınıp yenmemeli; sofrada  çatal, 
bıçak veya ekmekle oynanmamalıdır.

Yere düşürülen kaşık, çatal, bıçak veya peçete yerden alınmamalıdır.

Sofradan kalkarken, sandalye hafifçe kaldırılarak geriye doğru 
çekilmeli; kalktıktan sonra da geçişi engellememek için masaya 
yaklaştırılmalıdır.





Yemek Yeme Kuralları

Peçete diz üzerine katlı olarak serilir. Tabak altına serilmez.

Üst düzey peçetesini açmadan diğerleri açmamalıdır. O toplamadan 
toplamamalıdır.

Masadan kısa süreli ayrılmalarda peçete sandalyeye bırakılır.

Protokol yemeğinde masa örtüsü ve bez peçete aynı renkte olmalı, mümkünse 
beyaz olmalıdır.

İki el masa altında olmamalı, en az bir el yukarıda olmalı. İki el de bileklerden 
yukarıda olmalı.

Masadan yere düşen hiçbir şey alınmaz. Garsona yardım edilmez.

Kaşık çorba içildiği müddetçe kasesinin içinde olmalıdır. Ancak çorba bittikten 
sonra çorba tabağının yan tarafına bırakılır.

Limon çatalla sıkılmaz, sağ elle sıkılırken sol el siper yapılır. Çorba alt tabağının 
yanına konur.



Servis tabağındaki yiyeceği, kişi kendi kullandığı çatal veya kaşıkla almaz; servis 
kaşığı ile tabağa alır.

Yemeği tatmadan önce tuz kullanmak doğru değildir.

Masada istenilen tuzluk, biberlik, kaşık, çatal, bıçak masaya bırakılır; elden 
verilmez. 

Yemek acele yenmez; konuğa veya topluluğa uyularak yavaş yavaş yenir ve birlikte 
bitirilir. Ağızda yemek varken bir şey içilmez.

Çorbaya ekmek doğranmaz.

Kaşığın kenarına bırakılması, yemeğin bittiği anlamına gelir.

Çorbanın dibini almak için tabak yatırılmaz.

Yemek esnasında bıçak-çatal ters V şeklinde olmalıdır. Arası açık olarak paralel de 
olabilir.

Çatalın ağzının yukarıda, bıçak ile yan yana paralel hale gelmesi “yemek bitti” 
demektir.



Balık bıçağı sadece balığın kılçığını ayıklamak için kullanılır.

Balık çatalla yenir ancak kılçık elle çıkarılır ve tabağın kenarına bırakılır.

Elde çatal bıçak, ağızda lokma varken konuşulmaz.

Sağdaki içecekler bize aittir.

Soldaki yiyecekler bize aittir.

Yiyecek servisi soldan yapılır. Boş tabaklar sağdan alınır.

İçecek servisi sağdan yapılır, sağdan kaldırılır.

Beyaz etle beyaz şarap, kırmızı etle kırmızı şarap alınır.

Beyaz şarap soğuk içilir.

Boşalan su veya meyve bardağı garson tarafından doldurulur. (Protokolde)

Protokolde kadeh tokuşturulmaz.

Çatal ve bıçağın peçete ile silinmesi görgüsüzlüktür.



Büyük bıçak ana yemek bıçağıdır.
Büyük çatal ana yemek çatalıdır.
Bize has ekmek tabağı varsa bir parça ekmek bölünür, gerisi bırakılır. Şayet ortak 

bir tabaktan alınıyorsa, ekmeğin kalanını tabağımıza koyarız. Masa üstüne 
koyamayız.

Bütün sebze yemekleri ve köfteler çatal ile yenilir.
Peynir çatalın kenarıyla kesilir.
 Yoğurt kaşıkla yenir.
 Şerefe kadeh kaldırıldığında içki olmasa da katılmak lazımdır.
Kadeh göğüs hizasında kaldırılır.
Garsonla yüz yüze iletişim kurulur, Mimikler ile anlaşılır, el ile çağırmamak 

gerekir. El kol hareketi yapılmaz.
Protokolde kürdan olmaz. Diğer zamanlarda sol el perde yapılarak kullanılabilir. 

Peçetenin içine bırakılır, masa üstüne veya kül tablasına bırakılmaz.



TEŞEKKÜRLER…


